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A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGRÓL 

 

Egyéni képviselői indítványra 2009. 06. 18-án Pécs M.J.V. Önkormányzata Közgyűlésének 

317/2009.( 06. 18.) sz. határozatával felállt az Expo Center ügyét vizsgáló bizottság- 

továbbiakban Bizottság. 

Tagjai a közgyűlésben képviselettel bíró pártok és szervezetek egy-egy képviselője, így 

Kővári János, Trombitás Károly, Weller János, Molnár Ferenc, Meixner András és dr. Füredi 

Péter. A Bizottság tagjai maguk közül elnöknek az indítványt kezdeményező dr. Füredi Pétert 

választották. 

 

A Bizottság felállítása és működése Pécs rendszerváltás utáni történetében egyedülálló, hiszen 

korábban ilyen jellegű vizsgálat nem volt, ezért a működésének mechanizmusát, az egész 

folyamatot, munkatervet, ügyrendet – kimondottan a más önkormányzati bizottságok számára 

rendelkezésre álló - apparátus nélkül végezte. A Bizottság működésének feltételeit a város 

címzetes főjegyzője biztosította. 

 

A bizottság elfogadta ügyrendjét, amely a közgyűlési határozattal összhangban és az eredeti 

szándéknak megfelelően rögzítette a feladatát és célját. 

 

Feladata: az EXPO Center tervezési folyamatának, megépítésének, döntéshozatali 

körülményeinek és a kivitelezéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolások feltárása, a felelősség 

tisztázása. A Bizottság véleményező és javaslattevő szerv. Az általa lefolytatott vizsgálat 

lezárásaként állásfoglalást alakít ki, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt. 

 

A Bizottság elfogadta munkatervét, amely alapján az elmúlt hónapokban a munkát végezte: 

 

A vizsgálati munka ütemezése: 

 

1. A közgyűlési, bizottsági döntések és jegyzőkönyvek áttekintése 

2. A Pécs Holding Zrt.-nél fellelhető iratok áttekintése 

3. Egyéb a vizsgálat tárgyával összefüggő iratok beszerzése (pl.: peres iratok) 

4. Az érintett személyek meghallgatása 

5. A Vizsgálóbizottság jelentésének elkészítése (eredeti határideje 2009. 12. 31, amelyet 

a közgyűlés 2010. 02. 28-ig meghosszabbított.) 

 

A Bizottság javaslatára a Közgyűlés 2009. 11. 05-én szakértőket választott 512/2009. (11. 

05.) sz. határozatával, akik az alábbi személyek : 

 

Dr. Gál István László büntetőjogász, egyetemi adjunktus 

Dr. Temesi Tibor ügyvéd 

Erb Jenő igazságügyi, építésügyi szakértő, építőmérnök 

Dr. Madár Péter közgazdász docens, egyetemi docens 

Dr. Kecskés László jogász professzor 

 

A Vizsgálóbizottság meghallgatta:  

 

Meixner Andrást 2009. 10. 19-én, aki az EXPO Centerben 2006. 01. 01-től-2007. 11. 18-ig 

kulturális, kommunikációs igazgató volt. 
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Hoffbauer Józsefet 2009. 11. 06.-án, aki (2003. 09. 15.-2005. 08. 01-ig) a Pécsi 

Rendezvényszervező Kht. egykori ügyvezető igazgatója volt.  

 

Kapás Szabolcsot 2009. 11. 12.-én, aki (2006. 01. 02-2008. 02-ig) a Pécsi 

Rendezvényszervező Kht. ügyvezető igazgatója volt. 

 

 Soó Lászlót 2009. 11. 19-én, a Pécsi Rendezvényszervező Kht. Felügyelő Bizottságának 

egykori elnökét és a PVV Zrt. vezérigazgató helyettesét. (2005-2007 között) 

 

Bayer Józsefet 2009. 12. 01.-én a Bayer Center tulajdonosát, Németh Pétert B.C. 

projektvezetőjét, dr. Szentmiklósi Péter és dr. Bakó Csaba ügyvédeket a Kipszer 

képviseletében. 

  

Kelemen Lászlót 2009. 12. 07.-én, aki a PVV Zrt. vezérigazgatója volt.  

 

Dr. Kukai Tibort a PTE Műszaki Kar dékánhelyettesét, a tervezők koordinátorát 2009. 12. 

10.-én. 

 

Dr. Végh Imrét a Kipszer Zrt. vezérigazgatóját, Kerécz Tamást a PVV Zrt. Igazgatóságának 

korábbi elnökét 2009. 12. 15.-én. 

 

Majoros Gábort 2010. 01. 19-én, aki az EXPO sátor felelős sátortervezője volt.  

 

A Bizottság előtt nem jelent meg: Bachmann Zoltán felelős tervező, Schmidt Károly a 

Pécsi Rendezvényszervező Kht. ügyvezetője, és Horváth Tamás  felelős műszaki vezető. 

 

BEVEZETÉS 

 

Maga az ügy nagy horderejű, egyrészről nagyon sokan érintettek valamilyen formában az 

EXPO Center létrehozásában, működtetésében, másrészről tetemes anyagi terhet jelent a Pécs 

Holding Zrt.és így a város számára is. A létrehozását és működtetését biztosító hitelek még 

évekig fogják nyomasztani a Holding költségvetését, miközben ezen összegek forrása 

közpénz, amelynek számos más helye is lenne, lett volna Pécsett. 

 

Az Expo Center beruházás sikertelensége közügy! Megtestesítője lett több olyan 

kérdésnek, melynek megválaszolásával Pécs politikai vezetése a választópolgárok felé 

tartozik! 

Ennek legfontosabb indokai:  

A beruházás végső soron közpénzek felhasználásával és a költségvetés megterhelésével járt. 

Ugyanakkor e beruházás a közpénzek felhasználására vonatkozó jogszabályok kijátszását 

testesíti meg. 

A közpénzek szakszerűtlen felhasználásának szimbolikus példája lett. 

A beruházás megvalósulásának történetét gyanús ügyletek, illetve azok feltételezései szövik 

át. 

A választópolgárok elemi igénye már, hogy a sikertelen és gyanús beruházások felelősei 

ismertek legyenek, és felelősségre vonásuk megtörténjen. Megelégelték ugyanakkor a 

politika közeli botrányok, a nyilvánvaló következmények elleplezését. 

Mindez elengedhetetlen feltétele a leromlott közbizalom helyreállításának.  
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Az EXPO Center megvalósításának története bemutatja azt, hogy hogyan nem szabad 

beruházásba kezdeni, hogy hova vezet az, ha tanulmányokban testet öltő ábrándképek alapján, 

politikai érdekekkel párosulva könnyelmű vezetőkkel, hozzá nem értő „szakemberekkel” egy 

„modellkísérletet” valósítanak meg, amely több, mint két milliárd  forintba került és a „siker 

szimbóluma” kellett volna, hogy legyen ,és a valóságot, az eredményt ismerjük. Egy több a 

sebből vérző létesítmény, amely csak újabb ráfordításokkal tehető talán gazdaságosan 

használhatóvá. Emellett induló perek sorozata, kifizetetlen alvállalkozók, városunk 

hírnevének csorbulása, egymásra mutogató felelősök, elfolyt közpénzek jellemzik a 

beruházást. 

Cél annak kísérlete, hogy a rendelkezésre álló több száz oldalas iratanyagból (belső 

feljegyzések, jegyzőkönyvek, határozatok, szerződések, levelek) és a meghallgatások alapján 

átfogó képet kapjunk az eseménysorról, levonjuk a tanúságokat, és nem utolsó sorban 

megnevezzük azokat, akik nagyban hozzájárultak a kialakult állapothoz. 

A Vizsgálóbizottságnak nem az a feladta, hogy bárki felett ítélkezzen, az a független 

bíróságok dolga és nem arra jött létre, hogy megmondja, hogy mit kell a jövőben az 

EXPO Centerrel kezdeni, hanem, hogy az elkövetett súlyos hibák mindenki számára, 

különösen azok számára, akik hasonló döntési helyzetbe kerülnek tanúságul 

szolgáljanak és tudják azt, hogy a döntéseknek következményei vannak és azért a 

felelősséget is vállalni kell.  

A Bizottságnak feladata kimondani a meghallgatásokból és az iratokból megállapítható: 

- ellentmondásokat, 

- szerepeket, 

- a szereplők felelősségi körét, 

- a beruházás sikertelenségének legnyilvánvalóbb okait, 

- a döntéshozatal körülményeit. 

Mindemellett a Bizottság javaslatot tesz konkrét felelősségre vonásokra és a kárigények 

érvényesítésének kezdeményezésére. 

 A Bizottság, mint javaslattevő testület a jelentésében idézett és felhasznált iratok tartamáért, 

valamint a meghallgatott személyek nyilatkozatáért felelősséget nem vállal. 

 

  

A TERÜLET BERUHÁZÁS ELŐTTI HELYZETE 

 

Az EXPO Center felépítésére szánt Megyeri telep elnevezésű területet korábban a PVV Zrt. 

bérlői használták. Itt számos bérlemény volt, amelyből éves szinten több millió forint bevétel 

volt realizálható. A bérleti szerződéseket idő előtt fel kellett mondani, ezért még több millió 

forintot kellett a PVV Zrt-nek kifizetni. 

A terület valóban fejlesztésre, rendezésre szorult, azonban hogyan és milyen áron? 

 

 

A KEZDETEK 

 

Döntéshozatal 

 

Meixner András meghallgatásán (2009. 10. 19.) elmondta, hogy tudomása szerint Toller 

László és belső kabinetje mondta ki azt a végső döntést, hogy indítsák el az EXPO 

beruházást. A forrását részben pályázati pénzből kívánták biztosítani, amiről már akkor 

elmondta több szakértő, hogy „nem ilyen feladatra írták ki.” Elmondta azt is, hogy „számos 

esetben látni olyan döntéshozatalokat, amelyek alátámasztásaképpen születnek meg 

tanulmányok, és amiről a közgyűlésnek csak közvetett tudomása van.” Elmondta azt is, hogy 
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a beruházásról az MSZP frakció nem döntött.” Csak látványterveket láttak, amit kívülről nem 

találtak rossznak, és ha nincs ez a pályázati lehetőség, akkor valószínű, hogy nem indult volna 

el a projekt.”   

Mindezt Soó László is megerősíti és elmondja, hogy a frakció csak egy tájékoztatót kapott a 

projektről és hogy a polgármester úr személyéből eredően nem merült fel ellenállás, látták a 

„látványterveket, amelyeket az egyetem hallgatói készítettek, vázlatokat, elképzeléseket.” 

Hoffbauer József a meghallgatásán elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja ugyan, de nem volt 

ott, hogy a tervezők ötlete talált fogadó fülekre bizonyos politikai körökben. Erről az egész 

koncepcióról mondja Németh Péter, a Bayer Center projektvezetője, hogy az egésznek a 

problémája az alapkoncepció, hogy szüksége volt-e a városnak ilyen nagyságú épületre ilyen 

technológiával? Ezzel összhangban Soó László is elmondja, hogy valószínűleg tervezői 

sugallatra döntött a politikai vezetés és hogy Bachmann úr és Kukai úr tartották a kapcsolatot 

a polgármesterrel. Elmondja, hogy „Kukai Tibor teljesen önállóan a testvérétől függetlenül 

tevékenykedett Bachmann Zoltánnal, Kelemen Lászlóval és Toller Lászlóval együtt születtek 

meg a javaslatok.” 

A rendelkezésre álló dokumentumokból rögzíthető, hogy a beruházás előkészítése a 10/2002. 

(04. 18.) és 16/2002.(06. 28.) számú PVV. Zrt. IT határozat alapján kapott először zöld utat. 

Ez időben egybeesik a Pécsi Ipari Vásár Kft PVV Zrt.-be történő bevonási szándékával, 

illetve ezzel egyidejűleg a dolgozók között belső elégedettségi vizsgálat folyt, amelynek egyik 

eredménye, hogy a cégek összevonása után a „politikai befolyást javítani kell” 

Ezen időszakban azonban még az IT előtt Kelemen László csupán egy 2-300 milliós 

beruházásról beszélt, tehát egy teljesítőképességet figyelembe vevő, az adott területet fejlesztő 

normális léptékű beruházásról, amely egy éven belül megvalósítható lett volna. Minderről 

mondja Kelemen László a meghallgatásán: „ma is azt állítom, abból a csarnokból és a külső, 

viszonylag nagy betonozott területeiből egy hasonló színvonalú kiállítást, mint a Nevelési 

Központ meg lehetett volna tartani, csak közben megnőtt az étvágy.” 

Mindezt követően történhetett valami, amire senki magyarázatot nem adott, hogy lett ezen 

alapvetően, akkor még jónak tűnő ötletből néhány hónap múlva 2 milliárdos beruházás. 

Mindezzel az akkori polgármester is teljesen egyetértett, ő nélküle, mint ahogy Soó László és 

Kelemen László, valamint Meixner András elmondták, nem történhetett volna semmi, dönteni 

sem lehetett. 

Minderről Toller László polgármester 2002. 07. 31-én saját kézírással is megerősítést ad, 

illetve ezt bizonyítja későbbi PVV Zrt  IT. ülésen való részvétele. 

 

ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK 

 

Pécs M.J.V. Önkormányzatának Közgyűlése a beruházás megvalósításáról soha sem döntött, 

csupán a hitelfelvételhez a jelzálog biztosítását adta meg, de azt is jóval később. Döntött 

azonban három önkormányzati bizottság, de nem a beruházás részleteiről, hanem arról, hogy 

elvileg egy ilyen irányú fejlesztéssel egyet ért. 

 

Először a GATUVÁB 2002.05.15-én, amely többek között szól a terület kiválasztásáról, hogy 

folyamatban van a tanulmánytervek elkészítése, hogy 3-500 millió Ft-ból a következő 

EXPO megrendezhető, illetve hogy a koncepció megvalósulásához még milyen feladatokat 

kell elvégezni. 

 

 Mindezt követően 2002. 09. 30-án döntött 3 önkormányzati bizottság a Közlekedési és 

Kommunális B., Város és Környezetfejlesztési B., és a Gazdasági, Tulajdonosi és 

Vállalkozási Bizottság, miszerint a tanulmánytervvel, az EXPO multifunkcionális központ 

kialakításával elvileg egyetértenek. De nem döntöttek részletekről, konstrukcióról, konkrét 
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tervekről és főleg nem arról, hogy egy 2 milliárdos beruházás hitelből valósuljon meg.  Ezen a 

bizottsági ülésen Bachmann Zoltán az alábbi tájékoztatást adja a képviselőknek: „Az ipari 

csarnok szerkezet és az irodaház összekötésével egy hatalmas sátorral fedett óriási tér 

alakulhatna ki, amely tetszés szerint variálható, szeparálható. Lehet kongresszusi hasznosítást 

is csinálni ebből…” hőszigetelt változatban is készülnek. A legkorszerűbb hőtechnikai 

elveknek megfelelően méretezhetők, téli-nyári funkcióra alkalmasak”  

- „a vásártér a maga hangulatával előbb-utóbb bővítést igényel..” 

- „olcsó és látványos..” 

- „a szennyvíztelep funkcionális hasznosítása az expon kívül kulturális, vendéglátási, 

extrém sport lehetőségeket is rejt magában…”  

- „Tegyük fel, hogy Pécs egy kongresszust akar rendezni, e területek tetszés szerint 

variálhatók és biztosítható 12 ezer nm itt, a másik 12 ezer nm amott..” 

- „ A terület egy harmadik blokkal egészülne ki, sátorszerkezetre és egy jurta szállás 

jellegre épülő turistahálózattal, …olcsón és gyorsan lehetővé tenné egy turistaközpont 

létesítését,” 

- „egy uszodának a sátorcseréje kb. 8 millió forintba kerülne, gazdaságosan 

üzemeltethető szerkezetről van szó,” 

- részlet a műszaki leírásból: „közkinccsé kell tenni az egyetemisták mandulavirágos 

ünnepeit, a nyugdíjasok kutyasétáltató nyugalmát, a pécsi pincék, szőlők romantikus 

kopácsolását, a sör aranyló sátras, társas életét, a pécsi könyv, film, színház, zene 

fesztiváljait, a fergeteges kólókat, az utca menettáncokat, az utcabálokat, a 

papírszalvetta börzét, a kukoricás repedt hangját a zónakocsonyát kisfröccsel, a 

virágpiacot, az igazi kuplerájokat, a kocsmákat bádogpulttal, földpadlóval, amit vízzel 

kell locsolni…közakarat lehet a pécsi EXPO sikerének titka.”  

 

Kelemen László a bizottsági tagokat arról tájékoztatta, „hogy az I. ütem első lépéseit saját 

beruházásban, saját tőkével, fejlesztéssel valósítanák meg.” Majd a terv szerint a pályázati 

pénzeken kívül befektetőket szereznének. (Tehát szó sincs hatalmas hitel összegről) 

Hoffbauer József már itt felhívja a figyelmet a szezonális használat veszélyeire. Tervezői 

részről már itt félrevezető nyilatkozat hangzik el a sátorszerkezetről. A tanulmánytervet a 

bizottság tagjai megismerték és elfogadták, néhány aggódó vélemény mellett. Más kérdés, 

hogy a bizottsági tagok egyáltalán nem értenek a kérdéshez, sem beruházási, sem építészeti-

műszaki szempontból. 

Kissé visszás, hogy Kukai András a javaslat előterjesztője és Kukai Tibor a tervezők 

képviselője. 

 

 

TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK 

 

 

 Ekkor még csak, mint ahogy a bizottsági előterjesztés is tartalmazta egy országos építészeti 

ötletpályázat kiírásáról volt szó és nem arról, hogy pályázat nélkül szerződjön a PVV Zrt. 

bárkivel is, vagy hogy mekkora mértékű beruházás történjen.  

 

Ugyanis Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kereskedelmi és Iparkamarával valamint 

az FVM Építésügyi Hivatalával közösen tervpályázatot írt ki, Pécs, Észak-megyeri városrész 

területén többcélú kiállítási és rendezvényközpont kialakítására és telepítésére 2002. 06. 17-

én, október 10-i eredményhirdetéssel. 

Mindezek tudatában és ellenére pályázatot megkerülve ugyanezen feladatra csak részben más 

területre 2002. októberében a PVV Zrt. leszerződött a PTE Műszaki Karával 
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multifunkcionális tanulmányterv készítésére. (Tehát a tervezői ötletpályázat ideje alatt már 

folynia kellett a tervezésnek a tervezői szerződésben rögzített irreális határidőkre való 

tekintettel. ) 

 Ezt követő hónapban, amikor az országos ötletpályázat eredményhirdetése volt várható, a 

PVV Zrt. FeB. 8/2002 (10.09.) ülésén Kelemen László 2,5 milliárd Ft-os beruházásról szól, és 

arról beszél a FeB.-nek, hogy a beruházás építészeti előtanulmányát, amit a PTE Műszaki 

Karral csináltatták meg és a hozzá tartozó koncepciót az önkormányzat szakbizottságai 

elfogadták. Mindez később még számos alkalommal szóba kerül, mindannyiszor Kelemen 

László állítja (2002. 12. 05-én az Aranyhegy Panzióban tartott Feb. ülésen, 2003. 01. 29-én 

Feb. ülésen), hogy a Műszaki Főiskola elkészítette a tervet, három bizottság megtárgyalta és 

elfogadta. (Természetesen ez csak tanulmány és látványterv és nem engedélyezési és nem 

kiviteli terv volt) Kelemen László arra a kérdésre, hogy miközben a város a területre tervezői 

ötletpályázatot írt ki, nekik miért kellett a PTE Műszaki Karral tárgyalni az EXPO sátorra, azt 

a választ adta, hogy „tulajdonképpen versenyhelyzet volt.” Állítása szerint a tervezők 

kiválasztása az egyetemmel kötött „együttműködés mentén, vagy oldalvizén” történt.  

 

 

TOVÁBBI PVV. ZRT IT DÖNTÉSEK 

 

Az Igazgatóság 2003 májusában hozta meg azon határozatait, amely alapján felhatalmazást 

adott a menedzsmentnek a tervezésre szerződéskötésre, illetve a beruházás finanszírozás 

kapcsán pénzintézetekkel való tárgyalásokra. 

 

A 2003. szeptember 12-én tartott Igazgatósági ülés feladata volt a még ingadozó IT. tagok 

meggyőzése a beruházás támogatásához. 

Mint ahogy Kerécz Tamás, Soó László elmondta, addig készítették a megvalósulási 

tanulmányokat, amíg azt el nem fogadták. 

 

Ezen az ülésen Toller László azt a tájékoztatást adta az IT tagoknak, hogy a „Közgyűlés 

döntött, amikor a Pécs EXPO elképzelést támogatta” (a Közgyűlés soha nem döntött ebben az 

ügyben), örömét fejezte ki, hogy elkészült a megvalósíthatósági tanulmány (Miközben ezen 

ülésen, az ülés végén hoz határozatot az IT arról, hogy felszólítják az ügyvezetést 

megvalósíthatósági tanulmány készítésére, 42/2003 (09.12.) szám alatt.  Vélhetően egy 

előzetes tanulmányról mondta, hogy a „megtérülések jobbak, mint várta”, de elismerték, hogy 

lehetnek kételyek, mert egy ki nem próbált technológiáról van szó. 

 

Ezen az ülésen Kerécz Tamás IT elnök alábbi javaslatot tette: 

 „A magam részéről azzal a javaslattal élek, hogy álljunk meg ennél a témakörnél és az ezzel 

kapcsolatos kérdésekre koncentráljunk, az Igazgatóság ezt a témát már többször tárgyalta, 

konszenzus van az előző határozatok alapján arra vonatkozóan, hogy ezeket a témákat lezárja 

az Igazgatóság. Míg a másik területen tudomásom szerint nincs konszenzus. Ez az 

elkészült előterjesztés szakmaisága, használhatósága stb. Ezért, mivel olyan 

kedvezményezés is eljutott hozzám az igazgatósági tagok részéről, ami a tulajdonost érinti, 

ezért kezdeményezem, hogy vitassuk meg. Az a kezdeményezés történt, hogy a PVV Zrt. 

Igazgatósága egy létrehozásra kerülő társaság esetében hivatalból keresse meg a 

tulajdonost és szólítsa fel arra, hogy a Kht.-ba tulajdonosként lépjen be. 

 

Erre Toller László válasza: 

„El kell mennem, nem szeretném tovább feltartani az Igazgatóságot, nem tudom ki a 

kedvezményező, de ilyeneket én nem szeretek, a pécsi közgyűlésben sem divat, hogy vannak 
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ilyen kedvezményezések. Mondja meg, hogy ki kezdeményezi. Ez mese, akkor miért nem 

nálam kedvezményezte, hogyha a közgyűlést érinti. Ez lett volna az etikája.”  

 

Majd az IT tagok kételyeiket fogalmazták meg… Varga Sándor, Georgiu Grigorisz.  

 

Dr. Kelemen László elmondta, hogy „a rendezvényszervezés egy ilyen műfaj, 30-40%-os 

eredményességgel tud dolgozni.” 

 

 Ezen az ülésen Toller László megnyugtatta az IT tagokat, hogy „nem kell aggódni, mert a 

működtetés majd az önkormányzatot fogja terhelni. 

- De maga az épület, a vagyon annak a racionális gazdálkodása nem az önkormányzat 

kebelébe illik. A működtetés biztosítása az igen. 

- Önfinanszírozó rendszereket hozzunk létre. 

- Mi ebbe pénzt teszünk, ennek a projektnek ebben a kimunkált változatban meg kell 

valósulnia.” 

 

Mindezek után, ha valakit még mindig nem sikerült meggyőzni, akkor a végső szavak Toller 

Lászlótól teljesen ellenállhatatlanok: 

 

„Továbbra is azt mondom, hogy kockázat nélkül nincs üzlet. Tehát fantazmagória, 

hogy elég régi típusú gondolkodás, hogy tuti lesz ennek a minden lába és minden éle. 

Kérem, döntsenek felelőséggel, magabiztosan és optimistán. Pesszimista 

üzletembert elüti a vonat, vagy az adóhatóság. További sok sikert és jó 

munkát kívánok.”  

 

Ezen mondatok után zárt ülésen megszületnek a szükséges határozatok: 

 

 

- 38/2003.(09. 12.) sz. határozattal a PVV Rt. Igazgatósága 6 igen szavazattal 

egyhangúlag felhatalmazta az ügyvezetőt, hogy az Expo Projekt megvalósítására 

Közhasznú Társaságot hozzon létre. A Pécsi Vásár és Rendezvényszervező Kht. 

Alapító Okiratát elfogadta azzal, hogy személyi kérdések közül a Felügyelő Bizottság 

tagjairól és a könyvvizsgáló kijelöléséről külön kiegészítő határozattal dönt. 

- 42/2003.(09. 12.) sz. határozattal 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás (Dr. Kelemen 

László) mellett a PVV RT. Igazgatósága felszólította az ügyvezetést, hogy az Expo 

projekt kapcsán a kockázat-elemzési szabályoknak megfelelő modellt, megvalósítási 

tanulmányt készítessen 2003. november 15-ig. 

 

ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYOK 

 

A megvalósulási vagy megtérülési tanulmányok közös sajátossága, hogy nincsenek aláírva és 

nagy részén nincsen dátum, de a PVV Zrt. logoja megtalálható rajtuk.  

 

Ezek közül az „Előzetes költségbecslés” címet viselő indokolja a később jelentős 

problémákat okozó sátorépítés szükségességét: 

                                                                                                                                                                                                                       

 

„Vizsgálva a gazdaságosság, gyors megvalósíthatósági, jó térkihasználhatósági és 

figyelemfelkeltési alapkövetelményeket minden tekintetben megfelel a sátorépítés- 

sátorépítészet a kívánt paramétereknek. Várható élettartama a korszerű 
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ponyvaanyagoknak és feszítőszerkezeteknek köszönhetően megfelel az elvárásoknak (20-

30 év garantáltan). Ezt külföldi és hazai példákon láthatjuk, ellenőrizhetjük. Várható 

előnye továbbá a számítógépre alapozott gyors, hatékony és biztonságos 

tervezhetősége, bármely kapcsolódó szerkezethez való rugalmassága, az idők során 

kiforrt szerkezeti csomópontjai, jól és tervezetten biztonságosan és gazdaságosan 

való üzemeltethetősége és karbantarthatósága. A sátor által lefedett terek megfelelő 

hátteret, miliőt biztosítanak az adott funkciónak, biztonságos gépészeti megoldásokkal, jó 

akusztikával biztosítva.” 

 

„Hagyományos szerkezetekhez mérten 2/3-os költséggel megépíthető az épület több mint 

5000 négyzetméter alapterületét lefedő sátortér rendszer.” 

 

„Összegezve a meglévő épületeknek beintegrálása, a sátorépítési mód kiválasztása, a 

mobil konténeres kiszolgálás, a sokrétűen és változó mértékben kialakított 

helyiségrendszer  a fő letéteményese a gazdaságos , gyors költségkímélő beruházás 

lebonyolításának. „ 

 

  

Megvalósítási módként javasolja „a függesztett sátras verziót, mivel a nagyrendezvényekből 

származó óriás bevételek, a ház multifunkcionális használhatóságának kiterjesztése, a 

biztonságosabb szerkezetválasztás, az üzemeltetési problémák előre tervezhető 

egyszerűsödése, illetve a nemzetközivé bővíthetősége olyan tényezők, melyek a relatív 

nagyobb ráfordítást igénylő, de létfontosságú többletjövedelmezőséget nyújtó, sátras fedésű 

megoldást helyezik előtérbe.” 

 

A „Megtérülési tanulmány” címet viselő jegyzet, többek között az alábbiakat tartalmazza: 

hitelből is minden ragyogóan fog működni. Sőt a 2. évre 831 millió Ft. árbevétellel számol és 

400 millió Ft költséggel.  

 

A sátor élettartama jó esetben 15-20 év, tehát leamortizálódik. A megtérülési tanulmányok 

mindezt valamilyen formában figyelembe veszi, de az újraépítés költségét nem termeli ki az 

épület, vagyis amortizációt követően jelentős részét újra kell építeni és újból kifizetni. 

 

A tanulmányokról mondta Kelemen László: „született egy terv, mindenki boldog volt, senki 

nem kifogásolta, így került aztán be a döntési mechanizmusba a megtérülési, 

megvalósíthatósági tanulmányba az épületegyüttes.” Ezen tanulmányokat „a társaság 

kollektívája, menedzsmentje készítette.” „2 év alatt emlékei szerint, legalább 5 alkalommal 

lett a tanulmány korrigálva.” Azt is elmondta, hogy a 2003.09.13-án tartott FeB ülésen 

elhangzottaknak, miszerint a tanulmányban a készítők 1 milliárddal elszámolták magukat, 

következménye nem lett. 

Kelemen László elmondta, hogy az EXPO beruházás megvalósíthatósági tanulmányának 

színvonalát az EKF intézményekre vonatkozó tanulmányok meg sem közelítik. 

 

Mindezek cáfolatát adja a Pécsi Rendezvényszervező Kht. középtávú stratégiai terve 

2006-2010-ig, Kapás Szabolcs által jegyezve, amely rögzíti az alábbiakat:  

 

„ A megvalósult létesítmény az eredeti költségvetéseket és megvalósíthatósági és 

megtérülési tanulmányban kalkulált összegeket meghaladta, mégis az eredeti 

terveknek megfelelően csak olyan további használhatósági funkciókat építettek bele, 

melyek szorosan a fő és elsődleges funkció kiegészítésére szolgálnak.” 
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- „ A kisebb 100-200 fős konferenciák iránti igény nagyobb ugyan, mint az 1000 főt 

meghaladók utáni, de kisebb helyszínekből számottevő konkurencia áll rendelkezésre 

a régióban kedvezőbb adottságokkal. (Pote Aula, PTE termei, Pátria, Palatinus, több 

hotel, Dominikánus ház….stb.) 

- A megvalósítási tervben és megtérülési tervben részletezett megvalósítandó és a Kht. 

által megszervezendő éves 18 kiállítást és szakvásárt a vásárok jelenlegi helyzetét 

figyelembe véve eltúlzottnak tartjuk. 

- A piacelemző tanulmányok szerint egy gazdaságilag dinamikusan fejlődő régió 

kellene, a régió helyzete, szerepe országon belül és kívül nem változott, a régió 

gazdasága hanyatlik, munkanélküliség nő. 

- A 2003 októberében készített koncepció 2. 209 millió Ft-ban jelöli meg a beruházás 

összértékét, melyből 70 millió saját vállalásban aktivált, pénzügyi forrása 409 millió 

Ft. Sajáterőt és 1. 800 millió Ft. bankhitelt feltételez. Ezzel szemben a megvalósult 

beruházás összértéke nettó 2100 M Ft, mely teljes mértékben hitelből valósult meg. 

- További számítási eltérés a korábban kalkulált üzemeltetési költségek területén 

jelentkezik majd, mivel a 2005 és 2006-os évben mért tényadatok az eredeti 

számítások többszörösét jelzik. 

- A megtérülési tanulmány a 2008-as évet említi, mint a hiteltörlesztés évét. Valójában a 

2006-os év szeptemberétől esedékes az első részlet a bank felé.” 

 

- Helyzetelemzés során többek között rögzítésre került:  

 

Gyengeségek: Pécsig vezető úthálózat hiánya, finanszírozás, nagy beruházási költségek 

hatása (kamat, törlesztő részlet), kivitelezési hiányosságok, alkalmazottak képzettsége. 

Csapdák: Késői átadás hatásai, negatív sajtóvisszhang továbbgyűrűzése, újabb 

rendezvényhelyszínek létesítése a városban (EKF), magas üzemeltetési költségek egész 

évben, városi rendezvények több szervező cég kezében vannak. 

 

- „Stratégiai célként a konkurens funkcióval rendelkező létesítmények 

üzemeltetésének megszerzését kell kitűzni, különben olyan konkurencia keletkezik a 

régión belül, mely elviheti az egyik jelentős bevételi forrást, a konkurenciákat és 

további kulturális rendezvények kiesését is jelentheti. 

- Az épület kivitelezése során sok minőségi, esztétikai hiba, probléma merült fel, mely 

részben a létesítmény megjelenését és ez által a hasznosíthatóságát rontja le. 

- Ezek a hibák részben pénz és idő függvényében javíthatók, vagy dekorálhatók, jobbá 

tehetők. A sátorszerkezet tekintetében nem csak esztétikai és minőségi kifogások 

merültek fel, hanem a funkcionalitást és statikai állékonyságot befolyásoló problémák 

is. 

- Az eredeti terveknél nagyobb kiadások és kisebb bevételek lesznek realizálhatók, 

mivel az elvesztett bizalmat, mely a sajtó és a kivitelező, tervezők viselkedéséből, 

hozzáállásából származott vissza kell állítani.” 

 

Ezen stratégiai terv hivatkozik a 2000-ben készült piacelemző tanulmányra, amely szerint a 

város konferencia és kiállítási potenciálja nem elegendő vagyis, hogy nem tart el egy ilyen 

létesítményt, hogy ebbe az ágazatba fektetni rendkívül kockázatos. Ehhez képest a fő 

funkció éppen ezen hanyatló ágazatokra épít, tehát mondhatjuk, hogy a beruházás eleve 

kudarcra volt ítélve.  
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Az ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

2003. 10. 30-án került az Önkormányzat Közgyűlése elé az EXPO CENTER Phare pályázata, 

amely révén megszületik az a határozat, amely biztosítja a kötelezettségvállalást az önerőre a 

Rendezvényszervező részére egy sikeres pályázat esetén. Ezzel a pályázattal a PVV Zrt. 800 

milliós forrást kívánt biztosítani a hitelhez. Ezen napirendi pont tárgyalásakor rengeteg kétség 

és kérdés merült fel az akkori ellenzék részéről, amelyek teljes egészében beigazolódtak. Ezen 

az ülésen Toller László elmondta, hogy olyan „konstrukciót szeretne kialakítani, amely rövid 

időn belül nyereségessé” lesz és a „cég vezetésétől megnyugtató válaszokat és számításokat 

kapott”, illetve hogy a Bachmann Zoltán által készített „tanulmánytervet közszemlére tették 

és mindenkinek tetszik, de senki nem jelezte az ellenkezőjét”. Az ellenzék részéről elhangzott, 

hogy az ötlet jó, de rengeteg a hiányosság, az egyeztetés, az információ hiánya és nem lehet 

tudni, hogy a beruházásnak milyen anyagi következményei lesznek. 

 

Tehát a város egy cégének beruházásáról, mármint eldöntött tényről kapott tájékoztatást 

hivatalosan a közgyűlés. A képviselők nagy része nem rendelkezett kellő információval, nem 

láthatott bele a gazdálkodás kereteibe, de mégis a város adta a jelzálogot. 

Elhangzott, hogy több szakmai elmélyülésre alkalmas prezentációját tartották meg a 

terveknek. Ilyenre konkrétan, hogy mikor és hol volt dr. Kukai Tiboron kívül senki nem 

emlékezett, ő is konkrétan egy ilyet említett, a Tervtanácsot, amely az építési engedélyezési 

tervet elfogadta, -”dicséretben részesíti a beruházót és tervezőt a gazdaságos… 

megoldásért, a sátorszerkezet választásáért.” 
Az Építész Kamara egyetlen ilyen rendezvényén az EXPO tervvel a tervezők nem jelentek 

meg. 

 

Az Önkormányzat Közgyűlése elé mindezt követően tisztségviselői beszámoló, kérdések 

formájában került az EXPO ügye. Pl. 2006. 02. 16-án, amikor Toller László elmondta, hogy 

„szakértőkkel kell megvizsgáltatni, hogy mi a baja a sátornak, és hogy ki felel ezért, 

hogy nem készült el időben”,illetve, hogy személyesen is megnézte és akkor is látszott, hogy 

„rossz helyen vannak a sátorcölöpök”. Toller László elmondta, hogy a beruházásban „nincs 

közpénz”, mert azt hitelből fedezik és, hogy ez a „2 mrd-os beruházás a siker 

szimbóluma”. 

 

 

PHARE PÁLYÁZAT 

 

 

A pályázat nem nyert. Ez az a pályázat, amelyről megszületésekor már tudni lehetett, hogy 

aggályos és nem egészen erre a feladatra írták ki, ezt elmondja Meixner András, Soó László, 

Kelemen László és Hoffbauer József is. Hoffbauer József (2009. 11. 06-án) említi, hogy a 

pályázat több ezer oldalas volt, érdekes volt a pályázat értékelése, sejteni lehetett, hogy a 

döntés mögött politikai alku állt.”  

Soó László elmondta, hogy „utasítást kapott, hogy nincs más lehetőség, hitelből kell 

megcsinálni a projektet. Ez volt az a fázis, amikor már nem hitte el, hogy ezt sikeresen lehet 

majd véghezvinni…a beruházást nem szabadott volna elkezdeni, hitelből ilyen 

konstrukciót működtetni nem lehet…később kiderült, hogy a tervezett pénz is kevés volt 

és következett egy újabb rossz lépés, amikor megpróbálták az egészet olcsóbban 

megvalósítani.” A pályázat elutasításának indoklását „szűk körben olvasták fel, nem sokat 

beszéltek róla,.. felső vezetői értekezleten ismertették.” Kelemen László a pályázatról 
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elmondta, hogy 100%-os biztosnak tűnt …és rejtély számára…minden megyei város kapott 

ebből a pénzből a saját területén csak Baranya nem….ezt nem szakmai alapon döntötték el. 

Arra a kérdésre, hogy mi volt az elutasítás indoka, Kelemen László azt mondta, hogy nem 

tudja.   

 

2003. 12. 04-én kelt a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú 

Társaság (VÁTI) pályázatot elutasító értékelése, amelyben közlik, hogy a pályázó a Pécsi 

Rendezvényszervező Kht. formai okból nem jogosult a támogatásra, mert csak olyan 

szervezet pályázhatott volna, amelyben az önkormányzat többségi irányítást biztosító 

befolyással bír. 

Tehát pl. a PVV Zrt. pályázhatott volna, itt üt vissza, hogy létrehozták a Kht-t, 

feltételezhetően azzal a céllal, hogy a közbeszerzések kikerülhetők legyenek és a 

képviselőtestületnek a beruházásra való rálátási képessége csökkenjen. 

 

Az ezt követő időszakban sor kerül a bankokkal való tárgyalásra, különösen az MFB-vel és a 

Raiffeisen Bankkal. Jönnek a problémák: a bankoknak nem elég a PVV Zrt. készfizető 

kezessége, hanem jelzálogot akarnak, mivel a PVV Zrt.-t harmadosztályú adósnak minősítik. 

(2004. 06. 01 PVV Zrt. IT. ülés) Ezen az ülésen Varga Sándor, Vortmann Tamás 

határozottan kifejtik újabb kételyeiket, miszerint túl nagy teher ingatlan fedezetként 

való nyújtása, mivel az egész EXPO beruházás teljesen bizonytalan. Ezen az ülésen 

hozták ki a KIPSZERT győztesnek. Azonban tekintettel arra, hogy nem volt elég a pénz, 

közbeszerzés helyett a későbbiek során meghívásos versenytárgyaláson választották ki a 

kivitelezőt. Ezt követően 2004. 06. 24-én születik döntés az Önkormányzat Közgyűlése előtt, 

hogy a Füzes dűlői ingatlant jelzálogként biztosítja. Az előterjesztés azért is érdekes, mert 

ekkor már tudott volt, hogy a Phare pályázat sikertelen és a beruházást hitelből kell 

megvalósítani és mindennek ellenére az előterjesztés egy oldalon elintézi az indokolást.  

 

 

TERVEZÉS 

A TANULMÁNYTERVTŐL AZ ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TENDERTERVEKIG 

 

Tanulmányterv elkészítésére került sor a PVV Zrt., mint megrendelő és a vállalkozó a PTE 

között. A vállalási ár 8 millió Ft. plusz ÁFA volt. A szerződés megkötésére 2002 őszén 

került sor. A megrendelő részéről Kelemen László, 2002. 11. 08-án, a vállalkozó részéről   

2002. 10. 14-én került sor a szerződés aláírására. Teljesítési határidők a különböző 

ütemekben: 2002. 09. 05., 2002.12.10. (Tehát később lett aláírva, mint a teljesítési határidők 

egy része.) A megbízott kijelentette, hogy a tervezési feladatot a Pollack Mihály Műszaki 

Főiskolai Kar, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező, tervezői névjegyzékbe 

bejegyzett oktatókkal és szaktanszékekkel „oldja meg.” 

 

Később ismét szerződéskötésre került sor a PVV Zrt., mint megbízó és a PTE, mint 

megbízott között a Pécs EXPO Center I. ütem építési engedélyezési és tender terv 

dokumentációjának elkészítésére vonatkozóan. A szerződés megkötésére 2003 tavaszán került 

sor. A megbízó részéről Schmidt Károly, 2003. 04. 14-én, a megbízott részéről 2003. 03. 28-

án írták alá a szerződést. Teljesítési határidők a különböző ütemekben: 2003. 03. 07., 

2003.04.22. és 2003.05.22. (Tehát ez a szerződés is később lett aláírva, mint a teljesítési 

határidők egy része.) A megbízott kijelentette, hogy a tervezési feladatot a Pollack Mihály 

Műszaki Főiskolai Kar, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező, tervezői névjegyzékbe 

bejegyzett oktatókkal, szaktanszékekkel „oldja meg” és országosan elismert szakértő 

tervezőket altervezőként bevon. 
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A megbízási díj teljes összege: 46. 560. 000 Ft. plusz ÁFA. Felek rögzítik, hogy a 

szerződéssel kapcsolatban Megbízó részéről Schmidt Károly, Megbízott részéről dr. Kukai 

Tibor, főigazgató helyettes jogosult eljárni. Itt kell megemlíteni, hogy a tervezői 

szerződésekben megjelenő irreális határidő vállalásai, illetve aláírást megelőző részteljesítése 

alátámasztani látszik a feltevést, hogy a tervezés már a hivatalos beruházási döntések előtt 

járt, részben külön utakon. 

 

 

A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA 

 

 

2004. 07. 07-én a PVV Zrt IT. tárgyalt a kivitelező kiválasztásának formájáról és bíráló 

bizottságot állítottak fel.  

 

41/2004.(07. 07.) sz. igazgatósági határozattal a PVV Zrt. Igazgatósága 5 igen szavazattal 

felkérte a Pécsi Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét, hogy az Expo kivitelezés pályázati 

kiválasztásához Bíráló Bizottságot állítson fel, melynek tagjai: 

 

- Kukai Tibor 

- Schmidt Károly 

- Bikki Tamás 

- Dr. Szalai László 

- Hoffbauer József 

 

Ezen az ülésen még mindenki egybehangzóan arról beszélt, hogy a kiviteli terveket a 

KHT rendelje meg és ne bízzák a kivitelezőre. Mindezt követően azonban később a 

kivitelezővel úgy kötöttek szerződést, hogy a kivitelező rendeli meg a kiviteli terveket és 

ezzel kaput nyitnak számtalan újabb baj forrásának – amelyről részletesebben a tervezői, 

kivitelezői fejezetben lesz szó. A meghívásos tárgyalás résztvevői a ZÁÉV Zrt és a KIPSZER 

Zrt. Győztesként a bizottság a KIPSZER FT Zrt.-t hozta ki, annak tudatában, hogy a 

nyertesnek nincs sátorépítési referenciája. Mindezt elmondta Kelemen László és Szentmiklósi 

Péter Kipszer Rt. ügyvédje is: „a Kipszernek semmilyen sátorépítési referenciája nem volt, de 

a többinek sem, úgy tudja, hogy a tervező úr Egyiptomban részt vett egy kupola bemutatón.” 

Soó László is ezt megerősíti és hozzá teszi, hogy „itt nagymértékben kísérletezésről volt szó.” 

Mindezt követően megtörténik a szerződéskötés és megindul a kivitelezés és a kiviteli tervek 

gyártása. 

 

 

A TERVEZÉSRŐL TERVEZŐI SZEMPONTBÓL 

 

Mit is mondott a tervezésről dr. Kukai Tibor és dr. Bachmann Zoltán?  

 

Írásban is kifejtették részletesen a véleményüket, eszerint: 

 

„Az építési engedélyezési tervdokumentáció hiánytalan volt, az eljáró építési hatóság az 

építési engedélyt megadta, a Tervtanács a tervet dicséretben részesítette. Építtető a tervet a 

beruházási célra alkalmasnak találta, az ő akaratát tükrözte.  

A kiviteli terveket a Kipszer Ft. Zrt. megbízásából a PTE 100%-os tulajdonát képező 

Politechnika Kft készítette 2004. 09. 15-2005. 02. 15. között. A megbízás fontos kitétele volt, 
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hogy nem tartalmazta a megbízást a sátorponyva és tartószerkezetének gyártmányterveire. 

Felelős tervező dr. Bachmann Zoltán és Majoros Gábor, generál tervezési koordinátor: dr. 

Kukai Tibor.” 

 

Mint később kifejtésre kerül a tervek számos ponton hiányosak voltak 

 

„Ezzel a tervátadás-átvétellel a Politechnika Kft. 2005. 02. 15-én teljesítette (sőt az építési 

engedélymódosítási tervvel túlteljesítette) a Fővállalkozóval kötött kiviteli tervdokumentáció 

készítésére vonatkozó szerződését.  

A tervezési folyamat leírásából is látható, hogy a kiviteli terv készítése az Építtető részéről a 

heti rendszerességgel megtartott tervezési kooperációk révén teljes egészében kontrolált 

folyamat volt és 100%-ban érvényesült az Építtetői-megrendelői akarat.” 

 

A kiviteli terv készítésére vonatkozó szerződés a gyártmánytervek kivételével a teljes 

kiviteli terv I. osztályú komplett megvalósítását rögzíti, amely nem valósult meg. 

 

„2005. 02. 15-i tervátadás-tervátvételt követő tervezéssel kapcsolatos kérdések: 

 

Mint az előzőekben már említésre került az előző fejezetben leírt tervátadás-átvétellel a 

Politechnika Kft. teljesítette a Fővállalkozóval kötött kiviteli tervdokumentáció készítésére 

vonatkozó szerződését. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ennek ellenére miért kíséri végig a 

Fővállalkozói kivitelezési folyamatot az Építtető és Fővállalkozó közötti tervhiányokkal 

kapcsolatos levelezés, naplóbejegyzés stb.  

E további tervhiányok az Építtető részéről általában jogosan kerültek felvetésre 

Fővállalkozó felé, de kívül estek a Fővállalkozó és Politechnika Kft. közötti kiviteli 

tervdokumentációra vonatkozó megbízási szerződés tartalmán. E tervhiányok alapvetően két 

témakörben jelentkeztek.  

A fővállalkozó a kiviteli terv készítése során megadott szerkezet típusától vagy gyártmányától 

eltérő, habár műszakilag azzal egyenértékű típusú vagy gyártmányú termék beépítése mellett 

döntött. 

Ezekhez az új típusú szerkezetekhez, gyártmányokhoz a már leszállított kiviteli terveket 

folyamatosan hozzá kellett igazítani, módosítani. 

Fővállalkozónak tervezési kapacitása nem volt, a Politechnika Kft.-vel e tervmódosításokra 

szerződést nem kötött, sőt az ilyen volumenű beruházásoknál egyébként általában szokásos 

tervezői művezetési megbízást sem adott, így a Politechnika Kft. Fővállalkozói megbízás 

híján nem tudott megrendelést adni a különböző szakági tervezőknek, az Építtető részéről 

egyébként jogosan igényelt (az általa ugyan elfogadott, eredeti tervtől eltérő) új 

gyártmányokhoz, típusokhoz igazított tervmódosításokra. Tehát ez a tervmódosítási fázis 

teljes egészében kívül esett a Politechnika Kft. eredeti tervezési feladatán. 

 

 „A sátorponyva és tartószerkezetének gyártmánytervei: 

 

A Fővállalkozó és a Politechnika Kft. között, a kivitelezési tervek készítésére vonatkozó 

megbízási szerződés egyik fontos kikötése volt, hogy a szerződés „nem tartalmazza a 
sátorponyva és tartószerkezetének gyártmányterveit” 
A kiviteli tervezés során a sátor-ponyva tartószerkezeteinek statikai terveit a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanika és Tartószerkezetek Tanszékével, mint 

az országban az egyetlen szakmailag és számítástechnikai infrastruktúrával felkészült 

szervezettel készíttettük. 
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A fővállalkozóval kötött tervezői szerződésben hangsúlyozottan kikötöttük azonban, hogy a 

sátor-ponyva tartószerkezet elemeinek (acélszerkezet- kötélzet, csomópontok stb.) a 

gyártmány terveinek elkészítését nem vállaljuk, mert azt csak az a vállalkozás tudja 

elkészíteni, ahonnan rendelik az egyes tartószerkezeti elemeket.” 

 

Annak az állításnak, hogy a tervező a gyártmánytervek készítését nem vállalta és nem is 

készítette, ellentmond dr. Kukai Tibor 2005. 09. 09-én kelt levele a Kipszer Ft. Zrt.-hez ( 

Bocsor Tiborhoz ), amely levelet dr. Kovács Árpád nyomtatott neve fölé Kukai Tibor írt 

alá és amely tartalmazza: „ A sátorponyva kötélzet és csomópontjának problémáját 

egész más csatornákon keresztül valóban a kiviteli tervekben is részt vevő kollégáink, 

mint gyártmánytervezők oldották meg.” 

 

Ezzel szemben a helyszíni szerelés megkezdésekor megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a 

sátorponyva helyszíni szerelést nem a fővállalkozó részéről versenyeztetéssel kiválasztott 

gyártó (a német ARNEGGER AG) végzi az előzőekben leírt módon, de legalábbis ellenőrzi, 

vagy irányítja, hanem egy a vállalkozási hierarchiában negyedrendű szubalvállalkozó 

majdhogynem házilagos kivitelezésben. 
E szubalvállalkozó magánszemélyként tanácsadóként bevonta az egyik építésztervezőnket, 

Majoros Gábor Ybl-díjas építészt. 

 

Majoros Gábor a meghallgatásán közölte, hogy készített gyártmányterveket, miközben 

dr. Kukai Tibor szerint erre Majoros Gábornak jogosultsága sincs. A sátortervezéssel 

kapcsolatos hibákat, hiányokat a bírósági ítélet is rögzíti. 

 

 „Az Építtető és Fővállalkozó közötti fővállalkozói szerződés lezárását jelentő műszaki átadás 

– átvétel éppen a ponyvaszerkezetek szerelésével – építésével kapcsolatos problémák miatt 

meghiúsult. Ezt követően 2006. év elején az Építtető a Fővállalkozótól visszatartott utolsó 

rész-számlák és végszámla terhére most már csak erre ponyvaszerkezetek szerelésére 

vonatkozó építésre az e téren szakvállalkozó hazai és külföldi cégeknek versenyt hirdetett, 

melyet a legkedvezőbb áron a magyarországi GRABOPLAN Kft. nyert el. Ez a szakcég 

a nagysátor és oldalsátor megépítését az eredeti építési engedélyezési terv szerint a 

Politechnika Kft. által készített kiviteli tervek alapján, valamint (ahogyan ezt az eredeti 

építésnél meg kellett volna tenni a Fővállalkozónak) e szakvállalkozás saját 

gyártmánytervezőivel elkészíttetett gyártmánytervek, szabástervek, stb. alapján 

problémamentesen a vállalt határidőre 2006. május 15-re a munkálatokat elvégezte. 

Az eljáró építési hatóság (Mohács város jegyzője) az eredeti építési engedély, valamint az 

Építtető által a kiviteli tervezési fázisban elrendelt pótmegrendelések miatti módosított építési 

engedély és a bejárati sátoralak megváltozása miatti módosított engedély alapján az épület 

használatbavételi engedélyét 2006. június hóban kiadta, melynek alapján a 

rendezvényközpontot funkciójának megfelelően használni, illetve üzemeltetni lehet.” 

A fentiekkel ellentétben meghallgatások és az írásbeli dokumentumok alapján a sátrat 

újra kellett tervezni, amelyért további 6 millió forintot kellett kifizetni. 

 

Dr. Kukai Tibor írta: 

„Nem összeférhetetlen-e a bankellenőri tevékenység azzal, hogy a fővállalkozó megbízásából 

történő kiviteli tervi tervezésnek a Politechnika Kft. keretein belül tervezési koordinátora 

voltam. Ezt a körülményt, a megbízást megelőzően az MFB tudomására hoztam, akik sem 

jogszabályi, sem a banki üzletszabályzati akadályát nem látták e tevékenységemnek. Ugyanezt 

felvetettem a hitelező bank váltáskor a Raiffeisen Bank képviselőinek is, akik ugyanúgy nem 



 15 

látták jogszabályt sértőnek illetve az ő üzletszabályzatuk szerint sem összeférhetetlennek ezt a 

tevékenységemet.  

Mint azt a fenti III.) Kiviteli tervi fázis című fejezetben leírtam a Politechnika Kft. a 

Fővállalkozó megbízásából készített komplett kiviteli tervdokumentációt 2005.01.30-án 

Fővállalkozónak, majd 2005.02.15-én Építtetőnek tervátadás - átvételi jegyzőkönyvvel 

átadta. Ezzel gyakorlatilag a Politechnika Kft.-ben a kiviteli terv koordinációs feladatom 

megszűnt.”  

 

Csak arra van írásos bizonyíték, hogy az Építtető átvette a terveket, de hogy a kivitelező 

átvette volna a kiviteli terveket, arra bizonyíték nem volt megtalálható és ezzel 

egybehangzó volt a kivitelező nyilatkozata is. (Mindezek ellenére az Építtető 

számtalanszor a kivitelezőn kérte számon a tervek hiányosságát. ) 

Banki ellenőrként azt kellett ellenőrizni, aminek a tervezésében korábban részt vett 

Kukai Tibor. 
 

A tervezők a multifunkcionalitásról az alábbiakat mondják: 

 

„A tervezett létesítmény fő funkciója a nevében benne foglaltatik. Az építészeti kialakítása, 

megjelenése, hangulata is az expók nyüzsgő világának felel meg leginkább…  

 

Természetesen egy ipari csarnokból átalakított és az ahhoz hozzáépített bruttó 230-240 ezer 

forint/m
2
-es fajlagos áron megvalósított hangverseny és színháztértől (sátortértől) nem 

várható el az az igényes használati minőség, amit valóban magas színvonalon ennek a 3-4 

szeres árán lehet megvalósítani. Ebbe a sátortérbe az expo és hasonló tömegrendezvényekhez 

kapcsolódó ifjúsági könnyűzenei koncertek, és ezek igényszintjének megfelelő más 

rendezvények valók… 

  

 A véleményünk az, hogy ez a létesítmény egy kis létszámú, nemzetközi tapasztalatokkal 

rendelkező professzionális rendezvényszervező menedzsmenttel már a használatbavételt 

követően is sikeresen üzemeltethető lett volna, melynek a lehetősége ma is fennáll.”  

 

Mindennek ellentmondanak a 2002.09.30-án tartott összevont három önkormányzati 

bizottság együttes ülésén elhangzottak, amely részletes kifejtése a bizottságok fejezetben 

megtalálhatók és amelynek tárgya az Expo Center beruházás tekintetében a  képviselők 

megvezetése volt. 
 

Arra a kérdésre, hogy felelősnek érzik e magukat a tervezők az eredmény tekintetében, azt 

válaszolták, hogy: 

 

„ A tervező nem érzi felelősnek magát, (az I. II. és III. fejezetekben részletesen ismertetett 

módon) megtervezett egy létesítményt, amelynek a beruházási célját és részletes tervezési 

programját felelős városi döntéshozó fórumok határozták meg. A Pécsi Tudományegyetem és 

annak egyszemélyi tulajdonában álló Politechnika kft. által megtervezett tervfázisok 

mindenben megfeleltek mind a Beruházói igényeknek, mind pedig a vonatkozó 

jogszabályoknak. Ennek megfelelően a létesítmény  építési engedélyt, majd (három és fél évvel 

ezelőtt) végleges jelleggel használatbavételi és üzemeltetési engedélyt  kapott. 

 

„A csomópont kötések gyártmánytervezése (ami nem a mi feladatunk volt) nem történt meg. 

Ez a tervezési fázis, amit a fővállalkozó feladata lett volna megrendelni a szállítótól, 

kimaradt a folyamatból. 
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Az előzőek miatt következett be, hogy a szerelés során a kötélzet lehorgonyzásának 

csomópontja szétcsúszott és a sátor-ponyva felhasadt. 

Fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy amennyiben a sátor tartószerkezeteire (amelynek 

része a kötélzet is) nem készültek gyártmánytervek, azokat mielőbb pótolni kell, mert ez a 

tervezési fázis nem hagyható ki a folyamatból.” 

 

A létesítmény azután kapott használatbavételi engedélyt, miután a tervezők a tervezői 

nyilatkozatot kiadták, a sátrat a szakértők alkalmatlannak minősítették, le kellett 

bontani, újra kellett tervezni és egy új kivitelezővel újból megépítetni. A bírósági ítélet 

szerint megállapítható a tervezési és kivitelezési hiba. 

 

TERVEZŐI MEGHALLGATÁS 

 

Dr. Kukai Tibor meghallgatásán elmondta, hogy a Kipszer Ft. Zrt. elkövette azt a hibát, hogy 

gyártmánytervek elkészítésére nem szerződött, illetve nem szakvállalkozástól rendelte meg a 

ponyvaépítést. Ezen tervezői fázis nem hagyható figyelmen kívül és erre felhívták a Kipszer 

zrt. figyelmét. Elmondta, hogy az Egyetem az egész ügyből rosszul jött ki, mert pénzt nem 

keresett rajta, de hírnevét a sajtó megtépázta, illetve elmondta, hogy a tanulmányterv 

alapja a tervpályázati hirdetmény volt, amit a városi adminisztráció állított össze.  

Elmondta, hogy véleménye szerint az épület költségtakarékos, gazdaságos üzemben 

tartása jól kivitelezhető. Az, hogy az év minden napján kihasználható legyen az nem a 

tervezés feladata és, hogy ez miért maradt a szerződésben azt nem tudja. Dr. Galaskó Gyula a 

Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezetője, aki mint felelős ponyvaszerkezet tartószerkezeti 

tervezője írta, hogy az elkészült engedélyezési tervben ábrázolt sátorforma statikai 

szempontból nem optimális és javasolja a beruházónak, hogy a tervezővel egyeztetve 

változtassa meg a sátor formáját, még a kiviteli tervek készítése előtt. Tehát azt javasolta, 

hogy ami elkészült engedélyezési terv az nem jó, át kellene tervezni. Minderről Kukai Tibor 

véleménye az volt, hogy „finom optimalizálás” volt szükséges, de végül is Galaskó úr is 

aláírta a terveket. Elmondta, hogy Bachmann úr azon kijelentése, hogy ez a beruházás 

„1:1 léptékű kísérlet” az „egy buta mondat volt és, hogy Bachmann úr megengedheti 

magának azt, hogy időnként butákat mondjon.”  Erb Jenő azon kijelentését, hogy a kiviteli 

terv hiányzó gyártmánytervek, szabási terv és egyéb csomóponti részletek nélkül csak egy 

ábránd, teljesen megerősítette és azt mondta, hogy „pontosan így van.” Elmondta, hogy a 

megrendelés és kiviteli terv kéthéjú, de nem hőszigetelt ponyváról szólt. Elmondja, hogy a 

vonatkozásban, hogy a sátortérben lévő négy oszlop, amely a befogadóképességet és a látási 

viszonyokat nagy mértékben csökkenti, rendezvényszervező szempontokat érvényesítő 

szakértőt nem vontak be és, hogy lehetett volna más megoldást találni, de egy biztos, hogy 

ezt valaminek alá kell támasztani. „Akusztika tekintetében 100%-os megoldás nyilván nem 

várható.” Elmondta azt is, hogy sátort „egy évszakos használatra gondolták és télen a 

temperálás elegendő volt az eredeti igény szerint” 

Arra vonatkozóan, hogy a sátrat le kellett bontani és újra kellett építeni elmondta, hogy az 

eredeti kiviteli tervek alapján készült, nem kellett újra tervezni csak technológiai tervek 

készültek rá. Arra a kérdésre, hogy akkor miért kellett fizetni ismét a tervezésért, ha 

ugyanazokból a kiviteli tervekből készült minden, dr. Kukai Tibor elmondta, hogy nem tudja. 

Elmondta továbbá, hogy Bachmann Zoltán a később lebontott és át nem vett ponyváról miért 

nyilatkozta azt írásban, hogy a terveknek megfelel és az átadás-átvételhez hozzájárult azt a 

választ adta, hogy a kivitelező írásban nyilatkozatot tett arra, hogyha átveszik az épületet 

akkor azt lebontja és kicseréli a ponyvát, és ennek ismeretében nyilatkozott a felelős tervező 

Bachmann Zoltán. 
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TOVÁBBI TERVEZŐI SZERZŐDÉSEK 

 

 

2003 októberében kötött megbízási szerződést a Pécsi Rendezvényszervező KHT, mint 

Megbízó a Politechnika KFT, mint Megbízottal az EXPO Center II. ütem építési 

engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére, amely a megközelítéshez szükséges  

csomópont korszerűsítési gyalogos járda, átkelőhely, útbővítési és ezek járulékos munkáit 

tartalmazza 6.789.380 Ft és ÁFA áron.  

 

2003. 12. 14-én került sor a Pécsi Rendezvényszervező Kht., mint megbízó és a 

Politechnika Kft., mint megbízott között az EXPO Center bemutatkozó prezentációjának 

elkészítésre vonatkozó szerződéskötésre 100. 000 Ft és ÁFA vállalási áron. 

 

Később még a rendelkezésre álló iratanyag alapján sor került a Pécsi Rendezvényszervező 

Kht. és a Bachmann és Bachmann Építésziroda Kft. között az EXPO Centerre vonatkozó 

reprezentációs anyag elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 300.000 Ft 

és ÁFA vállalási áron 2007.01.15-én. Számos további tervezői szerződés is a Bizottság 

birtokába került, pl.: a Politechnika Kft és a Bachmann és Bachmann Építész Iroda között 

az Expo Center fennmaradási engedélyhez szükséges dokumentáció készítése és szakértői 

tevékenységre 2. 800. 000 Ft. és ÁFA összegben, valamint a Főber Rt. és a Politechnika 

Kft. között, az Expo Center eltérési tervdokumentációjának tárgyában 5.000.000 Ft. és ÁFA 

összegben. (ez részben a sátor újratervezését foglalja magában). 

 

2003. 03. 14-én PVV Zrt. IT. ülésen Bachmann Zoltán ismertette az építészeti tervezés 

aktuális állapotát. Több IT tag felvetette a sátor megoldásból eredő hőszigetelés problémáját, 

amelyre az aggodalmakat Bachmann Zoltán és Kukai Tibor oszlatta el:  

Georgiu Grigorisz: 

„Mit jelent a sátor kéthéjúsága? Hőszigetelésének mekkora a költsége? Mennyivel nagyobb a 

költsége, mint egy rendes, klasszikus épületnek?” 

Bachmann Zoltán:  

„Ez légfűtés, ami nem egy szokványos dolog. Luxusnak számít.”  

Kukai Tibor:  

„Sokkal szabadabban lehet formálni a térszerkezetet, belső terét tekintve semmiben nem 

különbözik egy hagyományos épület belső terétől. A hő tehetetlensége kisebb, a hőszigetelő 

képessége viszont ugyanakkora, mint egy falé, egy három hétig tartó 40 fokos melegben, 

1 nappal előbb éri el azt a hőfokot, mint egy téglaépület. Nem a ponyvaszerkezettől lesz 

meleg a házban, hanem, hogyha nem lenne klímatizálva, akkor minden épület felmelegedne. 

Tehát nem sátorfüggő a dolog.” 

Bachmann Zoltán:  

„20-tól 30 éves kihordásúak. Tehát a technikai avulás nem előzi meg az erkölcsit. A 

nyithatóságát illetően: 80 km/h-s szél fölött már nem szabad kinyitni.” 

Kukai Tibor:  

„Amit mi javaslunk, az 18-20 év élettartalmú. Pl.: Egy 20 évvel ezelőtt épített uszoda 

rekonstrukciója során csak külső héjat kellett cserélni Ez nem több költségben, mint egy 

hagyományos bitumenszigetelést felújítani.” 
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A TERVEZÉS –A KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE 

 

2004. 09. 15-én került sor a Kipszer FT Zrt. és a PMMF Politechnika KFT között a kiviteli 

tervek elkészítésére vonatkozó szerződéskötésre (szabványok, előírások szerint, I osztályú 

minőségben és a generálkivitelező, a komplett kiviteli tervdokumentumok véghatárideje 

2004. 12. 30. volt.) 

Ezen szerződés kizárta a tervezői felelősség köréből a gyártmánytervek elkészítését. A 

megbízási díj összege 63. 000. 000 Ft és ÁFA volt. 

 

 45/1997 (XII.29.) KTM rendelet alapján a kiviteli terveknek az építkezés kezdetén teljes 

körűen rendelkezésre kell állnia, ehhez képest a rendelkezésre álló iratok tanúsága alapján, 

valamint a kivitelező Bayer Center és Kipszer Zrt. képviselői szerint a kiviteli tervek a 

beruházás végére készültek el teljes körűen. 

A szerződésben rögzítettől eltérően nem 2004. 12. 30-án, hanem 2005. 02. 15-én történt meg 

a tervek átadása. Amelyekről, később kiderült nem voltak teljesek. A kiviteli terveket 2005. 

02. 15-én Bachmann Bálint és Kukai Tibor adták át Schmidt Károlynak és Hoffbauer 

Józsefnek. A rra vonatkozóan, hogy a kivitelező átvette volna a kiviteli terveket, írásos 

átvételi nyilatkozat nem volt fellelhető.  

 

A kiviteli tervek elkészítésére a Kipszer Ft Zrt. adott megbízást, ő fizette, de biztosított volt az 

erőteljes építtetői befolyás.  

 

A tervek átadását követően folyamatos változtatások történtek az eredeti elképzeléshez 

képest. (itt kezd visszaütni, hogy a kivitelezőre bízták a kiviteli tervek elkészítetését) 2005. 

01. 05-én kelt Hoffbauer József  Kukai Tiborhoz címzett levele, amelyben  magyarázatot 

kér a sátorponyva anyagváltására, az acélszerkezetek minőség változtatására és hangsúlyozza 

az építtetői elvárásokat, pl. épületakusztika tekintetében.  

 

2005. 04. 05-én kelt egy 14 pontból álló jegyzőkönyv, amely a kiviteli tervek átvizsgálását 

követően rögzít a ponyva és szerkezeteivel kapcsolatban észrevételeket, hiányosságokat. 

 

2005. 10. 07-én kelt Schmidt Károly levele dr. Végh Imréhez a Kipszer Ft. Zrt. 

vezérigazgatójához. Ezen levélben rögzítésre kerültek az alábbiak:  

„A jelenlegi legfőbb probléma a sátorépítés témakörben konzekvensen nem adják meg a 

műszaki ellenőrzéshez elengedhetetlenül szükséges átfogó kiviteli terv-szolgáltatást, 

ehelyett számunkra nem ismert tartalmú és volumenű tervezői szerződéseket kötnek. 

Mind a mai napig olyan alapvető tervhiányosságokat tapasztalunk, amelyek nélkül nem 

megoldható a teljes körű műszaki ellenőrzés. 

Immár sokadszor vagyunk kénytelenek feltenni a tervhiányosságok pótlására vonatkozó 

kérdéseinket. 

Mivel magyarázható a tisztelt kivitelező szerint, hogy a kész tervekhez további kiegészítő 

sátortervek készülnek október 04-én, 3 héttel a tervezett befejezés után (építési napló 582876 

oldal mellékleteként). 

Az Önök által kért adatokat minden esetben határidőre megadtuk, a programot szinte teljes 

mértékben a tenderterv kiviteli tervvé történő fejlesztése következményeként kellett 

módosítani, tehát a fent leírtak szerint Önök (és megbízott tervezőik) tértek el a tendertervtől.”  

 

Ezen levél melléklete felsorolt számtalan tervanyagot, ami még hiányzott és idézte a 2005. 10. 

04-én kelt szakértői véleményt is: 
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„Az a körülmény miszerint a ponyva szerelési állapot igénybevételére is leszakad, és emiatt 

különböző toldozások és kierősítések készülnek, elegendő alapot ad annak a véleménynek, 

miszerint a ponyva nincs a mai napig kompletten megtervezve. Az, hogy a ponyva hó- és 

szélteher nélkül sem bírja az igénybevételeket, óvatosságra intő jel. Ezek geometriai 

eltérésekből is eredeztethetőek.” 

 

 

2005. 04. 14-én kelt Belső feljegyzés tanúsága szerint Hoffbauer József ismét számon kérte, 

hogy, miért került sor a sátorponyva változtatására és hogy a gyengébb ponyva miért 

kerül annyiba, mint az eredeti tendertervben meghatározott lényegesen erősebb, miért 

nem készült belső szélteherre vizsgálat… stb, amire nincs érdemi válasz. Míg Hoffbauer 

József írásban kérte, hogy nyilatkozzon Majoros Gábort felelős tervező, hogy a gyengébb 

anyagú sátor ugyanazt tudja, mint az erősebb. Majoros Gábor erre azt válaszolta: 

„vállalunk minden tervezői felelősséget.” 
 

Horváth Tamás felelős műszaki vezető is megismételte, amit korábban Bachmann Zoltán 

mondott: 

„Bachmann Zoltán szerint ez egy 1: 1 arányú kísérlet. Ne várjuk, hogy a végeredménye 

pontosan a tender szerinti legyen.” 

 

Schmidt Károly küzdött az Építetői érdekekért: 

„ A sátor meg lett változtatva tervezői oldalról, de a fő probléma ma már nem ez, hanem 

hogy le lett váltva a tender kiírás szerinti anyag, ugyanakkor semmiféle megtakarítást nem 

látunk az eredményekben.” 

 

Kukai Tibor megjegyezte: 

„Jogos lehet a gyanú, hogy a tervező immár a kivitelező megbízottjaként  hajlamos lehet a 

tenderben megfogalmazott paraméterektől eltérni és netán rosszabbat  adni, de itt egy 

milliárdos beruházásról van szó, ennél sokkal nagyobb a felelősség, amit fel kell vállalni.” 

 

Schmidt Károly szerint: 

„ A műszaki gárda általános véleménye jelenleg, hogy 30%-al kisebb szakítószilárdságú, 

20%-al vékonyabb, 20%-al olcsóbb sátorbőr lett kiválasztva, anyagár szinten….Itt nem 

teljesül az igényszint, mert ez lényegesen eltér a paramétereiben a tender ajánlataitól.”…”A 

tervanyagnak korrektnek kellene lennie, hogy tisztába legyünk a mennyiségekkel. 

Ehelyett hiányos, számozatlan oldalakból áll a tervanyag. A tenderben az összmennyiség 

13252 négyzetméter, a kiviteli tervben 15044 négyzetméter, a korrekciós anyagban, amit 2 

hete kaptunk 15811 négyzetméter.” 

 

Kukai Tibor:  

„Nem volt véletlen, hogy nagy tartalékkeret lett kiírva. Ez egyedi épület. A tender nem fedi 

teljesen a kiviteli szintet. Ha a tender idején a tervezőtől elvárták volna, akkor 

költségvetési mennyiség szinten 30%-al túltervezte volna a házat. Ez nem szolgálja az 

építtetői érdekeket.” 

 

Hoffbauer József:  

„A tervezők, ha írnak egy felelősségvállaló nyilatkozatot, akkor rendben van.” 

 

Kukai Tibor:  
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„A kivitelező nem jelent meg minden alkalommal a tervezői kooperáción, de az építtető 

mindig jelen volt. Az építkezés átlagos minősége jócskán elmarad ettől a sátortéma 

fontosságától. Ennél több megnyugtatást nem tudunk adni. Nem jogos az aggodalom. Valós 

problémákról beszéljünk. Pl.: a gyenge vasbetonszerkezet minőségéről, vagy a kitűzési 

malőrök miatti többletekről.” 

 

Később ezt a sátrat le kellett bontani és részben újra kellett tervezni és építeni. 

 

 

Schmidt Károly feltette a kérdést:  

„Mi volt a pénzügyi haszna a ponyva gyengítésének?  Mert a Sedo cégnek van 1100-as, a 

tenderajánlattal egyenértékű anyagai is.” 

 

Erre a felelős műszaki vezető válasza!!! 

Horváth Tamás: 

„Fölösleges teherbírást nem akarunk fedezni. Az árkülönbözetnek semmi köze az 

anyagválasztáshoz.” 

 

Majoros Gábor eközben egy „rendkívül fontos” kérdést tette fel:  

„ Akarjátok -e a bordó ponyvát vagy sem.” 

 

Hoffbauer József: 

 „Ez a problémakör hozzánk tervezői utasításként jött, ez nem választás, kijelentés volt.” 

 

Schmidt Károly kijelentette, hogy:  

„.. még 1 hete is lényegi kérdésekben kellett módosítani a terveket az ÁNTSZ előírásai 

miatt. Ez a használatbavételnél derült volna ki, ami nonszensz.” 

 

   

 

2005. 04. 19-én készült Belső feljegyzés részletezi a kiviteli tervek hiányait: 

 

„Több tervfejezet nem felel meg a kívánalmaknak, hiányos. Eltelt időben többször írásban 

kértünk tervpótlást, kiegészítést, melyet a Tisztelt Fővállalkozó mind a mai napig nem 

válaszolt meg érdemben.”  

 

2005. 05. 23-án készült belső feljegyzés szerint: 

 

„Javasolják továbbá, hogy a Pécsi Rendezvényszervező Kht. által jelenleg központi 

irodaépületként használt épületingatlan felújítási-átalakítási költségeit, mint az Expo 

Center I. ütem leendő kiegészítő létesítménye, lehetséges, a projekt befejezéséhez szükséges 

külön megállapodás keretéből, mint a létesítményt kiegészítő pótberuházásként kezelni.” 

 

„Az elvégzett munkák minősége és méretpontossága az előző időszakban végzett munkákhoz 

képest javult, és általában megfelel a Magyar Szabványban szereplő, elvárt minőségnek.” 

  

2005. 06. 17-én kelt Hoffbauer József által Végh Imrének a Kipszer Zrt. 

vezérigazgatójához írt levele további tervhiányokat vet fel:  
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„ A fővállalkozó saját kompetenciájába tartozik, az a sajnálatos körülmény miszerint, mint a 

kiviteli tervek készíttetője az építtető sokszoros kérése ellenére még a napokban (2005. 

06. 16.-án) hoz napvilágra lényegi tervfejezeteket, pl.: belsőépítészet komplett kiviteli 

dokumentációja. 

 

„ A mai napig nincs adaptálva a tenderajánlatban közel 50 millió Ft nagyságrendű műszaki 

tartalommal leírt színháztechnikai tervfejezet.” 

 

„A szerződés módosítására alapvetően és egyértelműen a lemaradás, illetve a szokásosnál 

nagyobb mértékű tervezői változtatások növekményéből származó többletek, mint probléma 

kezelése miatt volt szükség.” 

 

Részletek a 2005. augusztus 31.-én a Pécsi Rendezvényszervező Kht. székhelyén tartott 

tárgyalási jegyzőkönyv anyagából 

 

Schmidt Károly. 

„Komplex dokumentációt szeretnénk látni, nélküle nem tudjuk javasolni a ponyvaszerelést. A 

statikai ellenőrző számításokat, terhelési vizsgálatot nem látjuk. Konkrét válaszokat várunk.” 

 

Bayer J: 

„ A Kipszer Rt.-től megkaptuk, milyen tervezői kiegészítések szükségesek.  

 

Dr. Kukai Tibor a polgármester úrral levelezik sátortervezés ügyben. Bizonyítandó a 

tervezői korrektséget, de a valóság nem ez. 

 

Schmidt Károly: 

„ A módosított, hozzánk tegnap megküldött statikai terv második kötetében hivatkozott 

javaslatot nem tudjuk elfogadni. Ez kiviteli tervmódosítás, vagy kell, és akkor tervhiba, 

vagy nem kell, akkor miről beszélünk?  

 

A terv legyen olyan, ami mindkettőnk számára ellenőrizhető.” 

 

Bayer József: 

„ A tendertervekkel nem volt probléma, a kiviteli tervet képtelenek voltak megoldani.” 

 

Végh Imre: 

„ Gyártmányterv nincs modellezni kell, vagy tapasztalat alapján építeni.” 

 

Bayer József: 

„ Kukai úr Toller úrnak címzett levelére Majoros úr írásban reagált, mely szerinte csak rész 

igazságokat tartalmaz, teljes egészében nem ül. 

Szerelő stábnak a referenciái bizonyítottak. 

A statikus tévedései vitathatatlanok.” 

 

Bocsor Tibor: 

„ Helyi Műszaki Főiskola Tervező csapatával tervezetett, referenciákkal rendelkező építész és 

szerelőcsapattal dolgoztat.” 

 

Schmidt Károly: 

„ A Kipszer Rt-nek megingott a bizalma a tervezőkben?” 
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Bayer József 

„ Rutinból dolgoztak.” 

 

Schmidt Károly: 

„ Részünkről nem volt meglepetés, többször jeleztük, hogy nem terv szerintiek a kötőelem 

számok, volt, ahol 5 helyett 1-2 bilincs volt látható. Engedélyünk nélkül mégis feszítettek. Ez 

lett az eredmény. Komoly pénzt fizettünk a tervdokumentációért. A „javaslat” megfogalmazás 

mosolyogni való a kiviteli szintű tervek esetében. Vagy kellenek a módosítások, vagy nem. 

Ha igen, el kell rendelni, de mi a finanszírozásában nem kívánunk részt venni.” 

 

Orosz László: 

„Terv javaslathoz: az elnagyolt megoldások ne vezessenek újabb balesethez. Ezt javítani kell, 

és betartani.” 

 

 

 

Bartal és Rabb Kft véleménye 2005. 09. 02-án 

 

„ A sátor megcsúszása okozta előre nem várható, rendkívüli helyzet” 

A bekövetkezett esemény hibás tervezés és kivitelezés eredménye. A mai napig nincs 

komplett kiviteli terv. 

 

Az előzőek alapján a tervek elfogadására csak komplett kiviteli és gyártmány tervek 

ismeretében van lehetőség 

A gyártmány és összeállítási tervek, statisztikai igazoló számítások hiánya miatt a ponyva 

szerelés megkezdését nem javasoljuk. 

 

Nincs vészhelyzet, tervezési és kivitelezési hiba van.” 

 

 

2005. 10. 11-én kelt Schmidt Károly levele dr. Kukai Tibor műszaki ellenőrhöz, ebben a 

levélben kerül rögzítésre az alábbi: 

 

„Építtetői álláspontunk és a részünkről felkért igazságügyi műszaki- tervező szakértő (Bartal 

és Rabb Kft.) véleménye szerint felvethető a megrendelői felelősség abból következően, hogy 

a sátorszerkezet kivitelezése jelenleg tervek illetve nélkülözhetetlen részlettervek nélkül, 

helyszíni tervezői művezetéssel utólagos megvalósulási tervdokumentálással történik, így a 

műszaki ellenőrzés tervek hiányában építtetői részről lehetetlen. 

Aggályosnak tartjuk a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatását, az építéshatósági és 

szakhatósági jóváhagyások kiadását a kivitelezés jelenlegi tényleges állapota, 

tervdokumentációk hiányossága, valamint az alkalmazott kivitelezési megoldások és ismételt 

javítások ismeretében.” 

 

2005. 10. 18-án Schmidt Károly ismét levelet írt Kukai Tibornak:  

 

„2005. október 15-i határidőre, illetve a mai napig válaszát nem kaptuk meg. 

 

Kérjük, hogy kifejezetten nyilatkozzon, mint műszaki ellenőrként eljáró banki műszaki 

szakértő, hogy a fővállalkozó részéről szolgáltatott, illetve rendelkezésre álló tervek 
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alapján teljesíthető-e a létesítmény – különösen a sátorszerkezet kivitelezésének – 

műszaki ellenőrzése, a szakszerűség, a technológiák megfelelősége, a beépített anyagok 

minősége és alkalmassága, valamint teherviselő képessége, a szerkezet állékonysága, a 

várható terhelések elviselése, és általában építészeti, funkcionális és szerkezeti megfelelősége 

tekintetében.” 

 

2005. 10. 18-án a PVV Zrt. Igazgatósága rendkívüli ülést tartott, amelyen a téma az EXPO 

beruházás helyzete volt. Ezen az ülésen az alábbiak hangzottak el: 

 

Rabb Péter műszaki szakértő kijelentette:  

„Alapvető probléma az, hogy az épület statikai kivitelezési tervei nincsenek. A tervezők 

elhárítják magukról a felelősséget. A 3000 négyzetméter sátortérnek nincs felelős statikus 

tervezője, sőt tervei sincsenek. A sátortér statikai számításon 20 évvel ezelőtti számításokat 

végeztek. Az oldalsátraknak nem is készültek statikai számításai. Alapvető problémát idézett 

elő az, hogy a tendertervhez képest a sátor alapvető tartószerkezeti változtatáson esett át úgy, 

hogy a statikus a komplett létesítményt nem is látta.” 

 

Soó László kérdése:  

„Statikus úr említette, hogy nem lett volna szabad a kivitelezésbe belefogni statikus tervező 

hiányában, kinek a feladata lett volna, a kivitelezőé?” 

 

Amire Rabb Péter az alábbiakat mondta:  

„Fővállalkozói szerződés elválaszthatatlan része. Statikus tervezők neve szerepel a terven 

aláírás nélkül. Senki nem vállalja be. Fővállalkozói felelősség körébe tartozik. Ők készítik a 

statikai tervet. Építtetői felelősség ezután következik.” 

 

Moro Tibor:  

„Szabad -e folytatni az építkezést ilyen feltételrendszer mellett?” 

 

Rabb Péter: 

„  Én leállítanám, nincsenek tervek. Amíg nincs terv, nincs mit kivitelezni.” 

 

Kerécz Tamás:  

„Tudja -e biztosítani a Kht., hogy az ellenőrzési kötelességével élve visszaigazolja, hogy az 

építkezés bármilyen állapotában az első osztályú, műszaki terveknek megfelelően készül-e az 

építkezés. A Kipszer Rt. felé jelentse be, hogy további tevékenységeinek a szerződés szerinti 

elbírálása nem adottak( -10 fokban nem lehet sátrat feszíteni). Nem veszünk át semmit, mert 

nem tudjuk ellenőrizni a tervet. Utasítjuk a Kht. vezetését, hogy nyilatkoztassa a műszaki 

ellenőröket, hogy a mű további szerkezetépítési feladataira vonatkozóan feladatokat 

megbízatásuknak megfelelően és a törvényes szabványelőírásoknak megfelelően végezni 

tudják-e vagy sem.  

A Kht. nyilatkoztassa a műszaki ellenőröket, hogy terv nélkül nem tudja elvégezni az 

ellenőrzést, mert nincs terv. Mivel nem biztosítottak a műszaki ellenőrök munkavégzési 

feltételei, ezért nem tudunk a továbbiakban (amíg a feltételek nem biztosítottak) semmit 

átvenni.” 

 

A 66/2005.(10.18.) sz. határozattal a PVV Zrt. Igazgatósága utasította a Pécsi 

Rendezvényszervező Kht. ügyvezetését, hogy nyilatkoztassa meg a saját és a Bank műszaki 

ellenőrét, arra vonatkozóan, hogy az építkezés jelen állapotában a szakma, a szerződés és a 

törvényi előírásoknak megfelelő munkavégzési feltételei biztosítottak-e. 
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2005. 10. 18-án kerül sor egy megbeszélésre, a Pécsi Rendezvényszervező Kht. 

szervezésében. Jelen vannak többek között Wolfgang Mühlherr sátorponyva szakértő, aki 

elmondta az alábbiakat, ezt megelőzően 2005. 10. 11-én Schmidt Károly mindezt már írásban 

is jelzi dr. Kukai Tibornak. 

 

Mühlherr:  

„Amit az építkezésen látok, nem felel meg az építkezésen szokásos standardnak. Majoros úr 

megvalósult részlettervei bizonyára sokéves tapasztalatnak felelnek meg, de a meglévő 

probléma megoldása nem felel meg a mai technika elvárásainak. Személyes benyomásom 

az volt, hogy nem fogta fel a teljes szerkezet problematikáját. Nekünk bemutatott 

tervdokumentáció nem kielégítő, de nyilvánvalóan nincsenek pontos részlettervek.” 

 

Schmidt Károly:  

„További építéshez nem állnak rendelkezésre kellő mélységű és részletességű megvalósulási 

tervek.” 

 

 2005. 10. 11-én kelt Schmidt Károly levele Kukai Tibornak: „Igazságügyi műszaki-tervező 

szakértő (Bartal és Rabb Kft.) véleménye szerint felvethető a megrendelői felelősség abból 

következően, hogy a sátorszerkezet kivitelezése jelenleg tervek illetve nélkülözhetetlen 

részlettervek nélkül, helyszíni tervezői művezetéssel utólagos megvalósulási 

tervdokumentálással történik, így a műszaki ellenőrzés tervek hiányában építtetői 

részről lehetetlen.” 

 

Wolfgang Mühlherr 2005. 10. 25-én kelt levele az alábbiakat tartalmazza: 

 

 „A ponyvaszerkezet szerelése során alapvetően nem az egyébként szokásos, kötelező 

gondossággal jártak el.” 

 

„A mai napig nem tekinthettem be az acélszerkezet gyártási terveibe. A ponyva armatúráinak 

gyártási terveibe és a magas ponti gyűrű kialakításába sem kaptam soha betekintést.”  

 

„Alapvetően kétségbe vonom, hogy a tervezők által előírt, az Industrial SEDO cég által 

gyártott ponyvaanyag a helyes választás ilyen nagy ponyvafelület esetén. Véleményem szerint 

ez a héjszerkezet alul van méretezve.” 

 

„A részlettervek megoldásai (kötélkapcsok, stb.) semmilyen módon nem felelnek meg a 

héjszerkezeti technika mai szintjének. Ezek a megoldások ugyan lehetséges és olcsóak, de 

elavultak.” 

 

„A magas ponti ponyva általam tapasztalt állapota minden tekintetben rossz. A szakszerűtlen 

szerelés, valamint minden szükséges védelmi tevékenység és óvintézkedés hiánya miatt került 

ilyen siralmas állapotba. 

 

Különös figyelmet kell fordítani a ponyva anyagának kiválasztására.” 

 

 

Orosz László, Sterr lászló, Kassai József műszaki ellenőrök 2005. 10. 21-én közös 

nyilatkozatot tettek, amelyben: 
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„ A mai napig nem rendelkezünk a létesítmény komplett kiviteli terveivel, beleértve a 

sátorszerkezetek csomópont terveit. 

 

A létesítménynek nincs megnevezett felelős statikus tervezője. 

 

 Általunk többször kért szállítói megfelelőségi nyilatkozatok még mindig nem állnak 

rendelkezésre (2005. 10. 05 és 10. 14.-i építési napló.) 

 

 Nagysátor belső héjra, jutó terhelésekre vonatkozó statikai igazoló számítások hiányoznak. 

 

 Jelen folyamatokhoz szereléstechnológiai tervet nem kaptunk. 

 

Nem igazolt az acélszerkezeti vágások és újrahegesztések tervezettel egyenértékű teherviselő 

képessége. 

 

Többszöri kérésünket figyelmen kívül hagyva még mindig nem rendelkezünk a teljes 

épületegyüttesre vonatkozó hőtechnikai számítással. (Sem engedélyezési, sem módosított 

engedélyezi, sem kiviteli tervben.)” 

 

Dr. Kukai Tibor, mint banki műszaki ellenőr 2005. 10. 22-i keltezéssel Schmidt Károlyhoz írt 

válaszlevelében az alábbiakat rögzíti: 

  

„ A létesítmény műszaki-, pénzügyi volumene és jellege indokolja, hogy pontos és részletes 

tervek alapján történjen a kivitelezés. 

 

Nem tekinthetők marginális, kivitelezési és tervezési rutinkérdéseknek az építtetői szakértői 

felvetések.” 

 

 

2005. 10. 28-án a PVV Zrt IT. rendkívüli ülésén Schmidt Károly elmondta, hogy: 

 „Kivitelező tervező felelősséget vállalt a sátorért, vállalta a készre jelentést is, de a 

statikai tervezőjét még mindig nem nevezte meg.  Még mindig nem lehetséges a műszaki 

ellenőrzés.  

Szerződésben a sátorszerkezetre 25 év garancia van.” 

 

Ezen az ülésen elfogadásra került az alábbi határozati javaslat: 

A PVV Zrt. IT. hozzájárul, hogy a 6. szakasz számlából 362. 038. 069 Ft.+ ÁFA összeget a 

Kht. a szerződéses fizetési határidő előtt soron kívüli kifizetését a PVV Rt. Igazgatósága 

elfogadta. 

 Vortmann Tamás IT tag elmondta: 

„A határozati javaslatot nem szavazom meg, sőt ellene szavazok, de ha bekerül, hogy az a 100 

millió Ft. amit odaadunk a kötbér terhére, engedményezés útján közvetlen az alvállalkozó 

felé kerülhet kifizetésre és a Kipszer ehhez hozzájárul, akkor elfogadom.” 

 

Dr. Kelemen László: „Nem járulok hozzá, sőt közünk sincs hozzá. Nem kötöttük ki a 

szerződésben.” 

 

Kerécz Tamás: „Mi ilyen feltételt nem szabhatunk, mert ehhez nincs jogunk. Szándékoddal 

egyetértek.” 
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2005. 11. 02. 

A PVV Rt. 2005. október 28-i rendkívüli igazgatósági ülésén a Pécs EXPO Center I. 

ütemének kivitelezési helyzetének értékelését követően határozati javaslat előterjesztésére 

került sor, mely – a korábbi igazgatósági ülésen hozott határozatban foglalt késedelmi kötbér 

teljes összegének a kivitelező által 2005. szeptember 16-án benyújtott VI. 

részszámlájából való visszatartását írta elő – hozzájárul  visszatartott összegből  a 

kivitelező részére mintegy 100 000 000 Ft kifizetéséhez. 

 

Vortman Tamás: ”A magam részéről ezt nem tudom elfogadni. 

A kivitelezés az elmúlt időszakban jutott el a sátorponyva héjszerkezet összeállításának és 

szerelésének stádiumába. A beruházó műszaki ellenőrei, ideértve a Kht. ügyvezetőjét, 

valamint a felkért független szakértőket is – a sátorszerkezetet a tervezési, kivitelezési-

szerelési hiányosságai valamint a műbizonylatok és statikai számítások rendelkezésre 

nem állása miatt – jelenleg nem tartják alkalmasnak arra, hogy ebben a formában úgy 

funkcionálisan, mint élettartalmát tekintve megnyugtatóan biztosítsa a teljes létesítmény 

zavartalan üzemeltetését.” 

 

„Mivel a beruházás 2 milliárd forint nagyságrendű és megvalósítása MFB finanszírozással 

történik, rendkívül fontos, hogy az üzembehelyezést követően a létesítmény tartósan és 

biztonságosan üzemeltethető legyen.”  

 

„Előzőek alapján úgy ítéltem meg, hogy a hozott igazgatósági határozat érdemben nem 

segíti a bekövetkezett problémák kezelését a hosszútávú biztonságos üzemeltethetőség 

garantálását.” 

 

2005. 11. 23. 

Rabb Péter építőmérnök 

 

Javaslat: 

 

„Az üvegfal részletes kiviteli tervét be kell szerezni! Az építtetőnek kérni kell, illetve a 

műszaki átadás-átvétel feltétele kell, hogy legyen a megépített üvegfalrendszer részletes 

statikai vizsgálata. 

Ennek hiányában, véleményünk szerint az üvegfal átvételét meg kell tagadni, mint 

alkalmatlan szolgáltatást.” 

 

 

A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

 

2005. 12. 22-én kelt Helyzetértékelő jelentés, amely az EXPO Center I. Ütem átadás-

átvételéről szól: 

 

„ A Pécs EXPO Center I. ütem szerződés szerinti átadási határideje: 2005. szeptember 15. lett 

volna. 

A fővállalkozó nem hivatalosan, részünkre nem közölt módon, pusztán sajtónyilatkozatából 

tudhatóan október 15-ét kommunikált, végül november 25-ére jelentette készre a létesítményt. 

A készre jelentést magunk részéről aggályosnak tartottuk, mert nagymértékű 

dokumentációs hiány állt fenn, lényeges munkák nem készültek el, és jelentős 

területeken a korábban rosszul elvégzett munkák hibajavítása folyt. 
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November 25-én az átadás-átvétel feltételei még nem álltak fenn teljes mértékben, a felelős 

műszaki vezetői és a felelős tervezői megfelelőségi nyilatkozat nem volt meg. A 

megvalósulási dokumentáció hiányos volt, a teljes dokumentáció visszaadásra került, az 

építési hatóságok mindezek hiányában nem tudtak nyilatkozni.” 

 

„2005. december 12-én újabb helyszíni egyeztetés, bejárás és az átadás-átvétel újbóli 

megkísérlése történt. Erre az időpontra a felelős tervezői, és a felelős műszaki vezetői 

nyilatkozatot megkaptuk, de a megvalósulási tervdokumentáció továbbra is lényeges 

hiányokat mutat.” 

 

Tehát megszülettek a tervezői nyilatkozatok, és ennek ellenére fennálltak az alábbiak:  

 

„A létesítményt jelenlegi műszaki állapotát figyelembe véve csak az alábbi feltételek 

teljesülése esetén lehet átvenni: 

 

A fővállalkozó részéről a számtalan tételes építtetői hiánypótlási felhívás szerinti 

megvalósulási dokumentáció – benne a sátrak statikus tervezője által jegyzett kiviteli 

tervekkel – komplett szolgáltatása, a jelentős mértékű tervhiányok pótlása és az 

ugyancsak több ízben jelzett, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozó, 

elsősorban szerkezet állékonysági munkák és javítások elvégzése. /mellékelt 

fotódokumentáció/.” 

 

„Sátorszerkezetekre vonatkozó jótállási nyilatkozat. 

 

Vállalja a KIPSZER Rt. 2006. június 30-i határidőre a sátorszerkezet kicserélését. 

 

A sátorszerkezet jelenlegi állapota egyébként ezek vonatkozásában nem felel meg az átvételi 

követelményeknek.” 

 

 

Beszámoló jelentés 

Pécs, 2005. december 23. 

Schmidt Károly ügyvezető aláírásával 

 

A dokumentációs körben a mai napra sem szolgáltatta a megvalósulási dokumentáció olyan 

alapvető részét, mint a felelős statikus tervező által aláírt sátorponyva kiviteli-statikai 

tervfejezet, amely önmagában megkérdőjelezi a felelős műszaki vezetői megfelelőségi 

nyilatkozat megalapozottságát. (További megvalósulási hiányosságokat nem is részletezve.) 

 

 

 

Érk. bélyegző: 2006. jan. 25. 

EXPO Center Pécs 

Kapás Szabolcs úr részére 

a Graboplan Kft részéről, amely cég a sátrat újraépítette és terveztette. 

 

„A kiadott tenderdokumentációk tudatosan jelentősen magasabb mennyiségi és minőségi 

anyagkiírást tartalmaztak, mint a ténylegesen beépített anyagmennyiség és 

anyagminőségek, ezért a tervezőmérnöki kör érdekkörén kívül álló ajánlattevők csak 

jelentősen magasabb árszintű ajánlatot tudtak tenni. 
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A helyszíni bejárás során olyan állapotokat találtunk az épület egészén, mely semmiféle 

műszaki és esztétikai normának nem felel meg Európában, de még Afrikában sem!!! 

Hanyag és felelőtlen műszaki megoldások még alulról sem közelítik meg a biztonságos 

működtetéshez szükséges szintet. Közvetlen életveszélyt jelentő műszaki megoldásokat, 

melyek közvetlenül veszélyeztetik a helyszínen dolgozó karbantartók és egyéb alvállalkozók 

testi épségét.” 

 

 

 

2006. 01. 27-én kelt 

 Orosz László építész műszaki ellenőr 

Sterr László Gépész műszaki ellenőr 

Kassai József Villamos műszaki ellenőr 

jelentése 

 

„Biztonságos használat feltételei: 

 

Nyilatkozatot kérünk, hogy az emberi tartózkodásra kijelölt porta és pénztár helyiség 

szellőztetése, hogy van megoldva (külön erre ÁNTSZ engedély) nincs terv 

Lebernyegekre vonatkozó tervek hiányoznak (homokzsák kieshet, kiborulhat) Oldalsátor 

lezárási tervei hiányoznak. 

Átadott szakvéleményekre az összes választ még nem kaptuk meg.  Tetőfődém és kibúvó 

módosított tervei, részletei hiányoznak. 

Bejárati kehelyben nincs megoldva a szobor védelme (terv sincs) 

Módosított nagysátor külső héjak tervei nincsenek 

Módosított nagysátor belső héjak tervei (hézagos összedolgozás) 

Összes szerkezet hegesztéséről varratvizsgálati jegyzőkönyv hiányzik 

Nyílászászló szerkezetekről megfelelőségi bizonylat nincs 

Üvegfalaknál megerősítő bordák hiányoznak, nincs terve (életveszély) 

Kérjük a sátor szerkezet (ponyva) felelős statikus tervezőjét, hogy írásban indokolja meg a 

szerkezet cseréjének szükségességét.” 

 

2006. 03. 16-án kelt Majoros Gábor tervező Toller László polgármesterhez címzett levele: 

 

„Újra hangsúlyozom, ahogy azt a tervezés kezdetétől teszem: ez a fajta szerkezet másfajta 

hozzáállást kíván az építés közben és azután is. 

 

Az új ponyva sem fog többet tudni. Ha fúj a szél, a belső ponyva épp így fog mozogni, az eső 

kopogása, a vonatfütty épp így be fog hallatszani, a ponyva, nem hőszigetelt, és a pára is ott 

fog lecsapódni, ahol a fizika törvényeiből következik. 

 

A fővállalkozó kiválasztásánál a döntéshozók vélhetően versenyt űztek abból, hogy lehet 

irreálisan alacsony összegért belerángatni valakit a kivitelezésbe. A „szerencsétlen” nyertes a 

KIPSZER-Bayer páros lett. A kiviteli tervezést, és az egy újabb hiba volt, csalafinta módon, 

financiális okokból a KIPSZER „nyakába varrták”. A tervezés során kiderült, hogy a sátor, a 

tendertervhez képest, csak jelentős anyagtöbbletekkel valósítható meg. Ezt a beruházó nem 

fogadta el. 
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A tervezést, a feladat bonyolultsága miatt, egy nagy létszámú, de nem összeszokott, 

különböző cégeknél dolgozó hatalmas csapat végezte. Sok volt a hiány az egyeztetésben, 

sok volt a szerzők közti fehér folt. 

 

Összességében elmondható, hogy a még előírt feszítéseket igénylő sátor a télen jól vizsgázott. 

 

Mint tervező, az a véleményem, ha a városvezetés úgy dönt, marad az eredeti üzemeltető 

csapat, és ebben beleértem az új beruházás – bonyolítót is, célszerű a sátor lebontása, és 

helyette egy új fix szerkezet megvalósítása. Ezek a mérnökök alkalmatlanok ennek a 

különleges szerkezetnek az üzemeltetésére, karbantartására, és arra, hogy az emberekkel 

megbarátkoztassák, megszerettessék.” 

Majoros Gábor írta mindezt arról, aminek felelős tervezője volt, valamint aminek a 

kivitelezésében is közreműködött. 

2006. 03. 29-i újabb levele tartalmazza: 

„Utolsó próbálkozásként fordulunk Önökhöz, mivel az e tárgyban írt levelek - akár a 

kivitelezők, akár a tervezők részéről - süket fülekre találtak.” 

 

„ A kisebb szakadásokat soron kívül ki kell, és ki lehet javítani, hogy a sátorponyva ne 

szakadhasson tovább.” Idézet a használati utasításból. Ilyen szakadások vannak. Helyszíni 

szemle során felmértük őket, javításukra megadtuk a tervezői utasításokat, a kivitelező 

kézséggel, garanciában kijavítaná őket. Nem engedik.” 

 

 

 

 

 

A SÁTOR ÚJRATERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE 

 

2006. 06. 08-án kelt a FŐBER Zrt. tájékoztatója az EXPO befejező tevékenységének 

állásáról, itt rögzítik, hogy mik a feladataik: 

. 

1. Használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges munkák elkészítése. 

2. Ponyvaszerkezetek cseréjének terveztetése, kiviteleztetése. 

3. Használatot zavaró hibák változott megbízói igények miatti munkák elvégeztetése 

4. Szilikát épületrész mielőbbi használatbavételi engedélyének megszerzése 

5. A befejező kivitelezési munkák elvégeztetése után a teljes építmény használatbavételi 

engedélyének megszerzése. 

 

„A ponyvaszerkezetek cseréje létrejött szerződés szerint, jelenleg ezek tervezése folyik. 

A tervek végső jóváhagyása és a gyártás megkezdése előtt - Megbízónk előzetes 

hozzájárulása esetén - konzultációs megbeszélést tartunk az építési engedélyes terv szerzői 

jogával rendelkező tervezőkkel.” 

 

2005.11.02-án tartott PVV Zrt. Feb. ülésen napirenden volt a Rendezvényszervező Kht. 

működése és ennek keretében az EXPO beruházás helyzete. Itt Soó László elmondta, hogy a 

FeB folyamatosan figyelemmel kíséri a munkákat, Schmidt Károly ismertette a problémákat, 

hogy még a „mai  napig is történnek tervmódosítások.” Elmondta, hogy a tervezők és a 

kivitelezők jegyzőkönyvbe nyilatkozatott tettek, hogy a sátor átadás után fog tudni 

üzemelni. Szakértőkkel vizsgálják a sátrat, hogy alkalmas lesz-e.” Soó László elmondta, hogy 
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a Kipszertől „visszatartott összeg fedezi a sátor újragyártását. Tervezői és kivitelezői gond is 

van.” 

Mindez ellentmond annak, amit Kelemen László állított, hogy a FeB. esetében egyetlen egy 

olyan alkalomra sem emlékszik, hogy erre vonatkozóan megjegyzést tettek volna.  

 

2005. 12. 06-án kelt Projekt Jelentés (Schmidt Károly összeállítása alapján) többek között az 

alábbiakat tartalmazza:  

 

„ A fővállalkozó kezdetektől hordozott, mintegy két hónapos lemaradása, 3 hónapos késéssel 

megkezdett sátorfeszítési munkák kivitelezési - tervezési hibáiból, hiányosságaiból 

származó problémák következtében. 

- A létesítmény sikeres átadás-átvétele teljes körűen csak akkor következhet be, ha 

megfelel a kiviteli és egyéb tervekben megfogalmazott építtetői elvárásoknak, a 

hatósági előírásoknak és a rendeltetésszerű és biztonságos használat 

követelményének. 

- A létesítmény sátorszerkezetei és dokumentációja ezeket az alapelveket nem 

teljesítik (jelentős nem dokumentált tervmódosítások, visszamondott garancia, 

alulfeszített, belógó sátorfelületek, alkalmatlan csomópontok, légzárást nem biztosító 

csatlakozások)” 

 

„ A kialakult helyzet bemutatása: 

- menet közben módosított, vékonyabb ponyva anyag, 

- a kiviteli tervhez „előzetes szakértői jelentést” használtak, 

- a belső szélcsatorna kísérlet 2005. szeptember végén készült el, és emiatt a nagysátor 

falváz rendszerét meg kell erősíteni, 

- a szerelés közben sorozatos ponyvaszakadások történtek, a kábelkapcsolat 

megcsúszása miatt, 

- a ponyvaszerkezethez komplett kiviteli és szereléstechnológiai tervek nincsenek, 

ezek hiányát folyamatosan, 2005. márciusa óta kifogásoltuk, ám érdemi intézkedés a 

Fővállalkozó és Tervező részéről nem történt, 

- a ponyvasátor statikus felelős tervezője a mai napig nem ismert, 

- szervezési, tervezési hibák és hiányosságok miatt jelentős határidőcsúszás volt. 

 

Az átadási eljárás előzményei: 

 

- az átadás-átvétel kezdő napján a felelős műszaki vezető, ill. a felelős tervező a 

megfelelőségi nyilatkozatát nem tette meg. Dr. Galaskó Gyula, sátorszerkezet felelős 

statikus tervezője 2005. november 21-i nyilatkozatában, valamint dr. Hegedűs István, 

egyetemi tanár szakvéleményében leírt tervezési és kivitelezési hiányosságokra, 

problémákra vonatkozó megállapításainak megválaszolása. 

- Pénzügyi elszámolás szempontjai: 

-  negyedszer bekövetkező szakadás miatt, biztosítani kell a beruházás még 

rendelkezésre álló finanszírozás összegéből a sátorszerkezet ismételt tervezésének 

szerkezetgyártásának és szerelésének a költségeit.   

 

Az elszámolás várható módozatai: 

 

- Műszaki problémák teljeskörű, érvényes és elfogadott kiviteli terveken alapuló 

szerződés szerinti minőség elvégzése szükséges: 

- a bejárati sátor, 
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- déli üvegfal nem felel meg a szakmai előírásoknak, nincsenek módosított kiviteli 

tervek, 

- északi oldalsátornál vízzsákok alakulnak ki, 

- szakértői és tervezői vélemények alapján a nagysátor biztonsága nem megfelelő,  

- nem kizárt, hogy a műszaki átadás-átvétel meghiúsul, 

- lehetséges, hogy a szerződés felmondásának eszközéhez kell nyúlni” 

 

A KIVITELEZÉS 

 

A kivitelezőt a már említett bíráló bizottság választotta ki, úgy hogy már eldöntött tény volt - 

már a tanulmánytervben rögzítetten - a sátras verzió és ennek ellenére nem kértek 

sátorépítési referenciát.  

A Pécsi Rendezvényszervező Kht. a szerződést felmondta és visszatartott 455 millió forintot, 

majd a beruházást a Főber Rt-vel és annak alvállalkozójával a Graboplan Kft-vel fejeztette be. 

A kivitelezés 2004. 09. 01-i megkezdésétől egyre mélyebbé váltak az ellentétek a beruházó és 

a kivitelező között, számtalan hibát, hiányosságot jeleztek a beruházó műszaki ellenőrei, ezen 

eseteket igazságügyi műszaki ellenőrei írásban is rögzítették.  

 

A beruházó a kivitelezővel olyan szerződést kötött, melynek vállalási díjában benne 

foglaltatott 10% mértékű tartalékkeret is. Ez több szempontból is különös. 

A 80-as, 90-es években még létezett a beruházói gyakorlatban a tartalékkeret fogalma, 

azonban az csak a beruházó költség előirányzataiban jelent meg, és általában 5% mértékben. 

Ennek az volt a funkciója, hogy az építés során szükségessé váló többletmunkák számára a 

fedezet rendelkezésre álljon. Ez a fedezet azonban sohasem képezte a vállalási díj részét 

előzetesen, és meghatározott tartalommal, mint ahogyan ez az Expo Center szerződésében 

történt. Az ezredfordulóra egyébként a tartalékkeret a beruházásokból jellemzően kikopott 

(amúgy helytelenül), és a felmerülő többletköltségek fedezetére általában a más műszaki 

tartalom csökkentésével való ellentételezés gyakorlata alakult ki. 

Az Expo Center esetében a beruházó és a kivitelező között megkötött szerződésben egy olyan 

tartalékkeretet rögzítettek, amelyhez nem tartozik semmilyen teljesítés. Olyan, mint 

valamilyen bónusz, aminek értékéig az építtető kívánságokat nyújthat be olyan tételek 

megépítésével kapcsolatban, amelyek esetleg az építés során még eszébe juthatnak, mert 

előzetesen ezekről megfeledkezett. 

  

Azt azonban nem tudni, hogy ennek pontos elszámolása, hogyan lehetséges, vagy hogyan 

garantálható a megalapozott díj elszámolása. A módszer viszont meglehetősen jó keretet és 

feltételeket teremt esetleges korrupciós ügyletek lebonyolítására. 

 

Általában a kivitelezési szerződés megkötését követően felmerülő pótmunkák esetében nincs 

versenytárgyalás, hiszen a pótmunkát a szerződött kivitelező végzi el. Ezért a kivitelező ezen 

tételek esetében abban a helyzetben van, hogy azok díjtételeit nincs mód más ajánlatokkal 

összevetni. A közbeszerzési eljárásokban az ilyen tételek irreálisan magas díja szokott 

lehetőséget kínálni arra, hogy az építtető és kivitelező a közpénzt indokolatlanul vegyék ki a 

rendszerből, amelyen részben osztoznak. Ez köztudottan a mai magyar valóság része, 

bizonyítása nehéz. 

 

A kivitelezés során állandó volt a tervek hiánya, illetve az attól való eltérés szükségessége. 

Néhány bejegyzés, amely az építtető részéről a kivitelezés minőségére utal: 
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 Bartal-Rabb szkv. 39. … „a falváz megerősítésére azért kell sort keríteni, mert az eredeti 

kiviteli tervekben feltételezett erő értéke a hivatkozott szakvéleményben közölt adattal 

megduplázódott” 

 

42 (2005. 11. 15). 

 

„Az eltakart szerkezetek minőségi tanúsítványait az eltakarás előtt kell/ kellett volna átadni. 

Osztályon kívüliek: 

 

- a kültéri beton padozat 

- a tűzvédelmi bevonatok 

- a festékek és bevonatok 

- a vakolatok. 

 

A ponyva anyagával kapcsolatos gyártóművi nyilatkozat (SEDO) önmagában 

megkérdőjelezi a Kivitelező szerződésben vállalt garanciális kötelezettsége 

betarthatóságát. Az utánállítási lehetőségek maximális hiánya az egyszerű ponyva cserét 

nem teszi lehetővé, hanem újabb több hónapos ponyvafeszegetésre kell számítani.” 

 

 43 (2005. 11. 28.) 

 

„Galaskó Gyula, a sátor statikus tervezőjeként az Építtető tanácsadójának kérdésére 

nyilatkozta, hogy a nagysátor jelen állapotában a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmatlan.” 

 

44 (2005. 11. 28.) 

 

„Tekintettel a ponyva statikus tervezőjének mai, szóbeli bejelentésére a nagysátor 

ponyván kizárólag katasztrófaelhárítással összefüggő kivitelezési tevékenységet szabad 

gyakorolni, de azt is csak előzetesen bemutatott, egyeztetett és ellenőrzött tervek és írásos 

technológiai terv alapján.” 

 

45 (2005. 11. 21.) 

 

„ A nagysátor tér oldalfal falváz megerősítés oka az, hogy a belső sátorról a falvázra 

adódó erő a pontos belső szélteher vizsgálat alapján a duplájára adódott, mint azt 

korábban a Tervező feltételezte. 

Az oldalsátor is hózsákos, valamint a kehely is 2 cm hó hatására lesüllyed a falvázhoz. 

Emiatt mind a kehely, mind pedig az oldalsátrak átvétele műszaki szempontból kizárt.” 

 

 

Előzetes szakértői vélemény: 
 

„Az üvegfalról az építtetőrészlettervekkel nem rendelkezik. 

Az alakváltozási követelményeknek nem felel meg, hasznos teherre.! 

A számított alakváltozás értékei minden teheresetben meghaladják többszörösen a megbízható 

és biztonságos működés feltételeiből származó, szakirodalomban közölt és elfogadott 

határértéket. 

A szilárdsági követelményeknek nem felel meg, szélteherre! 

A szilárdsági követelményeknek nem felel meg, hasznos teherre!” 
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46 (2005. 11. 25.) 

 

„ A nagysátor a biztonságos üzemeltetésre jelen állapotában nem alkalmas. 

A bejárati sátor teherviselése kétséges, csak folyamatos takarítás és hóleolvasztás mellett lehet 

korlátozott mértékben biztonságos. 

A déli oldali oldalsátor üvegfala, nem biztonságos.” 

 

50 (2005. 12. 01.) 

 

„ A szélcsatorna kísérletek elhúzódtak. A kiviteli tervhez előzetes szakértői jelentést” 

használtak. 

A ponyvaszerkezethez komplett kiviteli és szereléstechnológiai tervek nincsenek, ezek 

hiányát az Expo Kht. folyamatosan, 2005 márciusa óta kifogásolta, ám érdemi 

intézkedés a Fővállalkozó és Tervező részéről nem történt. 

A ponyvasátor statikus felelős tervezője a mai napig sem ismert, ezt is több ízben kifogásolta 

az Expo Kht., eredménytelenül. 

A sátorépítés elsősorban szervezési, tervezési hibák és hiányosságok miatt jelentős 

határidőcsúszást eredményezett. 

 

53 (2005. 12. 05.) 

 

„ A falváz megerősítésére azért kell sort keríteni, mert az eredeti kiviteli tervben feltételezett 

erő értéke a jelen hivatkozott szakvéleményben közölt adattal megduplázódott. 

A falváz megerősítés nélkül nem biztonságos. 

Az üvegfalról a mai napig nincs kiviteli terv. 

Változatlanul nem ismeretes a sátrak kiviteli terve felelős statikus tervezője. A ponyva 

anyagának a tender tervhez képest történő megváltoztatásához a Kivitelező előzetesen 

nem kért, és nem kapott Építtetői hozzájárulást. A gyengébb anyagot, amióta arról 

tájékoztatást kaptunk, kifogásoltuk. 

Az Építési Napló a beírás idején nem volt hozzáférhető.” 

 

 

 2005. 12. 06-án kelt Schmidt Károly által készített Projekt Jelentés, 

amely az alábbi hiányokat fogalmazta meg:  

 

- „jelentős nem dokumentált tervmódosítások, visszamondott garancia, jelenleg már 

nagyrészt továbbfeszítésre alkalmatlan csomópontok, légzárást nem biztosító 

csatlakozások. 

- sátorponyvagyártó SEDO cég, és a konfekcionáló Arnegger cég garanciát felmondó 

levelei.  

- a ponyvaszerkezethez komplett kiviteli és szereléstechnológiai tervek nincsenek, ezek 

hiányát 2005. márciusa óta kifogásoltuk, intézkedés a Fővállalkozó és Tervező 

részéről nem történt meg. 

- a ponyva sátor statikus felelős tervezője a mai napig nem ismert 

- szervezési tervezési hibák és hiányosságok miatt határidőcsúszást  eredményezett. 

 

2005. 11. 21-én - az azt megelőző vihar és ponyvaszakadást követően - kelt a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dr. Gáspár Zsolt tanszékvezetőjének és dr. 
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Galaskó Gyula okl. építőmérnöknek a levele Schmidt Károlyhoz,- amelyet másolatban 

megküldtek Kukai Tibornak is - amelyben rögzítették az alábbiakat: 

 

„A ponyva új csomópontjai nem váltották be a hozzá fűzött reményeket, a peremkábelek az 

ütközésig vannak feszítve, ezek továbbfeszítése nem lehetséges. A ponyva alakja nem terv 

szerint. A ponyva zsugorítása nem megfelelő. Hókábelek sem készültek el. Enélkül a kapu 

feletti ponyva önmagában alkalmatlan a nézőtér feletti nagykiterjedésű, közel vízszintes 

területre jutó hó viselésére. 

A ponyvaszerkezet csomópontjainak pontos helyzete nem ismert. A ponyva csak a 

peremcsomópontoktól a gyűrűig tartó szakaszokon feszes, a többi részei laza. A ponyva egyes 

részei kezdettől fogva ráncosak voltak, a felület meglehetősen lapos. Ezekről a részekről a hó 

elolvadását a folyamatos fűtéssel kell megoldani. 

Összefoglalva: A külső ponyva jelen állapotában nem biztonságos. Egy új másodlagos 

kötélrendszer megtervezésével és beépítésével elképzelhető a szél-, hóterhek felvételére 

alkalmas felület.” 

 

67. Pécs, 2006. 01. 02. 

2005. 12. 30-i szemle alapján 

Rabb Péter tartószerkezeti szakértő aláírásával 

 

A primer tartószerkezet toldásának hiányossága az egész épület biztonságára van káros 

kihatással, emiatt az MI15011 Műszaki Irányelv ajánlásainak megfelelően „azonnali 

intézkedés szükséges.” 

 

 

Pécs Expo C. sátorszerkezetek állapotrögzítő dokumentációja 

Érk bélyegző.: 2006.01.03 

Rabb Péter és Bartal Tamás tartószerkezeti szakértők aláírásával 

 

„ A szerkezet számítással nem ellenőrizhető, mivel az elkészített mű és a tervezett állapot 

között számottevő, számítással követhetetlen eltérés mutatkozik. Dr. Hegedűs - Mertha 

szakvéleményben közölt ponyva feszültségek és kábelerők jelentős mértékben eltérnek a 

ponyvához kiadott „eredeti” számítás adataitól. 

 

Álláspontunk szerint az adott méretű épület a megismert egymásra halmozódó hibáival 

együtt, nem vállalható méretű kockázatot jelent. 

 

Az építmények használatba nem vehetők.” 

 

 

68. Pécs 2006. 01. 03. 

2005. 12. 30-i szemle alapján 

Rabb Péter és Bartal Tamás aláírásával 

 

„A nagysátor hibás, és be nem fejezett szerkezete annyi biztonságot tartalmaz, hogy 

szélsőséges  időjárási körülmények közötti munkavégzés esetén, műszaki többletintézkedések 

szükségesek, az emberi élet és egészség védelme  érdekében.” 
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2006. 02. 21-én kelt belső feljegyzés rögzíti a sátorszerkezet átvételének megtagadásának 

okait (A belső feljegyzést Kassai József, Orosz László és Sterr László műszaki ellenőrök írták 

alá. ): 

 

Eszerint:  

„A  sátorponyvákon és tartószerkezeteiken több jelentős, a további működtetést veszélyeztető 

károsodást mutattak ki (Wolfgang Mühlherr ill PhD., Dsc Hegedűs István- Mertha Gusztáv, 

ill. „ SEDO” cég).Tartószerkezeti kérdésekben kompetens személy az általunk készíttetett 

szakvéleményeket nem cáfolta meg, az építési naplóban nyomatékosított tiltásunk ellenére 

építésztervezői helyszíni művezetés mellett - 5 Celsius fok körüli hőmérsékleten 

továbbfeszítették, szerelték, és ezért ponyvaszakadás következett be.” 
„Az épület veszélyes azonnali intézkedés szükséges. Mindezek ellenére a fővállalkozói 

kör (kivitelező, tervező) az átadás-átvételkor közel teljeskörűen megfelelőségi 

nyilatkozattal állt elő.” 

A felelős tervezői és kivitelezői nyilatkozatok is ellentmondásban álltak egymással. Dr. 

Galaskó Gyula sátor társtervező 2005. november 21-én írásban nyilatkozott, hogy a 

sátorszerkezetek akkori állapotukban nem biztonságosak. Mivel ez időtől számítva, 

dokumentáltan nem történt jelentős hibakorrekciós munka az épületen ezért ebből eredően a 

tervezői-kivitelezői átadásra vonatkozó nyilatkozatoknak ezen okból is megkérdőjelezett a 

valóságtartalma.  

 

Hoffbauer József elmondta, hogy véleménye szerint, nem megfelelő létszámmal volt jelen a 

kivitelező az építkezésen, illetve, hogy „negatív tapasztalata Majoros Gábor tervezővel volt, a 

sátrat ő és csapata (Gegő Kft.) próbálta felhúzni”. Soó László is elmondta, hogy „nem sikerült 

minőségi kivitelezést megvalósítani.”  

 

Megdöbbentőek a 2005. 06. 10-én tartott PVV Zrt. FeB. ülésen elhangzottak: 

 

 Kelemen László: 

 „Bár ez nem közvetlenül a mi beruházásunk, de szeretne tájékoztatást adni. A beruházás 

értékét tekintve 1,9 milliárd Ft+ ÁFA áron nyert a kivitelező, azonban menetközben (tervezői 

egyeztetéseket követően) különböző plusz igények merültek fel, amely következtében 

várhatóan kb. 70% -os többletköltség prognosztizálható.” Szerencsére ekkora túllépés 

később nem következett be. 

 

A sátorral kapcsolatos problémakört jól jellemzi a Pécsi Rendezvényszervező Kht. 2005. 04. 

05-én írt levele Bocsor Tibornak a Kipszer Zrt. vezérigazgató helyettesének : 

 „ A sátorról szóló kiviteli tervdokumentáció minden vonatkozásában, kidolgozottságában, 

terjedelmében, részletezettségében az általában szokásos tender kontra kiviteli terv 

kifejlesztés dokumentumának többszöröse. Műszaki értelemben szinte minden típus, 

anyag, minőség de még a szerkesztési elv is (pl.: födémek, főtartók) lényegében 

nagyságrendileg módosult.”  

 

 Mindemellett az egész konstrukcióval kapcsolatban számtalan probléma merül és merült fel: 

a hőszigetelés, az akusztika hiánya vagy nem elfogadható volta, vastag beton alatti padlófűtés, 

amely nem szakaszolható, kevés öltöző, vizesblokk, az is kezdetben konténeres megoldással, 

teret elfoglaló hatalmas oszlopok, stb. 
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2005 októberében a Kht. műszaki mérnöke jelzi, hogy továbbra sincs statikai terv, amire 

Kelemen László azt mondta, hogy „ha jól emlékszik Schmidték leállították az építkezést, de a 

tudtuk nélkül továbbment mégis.” 

 Elmondta azt is, hogy „a sátor felhúzásáig meg volt győződve arról, hogy a fővállalkozó 

valamelyik szakcéget hozza be ebbe a történetbe.” „Ez menetközben derült ki, a műszaki 

ellenőrök és a Schmidték számára is, hogy nem történt meg.” Arra a kérdésre, hogy miért 

gondolta úgy, hogy ilyen sátorépítésben jártas szakcéget fognak majd behozni, ha ez nem volt 

leírva sehol, azt a választ adta, hogy „nem csinálta más Európában.” 

 

A már említett okok miatt megtagadásra került a műszaki átadás-átvétel. 

Mindezt követően a kivitelezők hiába ajánlottak fel a garanciális javítást Kelemen László:„a 

bizalom megszűnt a Kipszerrel és a Bayerral szemben” és a továbbiakban nem léphettek 

az építkezés területére. 

 

A műszaki átadás-átvétel megtagadását követően a visszatartott pénzből a Főber Rt, illetve 

alvállalkozója a Graboplan Kft. szakcég fejezi be a beruházást. Kelemen László arra a 

kérdésre, hogy újra kellett e tervezni ekkor a sátrat azt mondta, hogy igen, és a tervezők újból 

kaptak pénzt. „Ezt az új tervet nem Bachmann csinálta meg.” 

 

Összegzésképpen Kelemen László is elismerte, hogy „ez tulajdonképpen egy kísérleti nyúl 

volt, de a nagy baj az, hogy nincsen működtetve.” 

 

A kivitelezők álláspontja az alábbiakban foglalható össze:  

Bayer Center írásos anyaga alapján 

„Közbeszerzési pályázat.  

A PVV Rt. a műszaki tartalom csökkentését, ill. egyszerűsítését kezdeményezte, hogy az 

épület megvalósítható legyen. A kivitelezési munkákat a Kipszer Ft. Rt. nyerte el. A kiviteli 

tervek megtervezésére a Politechnika Kft. kapott megbízást. Az építtető a tervezői jogdíj 

megfizetése felöl nem intézkedett, amennyiben más tervező kap megbízást, úgy a 

kivitelezőnek jogdíjat kellett volna fizetni. Schmidt Károly, a Rendezvényszervező Kht. 

ügyvezetője, az épület műszaki ellenőre, a tender és a kiviteli terveknél folyamatosan jelen 

volt. A teljes tervezési folyamatot az építtető felügyelte és irányította. A kivitelező a tervezési 

és kivitelezési aggályait hiába jelezte az építtető felé, azokra semmilyen választ nem kapott. 

Az elkészült és 2005 januárjában átadott kiviteli terveket nem a kivitelező vette át, 

hanem az építtető és érdemi kifogást nem emelt a tervek ellen.”  

(A rendelkezésre álló belső feljegyzések szerint Építető számtalan kifogást emelet a 

tervekkel kapcsolatban is – a tervezők állításuk szerint a kivitelezőnek is átadták a 

terveket) 
„A pályázati időszakot lezáró versenytárgyaláson egyértelművé vált, hogy az adott 

költségkereteken belül az épület csak akkor valósítható meg, ha a kivitelezés műszaki tartalma 

- építtetői egyetértéssel - csökken, illetve egyszerűsödik. 

Álláspontunk szerint aggályos ezen módosítások felvállalása nem csak az építtető felé történő 

elfogadtatás, hanem a szakszerű és I. osztályú kivitelezés biztosítása szempontjából is.” ( De  

szerződésmódosítás nem történt, maradt az első osztályú teljesítési követelmény. ) 

 

„A tenderterv, valamint a tervezés alatt álló kiviteli tervdokumentáció átvizsgálása után:  

 

A sátorszerkezetek acél tartóvázának és ponyvaszerkezetének tervei átdolgozásra szorulnak, 

mivel a tervezett építészeti-geometriai koncepció nem biztosítja a csomópontok szakszerű 
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kialakítását, az egyedi megoldási módok miatt az elfogadott műszaki irányelvek szerint a 

tervek nem ellenőrizhetők. 

Az építési munkák 2005 őszén a tendertervek birtokában, miután azok nem voltak alkalmasak 

a kivitelezésre, a tervszolgáltatás mellett, helyenként a tervhiányt rugalmasan, művezetéssel 

kompenzálva megkezdődtek. 

Az építtető „belecsempészte” a kivitelező feladatai közé a Pécs, Megyeri u. 100. alatt álló 

irodaépület felújítási munkáinak kivitelezését is, annak minden költségét az Expo Center 

pénzügyi kereteiben elszámolva. 

Az építési folyamat előrehaladtával megváltozott a koncepció, építtetői kérésre. A módosított 

építési engedélyt az építtető kérte meg, de annak ellenére, hogy a határozat 2005. 06. 07-i és 

2005. 07. 06-án vált jogerőssé, azt az építtető a kivitelezőnek 2005. 10. 18-án adta át. 

A vezető tervezői feladatokat ellátó dr. Bachmann Zoltán és a banki műszaki ellenőri 

tevékenységet folytató dr. Kukai Tibor nyilatkozta, miszerint Schmidt Károly alkalmatlan volt 

feladatának ellátására. 

A szerződés szerinti befejezési határidőre a szilikát épület gyakorlatilag teljesen elkészült, a 

ponyvaszerkezetek kivitelezése pedig a felmerült, egyrészt építtetői és tervezői 

koncepcionális okokra visszavezethető műszaki problémák miatt késett. 

Hiába kértük az építtetőtől a koncepció átgondolását, az engedélyes terv statikai számításának 

átadását, felvetéseink süket fülekre találtak. 

A sikertelen műszaki átadás után a felek közötti elszámolás hamar megrekedt. 

A kivitelezői oldal felajánlotta a garanciális javítások elvégzése mellett a ponyvaszerkezetek 

ingyenes cseréjét. 

Az átépítések során szükségessé vált megerősítések a módosított építtetői igény miatt váltak 

szükségessé. A nagysátor, 2006 folyamán megépített új, a korábbihoz képest lényegesen 

eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező ponyvaszerkezet elfogadása miatt került átépítésre 

és megerősítésre. 

Változatlanul fenntartjuk azon véleményünket, hogy a szilikát épületrészek javításait 

garanciális munkák keretében végezzük el. 

A létesítési koncepció alapjaiban hibás. 

A létesítmény nem tudja a fenntartási költségeit kitermelni, éves szinten milliárdos 

veszteséget termel a városnak. 

2006 év folyamán elvégzett átalakítások után sem lett rentábilis a működtetés. 

Az utolsó befogadott rész számlát, és a be sem fogadott végszámlát meggyőződésünk, hogy 

azért nem fizette ki az építtető, mert az 500 millió Ft így újra visszakerül a rendszerbe, és így 

megvalósítható lesz az a ponyva és egyéb szerkezeti megoldás, amire korábban, a projekt 

indulásakor nem volt elegendő pénz. 

Az átépítések költsége valójában lényegesen kevesebb is lehetett volna, lásd ponyvacsere 

azonos műszaki tartalmának megvalósítására a cserét elvégző szakcég fővállalkozónak adott 

ajánlat harmada volt az építtetővel megkötött szerződés értékének.  

 

Bayer József meghallgatásának jegyzőkönyvéből: 

„A ponyvánál jelentkeztek azok a műszaki problémák, amire nem minden esetben tudták a 

megfelelő megoldást. Azt látták, amennyiben más koncepció szerint alakul a tervezés és 

nem ezt erőltetik rájuk, akkor megnyugtató megoldásokat lehetett volna kialakítani.” 

Arra a kérdésre, hogy kinek tartozik a Bayer Center Bayer József az alábbiakat mondja: 

„Egyetlen egynek, a ponyvásnak tartozik, Gegő József a dombóvári cégének. Gegő és a 

Majoros a tervezők, ők közösen dolgoztak együtt.” 

A Bayer Center alvállalkozói voltak. „ A Gegő úrnak csak a ponyvával összefüggő részek 

nincsenek kifizetve. A többi rész pedig ki van fizetve.” 
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Arra a kérdésre, hogy mikorra készültek el a kiviteli tervek Bayer József válasza: „Ilyen 

komplett, mindenre kiterjedő tervek a legvégén voltak, a tervezőkkel szoros 

együttműködésben kellett dolgozni, helyszíni tervezői művezetéssel oldották meg az 

előre nem várt statikai problémákat.” 

 

A kivitelező kérte az építési engedélyes statikai terveket, amit sohasem kapott meg - állítása 

szerint, és a tekintetben, hogy kinek a dolga lett volna a statikai számítások elkészítése azt a 

választ adta, hogy „a tervező feladata lett volna.” „Folyamatos tervszolgáltatás volt, 

egyszerre sohasem adták át az épület kiviteli terveit.” (Mindezzel ellentétes Kukai Tibor 

nyilatkozata, aki azt a tájékoztatást adta, hogy 2005 év elején átadták a komplett kiviteli 

terveket ) 

 

Bayer József elmondta, hogy a Graboplan Kft-nek a nagysátrat nem kellett újraterveznie, „de 

a kelyhet, azt igen. Pedig a nagysátornál is kellett volna.” „Az akusztikával kapcsolatban, aki 

a sátorponyvát készíti, az jó akusztikára ne számítson. Ezt nem a kivitelezőtől kell számon 

kérni. Azért léteznek olyan speciális sátorponyva-szerkezetek, amelyeknek kiváló az 

akusztikája, de ennek az ára majdhogynem megegyezik a merevtető árával.” 

 

További idézet a meghallgatási jegyzőkönyvből: 

 

„Erb Jenő: Az nem tűnt fel senkinek, hogy a ponyva tervezője gyakorlatilag a saját érdekeit 

hajtja, hiszen a ponyvatervező a másik oldalon a kivitelezőnek is társa volt? 

 

Bayer József: Az egész építkezés alatt az, hogy a statikai tervekkel probléma van, konkrétan 

a nagysátorra vonatkozóan akkor derült ki, amikor az első sátor szakadás megtörtént.  

 

Erb Jenő: Az elsőfokú építésügyi hatóságnak be kellett volna hajtani az engedélyezési 

tervdokumentáció részeként a részletes statikai számítást. Mert a feszttávolság meghaladja az 

ott rögzített méreteket. 

 

Meixner András: A hótól a ponyva valóban majdnem 1 métert lógott be, és csak azért nem 

szakadt be, mert alatta volt egy ruhatári fogas. A kehely központ nem volt kifűtethető, mert 

az üvegek között rés volt, onnan a meleg folyamatosan kiment. 

 

Németh Péter: Ez tervezői koncepció volt. 

 

Temesi Tibor: A szakembereknek nem tűnt fel az, hogy vagy vastag beton lesz vagy 

padlófűtés? 

 

Németh Péter: Volt ebben műszaki dilemma, de hoztak egy döntést. Nyilván a tervezőnek 

kell megvédenie a saját műszaki elképzelését. 

 

Bayer József: A szilikát épületet gazdaságosan lehetne üzemeltetni, de a ponyvarész az 

üzemeltetés szempontjából sem télen, sem nyáron nem lehet gazdaságos, hogy ez a koncepció 

miért így született meg, ezt nem tudja.” 

 

 A Bayer Center az alábbi észrevételt tette a módosított építési engedély nem kellő időben 

való átvétele ügyében: 
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Feljegyzés a Pécs Expo építési munkáinak vizsgálatához a befejezési határidő 

kérdéskörében 

 

Az építtető és a vállalkozó között 2005 július 14-én kelt, II. számú szerződésmódosítást 

kivitelező annak tudatában írta alá, hogy építtető a 2005 július 06-án kelt jogerős építési 

engedélyt részére haladéktalanul átadja. 

Kivitelező jogszabályt sért és személyre szóló bírsággal fenyegetett akkor, ha úgy végez 

kivitelezési munkát, hogy nincs birtokában és a helyszínen nem tudja bemutatni az Építés 

Felügyeleti Hatóságnak a jogerős építési engedélyt és a pecsétes tervlapokat.  

Miután a kivitelező a szerződésmódosítás után sem kapta meg ezen dokumentációt (hanem 

csak jóval később,  a vállalási határidő lejárta után 2005. október 18-án, - lásd generál építési 

napló XIII. kötet 12. oldal 382887 sorszám alatt - összesen 91 nap késedelemmel), így 

teljesen jogszerűen mondta fel a teljesítési határidőt 2005 július 19-én kelt levelében.  

A határidő felmondását - mint ahogy a korábbiakban keltezett kivitelezői levelekben jelzett 

problémákat is - építtető válasz nélkül hagyta annak ellenére, hogy ezen műszaki és építésjogi 

problémák kezeléséről az építtető megfelelő építész és szakági műszaki ellenőri 

jogosultsággal rendelkező, felkészült szakembereinek tudnia kellett. Ezen építtetői hozzáállás 

maximálisan hozzájárult az építmény határidőn túli befejezéséhez, tudatosan gátolva azt. 

 

A fentiek tekintetében a Kipszer Ft. Zrt. és a Pécsi Rendezvényszervező Kht. között folyó 

eljárásban meghozott ítélet azt állapítja meg, hogy a kivitelezőnek heti rendszerességgel a 

tervezőkkel az egyeztető tárgyalásokon kapcsolata volt, így életszerűtlen, hogy a kivitelező 

csak a határidő lejártát követően kérte volna első ízben a terveket és egyébként is, ha nem 

voltak terveik, akkor mi alapján történt a kivitelezés. A július 14-én kelt 

szerződésmódosításkor már mindenki számára ismert volt a tervmódosítás, ennek ismeretében 

határozták meg az újabb teljesítési határidőt, így a határidő be nem tartására vonatkozó 

mentségül a bíróság ezt nem fogadta el. 

 

Mindenesetre érthetetlen és nincs magyarázat az iratokban, hogy a jogerős építési engedélyt 

igazolhatóan miért csak 91 nappal később kapta meg a kivitelező, mint ahogy az jogerőssé 

vált, ezzel feltételezhetően akadályozva a kivitelezés folyamatát, és határidőre való 

elkészültét.  

   
 

FELVETHETŐ FELELŐSSÉG  
 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 
 

Az EXPO CENTER beruházás vitathatatlan bukása és az ebből eredő anyagi károk 

tekintetében nem nevezhető meg egyetlen személy, vagy szervezet kizárólagos felelősként. 

A felelősség  kérdése azonban több szervezettel és személlyel kapcsolatban is  felvethető.  

 

Nagy jelentőséggel bír, hogy néhány felelősnek látszó személy esetében cselekedeteik 

önmagukban is elegendőek lehettek volna a beruházás kudarcához, a további 

mulasztások, az összeadódó kárt okozó közreműködések nélkül is.  
A beruházás szerencsétlen sajátossága, hogy ilyen horderejű mulasztás, károkozás több is 

bekövetkezett, több szereplő tevékenységének felróhatóan. Több személy felelősségének 

megállapítása azonban nem csökkenti arányosan az egyes szereplők felelősségét. A 

felelősök bármelyikének mulasztása, hibája a beruházás-fejlesztés kudarcához vezetett volna 
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már önmagában is, a beruházó, a tervező és a kivitelező esetében is. Ezért alaptalan az a 

vélekedés (illetve jóslat), hogy a sokak között megoszló felelősség miatt a felelősség 

konkrétan senkihez sem köthető egyértelműen. Az említett három szereplő felelőssége 

kétséget kizáróan megállapítható. 

Nem érdemes ugyanakkor az összegző álláspontban kitérni olyan részletkérdésekre, amelyek 

a meghallatások, dokumentumok elemzésével foglalkoznak. Ugyanis ezek egy jelentős része 

egyáltalán nem befolyásolja a legfőbb megállapításokat, csak elvonja a figyelmet a lényegről, 

egyes szemben álló állítások igazság-hazugság vizsgálatával. A szövegek, válaszok részletes 

elemzéséből részletesen is megállapítható egyes állítások igazság- és hazugságtartalmai, 

míg más kérdésekben az látszik, hogy további adatokra volna szükség a tényfeltárási 

folyamatban. Különösen igaz ez a tervek tartalmának megfelelősége és alakulása 

tekintetében. De mint fentebb szerepel, ez lényegesen nem befolyásolja a felelősség 

megállapítását, legfeljebb tovább árnyalja a képet, és megjeleníti a szereplők 

szavahihetőségének mélységét.  

 

Érdemes megjegyezni, hogy míg általában egy beruházás sorsában a kiviteli tervek 

megfelelősége és a kivitelezés ennek való megfelelése meghatározó lehet, úgy ezen beruházás 

során a tervezés alapkoncepcionális szintjén eldőlt az alkalmasság, illetve az alkalmatlanság 

kérdése. A felelősség érdemi kérdései és a viták felfokozottsága ezért nem esnek egybe. A 

viták, a résztvevők közötti feszültségek a beruházás befejezése közelében alakultak ki. 

Ekkorra azonban a beruházás sorsát meghatározó kérdések már eldőltek. A hibás, jelenlegi 

formájában gazdaságosan hasznosíthatatlan épület megvalósulása nem más, mint a rossz 

döntések elkerülhetetlen realizálódása.  

 

Az épület sorsa akkor dőlt el, amikor 

1. szakmailag rosszul alapozták meg, készítették elő a beruházást, rosszul határozták 

meg a célokat, mérték fel a piaci lehetőségeket és a beruházói, üzemeltetői 

képességeket, 

2. rossz építészeti koncepciót fogalmaztak meg és fogadtak el, 

3. szakszerűtlen terveket készítettek el, 

4. a beruházót ellehetetlenítő tender eljárásban választottak kivitelezőt, és kötöttek rossz 

kivitelezési szerződést. 

Az ezt követő bonyodalmak inkább csak színezték a történéseket, és a figyelem 

középpontjába állították, azonban ekkor már a beruházás kényszerpályán haladt a sorsa felé. 

 

 

AZ EGYES SZEREPLŐK LEHETSÉGES FELELŐSSÉGE 

 

 

 

A PVV RT., MINT BERUHÁZÓ ( Kelemen László és a PVV Zrt. IT. lehetséges 

felelőssége ) 

 

A beruházó szerepe határozta meg a történteket a legerőteljesebben. A beruházás piaci 

megalapozatlanságát, a tartalom és a piaci értékesítési lehetőségek arányát a beruházó 

nem ismerte fel, pontosabban nem vette komolyan, és torz képet festett arról. Ha a 

beruházást jobban előkészítette volna, és felállt volna egy professzionális üzemeltető stáb, 

akkor egy jól megtervezett és jól megépített létesítmény nullszaldós működtetése talán reális 

esély lehetett volna. A beruházási szándék megfogalmazásának időszakában a gazdasági 

válságot még nem lehetett sejteni, de az adott piaci szegmensben a visszaesés, a szakvásárok 
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jelentőségének visszaszorulása kimutatható és ismert volt. A beruházó azonban hibát 

hibára halmozott. A rossz üzleti tervezést követte a szakszerűtlen programkészítés, a 

terveztetés során elkövetett hibák, a vállalkozásba adás a kivitelezésre, majd pedig az 

üzemeletetési koncepciótlanság, amely vélhetően abból adódott, hogy a PVV Zrt. a korábban 

kidolgozott ütemterv szerint nem készítette fel a cégét arra, hogy az új intézményt rentábilisan 

működtetni tudja. A beruházó a teljes folyamat menedzselése során hibák sorozatát követte el. 

 

A PVV Rt-nek felróható legfontosabb mulasztások és hibák: 

 

A beruházás piaci, szakmai megalapozottsága nem volt megfelelő, 
ezért rögzíthető a tanulmányok készítőinek a felelőssége. 

1. Bár a beruházó készített különböző dokumentumokat, amelyek alátámasztani 

igyekeztek azt, hogy a munka szakszerűen folyik, a beruházás megalapozott, ezek a 

dokumentumok meglehetősen felületesnek és ellentmondásosnak tekinthetők. 

Vélelmezhető, hogy a formailag legalább szakmainak tűnő tanulmányokban azok 

készítői a tartalmi kérdéseket, hangsúlyokat, bázisszámokat torzították annak 

érdekében, hogy a megvalósíthatóságot és megtérülést ezzel igazolják, vagyis 

megteremtsék ezek látszatát. 

Mindezért megkerülhetetlen a különböző megtérülési tanulmányok és költségbecslések 

készítőinek a felelőssége, akik egy beruházás megvalósításának igazolására keresték a 

megfelelő számokat, akik a tanulmányokat számtalanszor átdolgozták, hogy a PVV 

Zrt. IT-n keresztül vihető legyen, akik a helyi, országos, nemzetközi piaci viszonyokat, 

a várható költségeket és bevételeket nem reálisan és nem az elvárható gondossággal 

értékelték. 

 

 

2. A PVV Rt. mint beruházó túlértékelte saját képességeit, vagy szándékosan 

csúsztatott a saját szakmai alkalmasságának hangoztatása során. 

 

A PVV Rt. új divízió felállítását szorgalmazta, és azt állította (vagy talán hitte is), 

hogy a hétvégenként a Vásártéren zajló vásár üzemeltetése által eleve rendelkezik 

olyan vásárszervezői tapasztalattal, amellyel az új beruházás nyújtotta szolgáltatási 

infrastruktúrát a piacon értékesíteni, a létesítményt üzemeltetni képes. Egy ilyen 

bonyolult létesítmény piacon tartása, piacról való fenntartása sokkal komplexebb 

feladat. A kirakodó vásárban szerzett tapasztalatra építeni a feltételezést, hogy a 

létesítmény menedzseléséhez a PVV Rt. elegendő tudással rendelkezik, nem kizárt, 

hogy tévedés volt, különös tekintettel a beruházást követő kezdeti időszakban. 

 

 

E téren felmerül a beruházó döntéshozói részéről, hogy szakértelem híján volt-e joguk 

üzleti beruházásban a város vagyonát kockázatba vinni. 

 

Egy magáncég a saját erőforrásait eltékozolhatja egy rosszul megalapozott üzletben, mert 

a döntéshozó nem ért ahhoz, amit csinál. Végső soron ekkor a saját pénzét, tőkéjét, 

tervezett üzleti hasznát veszíti el. Egy a közvagyonnal sáfárkodó cég vezetőjénél azonban 

más a helyzet. Neki nem nézhető el, ha nem ért ahhoz, amit csinál, mert nem a saját 

vagyonát kockáztatja. 

 

3. A PVV Rt. a beruházás előkészítéséhez nem alkalmazott és nem vont be 

megfelelő szakembereket, és a döntéseket folyamatosan és részleteiben is maga, 
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azaz az Igazgatósága hozta meg, rendszerint a vezérigazgató javaslatára, illetve 

előterjesztésére.  
 

A PVV Rt. magánál tartott minden döntési jogkört, de azt a látszatot teremtette meg, 

mintha az általa létrehozott projektcég, menedzsmentszervezet volna a döntéshozó, a  

projektgazda. Ezzel a látszattal tulajdonképpen a PVV Rt teljes kézi vezérlést valósított 

meg, mivel így utasításokat adott, de rajta azt számon kérni a PVV Rt tulajdonosa, 

azaz a város sem tudta, mivel a látszat szerint a Rendezvényszervező Kft (Kht) önjáró 

volt. 

 

Az Igazgatóság határozataiból látszik, hogy a Kht.-t olyan szinten utasította minden 

lépésében, hogy még a kivitelezői számlák kifizetésének halogatására, vagy a 

kivitelező levelének elutasító megválaszolására is részletekbe menő instrukciókat 

adott. 

 

A PVV Zrt. IT. hozta meg formálisan a szükséges döntéseket, amellyel a beruházás 

megindult, a Phare pályázat elutasítása után is, irreális tanulmányok alapján szabad 

utat engedett a megvalósítást szolgáló szerződések megkötésére, amikor már látható 

volt, hogy a beruházás kizárólag hitelből nem lehet sikeres. 

 

4. A PVV Rt, a Kht.-t úgy hozta létre, hogy nem határozta meg létének értelmét és 

feladatait sem – sem stratégiát nem alkottak, sem a célokat nem definiálták 

egyértelműen.  
 

Ezt Schmidt Károly ügyvezetőként egyértelműen megírta egy helyzetelemzésben és 

megküldte a PVV Zrt. IT-nak. Schmidt súlyos hiányosságokat tár fel a Kht.-val 

kapcsolatban: 

- koncepció hiánya 

- stratégia hiánya 

- megfelelő szervezeti felépítés és SZMSZ hiánya 

- szakmai kompetencia hiánya rendezvényszervezési területen, és felkészült szakmai 

vezetők hiánya 

- marketing stratégia hiánya. 

Teljes diagnózist ad. Az alapítónak ez aligha tetszhetett, válasznak, reakciónak nyoma 

sincs a dokumentumok között. Schmidt feljegyzése akaratlanul is igazolja, hogy 

Hoffbauert beáldozták. A PVV Zrt.IT mindvégig csak a látszatot tartotta fenn, a 

lényegi összefüggéseket nem értette, nem látta át, és nem is kezelte.  

 

5. A beruházó által meghatározott tervezési program felületes, hiányos, 

megalapozatlan és szakszerűtlen. A beruházó hagyta, hogy a tervező a 

sátorépítészeti koncepciójával pótolja a megrendelői programalkotást, és bár kis 

mértékben gyanakvó volt a megoldást illetően, végül azt kellő szakértelem és 

szakemberek hiányában, szakmai kontroll nélkül befogadta.  
 

Ezzel az épület sorsa lényegében eldőlt. A beruházó olyan szinten volt híján a 

szakértelemnek, hogy bármit el lehetett volna fogadtatni vele. Képtelen volt így az 

igényeit is megfogalmazni, de a kapott tervi javaslatot véleményezni is. 

 

A beruházó nem alkalmazott technológusokat, és azzal a tervezőt sem bízta meg. Sem 

a sporttechnológia, sem a konferencia technológia terén semmilyen támpontot nem 
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nyújtott a tervezéshez. A tervezési programban meghatározott követelmények egy 

laikus szintjén állnak. Nem esik pl. semmilyen szó a sport kapcsán arról, hogy mely 

termek milyen típusú használatra tervezendők. Egy többcélú teremben általában mobil 

sportpadló a követelmény, de egy általános játékpályánál is lengő padló. Vajon milyen 

sportnak felelhet meg az elfogadott műgyanta padló? (Semmilyenre…) A terem 

berendezhetőségét mire kell megtervezni? Kell rögzíteni berendezéseket, installációkat 

a padlóra, vagy teremcrosshoz dinamikus terhelést el kell viselni? Hogy lehet 

megfúrni a padlót egy rögzítéshez, ha benne padlófűtés csövek mennek? Vagy milyen 

világítást kérnek az adott sporthoz? Milyenek legyenek a megvilágítási szintek, a 

káprázási viszonyok, a világítási módok, a kiemelő fények, és ezeknek mekkora 

villamos kapacitást kell biztosítani? Milyen méretű berendezéseket akarnak mozgatni 

és tárolni? Melyik teremben milyen közönségszámra kell kapacitást biztosítani? 

Milyen módon? Milyen közönségforgalmi útvonalakat tartanak jónak, és ehhez milyen 

sportolói kapcsolatokat? Milyen akusztikai követelmények teljesülését várja el a 

beruházó az egyes termekben a teremtől, a gépészettől? És a sor hosszan folytatható. 

 

A multifunkcionalitásra való állandó hivatkozás teljesen megalapozatlan. 

 

6. A beruházó elkerülte a közpénzek felhasználása során amúgy törvényileg előírt 

tervpályázati kötelezettséget. A tervpályázati kötelezettség nem teljesen 

egyértelmű ugyan, de az bizonyos, hogy a PVV Rt. tartózkodott, és kerülte az 

ilyen típusú versenyeket. Helyette a tervezésre direkt megbízást adott, és rosszul 

választott tervezőt. 
 

 

Az általa kevésbé kontrollálható versenyeztetési eljárások elkerülési szándékát az is 

bizonyítja, hogy a kivitelezés vállalkozásba adásánál részben ezért hozta létre a PVV 

RT a Kht-t, hogy ezen keresztül a kötelezettséget elkerülje. A mentesség jogossága 

egyébként ebben a formában is vitatható. 

A Kht. létrehozásával a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés is 

elkerülhetővé vált és nem utolsó sorban annak lehetősége, hogy az önkormányzati 

képviselőtestület belelásson a beruházás folyamataiba. 

  

 

A beruházó a versenyeztetés, és különösen a tervpályázati versenyeztetés elkerülésével 

eleve kiszolgáltatottá tette magát a tervezőgárdának, amely ezzel vissza is élt. 

Ráadásul a beruházó így elveszítette azt a lehetőséget, hogy jobb tervhez jusson, és 

hogy a terveket összevetve felismerje a számára veszélyt rejtő megoldásokat. 

 

 

7. A beruházó a tervezőknek csak a tendertervekig adott megbízást, a kiviteli tervek 

elkészíttetésével a kivitelező fővállalkozót bízta meg. Ezzel kiszolgáltatta magát 

annak, hogy a kivitelező a kiviteli tervek műszaki tartalmát nála erősebben 

befolyásolhatta, és kiszolgáltatta, valamint ellenérdekeltté tette magával szemben 

a tervezőt. 
 

 

8. A beruházó tendertervek alapján versenyeztette meg a kivitelezőket, és szabad 

prédává tette a műszaki tartalmat. Emellett hiányos saját programadói 
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tevékenységének pótlására (vélhetően…) 10%-os tartalékkerettel kiegészítve 

adott kivitelezési megbízást. 
 

 

A 10%-os tartalékkeret a szerződéskötéskor műszaki tartalom nélküli többletdíjként 

beépült a szerződéses díjba. Az elszámolás kétséges, az eredeti szándék nem ismert. 

 

A beruházás kivitelezésének számonkérhetőségéhez a kiviteli tervek beruházó általi 

készíttetése, és a versenyeztetés kiviteli terv alapú lebonyolítása lett volna szükséges. 

 

A díjcsökkentés elérése érdekében a műszaki tartalom változtatását a tendereljárásban 

kellett volna lebonyolítani, és a szerződésben részletesen rögzíteni. Ennek 

elmulasztása az építtetőt kiszolgáltatta a kivitelezőnek. 

 

 

9. A kivitelezés időszakában és a kiviteli tervek készítésének fázisában a beruházó 

folyamatosan lényeges változtatásokateszközölt a beruházás programjában. 
 

A beruházó ezzel a tervezést ellehetetlenítette, illetve a kivitelezés és a tervezés 

minőségi számonkérésében is hátrányos helyzetbe hozta saját magát. 

 

 

10. A beruházó a beruházás becsült költségét nem volt képes megítélni, és 

folyamatosan nagyságrendileg nagyobb összegekkel dolgozott úgy, hogy ilyen 

mértékű növekedés mellett a megvalósíthatósági kalkulációkat nem korrigálta 

megfelelően. A beruházó annak ellenére is belevágott a beruházásba, hogy az 

eredetileg kalkulált uniós támogatási pályázaton remélt 800 milliós finanszírozási 

támogatást elbukta. 

 

 

A megvalósíthatósági kalkulációk alapján az ilyen mértékű ráfordítás növekedés 

alapján a beruházási szándékot törölni kellett volna, hiszen befektetés oldalon az 

összeg többszörösére növekedett, míg bevételi oldalon ilyen arányú növekedést 

produkálni semmilyen körülmények között sem lehetséges. 

 

 

11. A PVV Rt Igazgatósága minden jogkört magánál tartott. Az IT.-ben a történések 

szempontjából Kelemen László és Kerécz Tamás állt ki több ízben mind a 

beruházás elindítása, illetve folytatása, mind a tervek, és vitás esetekben 

konkrétan Bachmann Zoltán mellett olyan stádiumban is, amikor az épület 

tervezési hiányosságai már nyilvánvalóak voltak. 
 

 

Az IT tagjai közül azonban ki kell emelni, hogy Vortmann Tamás és Varga Sándor, 

Georgiu Grigorisz (de különösen Vortman Tamás) folyamatosan ellene szavaztak 

azoknak a döntéseknek, amelyek hozzájárultak a beruházás sikertelenségéhez, pl.: 

Vortman Tamás, Georgiu Grigorisz külön levélben is hangot adott a döntések elleni 

tiltakozásának. 
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12. A PVV Rt. folyamatosan azt a látszatot keltette, mintha a tervek egyöntetű 

elismerést váltottak volna ki minden fórumon. Ez tényszerűen nem igaz. Több 

olyan fórum is volt, amelyen erős bírálatok és megalapozott kérdések hangzottak 

el a beruházás tartalmi elemeit illetően. 
 

 

13. Kelemen Lászlónak a PVV Rt-én belüli szerepét ki kell emelni. Egyértelműen a cégen 

belül ő forszírozta a beruházást minden áron, és kommunikálta annak szükségességét, 

illetve értékelte túl saját szervezete képességeit. Ő jegyezte a leglényegesebb 

kezdeményezéseket, és ő képviselte a beruházási szándékot külső fórumokon. A 

kapcsolatot is ő tartotta városvezetéssel, illetve személyesen Toller Lászlóval - akinek 

ugyancsak kulcsfontosságú a szerepe a beruházás sorsában valamint Bachmann 

Zoltánnal és Kukai Tiborral. 

 

 

 

 

A VÁROSVEZETÉS és Toller László lehetséges felelőssége 

 

A városvezetés meghatározása értelmezést kíván. A beruházással kapcsolatban Toller László 

személyes szerepe a meghatározó. Az is látszik, hogy a polgármester kezdeményezése és 

irányítása meghatározó abban a kérdésben, hogy a PVV Zrt. által felállított Kht-n keresztül, a 

testület elől a beruházás döntési kérdéseit elrejtették, elzárták, a polgármester ez irányú 

törekvése egyértelmű. 

 

Toller László ugyanakkor minden esetben saját értelmezése szerint kezelte a közpénzek, 

avagy a magáncég, vagy nem magáncég kérdést. Ebben nem következetes, hanem érdekei, 

illetve a beruházás érdekei szerint alakította a megítélést. Amikor a testületet távol akarta 

tartani az ügytől, akkor véleménye szerint a beruházás egy magáncég magánügye volt, és nem 

használtak fel közpénzt, hiszen érvelése szerint a banki hitel külső magán forrás. Ugyanakkor 

a hitel fedezetéül városi ingatlanokra jegyeztek be jelzálogjogot. Toller eszmefuttatása szerint 

a város vagyonának felhasználására nem került sor, és így itt közpénzről nincs szó. Azzal nem 

volt hajlandó foglalkozni, hogy addig ezen jelzáloggal terhelt ingatlanok felett a város 

elveszítette rendelkezési jogát, és arról sem beszélt, hogy az ismert fejlemények esetén a város 

költségvetését terheli a beruházás termelte veszteség, és a nyereség elmaradása mellett a 

hiteltörlesztés is, még ha ez a PVV Zrt. költségvetésén megy is keresztül. A Toller-féle 

érveléssel a közbeszerzési kötelem alól a város, illetve a PVV Zrt., vagy ha úgy tetszik, a Kht. 

kibújt. A kibújási szándék okaira csak következtetni lehet. 

 

A frakció Toller László kezdeményezéséről nem döntött, mivel a beruházás közgyűlés elé 

sem került. 

 

A városvezetés esetében annak a kérdése is felmerül, hogy ha ezt városfejlesztési kérdésként 

kezelték és támogatták, aminek kudarca ma már nyilvánvaló, akkor a városfejlesztési 

koncepció egészében is nyilvánvalóan hibás, vagy a rendszerben nincsenek meg a megfelelő 

kompetenciák és a megfelelő szakértelem. 

 

A városvezetés egyértelműen fejlesztési, szakmai kérdésben politikai, illetve politikainak 

látszó döntést hozott. Nem érthető azonban az, hogy milyen politikai szempontok is állhattak 
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e döntés mögött. Sokkal inkább egyéni érdekeket lehet feltételezni a látható megnyilatkozások 

mögött. 

 

A formális döntéseket ugyan a PVV Zrt. IT. hozta meg, de a döntés forrása, amely nélkül ez a 

beruházás nem valósult volna meg az Toller László személyéhez fűződik. Ő nélküle, az ő 

ellenében nem kezdődött volna el egy ilyen aránytalanul túlméretezett beruházás, amely 

alapvetően hibás és téves koncepción alapult, a helyi piaci viszonyokat, az országos és 

nemzetközi trendeket nem reálisan értékelte. Erőltetett politikai célból eredően egy 

ábrándképet akart a siker szimbólumaként feltüntetni, amely sem a város, sem a PVV Zrt. 

teherbíró képességéhez nem igazodott. Ez a felelősség különösen akkor válik még 

súlyosabbá, amikor a sikertelen pályázat után hitelből is erőltette a továbbfolytatást a politikai 

siker érdekében. 

 

 

 

A TERVEZŐK lehetséges felelőssége 

 

A tervezők megítélése a legösszetettebb. Szerepük minden beruházási fázisban 

meghatározó volt, de szinte sehol sem lehet más tényezőktől elkülönítve vizsgálni. 

Ráadásul a tervezők több kulcsfigurája többféle szerepet játszott a folyamatban, nem 

egységesen léptek fel minden szakaszban. Ezért a tervezői felelősség kérdését kell itt a 

legrészletesebben elemezni. 

 

 

Tekintettel arra, hogy az épületet tervezőkért a generáltervező, Bachmann Zoltán 

felelősséggel tartozik ezért az ő felelőssége megkérdőjelezhetetlen. 

El kell különítenünk a felelősség kérdését a kiviteli tervek tekintetében és az általános 

engedélyezési és tendertervek vonatkozásában. 

A kiviteli tervek tekintetében a szerződést a tervek készítőjével a Kipszer Ft. Zrt. kötötte, 

amely cég a Pécsi Rendezvényszervező Kft és a közte folyó per eredményétől függően 

kilátásba helyezte per indítását a tervezőkkel szemben, (dr. Szentmiklósi Péter ügyvéd). A 

kiviteli tervek teljeskörűen nem készültek el a beruházás kezdetére, hiányosak voltak, majd az 

elkészült sátrat újra kellett tervezni és újra építeni. 

Az általános engedélyezési és tendertervek tekintetében a tervezőket képviselő Bachmann 

Zoltán és Kukai Tibor elhitették a megbízóval, hogy csak a sátras változat a jó megoldás, 

hogy jó hőszigetelő, hogy jó lesz az akusztikája, illetve vállalták a szerződésben, hogy az év 

minden napján használható, gazdaságos épületet terveznek. Mindennek az elkészült épület 

nem felel meg. Az elkészült épület a tervezői programnak sem felel meg.  

Rögzíteni kell azonban, hogy van több alvállalkozóként bevont tervező, aki a munkáját 

tisztességgel elvégezte, de tekintettel arra, hogy a bevont tervezőkért a generáltervező – mint 

ahogy írásban tette is – felelősséget vállalt, ezért a várossal szemben általános tervezői 

felelősségről lehet szó, amelynek esetleges továbbterhelését, megosztását egy esetleges 

tervezők közötti per vagy elszámolás jelentheti. 

A tervezők magyarázata alapján úgy tűnhet, mintha csak a ponyvaszerkezetű épületrészekkel 

lett volna probléma, és csak abból fakadóan, hogy a kivitelező a gyártmányterveket nem 

készítette el. Mindezzel ellentétben a kiviteli tervek részét kellett volna képezniük, pl.:  

- a ponyvaszerkezetek és egyéb szerkezetek kapcsolatai, 

- az oldalfalak merevsége és azok tervei, 

- üvegfalak tervei és merevsége 
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Egyes tervezőknek az alábbiak róhatók fel: 

 

1. A tervező az építtetőt és a közvéleményt nem valós piaci potenciál látszatával 

félrevezette, megtévesztette azzal, hogy a tervezési munkát látszólag, mint a PTE 

Műszaki Kara végzi el, és azzal az illúziókeltéssel, hogy az egyetem ilyen téren a 

legszakavatottabb a feladat elvégzésében. A tervező egyes meghatározó személyei 

visszaéltek a PTE-n belüli befolyásukkal és jogosultságukkal azáltal, hogy a PTE 

és annak vállalkozásának nevében vállalták el a tervezési megbízást úgy, hogy a 

felelősségi kötelem a munkáltatójuknál, azaz a PTE-nél, míg az üzleti haszon 

azon vállalkozásaikban keletkezett, melyeket a PTE nevében aztán a munka 

elvégzésével megbíztak. 
  

 

Az első két tervezési fázis esetében a szerződő jogi személy a PTE, a kiviteli tervek, 

azaz a harmadik tervezési fázis esetében a PTE tulajdonában lévő Politechnika Kft. A 

tervező csapat személyi összetétele a két esetben meghatározóan megegyező. 

 

A PTE PMMF Karán több olyan tervezési megbízás is köttetett a közelmúltban, 

amelyek során az egyetemi státuszra való hivatkozással megkerülték, vagy legalizálni 

próbálták a tervező kiválasztására irányuló versenyeztetést (Expo Center, Képtár, 

Science Building, Régészeti Múzeum). A tervezők rendszeresen hirdetik, hogy az 

egyetem a legrangosabb, legnagyobb tudású szakemberek gyűjtőhelye, valamint a 

diákok, a fiatal oktatók, és az öreg mesterek együttgondolkodása a szervezetet a többi 

építészvállalkozás fölébe emeli. (Ezt egyes helyeken publikálták is.) Nyilvánvaló, de ez 

látszatkeltés. Ezzel a tervezők úgy nyernek el sorozatosan megbízásokat, hogy a 

megbízót ezzel a látszatkeltéssel megtévesztik, és megfosztják a tényleges tervező 

kiválasztási versenytől, amelynek során megmutatkozhatnának a tervezők, illetve az 

egyes tervezők választásának tényleges erénye és hátrányai. 

 

 

A tervezők és az építtető is hivatkoztak arra, hogy a PVV Rt. és a PTE PMMFK között 

kötött együttműködési keret-megállapodás biztosította a feltételeket arra, hogy a 

konkrét tervezési megbízásra leszerződjenek. Kukai Tibor nyilatkozata azonban ezt 

cáfolta, ugyanis azzal érvelt, hogy e megállapodás azért jött létre, hogy az egyetemen 

a hallgatók számára valós feladatokat adhassanak, amelyek aztán tanulmányként a 

megbízó számára hasznosulnak. Csakhogy itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a 

keret-megállapodást felhasználva a PTE-n dolgozó vezető oktatók tervezési 

megbízáshoz juttatták magukat a keret-megállapodás mögé bújva. 

 

 

A PTE nevében való tervezési munka elvégzésére való vállalkozás jogilag is aggályos 

több szempontból is. 

 

- A PTE mint tervező azáltal lett jogosult a feladatot elvállalni, mert munkaviszonyban 

foglalkoztat olyan tervezőket, akik személy szerint a tervezési feladat elvégzésére 

képzettségük és szakmai kamarai tagságuk okán jogosultak. Ugyanakkor a PTE mint 

tervező a megbízó felé nem tudja garantálni, hogy az állományában lévő tervezők a 

feladatot elvállalják, és azokat a munka elvégzésére nem is utasíthatja a közöttük 

köttetett munkáltató szerződés miatt, mely ilyen kötelezettséget nem tartalmazhat. 

Ebből kifolyólag a PTE, mint tervező a feladat elvégzésére csak jogosult, de azt 
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garantálni nem feltétlenül képes. A PTE ebben az értelemben nem tekinthető 

többnek, mint egy olyan vállalkozásnak, mely a feladatot alvállalkozók bevonásával 

végzi el. A PTE-nek azonban ilyen tevékenysége, és gyakorlata tulajdonképpen nincs. 

- A PTE akkor szerződéskötésre jogosult tisztségviselője a megbízóval a PTE nevében 

tervezési szerződést kötött, majd a tényleges tervezési munka elvégzésével megbízta az 

állományában lévő – többnyire meghatározó vezető – oktatóinak vállalkozásait. A 

PTE mint fővállalkozó anyagilag ebből semmilyen bevételre nem tett szert (Kukai 

Tibor válasza alapján). Mindez azt jelenti, hogy a PTE-n belül befolyással bíró vezető 

oktatók – mindenekelőtt Kukai Tibor és Bachmann Zoltán – éltek azzal a lehetőséggel, 

hogy a PTE nevében fellépni van módjuk, és annak látszólagos tervezői erényeit és 

kivételezett piaci helyzetét felhasználva különbözői vállalkozásokat juttatták munkához 

úgy, hogy a tervezési munka anyagi felelősségi kockázatát a PTE-re terhelték rá, mert 

kártérítési igény esetén a tervezési hibákért a PTE-nek kell helytállnia. 

 

A PTE hírnevével való visszaélés, a PTE mint tervező látszatának felhasználása a saját 

vállalkozások munkával való ellátása érdekében, valamint a PTE – feltehetőleg tudtán 

kívüli – felelősségi kockázatba hozásának okán a tervezők felelőssége büntetőjogi 

értelemben is felmerül. 

 

 

2. Tervező elmulasztotta az építtető szakmailag hiányos tervezési programját 

véleményezni, és kezdeményezni annak megfelelő módosítását, kiegészítését, és 

kérni olyan technológiai szakember részvételét, aki a megfelelő funkcionális 

kialakításban közreműködik, és képviseli építtető szempontjait. Elfogadott és 

elvégzett egy olyan megbízást, amelynek szakszerűsége nem volt megfelelő. 
 

Az építtető által megfogalmazott szakmai tervezési program felületes, technológiai 

szempontokat alig tartalmaz. Az épület használatával kapcsolatos igények 

megfogalmazása felületes, még koncepciónak sem nevezhető. Nem jelölte meg a 

tervezett használatok követelményeit, mint pl. a teremakusztikai, határoló szerkezetek 

hanggátlási, sporttechnológiai, konferenciatechnológiai szempontokat. 

 

A tervezők tevékenysége kapcsán vizsgálandó, hogy megsértették-e a Magyar Építész 

Kamara tervezéskor hatályos Etikai és Fegyelmi Szabályzatának alábbi pontjait: 

4.5 Az építésznek vissza kell utasítania a szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy előírásokba 

ütköző megoldásokra irányuló igényeket. Amennyiben a megbízó vagy a munkáltató 

ragaszkodik ez irányú utasításaihoz, úgy vissza kell lépni a feladattól, és egyoldalúan 

meg kell szüntetni a jogviszonyt. 

 

5.4 Az építésznek a megbízás teljesítése során teljeskörű és szakmailag korrekt 

tájékoztatással kell előkészítenie az egyes építtetői döntéseket. Az építész a kialakult és 

elfogadott tervet csak a megbízó egyetértése esetén változtathatja meg. 

 

A felelősségi kérdés elsősorban szakma-etikai vétségként merül fel. 

 

 

3. /1. Az építészeti koncepció – az építtetői programra részben alapozva – 

egyértelműen a tervezőnek tulajdonítható. Az építészeti-szerkezeti koncepció 

kétségkívül olyan épületet eredményezett, mely nem képes teljesíteni sem az 

építtető szerződésbe foglalt elvárásait, sem a tervezők által deklarált 
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követelményeket.  

/2. A tervezés és a kivitelezés során a tervező az építészeti koncepciója 

megvalósulásának érdekében folyamatosan cáfolta azokat az érveket, és 

elhárította azon észrevételeket, amelyek a keletkezett kárt csökkenthették, vagy 

megelőzhették volna. Tervező a beruházás műszaki és gazdasági szempontjait, és 

így a beruházó érdekeit építészeti törekvéseinek alárendelten kezelte. 

/3. Tervező a szakágak közötti koordinációs feladatát nem megfelelően látta el. A 

szakági – így különösen a statikai és akusztikai – munkarészek és követelmények 

összhangját nem biztosította. 

 

 

A tervezésre kifizetett teljes összeg bár megfelelő a kamarai díjszabásnak, azonban 

elvétve találni olyan tervezőt vagy tervezői irodát, akik ehhez hasonlóan ennek 

megfelelő díjazást kapnának. Különösen rögzíthető, hogy a szolgáltatás 

ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága (a kifizetett összegért elvégzett tervezői 

munka minősége) megállhat. 

 

 

Az alapvetően hibás tervi koncepció és annak végigvitele önmagában is a beruházás 

bukásának oka lett volna, az egyéb hibák és hiányosságok megléte nélkül is. 

(Funkcionális alkalmatlanság, üzemeltetési költségek, gyors avulás.) 

Az építtető adott ugyan tervezési programot, de a felületes építtetői programra az 

építészeti-szerkezeti-műszaki koncepciót a tervező dolgozta ki, és a végleges tervezési 

programot az építtető a tanulmányterv alapján, és attól befolyásolva fogalmazta meg. 

Nem helytálló tehát a tervezők azon védekezése, miszerint a tervezési programot 100%-

ban az építtetői döntések következménye volna.  A felületes építtetői programból sem 

következik egyébként az a sátorszerkezetű épület, amely a későbbiekben a legtöbb vitát 

eredményezte, és amelynek alkalmatlansága nyilvánvaló. 

 

 

Egyébiránt a tervezési szerződésben amellett, hogy az építtető kinyilvánítja a 

sátorszerkezetű épület koncepciójának elfogadását, maga több olyan követelményt rögzít 

mintegy a tervvel szemben, amely logikailag kifejezetten kizárja egy sátorszerkezetű épület 

lehetőségét. A sorok között az olvasható, hogy az építtető nem volt meggyőződve a 

tervezőknek a tervvel, a szerkezettel kapcsolatos állításainak igazságáról. Ezért vélhetően 

szerette volna magát bebiztosítani, és a követelményeket egyes esetekben külön is 

rögzítette, mint: 

- Az év minden napján kihasználható legyen. 

- A létesítmény gazdaságos üzemben tartásához jól kivitelezhető, korrekt 

épületszerkezeteket és csomópontokat, átgondolt karbantartási tervet kér az építtető. 

- A költségtakarékos, de igényes megfogalmazás elvárt alapkövetelmény. 

 

Nem lehet kérdéses, hogy a fenti követelményeknek az épület nem tud eleget tenni, és 

ez nem a kivitelezésnek, hanem az építészeti-szerkezeti koncepciónak a 

következménye. A Bachmann Zoltán által sokszor hangoztatott eredeti ipari jelleg is 

megtévesztőnek bizonyult, ugyanis a végeredmény senkiben nem hagy kétséget afelől, 

hogy az semmilyen használat szempontjából nem előnyös. 

 

Tervezők (Kukai Tibor és Bachmann Zoltán is) a dokumentumok tanúsága szerint a 

tervezett koncepcióról, illetve annak szerkezeteiről az azt megkérdőjelező kérdésekre 
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olyan válaszokat adott, amely súlyos tévedésként, tudatlanságként, vagy az építtető 

szándékos félrevezetéseként értékelhető csak. (A szerkezet avulásáról, épületfizikai 

jellemzőiről, stb.) 

 

 

A terv szakmai (tervezői) megalapozatlanságát olyan tervezői döntések is bizonyítják, 

mint  példának okáért az alábbiak: 

 

- A sátorszerkezetek formája és erőjátéka csak együtt tervezhető, ez a 

sátorszerkezetnek speciális velejárója. Nem lehet tehát semmilyen szintű tervfázis 

megfelelőségéről beszélni akkor, amikor a szerkezet erőjátéka és formája nem 

feleltethető meg egymásnak. A tervezők állítása szerint megtervezték kiviteli tervi 

szinten a szerkezetet, de a végleges formát nem. Ez nem lehetséges, e kettő a 

sátorszerkezet esetében egymástól el nem választható. 

 

- A sátorszerkezet minden épületfizikai jellemzője alkalmatlanná teszi az épületet arra, 

hogy a tervezési szerződésben rögzített követelményeknek eleget tegyen. (Hőszigetelés, 

hőcsillapítás, hőtehetetlenség, páralecsapódások, hanggátlás, térakusztikai viselkedés, 

csomópontok kialakítása és időtállósága, avulási idő, stb.) 

- A színházterem-nagysátor színpadi látványa korlátozott, emiatt a színpad teljes 

körűen nem használható. 

 

- Közönségforgalmi területek alulméretezettek. A bejárati zóna, a ruhatári kapacitás, 

a tömegek mozgatásához szükséges területek nincsenek kialakítva, illetve a használati 

súlypontokhoz nem illeszkednek. 

 

- Az engedélyezési és a tender tervek olyan mobil épületszerkezeteket tartalmaztak, 

amelyek megépítése a meglévő tartószerkezet irreális megerősítését igényelte volna, 

így a mobil falak megépítése sohasem lehetett realitás (egyéb költségei miatt sem). 

- Az épület egyes egységeinek gépi átrendezhetőségéhez szükséges nyomvonalak, 

nyílás keresztmetszetek nem megfelelőek. 

 

- A targonca használat miatt vasalt betonaljzat készítése szükséges, de ebben 

padlófűtést helyeztek el. A padlófűtés így olyan betontömeget – min. 20 cm vastag 

réteget – fűt, amelyet legalább napokkal korábban át kell fűteni ahhoz, hogy a 

terekben annak hatása érzékelhető legyen, és azt követően is jelentős részben kárba 

vész a bevitt energia. 

 

- A szükséges épületgépészeti kapacitások jelentős része pótköltségként lett 

elszámolva, ami arra utal, hogy az eredeti tervben ezek a kapacitások nem lettek 

betervezve. 

 

 

A tervező különböző hivatkozásai félrevezetőek: 

 

- Szakmai fórumokat említ, de válaszából kiderül, hogy ezek kimerültek a 

tervismertetésekben az építtetővel és a kivitelezővel, illetve szakmai fórumnak nevezi a 

Területi Főépítészi Tervtanácsot, amelynek állásfoglalása egyes információk szerint 

kétséges, illetve semmilyen alkalmassági kérdést nem dönt el, csupán az engedélyezési 

eljárásban tekinthető véleményezési aktusnak. Tudni kell azt is, hogy a főépítészi 
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tervtanácsot a szakvéleménye miatt semmilyen jogi procedúrában nem lehet 

számonkérni. 

- A Városfejlesztési Főosztály, és testületi bizottságok véleményét is hivatkozták, 

amelyek azonban semmilyen értelemben nem foglalnak állást a terv szakszerűségével 

kapcsolatban, még ha azt a tervezők így is törekedtek beállítani. 

- Igazolni látták a tervezők az egyértelmű és szakszerű építtetői programadást azzal is, 

hogy a párhuzamosan bonyolított tervpályázat programját is figyelembe vették a 

tervezés során. Ez a pályázat azonban nem tervpályázat volt, hanem csak építészeti 

ötletpályázat, és arra irányult, hogy a Vásártér expo célú hasznosítását és 

városszerkezeti kérdéseit tisztázza, illetve ezáltal ötletekkel szolgáljon a városnak egy 

tényleges beruházási program megfogalmazásához. A pályázat és a tervezés 

egymásutániságát illetően egyébként a dokumentumok és a nyilatkozatok 

ellentmondásosak, de végül is lényegtelenek, mert a pályázatot nyilván nem vették 

figyelembe, különösen nem annak tanulságait, hiszen a pályázatnak egészen más 

programja volt egy másik területre. A pályázattal való párhuzamosság inkább abból a 

szempontból érdekes, hogy a megbízás nem hasznosította a pályázatba fektetett városi 

pénzt, és ez gyanús ügyletek árnyékát veti a projektre, miközben a pályázat 

programjának figyelembe vételét a tervezők és az építtető is igazolásként hangoztatta, 

mintha az bármit is hitelesítene. A pályázat azért sem hitelesíti a beruházás szakmai 

megalapozottságát, mert maga a pályázat is csak tudakozódó jellegű volt, tartalmas 

szakmai programja annak sem volt. 

 

- Tervezők hivatkozzák az engedélyező hatóság építési engedélyét, mint a tervek 

megfelelőségének bizonyítékát. Az engedélyező hatóság a gyakorlatban nem képes 

ellenőrizni a szabványossági előírások megfelelőségét, és különösen pedig az 

épületnek a tervezett funkcióra való megfelelőségét, és ez nem is feladata, illetve ezen 

a téren felelősség sem terheli. 

 

- Tervezők hivatkozzák az engedélyező hatóságot úgy is, mint akinek használatba 

vételi engedélye bizonyítja, hogy a tervezett épület a használatra alkalmas. A hatóság 

nem vizsgálja azt, hogy az épület az építtetői igényeknek megfelel-e, csak azt vizsgálja, 

hogy a számára látható kérdésekben az építési engedélynek az épület megfelel-e. A 

használatba vételt a hatóság egyébként akkor adta meg, amikor a sátrakat 

újraépítették, új tervek alapján, a tervezettől eltérő szerkezetekkel! Vagyis ez nem 

bizonyítja az eredeti tervek megfelelőségét, hiszen ekkor már a ház nem is azok szerint 

épült meg! 

- A tervezők egyébként általánosan alkalmazzák azt a retorikát, hogy magukat a 

legnagyobb szaktekintélynek állítják be. Minden tartalmi kérdésként elhangzik, hogy a 

legtekintélyesebb szakemberekből állt a tervező gárda, és Bachmann Zoltán minden 

hivatalos papíron felsorolja összes titulusát. Kukai Tibor még azt is mondta, hogy 

Bachmann Zoltán nagy művész, így neki megengedhető az is, hogy a butaságot 

mondjon. Bachmann Zoltán még azt is mondta, hogy a ház tulajdonképpen egy 

kísérletnek tekinthető. Ez elég különös megállapítás, ha azt nézzük, hogy az építtető 

nem kísérletre akart elkölteni 3 milliárd forintot, hanem egy építés beruházásra. 

Bachmann Zoltán és minden tervező a tervezői jogosultságát nem a művészi 

képességére, hanem a szakmai-műszaki alkalmassága alapján kapta. A MÉK Etikai 

Szabályzata is egyértelműen kimondja, hogy az építészet úgy műszaki, mint művészeti, 

valamint gazdasági feladat, és ezek együttes kezelése az építész feladata! 

- A tervezők rendszeresen felhozzák a választott szerkezet megfelelősége igazolásaként 

külföldi épületek példáit. A felhozott példák azonban nem igazolják a szerkezet helyes 
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választását, mert azokat más klimatikus viszonyokra, más funkcióra, és más módon 

tervezték, vagy üzemeltetésük költségei nem releváns szempontok (pl. Dubaiban a 

világ legdrágább szállodája). A választott példák a szakemberek szemében éppen azt 

igazolják, hogy a sátorszerkezet csak nagyon speciális körülmények között és 

funkcionális programra lehet megfelelő, és csak nagyon professzionális tervezés és 

kivitelezés esetén lehet huzamos tartózkodásra szolgáló épület határoló szerkezete. Az 

Expo esetében a sátorszerkezet a megfogalmazott funkcionális programnak 

szerkezetileg nem képes eleget tenni, a professzionális kivitelezés lehetősége a 

régióban nem adott, és a tervezőteam felkészültsége ugyancsak nem professzionális. 

 

 

A tervezők állításával ellentétben a sátorszerkezeteket a dokumentumok tanúsága 

szerint az újbóli megépítés előtt át kellett tervezni, azaz a tervezők által készített 

kiviteli tervek helyett új kiviteli terveket kellett készíteni. Az a tervezői állítás tehát, 

hogy a kiviteli tervek megfelelőségét az átépítés, újraépítés igazolta, hamis. 

 

 

A tervező – ez esetben Bachmann Zoltán – felelőssége azért sem lehet kérdéses, mert 

az alkalmatlanná nyilvánított, és mindenki számára nyilvánvalóan megtarthatatlan 

első sátorszerkezet esetleges javítgatásai után Bachmann Zoltán tervezői 

nyilatkozatba adta, hogy a megépült épület a terveknek megfelelően készült el, és 

rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ezzel az eredményben játszott tervezői 

szerepéről írásban nyilatkozott. Ezen túlmenően hozzájárult ahhoz, hogy egy épületet 

használatba vegyenek, amelynek lehetett kockázata életre- és vagyonra is. 

 

  

Tervező tevékenységével kapcsolatban a MÉK (Magyar Építész Kamara) Etikai 

Szabályzatának alábbi pontjaiban foglaltak vizsgálandók: 

 

3.1 Közéleti szereplése során nem mondhat vagy tehet olyat, ami félrevezeti a 

közvéleményt, ami más építész jogos érdekét sérti, vagy önmaga számára jogosulatlan 

előnyt eredményez. 

 

3.3 Kötelessége, hogy oktatói-nevelői tevékenységének végzése során – a szakmai, 

művészeti, műszaki ismeretek mellett – fokozott hangsúllyal képviselje, oktassa és kérje 

számon a szakma erkölcsi normáit, az etikus magatartás mindennapos kötelezettségét. 

4. Az építésznek illetékessége határain belül törekednie kell a legmagasabb szakmai 

minőséget megtestesítő alkotás létrehozására. Alkotói tevékenysége során tartsa szem 

előtt, hogy az építészettől a társadalom műszaki, gazdasági és művészeti eredményt 

egyaránt(!) igényel. 

  

Ezen elvek érvényesülése érdekében az építész: 

 

4.3 Csak abban az esetben fogadhat el generáltervezői megbízást, és vállalhat 

felelősséget egy teljes mű koordinálására, ha annak minden – eltérő jogosultságot és 

képesítést igénylő – műszaki, szakmai részfeladatát a vonatkozó és megfelelő 

jogosultsággal rendelkező szakember készíti és hitelesíti. 

 

4.4 Nem készíthet, nem írhat alá, nem hitelesíthet olyan terveket, olyan intézkedéseket 

vagy előírásokat, amelyek nem felelnek meg a szakma általános értékrendjének, az 



 53 

általánosan elfogadott építészeti, műszaki színvonalnak, szakmai szabályoknak és 

jogszabályoknak. 

 

5.2.2 Etikai vétséget követ el, aki a megbízót felesleges, céltalan feladatok elvégzésére 

bíztatja, vagy megbízójának a megbízás teljesítése közben nyilvánvalóan felesleges 

költségeket okoz. 

 

5.4 Nem terjeszthet elő olyan tervet, szakvéleményt – még alternatív megoldásként sem 

–, amelyben foglaltak nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak, szabályoknak, 

előírásoknak, vagy műszakilag megvalósíthatatlanok. 

 

8.1 Az építész szakmagyakorlása során komplex felelősséggel tartozik – az építészet 

művészi-szakmai kettőssége alapján – a munka művészi és szakmai-műszaki 

alkalmasságáért. 

 

9.1 A szakma általános érdekeinek és értékrendjének és az építtető sajátos érdekeinek 

ütközése esetén abból kell kiindulni, hogy a választott megoldás alkalmasságáért a 

tervező a felelős. A megbízó vélt vagy valós érdekeit nem szabad a szakma általános 

elvárásaiban, szabályokban, előírásokban megfogalmazott érdekek elé helyezni. Az 

építész nem alkalmazhat szakszerűtlen vagy jogszerűtlen megoldást még akkor sem, ha 

a megrendelő erre kifejezetten kéri, vagy utasítja. 

 

10.3 Ne vállaljon el olyan megbízást, amelynek a felügyeletében, bírálatában, 

véleményezésében, zsűrizésében hatósági képviselőként vagy döntéshozóként részt 

vesz. (Kukai Tibor személye okán merül fel, mint tervező-tender zsűri tag illetve azt 

követően banki független szakértő.) 

 

12.1 Az építész generáltervezői vagy fővállalkozói tevékenységes során – megbízóként 

– köteles a megbízottjai számára biztosítani azokat a jogokat, és köteles számon kérni 

azokat a kötelezettségeket, amelyeket a Magyar Építész Kamara Alapszabálya és 

érvényes szabályzatai a szakmai működés színvonalának biztosítása érdekében 

előírnak.  

 

 

A felelősségi kérdés elsősorban szakma-etikai vétségként, de polgárjogi értelemben is 

felmerül. 

 

 

A tervezők mentségére felhozható körülmények: 

 

 Az építtető által adott tervezési program felületes, megfelelő épületfizikai, technológiai 

specifikációkat nem tartalmazott. 

 Az építtető részéről a tervek véleményezése nem volt szakszerű. 

 A tender eljárást nem kiviteli tervek, hanem tendertervek alapján bonyolították le. 

 Ezt követően a kiviteli tervekre a megbízást a kivitelező adta, az építtető tudtával. Az 

építtető ezzel a döntéssel kiszolgáltatta saját magát és a tervezőt is, tervezőt magával 

szemben ellenérdekeltté tette. 

 A kivitelezés minősége, a kivitelező szakértelme messze volt az I. osztályú munkavégzéstől. 

 A kivitelező – a rendelkezésre álló adatok alapján - a műszaki tartalomtól folyamatosan 

eltért, illetve el kívánt térni a saját vállalásának nagyobb nyereségtartalma érdekében.  
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 A sátorszerkezet építését egyes vélemények szerint nem képzett szakkivitelező végezte, és a 

gyártmánytervek elkészítését a kivitelező megspórolta. 

 A tender eljárásban a műszaki tartalom változtatását az ajánlatkérő lehetővé tette, de 

megfelelően nem kontrollálta.   

 A kiviteli terveket és egyben a kivitelezés időszakában az építtető folyamatosan változtatta 

igényeit, és ezzel ellehetetlenítette a kiviteli terv ütemezett készítését, és nehezítette azok 

építéshez való felhasználását. 

 

A tervező tevékenységi körében felmerülő lehetséges személyi felelősség: 

 

Dr. Kukai Tibor 

 Az ő feladata lett volna a tervezés koordinálása, összehangolása, valamint a tervezők 

képviselete a szakmai kérdésekben. Munkája hiányos, nem megfelelő, az építtetőt az 

épület, a koncepció műszaki kérdéseiben félrevezette. 

 Közreműködött abban, hogy a PTE felhasználásával, de azt jogilag kockázatnak kitéve, 

munkához jussanak az egyetemen dolgozó meghatározó vezető oktatók. 

 A kiviteli tervekkel kapcsolatos, az e szakaszban a tervezést végző Politechnika Kft. 

vállalkozás nevében számos levelet aláírásával jegyez, noha e levelek többségének 

nyomtatott aláírója nem ő. 

 Tervezőként közreműködött a tender eljárás során abban, hogy a műszaki tartalom 

számonkérhetősége ellehetetlenült. 

 Nem lépett fel kellő súllyal akkor, amikor a kivitelezés rossz minősége már jelentkezett. 

 Nem kezdeményezett intézkedést a tervezőteam tagjaival szemben, amikor már tudható 

volt, hogy a tervi okokra is visszavezethetően a továbbépítés komoly anyagi károkhoz 

vezet. 

 Közreműködött a bizonyítottan nem megfelelő épület átadási eljárásában, illetve abban 

nem nyilvánította ki, hogy az épület a biztonságos használatra alkalmatlan. 

 

Dr. Bachmann Zoltán 

 Együttműködött abban, hogy a PTE helyzetét kihasználva a PTE PMMFK vezető 

oktatóinak vállalkozásai – és különösen az övé – megbízáshoz jusson, miközben a vállalt 

munka felelőssége a PTE-t terheli. 

 Felelős tervezőként és az építészeti koncepció szerzőjeként felelős a koncepcióból 

következő hibákért és hiányosságokért, így különösen a rossz funkcionális és alkalmatlan 

szerkezeti döntésekért, valamint az épület belső és külső építészeti minőségének 

alkalmatlan megfogalmazásáért. 

 Vezető tervezőként alapvetően felelős abban, hogy a beruházás előirányzott költség 

kereteit a tervezett beruházás költségei jelentősen túllépték, és a tender eljárás során ezért 

(is) a beruházó jelentős műszaki tartalom módosításokra kényszerült. A tervezés korábbi 

szakaszaiban a tervezett beruházás becsült költségei jelentősen elmaradtak a később 

tervezettől. 

 Nyilatkozataival, tájékoztató információkkal, válaszokkal, téves, hibás műszaki 

indoklásokkal az építtetőt, a döntéshozókat félrevezette. 

 Nem ellenőrizte kellőképpen az épület építészeti és szakági terveinek egybehangzóságát 

és azonos színvonalát. Viselkedésével és közreműködésével a tervezési feladat műszaki és 

gazdasági szempontjait lekicsinyelte, és művészeti céljait helyezte előtérbe. Ezzel és más 

közreműködésével kapcsolatban a MÉK Etikai Szabályzatának számos pontjának 

megsértése merül fel. 

 Felelőtlenül nyilatkozott az épület műszaki átadásakor, javasolva az átadást akkor, amikor 

az épület rendeltetésszerű, biztonságos használata kérdéses volt. 
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Majoros Gábor 

 A sátorszerkezetek építész tervezőjeként elmarasztalható lehet ezen munkák 

szakszerűtlensége miatt. 

 A tervek mélysége és megalapozottsága nem felelt meg a kiviteli, de az engedélyezési 

tervi követelményeknek sem. 

 Valótlan műszaki tulajdonságokat hangoztatott az általa tervezett szerkezetről. 

 Nem tájékoztatta, illetve félrevezette az építtetőt a tervezett szerkezet funkcionális és 

üzemeltetési következményeiről, majd később ezekkel kapcsolatban kioktatólag számon 

kérte az építtetőt a beruházáshoz való hozzáállása és a valós helyzetre való rácsodálkozása 

miatt. 

 Közreműködött a sátorszerkezet építésében is. 

 Közreműködött a felszínre került alkalmatlanság elleplezésében, és valótlan állításokat 

fogalmazott meg a szerkezet megtarthatóságáról akkor is, amikor az elbontás 

szükségessége és a biztonságos használat kockázata már nyilvánvaló volt. 

 

 

A tervező szerepével kapcsolatban leszögezhető, hogy az épület alkalmatlan volna a 

megfelelő piaci hasznosításra és a gazdaságos üzemeltetésre, akkor is ha a beruházó és 

üzemeltető a feladatát magasabb szinten ellátni volna képes. Az épület ugyanis 

koncepciójában nem alkalmas azon rendezvények gazdaságos megrendezésére, és ezen célú 

működtetésre, amelyekre pedig azt tervezték. 

 

 

 

A KIVITELEZŐLEHETSÉGES FELELŐSSÉGE 

 

A kivitelező megítélése meglehetősen egyszerű. A magyarországi beruházási gyakorlatból 

nem ismeretlen, hogy a kivitelező az építés során törekszik a műszaki tartalom lesilányítására 

vagy a magasabb nyereségtartalom érdekében, vagy mert a tervezettől eleve alacsonyabb 

műszaki tartalmat feltételezve adott olyan árajánlatot, amellyel megnyerhette a megbízást. 

Ennek az országban a táptalaja a közbeszerzési törvény, amely helytelenül értelmezi és kezeli 

a műszaki tartalom kérdését, és az a közbeszerzési gyakorlat, amely a törvény szellemével 

szemben a műszaki tartalom változtatásának lehetőségét a szerződéskötés utáni időszakra is 

kiterjeszti (a közbeszerzési törvényre alaptalanul hivatkozva). A hazai egyébként ez a 

beruházásokban általánosan alkalmazott módszer korrupciós ügyletek lebonyolításához. 

 

A kivitelező megítélése most viszont azért egyszerű, és emiatt nem is nagyon érdemes 

részletezni, mert: 

1. a kivitelezési minőség sok helyen feltűnően alacsony színvonalú, a sátorszerkezetű 

épületrészektől függetlenül is. Erre sok példát lehet felhozni, és a már időközben 

javított szerkezetek dokumentált története is erről tanúskodik. 

2. a beépített szerkezetek szakszerűsége és szabványossága sok esetben nem megfelelő. 

3. az alvállalkozói felé tanúsított magatartása jól megjeleníti a hazai építőiparban 

sajnálatosan elterjedt fővállalkozói gyakorlatot.  

 

Kétséget kizáróan kijelenthető, hogy az építés kivitelezés alacsony, elégtelen színvonala az 

épület rendeltetésszerű használata szempontjából értékcsökkentő tényező, és mint ilyen, egy 

kicsit is kockázatos beruházás sikeressége szempontjából negatívan befolyásoló tényező. A 
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kivitelezés alacsony színvonalából származó károk eleve hátrányosan befolyásolták volna azt 

a beruházást is, amelynek előkészítése és tervezése szakszerű lett volna. A kivitelezés 

elégtelen színvonala felgyorsította, és felerősítette a beruházás egyéb hiányosságait és hibáit, 

és emiatt hozzájárult a projekt bebukásához. Ez nagy mértékben megjelent azáltal is, hogy a 

hibák miatt az épület marketing lehetősége és tervezett piaci értékesíthetősége (hasznosítása) 

ellehetetlenült. 

 

Általában rögzíthető, hogy az elkészült EXPO épület minősége tekintetében felelősség 

terheli a kivitelezőt és mint generálvállalkozót a KIPSZER Ft. Zrt-t. Azonban abban a 

kérdésben, hogy ez milyen mértékű és az alvállalkozókkal ezen felelősség, hogyan oszlik 

meg a Bizottságnak nem kellett állást foglalnia, mivel mint hivatkoztuk bírósági eljárás 

van folyamatban a Kipszer Ft. Zrt. és a Pécsi Rendezvényszervező Kht. között.  
 

Ezen pert a Kipszer Ft. Zrt., mint felperes indított a Pécsi Rendezvényszervező Kft, alperes 

ellen és kérte, hogy 450 millió Ft vállalkozási díj és 123 millió forint pótmunka díj 

megfizetésre kerüljön. Ezen összegből a bíróság első fokon 167 millió forint megfizetésére 

kötelezte a Pécsi Rendezvényszervező Kft-t. A Bíróság megállapítja a tényállást, amelyben 

egyértelműen rögzíti a hibás és késedelmes teljesítés tényét, valamint több helyen 

kiemeli, hogy a sátor tekintetében történt nyílt tervezési hiba, tervhiány, kivitelezői 

mulasztások és szerelési hibák is. A kiviteli tervezés hibáját rejtett hibának minősíti, mert 

csak a ponyvatervező ismerhette fel. A másodfokú ítélet 2010 márciusában várható, amely 

azonban a fellebbezések alapján a tényállást is, nem csak az összeg mértékét érintheti. Tehát a 

fenti kérdésekre a bírósági ítélet, amely több igazságügyi szakvéleményen alapul választ ad. 

 

 

Mindemellett azonban rögzíthető, hogy a Kipszerrel a szerződés felmondása és az említett 

összeg visszatartása nem véletlenül történt, mivel történt késlekedés, és hibás teljesítés is.  

Felelősség terheli a kivitelezőt és a felelős műszaki vezetőt, hogy a 45/1997 (XII.29)KTM az 

építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet  alapján, 

tekintve, hogy a kiviteli terveknek teljes körűen az építkezés megkezdésekor rendelkezésre 

kell állniuk, miután ez bizonyíthatóan nem így történt az építkezést sem megkezdeni, sem 

folytatni nem szabadott volna, adott esetben le kellett volna állítani, mindezt a kivitelező 

fővállalkozónak, illetve a felelős műszaki vezetőnek meg kellett volna tennie. Mindemellett a 

kiviteli tervek készítésére vonatkozó szerződésben a tervezők kizárták a gyártmánytervek 

készítését, amelyet azonban a kivitelező nem készítetett el, így ezért is felelősség terheli. 

 

 

A BANKI „FÜGGETLEN” SZAKÉRTŐ LEHETSÉGES FELELŐSSÉGE 

 

A kivitelezés során dr. Kukai Tibor, mint a hitelt nyújtó MFB műszaki ellenőre is eljárt a 

PILIER Kft. képviseletében és „független” műszaki szakértői jelentéseket készített a hitel 

folyósításához, részt vett a kivitelező kiválasztásában, mint bíráló bizottsági tag, a kiviteli 

tervek készítésénél, mint a tervezők koordinátora jelent meg, az engedélyezési terv 

esetében, mint a megbízott képviselője járt el. 

 

 A banki független szakértői felelősség kérdése éppen a személye és annak 

összeférhetetlenségi relációi miatt vetődik fel, és emiatt kell tárgyalni. 

 

Kukai Tibor képviselte a PTE-t, mint tervezőt az első két tervezési szerződés megkötésekor. 

Mint az egyetem vezető tisztségviselője felhasználta az egyetemet arra, hogy az egyetem 
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vezető oktatóinak vállalkozásait - alvállalkozóként megbízva - munkához juttassa, míg az 

egyetem nevében vállalt generáltervezői felelősséget úgy, hogy a bevételből az egyetem nem 

részesült. A kétséges színvonalú és tartalmú tender tervek alapján lebonyolított vállalkozásba 

adási eljárásban Kukai Tibor a tervező képviseletében vett részt, és mulasztásával 

közreműködött abban, hogy a vállalt műszaki tartalom számonkérhetősége a rossz 

megállapodás következményeként megszűnt. Ebben az eljárásban ő volt a legszakavatottabb 

abban, hogy a tervezett műszaki tartalom minősége felett őrködjön. Ezzel szemben ezt 

elmulasztotta, és nyilvánvalóan az eljárás által tudomást szerzett arról, hogy a műszaki 

tartalom változtatása a beruházás számára milyen kockázatokat rejt magában. Ezt követően a 

tervezési folyamatot koordinálta és a tervezőket képviselte az egyetem tulajdonában lévő 

Politechnika Kft. által vállalt kiviteli tervezési munka során is. Közvetlenül ezt követően 

Kukai Tibor a hitelt nyújtó banktól független szakértői megbízást fogadott el, noha ekkor már 

a kockázatokat ismerte, illetve ismernie kellett. 

 

A kivitelezés során támadt viták során erőteljesen megjelent a tervezők mulasztásának, a 

tervezési és tervi hibáknak a kérdése, mely részben egyébként a dokumentumokból is 

kiolvasható és igazoltnak tekinthető. Ebben a helyzetben Kukai Tibor banki független 

szakértőként ellehetetlenült, mivel tervezőként ellenérdekelt volt abban, hogy a bank számára 

a tényleges szerepeket és a tényleges kockázatokat láthatóvá tegye, noha ez feladata lett 

volna. Azt, hogy ezt a körülményt, a banknak felfedte-e nem tudni, a jelentéseiből erre 

következtetni nem lehet. A dokumentumokból jól kidomborodik, hogy a bank tájékoztatása 

során Kukai Tibor nem érzékelteti azokat a vitákat, amik előre jelezték a műszaki átadás 

meghiúsulását. Az is nyilvánvaló, hogy a viták során már jól látszott, hogy az épület 

tervezésének olyan alapvető, koncepcionális hiányosságai vannak, amelyek a tervezett célokra 

nem teszik alkalmassá. Kukai Tibornak ezt azért is tudnia kellett, mert tervezőként a 

tanulmánytervi, engedélyezési tervi fázisokban tervezőként eleve olyan módon érvelt, hogy 

azzal a tervezők a beruházót félrevezették. Tudták a tervezők tehát (vagy tudniuk kellett), 

hogy a tervezett koncepció eleve nem felel meg a beruházói elvárásoknak, és mint ilyen nagy 

valószínűséggel a beruházás sikerességét  így a banki hitel visszafizetését veszélyezteti. 

 

Kukai Tibor ezzel tulajdonképpen egymással összeférhetetlen feladatok elvégzését vállalta el. 

Úgy vállalta el a banki független szakértői megbízást, hogy annak eleget tenni tervezői 

ellenérdekeltsége miatt nem tudott, és a vállalkozásba adás egyéb kockázataival is tisztában 

volt. Ennek megfelelően Kukai Tibor – műszaki jelentései szerint - nem informálta a bankot a 

tényleges kockázatokról. A beruházás felelősségi kérdéseihez ez annyiban tartozik, hogy a 

bank a tényleges kockázat ismeretében esetleges fellépésével idejekorán, illetve korábban 

felléphetett volna a veszteséges beruházás megakadályozásában. 

 

Kukai Tibor összeférhetetlenséggel terhelt többfunkciós szereplése nem csak mint mérnök-

etikai vétség merül fel, de úgy is, mint polgárjogi kérdés, hiszen olyan feladat, munka 

elvégzésére ajánlkozott, és vállalta azt el, aminek tisztességes elvégzése eleve kétséges volt, 

és ezzel megtévesztette banki megbízóját. Ráadásul Kukai Tibor ezen banki szakértői státusát 

arra is felhasználta, hogy a folyamatban felmerülő tervezési hibákat megkísérelje puhítani, és 

ezzel egyes esetekben a kárenyhítést akadályozta. 

 

 

 

A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KHT. LEHETSÉGES FELELŐSSÉGE 
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A beruházás megvalósítása során a Pécsi Rendezvényszervező Kht.-nak több vezetője is volt: 

Hoffbauer József 2003. 09. 15-től 2005. 08. 01-ig, aki Kelemen László elmondása szerint 

„erélytelen volt a kivitelezővel szemben”, de „kvalitásáról nem tud rosszat mondani” 

Schmidt Károly, aki műszaki szakember volt és a beruházás befejeztével inkább 

rendezvényszervezésben jártas embert kerestek, 

Kapás Szabolcs 2006. 01. 02-től 2008. 02-ig, aki rendezvényszervező menedzserként 

dolgozott és a működtetésről bír számottevő tapasztalatokkal 

 

 

A Kht. felelőssége csak korlátozottan merül fel azért, mert tulajdonképpen saját kompetenciái 

erősen alárendeltek voltak az alapító PVV Rt-nek, és létrehozásukkor az alapító elmulasztotta 

megteremteni a megfelelő működés feltételeit. Így bár egyes szakmai kérdésekben 

elmarasztalható a Kht. apparátusa, a lényeges kérdésekre nem voltak érdemi ráhatással.  

 

Egyes személyek megítélése ellentmondásos. Pl. Schmidt Károly a beruházói érdekeket több 

konfliktusban és a folyamatokban is jól képviselte, ugyanakkor a tervi koncepció elfogadása 

során határozottan a tervezők megalapozatlan javaslatai mellett állt ki. 

 

Kapás Szabolcs személye még annyiban érdekes, hogy színre lépésekor az üzemeltető 

szakmai szintre kívánta emelni a menedzselést. Ennek érdekében elemzéseket készít, mely 

formailag és egyes elemeiben szakszerűek, illetve szakszerűnek tűnne, azonban ő is 

megerősíteni igyekezett a működtetés reményét, amelyet azonban akkor már nem reális 

adatokra tudott csak felépíteni. 

 

A Pécsi Rendezvényszervező Kht.-t, mint önálló beruházó céget, leányvállalatot a PVV Zrt. 

alapította a beruházás lebonyolítására és a létesítmény üzemeltetésére, mely saját 100%-os 

tulajdona. Ugyanakkor minden lényeges kérdésben a döntést a PVV Rt. IT.-a hozta meg, de 

ennek az ellenkezőjét igyekeztek látszatként beállítani. 

  

A leányvállalatot teljes mértékben a PVV Rt irányította, de a vállalat működésének városházi, 

testületi ellenőrzését ebben a konstrukcióban ellehetetlenítették. 

1. Hoffbauer József eltávolítását Kelemen László kezdeményezte. Állításai, illetve amit 

sejtet, nem esnek egybe a fellelt dokumentumokkal. Hoffbauer megfelelően képviselte 

az építtető érdekeit, az alapvető döntéseket nem ő, hanem az őt eltávolító PVV Rt. IT 

hozta meg. 

2. A város az érdekkörében álló, és közvagyon kockázatára felvett hitelekből 

megépítendő beruházást olyan konstrukcióban bonyolíttatta, a PVV Rt-n keresztül és 

projektcég létrehozásával, amely e konstrukcióra való hivatkozással mentesül a 

közbeszereztetés és a tervpályázati kötelem hatálya alól. Az ilyen konstrukció jogi 

megítélése eleve nem egyértelmű, a szándék pedig kifejezetten gyanús. 

 

 

MÁR FOLYAMATBAN LÉVŐ ELJÁRÁSOK 

 

 

1.) Az Expo beruházás kapcsán már van folyamatban egy büntetőeljárás a Copymed Kft. 

indítványára Hoffbauer József, Horváth Tamás, Bocsor Tibor, dr. Végh Imre és Erdélyi 

Ferenc ellen bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett különösen nagy kárt okozó csalás 

miatt. 
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2.) Szükséges a Pécsi Rendezvényszervező Kft. működésének az alapítástól kezdődően a 

teljes körű átvilágítása, minderre vonatkozóan Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése már 

döntött és részévé vált a 2010 évi pénzügyi ellenőrzési tervnek. Ezen vizsgálatot a belső 

ellenőrzés megteszi, amelynek eredményét a Pénzügyi Bizottság elé tárja szükség esetén 

további intézkedéseket javasolva. 

 

3.) Peres eljárás a Kipszer Ft. Zrt. és a Pécsi Rendezvényszervező Kht. között. (lásd 

54.oldal ) 

 

A Jelentés mellékletei: 

 

                 1.) Erb Jenő által készített igazságügyi szakvélemény 

 

2.) A beruházás pénzügyi háttere a Pécs Holdingtól 

 

3.) A működtetés tapasztalatai kidolgozva Meixner Andrástól. 

 

4.) Dr. Temesi Tibor véleménye 

 

5.) Dr. Madár Péter véleménye 

 

6.) Dr. Gál István László véleménye 
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Határozati Javaslat 

 

 

1.) A Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Expo Center ügyeinek feltárására 

alakult Vizsgáló Bizottság által készített jelentést. 

 

2.) A közgyűlés utasítja a Pécs Holding Zrt. cégvezetőjét: 

 

a.) annak megállapítására, hogy az EXPO beruházás tanulmány és költségterveit ki vagy 

kik készítették és döntsön a fegyelmi, munkajogi és polgárjogi igény érvényesítéséről , 

 

b) hogy kezdeményezzen a Területi Építész és Mérnökkamaránál etikai és fegyelmi eljárás 

megindítását a felelős tervezőkkel szemben, 

 

c) vizsgálja meg, hogy az Expo beruházás ügyben bűncselekmény gyanúja miatt szükséges-

e bűntető feljelentés megtétele. Ha igen a feljelentést haladéktalanul tegye meg, 

 

d.) hogy a kártérítési igény érvényesítése céljából a felelősökkel szemben kezdeményezzen 

peres vagy peren kívüli eljárást, 

 

e.) hogy a vizsgálat befejezésének bevárása nélkül azonnal tegyen jogfenntartó nyilatkozatot 

az említett személyek vonatkozásában az elévülés idejének megszakítása érdekében, 

 

f.) hogy kezdjen tárgyalásokat a Kipszer Ft. Zrt-vel az általa követelt vállalkozói díj 

alvállalkozók javára történő engedményezése érdekében. 

 

3.) A Közgyűlés utasítja a Pécs Holding Zrt cégvezetőjét, hogy  a feladat végrehatásról 

folyamatosan írásban adjon jelentést  a polgármesternek. 

 

4.) A Közgyűlés felkéri Dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy szükség esetén segítse a Pécs 

Holding Zrt cégvezetőjét a feladat megoldásában. 

 

 

 

Felelős: Kiss Tibor Pécs a Holding Zrt cégvezetője 

Dr. Páva Zsolt polgármester  

 

Határidő: 2010.04.01. 

 

 

 

 

Pécs, 2010.02.22. 
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Expo Center ügyeinek feltárására 

létrehozott Vizsgálóbizottság 

Jelentés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


