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Közlekedő vonat baleset szeptember hónapban sem történt. Egy tehervonat 

nem állt meg a továbbhaladást tiltó jelző előtt. Tolatás közben járműcsoportok 

ütköztek Debrecenben, műhelykaput törtek be Szolnokon, vonatrendezés köz-

ben aláváltottak Tapolcán, hat helyen váltót vágtak fel. Tizenhárom személy, 

köztük kilenc öngyilkos vesztette életét. Vasúti átjáróban hat baleset történt, 

egy figyelmetlen kerékpáros meghalt. Állatelütés után hat személyvonat akadt 

el nyílt vonalon.     

Egy vonatveszélyeztetést okozott a szabálytalan munkavégzés: a továbbhaladást tiltó kijárati 

jelzőt három kocsihosszal meghaladta a 45296-1 sz. tehervonat szeptember 5-én délután Délegy-

háza állomáson, majd 90 perc késéssel közlekedett tovább. 

Tizennégy tolatási balesetben milliós kár keletkezett. Hat váltót vágtak fel (váltó- és vágányút-

ellenőrzés elmulasztásával Tapolca, Kaposvár, Hajmáskér, Tokod, Budapest-Nyugati, valamint 

engedély nélküli tolatással Miskolc-Tiszai állomásokon). 

Előzőleg felvágott váltón siklott ki a 95 55 0117 265-9 psz. Bz motorkocsi szeptember 11-én 

Székesfehérvár járműjavító telephelyen. 

Két járműszerelvény összeütközött (két Bz motor és egy mellék, valamint két mozdony), a 98 55 

0448 410-8 psz. mozdony kisiklott szeptember 16-án délután Debrecen JBI telephelyén. 

Mozgó szerelvény alatt átállították a váltót, ezért kisiklott a rendezés alatt álló 976 sz. vonat 

utolsó két kocsija (50 55 2155 536-5, 50 55 8455 151-7) szeptember 16-án Tapolca állomáson. A 

negyedik kocsi kidöntötte a kijárati jelzőt. 

Ismeretlen időpontban betörte a Mozdonyműhely kapuját az elgurult 98 55 0478 224-6 psz. 

mozdony Szolnokon, az összetörött Scan-Door kaput szeptember 26-án reggel észlelték. 

  

Tapolca, aláváltás Szolnok, kapubetörés 
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Tizenhárom személy, köztük kilenc öngyilkos vesztette életét vasúti területen, továbbá hatan 

sérültek meg súlyosan. 

Összesen 2.625 perc késést okozott huszonhat vonatnak egy baleset, több járat pedig elmaradt: 

szeptember 3-án Budai út megállóhely előtt a 17203 sz. Uzsgyi motorvonat halálra gázolt egy 

figyelmetlen idős nőt. A másik vágányon végzett vágányzári munkák miatt teljes, többórás 

vonalezárás alakult ki.  

Szintén ezer percnél magasabb volt az összes késés és több vonat elmaradt egy öngyilkosság 

után: szeptember 22-én Rákoshegy és Maglód között a NIC74-1 sz. vonat halálra gázolt egy elé 

lépő férfit. A nemzetközi intercity 209 perc késsel közlekedett tovább.  

Három tehervonat szakadt szét, ezek a szerelvényrészek összekapcsolása után 1–3 órás késéssel 

közlekedtek tovább: 

– szeptember 26-án Ferencváros állomáson a 48289 sz. tehervonat 67 perc,  

– szeptember 27-én Budaörs állomáson a 47398 sz. tehervonat 117 perc, 

– szeptember 27-én Kelenföld és Budaörs között a 48288 sz. tehervonat 193 perc késést szenve-

dett. 

Vasúti átjárókban hat baleset történt a KRESZ megszegése miatt, egy figyelmetlen kerékpáros 

meghalt, egy autós súlyosan megsérült. Előző hónapban kilenc balesetben ketten sérültek meg 

súlyosan. 

Kerékpárost gázolt halálra a 37412 sz. Uzsgyi motorvonat szeptember 11-én Kiskunfélegyháza 

és Csongrád között. A 61 éves férfi a piros jelzés ellenére a lecsukott félsorompót megkerülve 

tovább ment biciklijén, a vonat elé. 

 

  

 

Kétszáz méteren át tolt maga előtt a 7715 sz. motorvonat szeptember 28-án Kopáncs és Hódme-

zővásárhelyi Népkert között egy gépkocsit, mely jól működő fénysorompó TILOS! jelzése 

ellenére hajtott az átjáróba. Az autó 30 év körüli férfi vezetőjét súlyos sérüléssel helikopter 

szállította el. A 95 55 1416 008-9 psz. Uzsgyi motorkocsi rongálódott, utasait vonatpótló autó-

busszal szállították el. 

Lezárt félsorompót került meg 

Piros fénysorompónál hajtott be 
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Ideális, jól belátható átjáróban hajtott a 7807 sz. Uzsgyi motorvonat oldalának szeptember 18-án 

Bácsalmás és Mélykút között jól működő fénysorompóban egy személygépkocsi. A 

95 55 1416 002-2 psz. motorkocsi súlyosan megrongálódott, üzemanyagtartálya kilyukadt. Az 

utasokat tűzoltók segítségével szállították le, vonatpótló buszok közlekedtek. 

 

  

Negyvenöt állatelütést jelentettek (augusztusban huszonhatot), hat személyszállító vonat akadt el 

a gázolások miatt. 

Szarvasgázolás miatt két órát késett a 9021 sz. vonat szeptember 4-én Kerta és Tüskevár között, 

a szerelvényt segélygéppel húzták vissza Kerta állomásra. 

Vaddisznót gázolt az 5520 sz. vonat szeptember 20-án Maklár és Eger között, a követő tehervo-

nat tolta be Eger-Rendező szolgálati helyre. 

Szarvaselütés miatt a Baranya InterCityt kellett visszahúzni Dombóvárra szeptember 25-én. 

Egy szarvas két személyvonatnak okozott műszaki meghibásodást:  

– segélygépre szorult a 8806 sz. vonat a vadelütés miatt szeptember 26-án este Keszthely és 

Balatonszentgyörgy között, 

– a szarvas tetemét nem távolították el, másnap reggel ráfutott a 9652 sz. Bz motorvonat, motor-

kocsijának hűtővize elfolyt, szintén szolgálatképtelenné vált.   

Szabad rálátási háromszög… 

…összetört autó, elfolyó üzemanyag 
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Rendkívüli esemény:  
Ötvenhárom személyvonat 3.716 percet késett, köztük számos intercity órákat, egy leszakadt 

feszítő súlykötél miatt szeptember 18-án Kőbánya-teher és Budapest-Nyugati között. Az 

IC715 sz. vonat belógó felsővezeték alá haladt14
08

-kor, mindkét vágány feszültségmentesítése 

után a felsővezetéket megemelve a Paprika Intercity-t diesel előfogattal 17
15

-kor húzták el a 

helyszínről.  

Kidőlt fának ütközött a 9235 sz. Bz motorvonat, kerékpárjai meglaposodtak szeptember 20-án 

Vaszar és Pápa között, szolgálatképtelenséget jelentett, utasait másik vonat szállította el. 

Világháborús lőszerek eltávolítása miatt előre tervezett technológia szerint kizárták többek 

között a vonatközlekedést is szeptember 29-án délelőtt a Ferencváros–Kelenföld szakaszon. A 

művelet alatt harmincnyolc személyszállító vonat részlegesen elmaradt, kettő 45 percet, tizenhat 

tehervonat 3.320 percet késett. A Kopaszi-gát melletti építkezésen 59 db éles robbanószert 

távolítottak el. 

 

Budapest, 2017. október 11. 

 

 

Dr. Kökényesi Antal 
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