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Még tisztázatlan a BS-tragédia 
 
Értetlenül áll az elõtt egy neves budapesti ügyvéd, hogy a Budapest Sportcsarnok-tûz 
keletkezésével kapcsolatban még mindig semmiféle hivatalos eredmény nem látott napvilágot, 
noha a tûzoltóság már több idõpontot is kitûzött a vizsgálatok befejezésére. Kovács Kázmér 
szerint pedig volna mód arra, hogy tisztázzák a történteket, de ehhez fel kellene lapozni egy 
tizenkét évvel ezelõtti fõvárosi tûz aktáit, s annak ismeretében vélhetõen viszonylag gyorsan 
lezárható volna az ügy. Mint mondta, eleve értelmezhetetlenek azok a sajtónyilatkozatokban 
napvilágot látott feltételezések, amelyek gondatlanságban vagy elektromos hibában jelölték 
meg a tûz okát - mivel ezek alapvetõen egymást nem kizáró fogalmak. Kovács Kázmér 
nemcsak a mostani késlekedés okát nem érti, de azt sem, miért nem beszél senki arról, hogy 
pontosan mit tartalmaz a Budapest Sportcsarnok és a karácsonyi vásárláson részt vevõ árusok 
bérleti szerzõdése, vagy hogy a mûszaki-tûzoltósági vizsgálatok során milyen nyomokat, milyen 
megégett elektromos vezetékeket találtak a szakértõk. Ezek ismeretére azért is szükség volna, 
mert a mostani tûzeset és egy 1988. május 6-i tûz között (amikor teljesen leégett a Rákóczi téri 
csarnok) komoly hasonlóságok fedezhetõk fel - véli az ügyvéd. A korábbi ügyben másodfokú 
jogerõs bírósági ítélet mondta ki, hogy a Rákóczi téri csarnok üzemeltetõje (a Fõvárosi Tanács) 
a felelõs a tûzért (miután az épület beázott, és elektromos eredetû tûz keletkezett), perújítási 
eljárásban mégis egészen meglepõ fordulatot vett a történet, miután kiderült: a 
helyfelhasználási engedéllyel rendelkezõk (bérlõk) közül az egyik (egy közért) a biztosíték 
"megpatkolásával" és az engedélyezettnél nagyobb teljesítményû fogyasztók mûködtetésével 
rövidzárlatot váltott ki. Az ügyvéd szerint ez a lehetõség a BS-tûz után is vizsgálandó 
körülménynek látszik, miként az is, hogy pontosan mi a bérlõk és mi a bérbeadók felelõssége 
ebben az ügyben. Végül is az igazságügyi szakértõ helyszíni vizsgálata alapján megszületõ 
szakvélemény és a helyhasznosítási engedélyek tartalmának függvényében valószínûleg 
meghatározható lenne végre, hogy a tûzfészek a bérlõk vagy a bérbeadók területére esett-e. 
Mivel 1988-ban a tüzet okozó bérlõ felelõssége jogerõsen megállapítható volt a többi bérlõvel 
szemben is, ezért nem a bérbeadó, hanem az érintett bérlõ biztosítója fizette meg a többi bérlõ 
kárát.  
(v. f.) 
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