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1993-ban – az ötvenhatos sortűzperek részeként – a Budapesti Ügyészségi Nyomozó

Hivatal Határozatban rendelt ki a 15 halottat és 60 sebesültet eredményező sortűz

fegyverszakértői vizsgálatára, Piroska György fegyverszakértő társammal együtt. A

kirendelésben négy kérdésre kértek választ, amelyből csak az előadásom tárgyában

fontos következő kettőt idézem (szó szerint):

3. …a T34-es harckocsiból kilőtt lőszer* milyen útvonalon csapódhatott be az

autóbusz jobb hátsó oldalába. Kaphatott-e a kilőtt lőszer* gurulatot az épület**

oldalfalán, vagy a kőoszlopon? Meghatározható-e a lőszer fajtája?

4. Egyes tanúvallomások alapján a harckocsi lövése következtében az autóbusz bal

hátsó oldala sérült meg. Szakértői úton a feltételezés bizonyítható-e, vagy teljesen

kizárható?

Az eredeti Szakértői véleményt a Fővárosi Ügyészség levéltára évekkel ezelőtt megsemmisítette, a szakértői 

példányt az egykori Haditechnikai Intézet tárolta, majd ott is kiselejtezték és elveszett, csupán egy piszkozati 

példány maradt, képek nélkül!

* helyesen: a lőszer gránátja; **helyesen: a Sötétkapu alagútjának (az épület előtt állt a harckocsi)



- aznap délkörül, egy nagy tüntetést követően, elfoglaltak 3 db menetrendszerű távolsági buszt

és megindultak a hadosztályparancsnokság felé, hogy átadják a követeléseiket a hadosztály

parancsnokának. A buszokat több száz tüntető kísérte, de mindenki fegyvertelen volt;

- a tömeg a Sötétkapun keresztül akart az MN 7. gépesített lövészhadosztály parancsnokság

épülete elé vonulni, mert más utcák le voltak zárva. A Sötétkaput is fegyveres honvédségi

őrlánc biztosította, de a katonák felszólítása ellenére a tömeg egy busszal az élén behatolt a

Sötétkapuba és lassan a parancsnokság épülete felé nyomult. Erre az őrlánc visszavonult;

- a pk. távollétében jogosan intézkedő pkh. megbízottján keresztül felszólította a tömeget, hogy

ne közelítsenek az épület felé, mert parancsa értelmében lövetni fog;

- amikor a busz eleje kiért az alagútból a parancsnokság erkélyéről kézi-, és rajlőfegyverekből

lőni kezdték az autóbuszt (nem a katonák, a katona tanuk szerint ÁVH-sok), kitört a pánik;

- ekkor, az épület kapujának – az alagút felöl nézve – jobb oldalán álló harckocsi lövést adott

le, a repeszgránát az alagútban robbant. A detonációra lőttek az épület ablakába kivezényelt

katonák is, olyan intenzitással, hogy a legtöbben addig lőttek, amíg a tárak ki nem ürültek;

- a harckocsi löveget nem az irányzó sorkatona sütötte el, mert ő nem akart a tömegbe lőni, a

ténylegesen lövő hivatásos katonatiszt viszont azt állította, hogy nem a buszra lőtt, hanem a

neki balra álló kapupillérre célzott, hogy az leomolva eltorlaszolja az alagút torkolatát.

AZ ÜGYÉSZSÉGI ANYAGBÓL KIKOLVASHATÓ DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ ESEMÉNYEK



VÁLASZ A 3. SZÁMÚ KÉRDÉSRE I.

A Szakvélemény fényképanyagának hiányában a fellelhető Sötétkapu fényképek 

alapján kellett ellenőrizni a Szakvéleményből megmaradt helyszínvázlat helyességét:

50 m

7,4m

2,1 m

A Sötétkapu bejárata 1933

(háttérben a Szeminárium kapuja)
Fortepan.hu STORYMAP.hu 1933

Járda csak a jobb oldalon

Az eredeti helyszínvázlat 1993-ból

Járda csak az alagút bal oldalán volt

Sötétkapu kijárata
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A Sötétkapu alagútja manapság

Járda mindkét oldalon, de a

szélesebb maradt a balon

Annak a kérdésnek az eldöntésére,

hogy milyen helyzetben állt a busz

a harckocsi löveg lövésekor!



A korrekt válasz érdekében mindenképpen tisztázni kellett a következőket:

- milyen, az ügyben fontos haditechnikai és polgári eszközökről volt szó;

- mik voltak a harckocsi lényeges harcászati műszaki jellemzői (a 

harckocsi típusa, a löveg űrmérete, lőszerkészlete, irányzéka);

- mik voltak a busz műszaki jellegzetességei (méretei, az ajtók helyzete 

és száma, hogy lehetett a tetejére feljutni);

- meg kellett határozni az eredeti helyszín jellegzetességeit (mi hol állt?);

- meg kellett határozni a harckocsi gránát fajtáját és röppályáját. 

VÁLASZ A 3. SZÁMÚ KÉRDÉSRE II.



VÁLASZ AZ 3. SZÁMÚ KÉRDÉSRE III.

az ügyben szereplő hadi és polgári eszközök

- 1944 mintájú (M44) T34-85 típusú közepes harckocsi, 85 mm-es Sz53

löveggel felszerelve, a löveg 85 mm-es harckocsi gránátokkal málházva;

- IKARUS-30 típusú távolsági autóbusz, tetőcsomagtartóval és hátsó létrával;

- a sortűzben részt vettek még egyéni lőfegyverként a rendszeresített:

- 7,62x53 mm-es űrméretű TT pisztolyok, PPS géppisztolyok,

- 7,62x54R mm-es űrméretű ismétlő 48M hadipuskák („dióverő”),

- rajfegyverként a 7,62x54R mm-es DP golyószórók és Gorjunov géppuskák,

- látható nyomot hagyva a falon a 12,7x107 mm-es DSK nehézgéppuska is
(ahol a B32 lövedék páncéltörő magja által okozott extrém mély becsapódási lyukak is

voltak)



A T 34-85 HARCKOCSI FŐBB HARCÁSZATI-MŰSZAKI JELLEMZŐI

A lövegcső-tengely és az irányzóvonal 

helyzete a harckocsi toronyban
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A személyzet ülései a toronyban
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370 mm

közepes harckocsi

tömeg 32,5 t

kezelők 5 fő



A HARKOCSIÁGYÚ ÉS A TS-16 IRÁNYZÓTÁVCSŐ A TORONYBAN

a lövegtengely

és az irányzék

optikai tengely

eltérése:

x = 370 mm

~50 m lőtávon

x50 ~ 350 mm

x

a löveg és az 

irányzék 

össze-

szabályozása

800 m

(1,6’)

800 m
(1,6’)



AZ SZ53 TÍPUSÚ HARKOCSIÁGYÚ ÉS LŐSZERKÉSZLETE

BR365K BR365POF365K

v0  = 760 m/s

tömege: 9,54 kg

robbanó anyag: AT/40

tömege: 0,74 kg

gyújtó: MG-N (csapódó)

reakció ideje: ~0,01 s

a gyújtó működése alatt

~7 m-t repül, ha

velpattanás ~ 700 m/s

ez az egyetlen ami minden

feltételnek megfelel!

az Sz53 típusú 85 mm-es

harckocsiágyúhoz egyesített

lőszer volt rendszeresítve:

repesz-romboló, páncéltörő

fényjelzős és űrméret alatti

fényjelzős (libanyakú)

gránátokkal.

A gránát végsebessége = v0 m/s

v0  > 800 m/s

tömege: 9,2 kg

robbanó anyag: A-IX-2

tömege: 0,05 kg

gyújtó: MD-8

a páncél átütése után

a küzdőtérben robban,

viszonylag csekély

repesz képződik

KIZÁRHATÓ, a pct csúcs

nyomot hagy a falon

BR365K
v0  > 800 m/s

tömege: 0,74 kg

robbanó anyag: nincs

gyújtó: nincs

a gránáttest nem repesz-

képző, kizárólag a páncél

átütésére szolgál

KIZÁRHATÓ, mert simán

átszalad a buszon, az alagút

falán mély lyuk keletkezik

hegyescsúcsú pct. gránát űrméret alatti pct. gránát

repeszromboló gránát

Az akkori nyomok alapján:

Repesznyomok a busz vége

körül az alagút falazatán.

A lövedék bemeneti nyílás

kicsi, de a busz bal hátsó

részét széttépte a robbanás.

A busz hátsó tengelye a

kerekekkel kiszakadt.

Halottak és sebesültek a

busz hátsó részben, elöl

csak könnyű sérültek.



Az IKARUS 30 távolsági autóbusz

a nejlonbusz műszaki jellemzői
abban az időben a távolsági buszközlekedés alapjárműve volt

a busz méretei és vázlatos formája
a tetőcsomagtartó és a hátsó létra nélkül, hátsó utas-ajtaja nem volt

(a rajz az 1957-től gyártott IKARUS 31 modellt ábrázolja)

jellemzője, hogy a vezetőnek

saját ajtaja van a bal oldalon

itt ugrott ki a sofőr az első

sorozat becsapódása után

orrmotor:

az utastérben,

Diesel, 86 LE;

hátsó kerék

hajtás;

utasok: 40 fő,

ebből ülőhely

20 főnek;

egy utas-ajtó

a jobb oldalon;

lemez 

karosszéria.
motor



A HARKOCSIÁGYÚ GRÁNÁTJÁNAK LEHETSÉGES RÖPPÁLYÁI

az irányzótávcső optikai tengelyének iránya

a lövedék röppályája lövéskor és elpattanáskor

a buszra való direkt rálövésnek a röppálya iránya

szemtanú szerint a busz jobb hátsó kereke felett

nagy átmérőjű kormos folt volt látható, valószínűsíthető

hogy ez volt a gránát bemeneti nyílása

A buszvezető vallomása szerint a lövöldözés

hatására a busszal balra kanyarodva ált meg

a sötétkapu kijáratából kiérve 

(pánik reakció: kifordul a lőirányból)

?



~

A gránát a busz jobb hátsó oldalát felszakította volna

a lehetséges robbanási pont



A GRÁNÁT ELPATTANÁSÁNAK ELVI ÁBRÁZOLÁSA

Az elpattanás 15 fok

alatt biztos, afelett nagy 

valószínűségű a behatolás

az anyagba
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oszlop

falazat

irányzóvonal

lõvonal
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nem lehetséges irány

célzási pont

a kb. robbanási pont az oszlopban



VÁLASZ A 4. SZÁMÚ KÉRDÉSRE

Az ábrákon látható, hogy direkt lövés nem érhette busz bal oldalát, mert akkor a 

lövedéknek mindenképp át kellett volna haladnia a busz orrán (piros pont-vonal)

A busz jobb hátsó oldalát (a kerék felett) ért esetleges direkt lövés – a gyújtó 

működés miatt – azonban csak a busz mögött legalább 3-5 méterre robbant volna, 

nem okozhatott a buszban olyan súlyos sérüléseket, de a gyalogos tüntetők között 

viszont igen! 

direkt

lövés
direkt

lövés

menetirányban álló busz balra kifordulva álló busz



ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TANULSÁGOK
1. A szakértői vizsgálat során megállapítottuk, hogy a buszt a harckocsi gránátja az oszlop

ívéről elpattanva érhette, a gyújtó reakcióideje miatt az a busz hátuljának belsejében robbant.

2. A busz bal hátsó részének nagyfokú sérülését a gránátrobbanás lökéshulláma és a repeszei

okozták: igazolja, hogy a halottak és súlyos sebesültek alapvetően a busz hátsó részén feküdtek!

3. Igazoltuk azt a feltevést, hogy a gránát csak az oszlopról elpattanva robbanhatott a buszban,

direkt lövéskor a robbanás a busz mögött a tüntető tömegben következett volna be.

4. Igazoltuk, hogy a lövést kiváltó elöljáró (nem a rendszeresített és kiképzett irányzó!) vagy

nem ismerte a löveg csőfurat és az irányzótávcső tengelyének harmadméteres eltérését, vagy a

hatalmas stresszben elfelejtette, ezért merte leadni az oszlopra a lövést.

Tanulság, hogy bármilyen fegyver éles helyzetben való alkalmazását csak az

eszközre teljes mértékben kiképzett, annak minden harcászati-műszaki

jellemzőjével teljesen tisztában levő, nagy gyakorlattal és magasfokú stressztűrő

képességgel rendelkező katonára szabad bízni.



Egy ember, egy hivatásos katona, akit a vizsgálatunk kezdetén emberiesség

elleni bűntettel, szándékos tömeggyilkossággal gyanúsítottak volna meg a

részletes katonai-műszaki elemzés eredményeképp „csak” foglalkozáskörében,

gondatlanságból, több emberen elkövetett emberölés elkövetésével lehetett

volna megvádolni.

Ez nem jelentett volna felmentést a számára, de legalább az őrült tömeggyilkos

bélyegét levette róla és a szerencsétlen ostoba ember talán enyhébb, bár így is

megbocsáthatatlan bűnét aggatta rá.

Végül is a sors addigra elrendezte a dolgot, mert a honvéd százados akkor már 

nem élt. Talán az utódainak lehetett valamivel könnyebb.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!

VÁROM KÉRDÉSEIKET!



Felhasznált források:

Pc/39. : A T34 harckocsi Anyagismereti és kezelési utasítása MNK HM 1963.

Pc/(a szám kitakarva): Tüzelés harckocsiból MNK HM 1955.

Tüfe/136: Lőszer anyagismeret HM 1972.

Az eredeti, 1993-as Szakvélemény piszkozati példánya

A T34-es ábra-rajzok a Pc/39., a lőszer ábra-rajzok a Tüfe/136 szabályzatból, a fényképek az Internet oldalairól 

származnak, a szerkesztett rajzok a szerző munkái


