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A második negyedévben egy közlekedő vonat baleset és tizennégy rongálódásos 

baleset történt, négy vonat ütközött űrszelvényben akadállyal. Tíz vonat járművén 

végeztek oltást, egy kocsi fülkéjében szándékosan okoztak tüzet. A közlekedő 

vonatok balesetei, tűzesetei, járművek tolatása során személyi sérülés nem 

keletkezett. A vonatok kilenc váratlan eseménye közül hét esetben jelzést hagytak 

figyelmen kívül. Tolatás során harminchét esemény történt. Vasúti területen 

huszonnégy személy veszítette életét, köztük tizennégy öngyilkos. Vasúti átjáróban 

tizennégy balesetben öten súlyosan megsérültek. Kilencvenhét állatelütés során a 

vonatok közül nyolc akadt el. A rendkívüli események anyagi, személyi, illetve 

forgalmi kimenetele szempontjából huszonegy jelentősnek minősített. 

 

Egy közlekedő vonat baleset történt:  

 

A bejáró 45290-1 sz. tehervonat első, 23 55 4437 222-2 psz. üres konténerszállító védő-kocsija 

kisiklott, 110 méter megtétele után keresztbe fordulva megállt, elzárta az állomás két vágányát, 

két váltót és a csatlakozó pályarészt megrongált, egy kijárati fényjelzőt kidöntött június 2-án 

Hatvan állomáson. A kocsit várhatóan selejtezik, a további kár összege 3,5MFt. 

Torlódás 
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Közlekedő vonatokkal tizennégy rongálódásos baleset mindegyike áramszedővel és felsőveze-

tékkel kapcsolatban történt. Ezek nagy része (tíz eset) a felsővezeték, kisebb része (három) az 

áramszedő hibája miatt, egy eset pedig figyelmetlenség miatt következett be.   

– Későn kikapcsolt főmegszakítóval fáziszárlatot okozott a 66825 sz. vonat május 16-án 

fázishatárnál Sülysáp és Mende között. A felsővezeték nagymértékben rongálódott, a tartósodrony 

leszakadt 50 m hosszban, a kár milliós. 

– A felsővezeték hibája miatt letört a bejáró 22377 sz. mozdonyvonat 91 81 1116 015-9 psz. 

mozdonyának áramszedője június 14-én 15
30

-kor Vác állomáson. Ugyanott 16
25

-kor az érkezett 

2395 sz. vonat 91 55 0480 013-6 psz. mozdonyának szintén letört az áramszedője. A mozdonyok 

áramszedőiben 2-2MFt kár keletkezett, a felsővezetéki rendszer várható helyreállítási költsége 

50MFt. Teljes útvonalon elmaradt tizennégy, részlegesen tizenhét személyszállító vonat, 

tizenhárom összesen 497 percet, négy tehervonat összesen 1.080 percet késett. 

Űrszelvényben hagyott akadállyal négy vonat ütközött, ezek közül a jelentősebbek: 

Komoly forgalmi zavart okozott egy eset: vágányon hagyott kerékpárnak ütközött a 2821 sz. 

vonat május 6-án Monor és Üllő között. A biciklis, egy ittas férfi, a töltés melletti árokban feküdt. 

A vonat utasait tűzoltók segítségével átszállították másik vonatra, részlegesen elmaradt négy, 

tizenöt személyszállító vonat 430 percet, nyolc tehervonat 723 percet késett.  

Szabálytalanul tárolt, másfél méteres síndarabbal ütközött a bejáró 2437 sz. személyvonat június 

16-án Göd állomáson. A mozdonyvezető a vezérlőkocsi igen erős rázkódását és a kísérőzajokat 

észlelte, melyek hatására azonnal gyorsfékezett. 

Hét személyszállító és három tehervonat járművén, valamint egy-egy mozdonyon és motorko-

csin oltottak tüzet vagy izzó berendezést. A tűzesetek során személyi sérülés nem történt. Jel-

lemzően a mozdonyok és motorkocsik gépterében felhalmozódott olajsár gyullad meg, illetve zár-

lat is okozza a vezetékek izzását, égését. Személyi sérülés nem volt, az anyagi kár nem jelentős. A 

kezdődő tüzek nagyrészét a mozdonyvezető a járműre rendszeresített kézi tűzoltó készülékkel el-

oltotta, illetve az oltást megkezdte és tűzoltók fejezték be. Egy személyvonat fülkéjében a vizsgá-

lat szerint szándékosan gyújtották fel a berendezést, egy tehervonat kocsijában a rakomány égett 

lánggal. 

Április 8-án Bicsérd állomáson az álló 85002 sz. RCH tehervonat első, rönkfával rakott 

31 55 537 6314-7 psz. kocsi közepénél a rakomány teteje lánggal égett. 

Április 9-én Monor állomásra begurulva az IC723 sz. vonat mozdonyvezetője a 91 55 0431 217-

3 psz. mozdony gépterében keletkezett tüzet kézi tűzoltó készülékkel eloltotta.  

Április 16-án Kápolnyásnyék állomáson a 8510 sz. személyvonat 91 55 0630 143-0 psz. mozdo-

nya kigyulladt, a mozdonyvezető a tüzet két porral oltóval eloltotta, az oltást tűzoltók fejezték be. 

Április 17-én Bocskaikert mh.-en a megálló 6213 sz. vonat első, 50 55 2037 184-8 psz. kocsijának 

első fülkéjében tüzet észleltek. A vezető-jegyvizsgáló a tüzet egy porraloltóval lokalizálta, 

tűzoltók a fülkét vízsugárral tovább hűtötték. A tűzvizsgáló megállapította, a tűz gyújtogatás miatt 

keletkezett. 

Április 27-én Inárcs-Kakucs állomáson a 2946 sz. személyvonat 92 55 0418 156-9 psz. 

mozdonyában tűz keletkezett, a mozdonyvezető poroltóval eloltotta. A mozdonyból kifolyó 

motorolajtól a vágány 70 méter hosszban szennyeződött.  

Május 13-án Szeged-Redező és Csengele között több állomásközben avartűz keletkezett, amit a 

75740 sz. tehervonat 99 55 955 1208-9 psz. kocsi parázsló padlódeszkája okozott. A vonatot 

Csengele állomáson megállították, a parázsló padlódeszkát a mozdonyvezető eloltotta. 
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Május 26-án Kecskemét állomáson üzemanyag vételezés után a 95 55 1426 027-7 psz. Desiro mo-

torvonat motorterében tűz keletkezett, a mozdonyvezető a tolatásvezető közreműködésével 

eloltotta. 

Június 11-én Ózd alsó mh.-en az 5410 sz. motorvonat 95 55 0117 245-1 psz. Bz motorkocsija 

motortere kigyulladt, két tűzoltókészülékkel a mozdonyvezető eloltotta. 

Június 13-án Siófok állomáson az álló 91 55 0433 245-2 psz. mozdony lángra kapott klíma-

berendezését a mozdonyvezető kezdte oltani, tűzoltók fejezték be. 

Június 16-án Szentlőrinc állomáson a 84850 sz. tehervonatba hidegen besorozott 92 55 0628 228-

2 psz. mozdony forgóvázainál féknehézmény miatt kialakult izzást a mozdonyvezető, majd 

tűzoltók oltották. 

Június 18-án Balmazújváros állomáson az érkezett 6615 sz. vonat 92 55 0418 166-8 psz. 

mozdonyon a kihajtásház felizzott, a mozdonyvezető poroltóval lefújta, tűzoltók vízsugárral 

hűtötték. 

Június 21-én Jászfényszaru állomáson a forgalmi szolgálattevő az érkezett 44489-2 sz. tehervonat 

48 55 9171 003-6 psz. kocsijának kerekénél izzást észlelt, a mozdonyvezető egy poroltóval 

megszüntette. A kocsivizsgáló hőnfutást állapított meg, a kocsi mozgatását megtiltotta. 

Június 28-án Isaszeg állomáson az 528 sz. vonat mozdonyvezetője a 91 55 0431 350-2 psz. 

mozdony gépterében a légkondicionálónál keletkezett tüzet porral oltóval eloltotta. 

A vonatok kilenc váratlan eseménye közül hét esetben jelzést hagytak figyelmen kívül.  

A biztonsági határjelzőt meghaladva a váltókörzetbe kihaladt az érkező 68001 sz. vonat, ahol egy 

váltót felvágva állt csak meg április 7-én Nyírbátor állomáson.  

 

Vágányzári munka során feszültségmentesített szakasz alatt a 9514 sz. vonat mozdonyának 

felengedett áramszedője zárlatot okozott, a keletkezett ív a pálya mellett tüzet okozott, melyet 

tűzoltók oltottak el április 8-án Ukk állomáson.  

Nem állt meg a biztonsági határjelzőnél és felvágott egy váltót a bejáró 20348-1 sz. FLIRT 

motorvonat április 29-én Budapest-Déli pu.-on  

A MEGÁLLJ! jelzést adó bejárati jelzőt a 14566 sz. vonat meghaladva felvágott egy váltót, 

behaladt a jobb átmenő fővágányra, amelyen a 48911 sz. tehervonat közeledett. Az eseményt 

észlelve a forgalmi szolgálattevő mindkét vonat részére MEGÁLLJ! jelzést adott. A két vonat a 

II.sz. vágányon egymástól 194 méter távolságra állt meg május 27-én Kaba állomáson. 

Zárlat szikrája gyújtotta fel a rézsűt 
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Feleresztett áramszedővel áthaladva zárlatot okozott IC512 sz. vonat mozdonya június 2-án 

Mezőkövesd feszültségmentesített állomáson.  

Téves szóbeli értesítés miatt, kikapcsolt és leföldelt felsővezetéki szakaszra futva zárlatot okozott 

a behaladó IC508 sz. vonat június 5-én Miskolc Tiszain.  

Fékhiba miatt nem tudott a kijelölt helyen megállni, még 2,6 km megtétele után állt meg június 

14-én a menetrend szerint Püspökladány állomáson megálló 6417 sz. Uzsgyi motorvonat. A 

vonatot korábban a vonatbefolyásoló megállította, és úgy indult tovább, hogy a légfékvezeték 

nem volt feltöltve levegővel, a vezérlés ennek ellenére engedte az indítást. A forgalmi személyzet 

a veszélyt észlelve, váltók átállításával, sorompó lezárásával a vonatot a fővonalról a 128 sz. 

vonalra terelte.  

Értesítés hiányában áthaladt, egy váltót felvágva és egy MEGÁLLJ! állású fedezőjelzőt 

meghaladva, csak a váltókezelő MEGÁLLJ! kézijelzésére állt meg a 9694 sz. Uzsgyi motorvonat 

június 27-én Uzsa állomáson. 

A vágányút beállítása nélkül felhatalmazott 2924 sz. Uzsgyi motorvonat kihaladás közben 

felvágta az 1.sz. váltót június 30-án Gyál biztosítatlan állomáson, a mozdonyvezető nem észlelte, 

arról csak később, telefonon szerzett tudomást. 

Harminchét tolatási eseményben mintegy 20MFt kár keletkezett. Tizenkét helyen váltót vágtak 

fel, öt helyen a felsővezeték, áramszedő rongálódott meg figyelmetlenség miatt. Három mozdony 

kisiklott Eperjeske-Átrakón, egy mozdony megfutamodott Debrecen járműtelepen. Kilenc tola-

tásnál kocsik siklottak ki, öt kíméletlen tolatás során pedig ütköztek egymásra vagy vágányzáró 

sorompóra.  

Vasúti átjáróban tizennégy balesetben hét gépjármű, három kerékpár, egy fogat hajtott, illetve  

három gyalogos lépett szabálytalanul a vonat elé. A balesetek oka mindegyik esetben a KRESZ 

megszegése volt, vasúti felelősség nem merült fel. Öten sérültek meg súlyosan: két gyalogos, két 

kerékpáros és egy autós.  

Kijelölt terelőkorlátos átkelő mellett kerékpárral elhajtó fiatalkorú fiút gázolt el az IC505 sz. 

vonat június 22-én Rákoscsaba mh.-en. A fiatalember életveszélyes sérüléseket szenvedett, a 

vonat utasait másik vonatra szállították át tűzoltók segítségével. 

Huszonnégy személy vesztette életét vasúti területen, közülük tizennégy öngyilkos. Tizenketten 

súlyos sérülést szenvedtek. Mindegyik elütés a figyelmetlenül közlekedők, tiltott helyen járók hi-

bájából, illetve saját akaratukból következett be.  

Kilencvenkét állatelütést jelentettek, melyek során nyolc vonat vontatójárműve vált szolgálatkép-

telenné. A túlnyomó részben szarvasok, őzek és vaddisznók mellett hét esetben őrizetlenül ha-

gyott haszonállatok tévedtek a vonat elé.  

Három birka elgázolásakor a 8301 sz. Uzsgyi motorvonat 95 55 1416 032-9 psz. motor-

kocsijának megrongálódott tartályából fél tonna gázolaj folyt a vágány mellé, komoly 

környezetszennyezést okozva április 8-án Szekszárd és Tolna-Mözs között. 

 

 

Budapest, 2020. július  

Kovács Tamás vezető sk. 

Általános és vasútbiztonság  
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