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Csepel SC sportközpontú városfejlesztés

A projekt a Csepel SC Alapítvány fejlesztése, amely 10 hektáron megvalósítandó, 63 milliárdos 
beruházásról szól.

projekt éve: 2008-2009



Négy, eltérő használatú, szerkezetű és elhelyezkedésű területet különböztetünk meg:
az Arénát, a Campust, a Passzázst és a Parkot.



Az új központban megmarad a futballstadion, valamint az atlétikai pálya. Ezek köré épülnek 
a további sporttevékenységeknek helyszínt adó és kiszolgáló létesítmények, az uszoda, a 
birkózó csarnok, a ritmikus sportgimnasztika gyakorlóterem, a vívóterem, az Új Bajnokok 
Csarnoka, a fedett lőtér és a fedett téli futófolyosó. A tervek szerint ez az Aréna elnevezésű 
rész speciális lelátó- és sétányrendszert is kap, amelynek révén rendezvénytérként, koncer-
tarénaként is használható lesz.









Az úgynevezett Campus teret a szomszédos Béke téri park integrálásával hozzuk létre. Itt a 
köztéri sportpályák mellett kulturális és oktatási intézmények kapnak helyet. Lesz szálloda, 
konferencia- és kulturális központ galériával és könyvtárral, kollégium, fecskeház, óvoda és 
alapítványi rendezvénytermek.







A Passzázs elnevezésű területen szolgáltatók és vendéglátóhelyek, míg a Park a városrész 
lakóövezet lesz, szabadidős tevékenységekre alkalmas, nagy zöld terekkel.







Az a településstruktúra, amelyben a különböző városfunkciók 
egymástól távol eső zónákban találhatók, mára elavultak. A 
szétszórt zónák közötti, egyre növekvő forgalom súlyos teherté-
telként nehezedik egy város természetes környeze-
tére, valamint a városlakók egész-
ségi állapotára, közérzetére. A 
XXI. század metropoliszai önállóan 
működni képes városszövetekből 
állnak, amelyek ötvözik magukban 
az élhetőség, a fenntarthatóság, a 24 
órás kihasználtság és a kis távolságok 
előnyeit.
Az egyesületi sport-
területek kapacitásának 
jelenlegi kihasználtsága 
Csepelen 40 százalékos, 
ebből a tömegsport 
részesedése nem éri el 
az 5 százalékot. A sportlé-
tesítmények akkor tudnak 
hosszú távon is sikeresen 
üzemelni, ha azok szolgál-
tatásait a nagyközönség 
is igénybe tudja 
venni, azaz sportol. 
A szabadidős 
tevékenységek vég-
zésének alapfeltétele 
azonban a szabadidő, 
aminek a fővárosiak 
igencsak híján. Egyes 
kimutatások szerint 
egy budapeti városlakó
naponta átlagosan két és fél 
órát közlekedik.

 A zónás struktúrájú városszerkezetet 
felváltó, városrészen belüli funkciós 
mix a szabadidő jelentős növeke-
dését eredményezi azzal, hogy a 
lakosság mindennapos mozgását 
emberléptékű területre koncentrál-
ja. Az így kialakult városrészekben 
a munkahelytől a szolgáltatásokig, 
a sporttól a kultúráig minden te-
vékenység a lakókörnyezet köz-
vetlen közelében elérhető. Az 
élhetőbb város kialakulásának 
következő lépése a lakhelyét 
a munkahelyéhez közelire 
rugalmasan cserélni tudó 
városlakók megjelenése 
lenne, ehhez azonban az 
uralkodó, tulajdonközpontú 
gondolkodásmód miatt a 
szándék mellett a szük-
séges bérlakás-állomány 
is hiányzik.
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