
Kúriai esetek: A „West-Balkán” tragédia 
 

A videó leírása: A Kúriai esetek-videós kerekasztal-beszélgetés sorozat következő részében a 

Kúria bírái, valamint külsős szakértők korábban a budapesti Nyugati téren üzemelő 

szórakozóhelyen történt két fiatal halálával végződő tragédia ügyében indított és a Kúrián 

jogerősen lezárult per jogi hátteréről és tanulságairól értekeznek. 

Dr. Varga Zoltán: Folytatjuk a beszélgetést és ebben az ügyben is, ami West-Balkán néven 

híresült el. Egy szórakozóhelyben történt egy emberi mulasztásra, vagy gondatlanságra 

visszavezethető tragédia. Szeretettel köszöntöm a beszélgető társakat: Érces Ferenc tűzoltó 

ezredes urat, Lőrinczy Györgyöt az Operettszínház főigazgatóját és Vaskúti András bíró urat a 

Kúria bíráját! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A téma szomorú aktualitását adja, 

hogy a napokban a bukaresti Colectiv Klubban is tűz ütött ki, amelynek során az eddigi adatok 

szerint hatvan ember már meghalt és még nagyon sokan életveszélyes állapotban vannak 

kórházban. A hírek szerint súlyosan megszegték a biztonsági előírásokat és több száz 

résztvevő számára mindössze egyetlen használható kijárat volt, így csak ezt tudták használni 

akkor, amikor a koncerten alkalmazott tűzijáték lángra lobbantotta az egyébként rendkívül 

gyúlékony hangszigetelést. Vaskúti bíró úrtól szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen 

mi is történt a West-Balkán szórakozóhelyen? A bíróság milyen tényállást állapított meg?  

Dr. Vaskúti András: Az eseményekre 2011. január 15-én este került sor a Nyugati téren lévő 

West-Balkánban, tehát ez a Skála épületkomplexum részét képező területről van szó. Azon az 

estén egy zenés rendezvényt hirdettek, melyre körülbelül 4200 fiatalt vártak. A beléptetés, 

illetve a programot este 8 órára hirdették meg, maga a beléptetés azonban csak este 9 órától 

kezdődött és a disco helyiségek azok valójában az épületnek a 3. és 4. szintjén voltak, míg a 

ruhatár a 2. szinten. Tehát a beléptetés eredetileg három ponton történt volna az épületbe, 

de egyetlen egy kapu volt és ezen a kapun keresztül, mielőtt oda bejutottak a fiatalok, először 

is egy biztonsági ellenőrzésen mentek keresztül, majd pedig kifizették a jegyárat. Ezután 

karszalagot kaptak, így juthattak be az épületbe. A ruhatár tehát a 2. emeleten volt, oda 

kellett egy szűk folyóson, egy kapun keresztül bejutni, majd így mehettek a további szintekre. 

Na most, a tragédia valójában este 10 óra, 10 óra 30 perc körül történt, amikor is 

meggyorsították a beléptetést, mert olyan nagy tömeg gyűlt már össze a téren. Ekkora 



körülbelül 2.800 fiatal volt már bent. Maga a helyiség egyébként, a legnagyobb helyiség sem 

volt alkalmas egyébként ekkora tömeg teljes befogadására, de a rendezők azzal számoltak, 

hogy nem egyszerre lesz majd ott 4.200 ember. Azzal viszont nem számoltak, hogy miközben 

alulról egyre többen és gyorsabban próbálnak bejutni, eközben a másik irányból a felső 

területekről, azon a szűk lépcsőházon, azon az egyetlen lépcsőházon elindult a tömeg egy 

része valamilyen okból lefelé, így aztán az ellentétes irányú mozgás eredménye lett egy ilyen 

tehetetlenség. És a sodródások következtében többen a falhoz szorultak, illetőleg a lépcsőn 

elesetek, és a fiatalok ezeken a személyeken haladtak részben keresztül, részben préselték a 

szűk folyósói falakhoz. Mindennek következtében három fiatal az életét vesztette, fulladásos 

halál következett be a helyszínen és további tizenegy fiatal szenvedett nyolc napon belül, 

illetőleg túl gyógyuló testi sérülést. 

Dr. Varga Zoltán: Köszönöm szépen bíró úr! Főigazgató úrtól azt szeretném megkérdezni, 

hogy olyan helyeken ahol rendszeresen és nagyobb létszámú közönségnek szerveznek 

különböző eseményeket – például egy Operettszínházba, vagy egy hangversenyterembe, vagy 

bárhol máshol –, milyen biztonsági előírásokat kell betartani? És ezeket a biztonsági 

előírásoknak a betartását ellenőrzi-e valaki? Tehát magának a szervezésben hol helyezkedik el, 

vagy hol helyezkednek ez a biztonsági kérdések? 

Lőrinczy György: Igen, erre szerintem majd ezredes úr is ehhez csatlakozik, de igazából azokon 

a helyeken, mint amilyen az Operettszínház, ahol fix ülőhelyek vannak, vagy a Zeneakadémia, 

vagy színháztermek, vagy koncerttermek, ez azért egyszerűbb dolog. Ugye az alapvető dolog a 

működési engedély, amikor üzembe helyeznek egy ilyen épületet, vagy egy ilyen 

szórakozóhelyet akkor előtte megvannak a különböző engedélyek (tűzoltóság, 

katasztrófavédelem), most ezt nem sorolnám el, mert sok ilyen van. Itt a konkrét probléma az 

volt – és ugye én korábban mielőtt a színház vezetője lettem sok rendezvényt és 

tömegrendezvényt szervezetem fő szervezőként –, hogy ugye akkor van probléma – még 

szabadtéri helyszíneken is sokszor –, amikor nehezen meghatározható, hogy mennyi ember 

lesz. Vagy például állami ünnepségek alatt; vagy volt ez a tűzijáték baleset, amiről majd lehet, 

hogy érdemes egy pár szót beszélni, mert az is ilyesmire tartozik: az időjárás milyen 

veszélyeket rejtegethet. De az alapvető engedély szerintem, amit be kell tartani az a működési 

engedély. Ha jól tudom, akkor itt az alapvető probléma az volt, hogy a működési engedély, 

amennyire nem is volt teljesen legálisan a szervezők birtokában, de nem ennyit, egy pár száz 



főre szólt, ha jól emlékszem, nem sokkal 300 fő felett. Tehát igazából én úgy fogalmaztam 

meg magamnak mikor készültem erre a beszélgetésre, hogy fontosak az engedélyek, de 

alapvetően ez a bűneset, vagy ez a szörnyű tragédia is egy alapvető emberi gyarlóságra, vagy 

hibára vezethető vissza, ez pedig a kapzsiság. Magyarul, hogy a szervezők minél több pénzt 

akartak keresni és nem voltak tekintettel arra, hogy mi a befogadó képessége. Tehát én azt 

gondolom, hogy ez a tragédia egyszerűen nem is az engedélyeken múlt, hanem az emberi 

józan ész és a józan ítélőképesség, ami talán, ha az ember rendezvényszervező és felelősséget 

vállal emberekért, embereknek a szórakozásáért, a biztonságáért, akkor minden papírnál 

fontosabb. 

Dr. Varga Zoltán: Hadd kérdezzem meg, hogy egyáltalán ki lehet rendezvényszervező? Hogy 

ez kötött valamilyen képesítéshez? Vagy milyen képesítést kell megszerezni? Szükséges-e 

valamilyen vizsgát tenni? Vagy milyen jogszabályok vonatkoznak egy rendezvényszervezőre?  

Lőrinczy György: Elvileg művelődésszervezőként képezik a főiskolán, de én azt gondolom, 

hogy bárki lehet rendezvényszervező. Szóval ezt a többi szakmában is tudjuk, hogy mióta 

piacgazdaság van, azóta nehéz ezeket a kamarákat […], ez azért nem egy olyan foglalkozás, 

mint az önök szakmája, vagy egy orvos, ahol tényleg valami engedélyhez kötött, tehát bárki 

szervezhet rendezvényt. Itt inkább az az érdekes, hogy a biztonsági szolgálat, ugye itt ez egy 

másik érdekes kérdés, a felelősségek meghatározása. Hogy ezen a rendezvényen is volt egy 

biztonsági szolgálat és az ő felelősségük is nagyon komoly abban az esetben, ha – erről talán 

még majd érdemes beszélni –, hogyha egymás között tisztázták, hogy ki, miért vállal 

felelősséget. Mert én például, hogy konkrét példát mondjak: rendezvényszervezőként úgy 

dolgozom, hogy én a biztonsági céggel, vagy avval, aki a biztonsági főnöke az általam 

szervezett rendezvénynek én olyan szerződést és megállapodást kötök, hogy ő döntési 

helyzetben van. Tehát ha ő nekem, mint rendezvényszervező azt mondja, hogy márpedig én 

nem engedhetek be több embert, vagy észlelt valami olyan eseményt, ami miatt nekem 

azonnal fel kell függesztenem a rendezvényt, vagy el kell kezdenem a nézők kiengedését, 

akkor én erre nem mondhatok nemet. Ezzel felszólítom arra is, hogy osztozzon velem ebbe a 

felelősségbe. 

Dr. Varga Zoltán: Igen, tulajdonképpen ugye a rendezvényszervezés is egy foglalkozásnak 

betudható és ugye a vádlottaknak a bűnössége, illetve a terheltek bűnössége is foglalkozás 



körében elkövetett tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetés volt. Bíró úrtól 

kérdezném meg azt, hogy melyek azok a foglalkozási szabályok, amiket jelen esetben 

megszegtek? És ezeket a foglalkozási szabályokat csak az szegheti meg, akinek ez a 

foglalkozása, vagy bárki megszegheti, aki olyan jellegű tevékenységet végez? 

Dr. Vaskúti András: Így van, ez utóbbiról van szó. Tehát, hogy ha egy veszélyes tevékenységet 

végzek, mert foglalkozás az nagyon sokféle [..], foglalkozás a: a bírói foglalkozás, a 

színházigazgatói beosztás is, meg foglalkozás is, de ezzel nem veszélyeztetünk embereket. 

Tehát ez önmagában még nem egy olyan foglalkozás, amitől mások élete, egészsége, testi 

épsége veszélybe kerülhet. Foglalkozás ebből a szempontból és a büntető jog szempontjából 

minden olyan tevékenység valójában, ami valamilyen fajta, annak a gyakorlása valamilyen 

veszélyhelyzetet előidézhet, ha nem tartják be a szakmára vonatkozó szabályokat. Most ez a 

foglalkozás ez teljesen mindegy, hogy munkaviszony keretében-e, vagy azon kívül, alkalmi 

jelleggel, vagy rendszeresen, ellenszolgáltatásért, vagy éppen ingyen végzik. Bár a jogcímnek 

nincs jelentősége, az a lényeg, hogy ez valamilyen meghatározott tevékenység legyen. 

Tipikusan ilyen foglalkozás, ilyen veszélyes foglalkozás éppen az építéssel kapcsolatos, a 

biztonsági szabályok, azután az orvosi foglalkozás. Nem tartozik ide azonban a közlekedési 

szabályok.  

Dr. Varga Zoltán: Ezek mind ilyen írott szabályok?  

Dr. Vaskúti András: Nem, nem ez meg a másik nagyon lényeges dolog, hogy vannak a 

szakmára vonatkozó protokollok, vannak ezek között írott szabályok és íratlan szabályok. 

Mondok egy példát. Hogyha én elmegyek a szomszédomhoz szívességből egy házat építeni, a 

fal ledől és ráesik valakire, akkor én az építési szabályokat nem tartottam be, miközben én 

nem vagyok egy építész, én egy bíró vagyok. Tehát, ez teljesen [..] na, most ami a konkrét 

esetet illeti az az, hogy foglalkozás-e vagy nem a rendezvényszervezés, illetőleg a biztonsági 

őr, itt annyit állapított meg a Kúria – kicsit jobban elemezve már az alacsonyabb szintű 

bíróságok döntéseit – kifejezetten azt mondta, hogy ez egy foglalkozás egyértelműen, amit 

egyébként oktatnak főiskolai, illetőleg valamilyen tanfolyamokon. De nem kötelező, szóval 

pont ez a lényege, amit az igazgató úr is mondott, hogy nem fontos, hogy én éppen 

elvégezzem azt. Tehát teljesen mindegy, hogy megvan-e a szakképesítésem, mégis ugyanúgy 

büntető jogilag, ha ennek a foglalkozásnak a gyakorlása során olyan hibát vétek, ami mások 



életét, hangsúlyozom, testi épségét, vagy egészségét veszélyezteti, akkor megszegem a 

foglalkozási szabályokat.  

Dr. Varga Zoltán: Köszönöm szépen! Ezredes úrtól szeretném azt kérdezni, hogy ebben az 

ügyben is a tűzoltóságnak fontos feladatai voltak, illetve lettek volna és ennek során milyen 

szempontokat vesznek figyelembe az engedélyek kiadása alkalmával? És ezeket hogyan 

ellenőrzik? És ebben a konkrét esetben, ugye a West-Balkán esetében volt-e valamilyen 

probléma az engedélyezési eljárással kapcsolatosan? Jelzem, januári eseményről van szó és 

már március 8-án megjelent ugye a 23/2011. Kormányrendelet viharos gyorsasággal, ami 

aztán szabályozta az ilyen rendezvényeket, a táncos, zenés rendezvények betartását. Hogy a 

tűzoltóság, akár az önkormányzat szempontjából mi az, amire oda kell figyelni, és mi az, amit 

feltétlenül el kell végezni? Milyen feladatokat, ami jelen esetben talán nem történt meg?  

Érces Ferenc: Ahogy főigazgató úr is említette, ő ugye úgy fogalmazott, hogy nem annyira 

fontosak az engedélyek. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontosak, és ahogy a 

szabályozásról ma esett szó, márciusban megtörtént egy módosítás. Hogyha 

visszapillanthatunk, hogy milyen szabályozási keretek voltak a tragédia bekövetkezésekor, 

akkor azt látjuk, hogy 2008. január 1-ig volt egy olyan építési előírás, amely szerint minden 

rendeltetésmód változást tűzvédelmi szakhatóságon keresztül kellett engedélyeztetni. Tehát 

mi szakhatóság voltunk, ha történt valamilyen ügy. Itt elhangzott, hogy ez egy 

bevásárlóközpont volt iroda funkcióval, ez pedig, ami a tragédia idején történt, ez egy teljesen 

más rendeltetés. Ennek a megváltoztatásához addig az időpontig, 2008-ig kellettünk, mint 

szakhatóság. Egy másik fontos szabály volt, hogy egy ilyen működési engedély, amelyik egy 

ilyen rendezvényhez szükséges, működési engedélyhez is 2009. októberig mi szakhatóságként 

közreműködtünk. Ebben az esetben, abban az időpontban sajnos nem. Akkor olyanok voltak a 

szabályok – 2011 januárjában –, hogy elég volt egy bejelentést tenni az önkormányzat 

jegyzőjénél. Ez azt jelentette, hogy valaki szeretett volna egy ilyen zenés, táncos rendezvényt 

tartani, akkor ő bement az önkormányzathoz, bejelentette, hogy ennyi fővel itt és itt szeretné 

megtartani, a jegyző értesített minket, de mi mindig csak utána tudtunk menni az 

eseményeknek. Tehát mi csak utóellenőrzést tudtunk tartani, amikor is két lehetőség van: 

vagy azt mondtuk, hogy ez nem alkalmas arra, hogy egy ilyen rendezvényt tartsanak. Akkor 

nekünk nem volt a kezünkben olyan lehetőség, hogy mi azt bezárassuk abban a pillanatban, 

megszüntessük ennek a rendezvénynek hanem mi csak vissza a jegyzőn keresztül tudtuk 



megtenni az intézkedéseinket. Tehát ez eleve egy picit nagyon veszélyesnek mondanám. És a 

másik, amikor ha mondjuk minden volt, akkor ugye természetesen, vagy hogyha csak kisebb 

hiányosságok voltak, akkor csak a jegyzőn keresztül tudtunk intézkedni. Mit vizsgálunk 

ilyenkor? Ugye nagyon fontos a létszám, nagyon fontos a kiüríthetőség, hiszen itt is ebből volt 

a legnagyobb probléma. Meg a felvezetőben a bukaresti tragédiánál szintén ez volt a 

legnagyobb probléma. Tehát a kiürítés az egy nagyon fontos ebben az egészben. Az egész 

lefolyás attól függ, hogy hány embert tudunk beengedni? Hány embernek a befogadására 

alkalmas egy hely? Ott a legfontosabb az, hogy hány lépcsőház van? Hány nyílás van? Mennyi 

helyen tudunk kimenni és ugyanez vonatkozik a szabadtéri rendezvényekre is? Ott nem 

helyiségről, hanem egy térről, amelyiknek utcái vannak, azok az ajtók adott esetben. 

Gyakorlatilag teljesen mindegy. Egy augusztus 20-ai tűzijátéknál az ott lévő rengeteg ember 

azokon az utcákon keresztül tud elmenni. Ha azokon az utcákon keresztül nem tud annyi 

ember elmenni, akkor az egy nem jól szervezett rendezvény. Tehát ami fontos: mi 

megnézzünk a létszámot, megnézzük a kiürítési feltételeket, megnézzük az 

épületszerkezeteket, hogy egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy ebben valamilyen hasonló 

rendezvényt lehessen tartani és hát nagyon fontos a menekülési útvonalok, a menekülési 

útvonalaknak a burkolata, a padló burkolata, a mennyezet burkolata, falburkolat. Ugye 

Bukarestben is meggyulladt a belső burkolat, tehát ezek óriási veszélyt jelentenek. A hő- és 

füstelvezetés fontossága, ezek amiket mi vizsgálunk.  

Dr. Varga Zoltán: Igen. Mennyiben változtatott a helyzeten – mert ugye ahol jól értettem 

akkor, amikor a tragédia történt, akkor eléggé korlátozott mozgásterük volt – ez a 23/2011. 

Kormányrendelet, ez mennyiben változtatta meg? És teszem azt, ha januárban hatályban lett 

volna ez a Kormányrendelet, ettől várható lett volna, az, hogy nem következik be ez a 

tragédia?  

Érces Ferenc: Ezt már nehéz megmondani. Azt még azért hadd mondjam el, hogy mit tettünk 

mi. Mi 2010-ben – ha jól emlékszem – öt alkalommal voltunk ott, tartottunk tűzvédelmi 

ellenőrzést. Tehát 2010-ben, itt, ezen a helyszínen igen, ahol gyakorlatilag mi fedtük fel azt, 

hogy itt egy engedély nélküli építkezés folyik. Mi kezdeményezésünkre történt az, hogy az 

építésügyi hatóságok megkeresték. Így jutott el november vége felé hozzánk a megkeresés az 

önkormányzattól, hogy mit szólunk hozzá, hogy a földszint első, második, harmadik, negyedik 

emeletén egy építkezés lesz? Ehhez, mi szakhatóságként mit teszünk, mert építési 



engedélyezésre még szakhatóságként közreműködünk? Mi hiánypótlást adtunk ki, mert nem 

volt megfelelő a dokumentáció. Megkeresett minket a VI. kerületi önkormányzat azzal, hogy a 

West-Balkán december 6.-ka körül vagy 10.-ke körül létrehozott, bejelentett egy 300 fős 

rendezvényre ezen a helyszínen. Mi azonnal jeleztük az önkormányzat részére, hogy nincsen 

használatbavételi engedélye, nincsen rendeltetésváltozási engedélye, tehát nem rendelkezik 

ez az épület – a mi ismereteink szerint – nem rendelkezik ez az épület. Tehát mondhatjuk azt, 

hogy a szűkös kereteink ellenére úgy jöttek az események, hogy mi megtettük, amit meg 

lehetett. A kérdés első fele pedig, hogy milyen az új jogszabály? Azt kell, hogy mondjam, hogy 

nagyon pozitív. Rendkívül pozitív. Most már engedélyt kell kérni, minden esetben. Ugye a 

tömegtartózkodásra szolgáló zenés, táncos rendezvényről van szó, tehát ahol 300 főnél több 

van, az ez alatti létszámmal nem foglalkozik még a jogszabály, e fölöttivel igen. Minden egyes 

ilyen rendezvény előtt szakhatóságként közreműködünk, tehát az előbb említetteket mi végig 

vizsgáljuk: kiürítést, épületszerkezet, hő- és füstelvezetést mindet. És azt is elmondja a 

jogszabály, hogy üzemidőn kívül egyszer évente, üzemidő alatt pedig kétszer évente 

ellenőrizést kell tartani mindenkinek. Ezen belül természetesen nekünk is. És hogyha 

szemléletesen fölraknánk egy grafikonra, hogy mit tapasztaltunk a jogszabály 

hatálybalépésekor, ilyen sípályaszerű a mutatvány. Mondjuk azt, hogy majdnem minden 

ellenőrzésen volt olyan hiányosság a hatályba lépéskor, amelyik miatt tűzvédelmi 

szempontból intézkedni kellett, most pedig ott tartunk, hogy négy ellenőrzésenként van egy 

hiányosság, amelyikről intézkednünk kell. 

Dr. Varga Zoltán: Úgy tudom, hogy a rendelet hatályba lépését követően többezer 

szórakozóhelyet vizsgáltak át. Ebből a szempontból is több százat be is zárattak azonnali 

hatállyal, hogy alkalmatlan volt arra, hogy rendezvényeket tartsanak. 

Lőrinczy György: Szeretnék valamit mondani, csak hogy a Kúria szent épületében nehogy 

rajtam maradjon, hogy én azt mondtam, hogy az engedélyek nem annyira fontosak. Azt 

mondtam, hogy ebben az esetben, azt azért rögzítsük, hogy olyan mértékben túllépték. Tehát 

nem arról volt szó, hogy valakinek mondjuk van 300 főre engedélye és beengedett 330, vagy 

340 embert, hanem ezres létszámban egy szűk folyósón. Tehát én erre utaltam, hogy nem az 

a központi kérdés itt, mert sajnos az engedélyektől annyira elrugaszkodtak. Csak ezt 

szerettem volna pontosítani, hogy természetesen közalkalmazottként és egy nagy 

közintézmény vezetőjeként tudom, hogy az engedélyek fontosak. Egyébként ha már 



beszéltünk erről a rendeletről, azért ez a szigorítás egy csomó olyan dolgot is tett, nagyon 

nehéz ma rendezvényre engedélyt kapni. Természtesen ennek vannak pozitív oldalai is, de 

picit talán majd van a szakma és a hatóságok között egy ilyen egyeztetés, hogy hogy lehetne 

ezt gördülékenyebbé tenni. Mert gyakorlatilag, ha valakinek az életében jön egy olyan 

szituáció, akár még néha állami megbízásból is, hogy egy olyan rendezvényt kell csinálnia, 

amire nincs mondjuk háromnegyed éves felkészülési ideje, akkor szinte lehetetlenség végig 

járni az engedélyeztetést, de hát ezt mindig finomhangolásra van ilyenkor szükség. 

Dr. Varga Zoltán: Én azt hiszen, hogy már néhány hónappal a megjelenés után már 

finomítottak, mert egy kicsit ellehetetlenítette a rendezvények szervezését. De azzal a Kúria 

sem mondta ki azt, hogy egy engedéllyel meg lehetne bármit is előzni, akadályozni, de 

lehetővé teszi, hogy mérni valamihez a biztonsági szabályoknak betartását. A bírói úrtól 

kérdezném megint azt, hogy önmagában a foglalkozási szabályoknak a megszegése, hogyha 

tetten érhető, alkalmas bűncselekmény megállapítására, vagy valamilyen ok-okozati 

összefüggés kell, valamilyen veszélyhelyzet, vagy valamilyen káros eredmény bekövetkezése? 

Vaskúti András: Így van, tehát amiket vizsgáltak a bíróságok ebben az ügyben: hogy mi volt a 

vádlottak foglalkozása? Ez volt az első kérdés. Azután azt, hogy történt-e szabályszegés a 

foglalkozás gyakorlása során? Erre még nem válaszoltam és akkor majd erre azért vissza is 

térnék. A további kérdés, hogy ez veszélyhelyzetet idézett-e elő? Közvetlen veszélyhelyzet 

volt-e? És végezetül, hogy van-e okozati összefüggés a vádlottak vagy terheltek magatartása 

és a bekövetkezett eredmény között? Ezek voltak a bírósági vizsgálatnak a fő tárgyai és amiről 

az előbb szó esett, hogy szabályok voltak akkor is. Ezeknek a szabályoknak a jelentős részét 

megszegték részben tudatosan, részben pedig gondatlanságból. Amire utalnék elsősorban, 

hogy akkor is volt ez a bizonyos bejelentési, tájékoztatási – akkor így fogalmazzunk – 

kötelezettség. Ezt 15 nappal előtte, a rendezvény előtt kellett volna bejelenteni. Aznap 

kötötték [..] bemutatni a szerződést egyúttal. Aznap kötötték meg a szerződést az ítéletből 

megállapíthatóan, amikor a tragédia történt, tehát elve nem volt lehetősége, semmilyen 

hatóságnak ezt vizsgálni akkor. Amire engedélyük volt – vagy egyáltalán az sem volt –, csak 

tudni kell, hogy az bizonyos 300 fő körüli rendezvények megtartásaira volt. Pedig hát ez 

tízszerese, vagy nem is tudom hányszorosa volt amiben ők gondolkodtak, hogy egyszerre 

körülbelül annyian lesznek ott. Ami történt, hogy bejárták, ők maguk, tehát a 

rendezvényszervező és a biztonsági szolgálat néhány nappal korábban az egész területet. Azt 



nézték meg, hogy hol legyen az italpult, a diszkó, a világítás, a hangosítás, minden, a ruhatár 

és egyebek, mindent megnéztek, csak éppen azzal nem foglalkoztak, hogy ez a nagy létszámú 

tömeg hogyan fog egyáltalán oda bejutni, átjutni ezen az egyetlen ponton keresztül, a ruhatár 

melletti szűk folyosón fel a területre. Tehát biztonsági kérdésekkel egyáltalán nem 

foglalkoztak. Na most, ami itt felróható volt: az I. rendű ezt pontosan tudta, hogy milyen 

szabályokat szeg meg és ő tulajdonképpen abban bízott, hogy ennek nem lesz semmilyen 

következménye. Ő volt az egyébként, és itt indultak el az események, amikor látta este 9-kor, 

ő elhagyta a terület, óriási tömeg volt a téren. Akkor beszólt a bent lévő szervezőknek, 

rendezvényszervezőknek – miközben ő maga is egyébként annak tekintendő a bírósági ítélet 

szerint –, hogy gyorsítsák meg ezt az egész beléptetést. Tehát még több embert engedett be 

erre a területre és a többiek pedig, a II.-III. rendű terheltek azzal, ők hanyagok voltak, ők azt 

hitték, hogy itt minden rendben van. Ami érdekes, hogy állítólag lehetett volna négy kijárat, 

csak éppen a ruhatár és az építkezési terület miatt ezen az estén ezek nem voltak 

használhatók. Tehát senki nem ismerte. A biztonsági szolgálat, akinek pontosan ezt kellett 

volna megnéznie, mert nemcsak tűz lehet, bármilyen más okból hirtelen el kell hagyni az 

ottlévőknek a területet. Ezzel egyáltalán nem foglalkoztak, hogy erre van-e egyáltalán reális 

lehetőség, hogy többezer ember onnan biztonságosan, gyorsan kijuthasson? Ez nem 

érdekelte őket. 

Dr. Varga Zoltán: Tehát gyakorlatilag itt fölmerült az, hogy hanyagok voltak, ahogy a bíró úr 

említette. Ez azt jelenti, hogy gondatlanság terjedhet ki csak az eredményre, tehát a 

veszélyhelyzet előidőzésére. A szabályokat ugye meg lehet szegni szándékosan és gondatlanul 

is, de az eredmény tekintetében csak gondatlanság terhelhette őket. A büntetőjog, a büntető 

igazságszolgáltatás hogyan kezeli a gondatlanságot? Egy gondatlan ember megbüntetésével 

mit akar az igazságszolgáltatás elérni? Azt netán, hogy a jövőben ne legyen gondatlan, vagy 

azt büntetni, hogy valamilyen káros eredmény következett be? 

Vaskúti András: Igen, ezek azt hiszem a bírók számára a legnehezebb ügyek, hiszen általában a 

gondatlan elkövetők, főképpen, hogy ha közlekedési bűncselekményekre gondolunk, de akár 

az orvosi műhiba perekre és hasonlókra gondolunk, ezek amúgy nagyon tisztességes 

emberek. Tehát nem bűnözőkről van szó. Nem olyanok, mint akik lopásokat, rablásokat stb. 

ezekhez hasonló cselekményeket szoktak elkövetni. Tehát olyan emberek, mint itt is például: 

büntetlen előéletűek voltak, egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező személyek. Például 



az I. és a III. rendű nem volt még [..]. A II. rendűnek is csak pénzbüntetése volt. A IV. rendű 

csak úgy lett a biztonsági szolgálat vezetője, hogy szintén büntetlen előéletű volt. Tehát itt 

nagyon nehéz ezekben az ügyekben, és ugye ezeket a tragédiákat se tudjuk már semmilyen 

ítélettel helyrehozni, jóvá tenni azt a fájdalmat a hozzátartozóknak, a hátra maradottaknak, 

bármilyen szigorú ítéletet is hoznának. Tehát ezek legfeljebb arra lehetnek jók, hogy a jövőbe 

mutassanak. Arra kell gondolni mindig, ha valamilyen foglalkozást végez, hogy a lehető 

legjobban és minden szabályt betartson, hogy ne történhessenek ehhez hasonló tragédiák 

egyáltalán. Nem fogjuk tudni persze semmilyen ítélettel ezt elérni, csak segíthet ebben a 

büntető jog.  

Dr. Varga Zoltán: Itt már fölmerült és igazgató úrtól kérdezném azt, hogy amennyiben van egy 

ilyen rendezvény, ugye van a rendezvénynek a szervezője, aki igénybe vesz különböző 

biztonsági embereket, biztonsági tervet dolgoz ki stb., stb. Végül is kinek a felelőssége az, 

hogy ezt betartassa, illetve folyamatosan ellenőrizze és ki az, aki végül végsősoron a 

felelősséggel tartozik bármilyen esemény bekövetkezte esetén? Átruházható-e a felelősség? 

Lőrinczy György: Nem szívesen mondom ki, mert ez engem is megijeszt, de azt gondolom, 

hogy van egy elsőszámú vezető, aki annak a dolognak a főnöke. Egyébként én ugye 

nehezebben boldogulok a joggal, meg az elméleti dolgokkal, mert egy gyakorlatias ember 

vagyok. Én például ugye egy nagy rendezvényszervező céget vezettem és az utolsó években, 

mikor nagyon nagy rendezvényeket csináltunk én például arra figyeltem, hogy az utolsó 

három napon nekem semmi operatív dolgom ne legyen. Tehát én folyamatosan teljesen 

fölszabadítottam magamat avval, hogy én pont a veszélyeket és nemcsak érted, pont a 

hibákat próbáljam kiküszöbölni, vagy ha valami olyan helyzet van, akkor a probléma 

megoldásán tudjak dolgozni. Azon kívül ez mit sok olyan szakma, én nekem megint ilyen 

általános emberi dolgok jutnak eszembe, ahogy az előbb is mondtam, hogy ez egy olyan 

komplex szakma, hogy az ember ne gondolja azt, hogy ő egyedül mindenhez ért. Hanem 

legyenek tanácsadói, ugye a nagy állam ünnepségeknél ezt úgy hívják, hogy operatív tanács. 

Tehát ott együtt ülnek az önök kollégái is, az én rendezvényszervező kollégáim, a rendőrség, a 

mentők, tehát van egy ilyen a katasztrófavédelem. Tehát van egy operatív egész nap, mondjuk 

augusztus 20-án, egy operatív tanács és együtt értékelik az eseményeket meg a híreket és 

senki nem gondolja azt, hogy ő egyedül el tudja dönteni, hogy mi a jó. Tehát azt gondolom, 

hogy ez első számú vezetőnek az a dolga, hogy ezt megszervezze. De hát itt a gondatlanság, 



tényleg megint oda kerülünk vissza, hogy az ember sose veszítse el a józan eszét. Tehát ha 

bemegy és lát egy keskeny lépcsőt, akkor eszébe jut, hogy ott hogy fognak […]. Mert én azt 

szoktam mondani, hogy a rendezvényszervezés az olyan, mint egy vendégség. Tehát egy olyan 

mintha az ember egy vendégséget szervezne és a vendégségben is azon gondolkozik, hogy a 

vendégei hogy fogják magukat jól érzeni? Ki kivel fog beszélgetni? Hogy fognak érkezni, 

elmenni? Tehát teljesen normális dolgokat kell végig gondolni és ez tényleg így kezdődik, hogy 

hogy megy ki, és hogy jön be? Én mondom, szerintem el kell mindig dönteni, hogy ki az első 

számú vezető. Én, amikor alvállalkozó vagyok egy rendezvényben, akkor is mindig 

megkérdezem, hogy bocsánat nekem ki a főnököm? Ki az, aki engem irányíthat? Mert itt is 

ugye a bírósági szakaszban is, ha jól olvastam, ahogy készültem erre a beszélgetésre, nagyon 

sok vita volt, hogy nem volt tisztázva, hogy ki miben dönt, ki minek […] Még van, amiről nem 

beszéltünk: a bérlő, bérbeadó. Kire hívta fel a figyelemét? Ezeket még […] De egyébként 

közben gondolkoztam, amikor kérdezte, hogy ki lehet rendezvényszervező, hogy én magam is 

tanítok több ilyen rendezvényszervező kurzuson, és talán nem eléggé hívjuk fel a figyelmet a 

biztonságra. Tehát ezen lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy a képzésben ennek egy 

nagyobb hangsúlyt adni, vagy akár ezt a beszélgetést levetíteni ott is néha.  

Dr. Varga Zoltán: Hát köszönöm szépen! De az embert óhatatlanul az foglalkoztatja, hogy 

gyermekeink, az ismerőseink, a barátaink biztonságban érezhetik-e magukat ilyen 

szórakozóhelyeket? Hogy lehet-e 100%-osan garantálni azt, hogy ezek a rendezvények ne 

végződjenek valamilyen tragédiával? Vagy pedig amiről a bíró úr is beszélt, hogy az emberi 

odafigyelés, az emberi gondosság az, ami minimálisra csökkentheti, hogy ilyen jellegű 

események ne következzenek be? Hogy erről mi a véleménye?  

Lőrinczy György: Én alapvetően fatalista vagyok, vagy hogy mondjam. Lehet, hogy most nem a 

kérdésre válaszolok, de én mindig azt gondolom, hogy sajnos az embernek – nekem is van két 

gyerekem – és az ember nem aggódhat mindig. Úgy is annyi dolog van, amit nem tud 

befolyásolni. Hát az nagyon fontos dolog, hogy legalább olyan dolgokba tudjunk hatással 

lenni, amit esetleg evvel kiküszöbölhető. Szerintem ez az eset azért is rázta meg ennyire a 

közvéleményt, meg mindenkit, mert mindenkinek az az érzése volt, hogy ez egy megelőzhető 

dolog lett volna egy kis odafigyeléssel, meg lelkiismeretséggel. Aztán vannak olyan ügyek – 

például az a bizonyos augusztus 20-ai vihar, amit szerencsére eléggé jól […], tehát nem történt 



[…], meg sokkal nagyobb baleset is történhetett volna. Vagy időjárási viharok. Vagy így is van 

egy csomó olyan elem, ami miatt az ember gyerekei vagy a szerettei veszélynek vannak kitéve.  

Dr. Varga Zoltán: Köszönöm!  

Érces Ferenc: Nagyon fontos, hogy gondosan járjon el mindenki, aki rendezvényt szervez. 

Most már vannak olyan informatikai, számítógépes szimulációs programok, amelyekkel már 

lehet azt is szimulálni, hogy adott esetben az a három, vagy négy kijárat az elegendő lesz-e 

arra az elképzelésre, amit ők meghatároztak maguknak, hogy ennyi és ennyi főt szeretnének 

beengedni. De mindenképpen az a fontos, hogy felelősen és nagyon gondosan végig vegyünk, 

próbáljunk meg mindent végig venni, mert úgy van, ahogy a főigazgató mondta, van, amire 

nem lehet számítani. De próbáljunk meg mindent végig venni annak érdekében, hogy a 

gyerekeink biztonságosan tudjanak […] . 

Dr. Varga Zoltán: És erre most már a jogszabályi háttér is megvan, tehát amelyik most már 

tételesen, normatív módon szabályozza azt, hogy milyen feltételek vannak. Bíró úr? 

Dr. Vaskúti András: Igen, én már ehhez sok mindent hozzátenni nem tudok. Én nekem 

leginkább ez a hasonlat tetszett, amit a főigazgató úr mondott: ez a vendéglátás. Tehát amikor 

én meghívok valakit és szeretnék egy nagyon jó programot, ők is ezt szeretnék, lehet, hogy 

sok pénzt is reméltek ennek kapcsán, de alapvetően azért abból indultak ki, hogy egy jó buli 

legyen a fiataloknak. Érezze ott mindenki jól magát, egy emlékezetes este legyen. Ebből lett 

egy rettenetes tragédia. Tehát ez most mindenkinek rossz, nemcsak az ott résztvevőknek, 

hanem akik ilyennel a későbbiekben is foglalkozni szeretnének. Tehát a tanulságokat kellett 

ebből levonni. Attól persze, hogy a jogszabályi környezet megváltozott, attól még ugyanúgy 

előfordulhatnak hanyag emberek és oda nem figyelő emberek, tehát azt nem mondhatjuk, 

hogy többet nem lesz dolgunk nekünk bíróknak ilyenhez hasonló ügyekkel sajnos.  

Dr. Varga Zoltán: Hát köszönöm szépen akkor ezzel be is fejezhetjük a beszélgetésünket és 

még egyszer megköszönöm kedves meghívott vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást és 

kifejtették a véleményüket, úgyhogy viszontlátásra!  


