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Októberben a MÁV hálózatán 227 különféle vasútbiztonsági eseményt jelentettek. 

Egy tehervonat utolért egy másikat, melynek utolsó kocsijai kisiklottak. 

Tehervonatról szóródó rakomány rongált meg ismét mozdonyablakokat. Vasúti 

átjáróban hat balesetben egy motorkerékpáros és egy figyelmetlen gyalogos halt 

meg, egy jegyvizsgálót könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Összesen 

tizenhét személy veszítette életét vasúti területen (október 2-án négyen!), közülük 

hat öngyilkos, ketten súlyos sérülést szenvedtek. Hatvankét állatelütést jelentettek, 

a balesetek során tíz vonatnál lépett fel szolgálatképtelenség.  

Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei:   
Közlekedő vonat balesete: Ferencváros O-jelű bejárati jelző előtt az ott feltartóztatott, álló 

47141 sz. tehervonat végére 25-30 km/h sebességgel ráütközött a 42000-1 sz. tehervonat 

91 54 7386 015-2 psz. mozdonya október 7-én 035-kor. Az álló vonat utolsó két autószállító 

ikerkocsija (23 88 4356 927-4, 23 88 4356 940-7) kisiklott. A műszaki mentés, daruzás idejére a 

két vágány feletti felsővezetéket le kellett bontani. A teljes helyreállítás két napot vett igénybe, 

október 9-én 232-kor fejeződött be.  

 

Rongálódásos baleset:  

– Tizenhárom vonat összesen 635 percet késett, miután a 29335 sz. vonat 91 55 3415 506-4 psz. 

mozdonya belógó vezetéknek ütközött Győr és Öttevény között október 9-én. 

– Szintén belógó felsővezetéknek ütközött a 44312 sz. tehervonat 91 81 1116 036-5 psz. 

mozdonya, áramszedője letört, a felsővezeték 350 méter hosszban megrongálódott október 9-én 

Kimle-Károlyháza és Mosonmagyaróvár között. Teljes útvonalon két vonat elmaradt, tizenkettő 

pedig összesen 516 percet késett. 

Fc, utolérés 

mailto:houchardg@mav.hu


2 

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2020. október 
Összeállította: Houchard Gábor (houchardg@mav.hu, 01-38-02) 
 

– A kardántengely leszakadt, az üzemanyagtartályt kilyukasztotta a 95 55 0117 343-7 psz. 

motorkocsiban október 20-án Vác állomáson, amikor a kijáró 32252 sz. Bz motorvonatban egy 

nyomatéktám eltört. A megrongálódott motorkocsiból mintegy 120 liter gázolaj folyt el. Becsült 

kár 2 MFt, nyolc személyvonat teljes útvonalon elmaradt. 

Vonat ütközése űrszelvényben lévő akadállyal: 

– Vágányra dőlt fára futott, azt feldarabolta a 7801 sz. Uzsgyi motorvonat, a 95 55 1416 025-3 

psz. motorkocsi generátora sérült október 3-án Bácsalmás és Bácsbokod-Bácsborsód között. 

– Egy 10 cm átmérőjű bedőlt fán ment át a 95 55 0117 195-8 psz. motorkocsi, kerekei a 

fékezéstől meglaposodtak a 38711 sz. Bz motorvonatban október 13-án Máza-Szászvár és 

Mágocs-Alsómocsolád között. 

Közlekedő vonatok váratlan eseményei: 

– Berepesztette a behaladó IC682-1 sz. Tokaj IC 91 55 0480 001-1 psz. mozdonyának szélvédőjét 

a bal vágányon haladó 48988 sz. vonatról szóródó rakomány október 5-én Hort-Csány állomáson. 

– Lyuk keletkezett a 48206-1 sz. tehervonat 91 54 7242 266-5 psz. mozdonyának szélvédőjén, 

amikor mellette elhaladt a 47350 sz. tehervonat október 5-én Tatabánya és Tata között. 

– Meghaladta Nemeskeresztúr állomás MEGÁLLJ! jelzést adó bejárati jelzőjét az IC953 sz. Göcsej 

IC október 19-én. 

– Az állomási biztosítóberendezés a foglaltságot nem jelezte: Budapest-Keleti pu.-on október 23-

án a bejáró 545 sz. FLIRT motorvonat jelentette, hogy a vágány egy mozdonnyal foglalt, melyről 

előzetes értesítést nem kapott. 

Garázdaság:  

– Ismeretlen személy térközfoglaltságot előidézve megállította a 2368 sz. vonatot, majd a vonat 

végén az ackermann-váltót megnyitotta, ezért a vonat nem tudott továbbindulni Rákospalota-

Újpest és Dunakeszi között október 27-én, utasait Gödön másik vonatra szállították át. Hasonló 

eset a környéken már többször előfordult.  

– Láthatósági mellénybe öltöztetett szalmabábnak ütközött – melyről a mozdonyvezető okkal 

feltételezte, hogy személyt gázolt – a behaladó 3378 sz. vonat október 14-én éjszaka Sülysáp 

állomás váltókörzetében. 

– Egy a sínszálon lévő kerek tárgy előtt fékezett az IC701 sz. vonat, azon a mozdony áthaladt, 

megállás után megállapították, hogy egy takarmánytök volt a sínen október 26-án Petőfiszállás 

állomáson.  Rendőrséget értesítették, a Hírös intercity 38 percet késett. 

Vasúti átjáróban hat balesetben egy motorkerékpáros és egy figyelmetlen gyalogos halt meg, 

ugyanazon a napon. Egy jegyvizsgálót könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.   

Elhunyt egy 31 éves férfi, aki segédmotorkerékpárjával a 37215 sz. Bz motorvonattal ütközött 

Lakitelek és Kiskunfélegyháza között a 4502 sz. közutat keresztező AS507 jelű fénysorompóban 

október 2-án. 

Halálra gázolt egy figyelmetlen férfit a 22417 sz. vonat Alsógöd mh.-en a jól működő AS207 jelű 

fény-félsorompóban október 2-án éjjel. 
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Könnyű sérülésekkel kórházba 

szállították a 37215 sz. Bz 

motorvonat jegyvizsgálóját, miután 

a motorkocsi nyerges vontatóval 

ütközött október 10-én Tiszaalpár 

külterületén. A 95 55 0117 238-

6 psz. motor kisiklott, vezetőfülkéje 

erősen megrongálódott. 

A tizedik teherkocsi két forgóváza 

közé szorult egy személygépkocsi 

Abony és Cegléd között az AS805 

jelű útátjáróban október 18-án, a 

67871 sz. tehervonat magával 

vonszolta a Volvót, az elszakított 

három vezetéket, nyolc szikraközt, 

valamint kidöntött egy térközjelzőt. 

Az esemény időpontjában a fény-félsorompó zavarban volt, azt a vonat 10-15 km/h sebességgel 

közelítette meg. Az ütközés után a gépjárművet vezető férfinek sikerült kiugrani járműből. A 

balesetet a mozdonyvezető nem érzékelte, a vonatot Ceglédbercel-Cserő állomáson tartóztatták 

fel.  

Teljes sorompó mindkét csapórúdjának ütközött és alattuk átment egy személygépkocsi október 

5-én Lengyeltóti állomáson a 8843 sz. vonat részére lezárt SR2 jelű vasúti átjáróban, mindkét 

csapórúd és a személygépkocsi is megrongálódott. 

Októberben tizennyolc tolatási eseményben hat váltófelvágás, két siklás történt, három esetben 

vágány végi zárószerkezetet törtek át. Személyi sérülés ezúttal sem történt. 

A TILOS A TOLATÁS! jelzést adó törpe tolatásjelzőket figyelmen kívül hagyva Hegyeshalom 

állomásról elindult a 91 80 6193 753-1 psz. mozdony, engedély nélkül kihaladt a 2.sz. vágányra 

az országhatár felé, majd 3 km-t megtéve megállt Nickelsdorf állomás tovább haladást tiltó 

bejárati jelzője előtt október 23-án hajnalban. Mivel Hegyeshalom nem tudta leállítani a mozgást 

rádiókapcsolat hiányában, a másik (I.sz.) vágányon az állomási tartalék kijárt a mozdony mellé. 

Tizenhét személy veszítette életét vasúti területen (szeptemberben kilenc), közülük hat 

öngyilkos. Ketten súlyos sérülést szenvedtek.  

Teljes útvonalon elmaradt kilenc személyszállító vonat, húsz pedig 369 percet, három tehervonat 

összesen 296 percet késett, miután a 3515 sz. FLIRT motorvonat halálra gázolt egy hetven éves 

öngyilkos férfit október 2-án délelőtt Háros és Nagytétény-Diósd között a jól működő fény-

félsorompóval biztosított AS91 jelű vasúti átjáróban. 

Tizenöt éves szelfiző fiút gázolt halálra a 40748-1 sz. tehervonat október 19-én Andráshida-

elágazás és Zalaszentiván-elágazás között, a kürtölésre nem reagált. 

Hatvankét állatelütést jelentettek, tíz vonatnál következett be szolgálatképtelenség. 

Három személyszállító vonat 214 perc késést szenvedett, elmaradt a 17226 sz. Bz motorvonat, 

miután október 18-án Szegvár és Mindszent között három őrizetlen birkát gázolt és a 

95 55 0117 256-8 psz. Bzmot sorozatú motorkocsi szolgálatképtelenné vált. 

 

Budapest, 2020. november  

Kovács Tamás vezető 

Általános és vasútbiztonság 

Nyerges vontatóval ütközött 
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