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Márciusban a MÁV Zrt. hálózatán 211 különféle vasútbiztonsági eseményt 

jelentettek. Két közlekedő vonat baleset, egy közlekedő vonat váratlan eseménye, 

tizenegy tolatási esemény történt. Ferencvárosban és a Nyugatiban kisiklott egy-

egy vonat, Rákoson egy meghaladta a MEGÁLLJ! jelzőt. A tizennégy halálos 

gázolásból hét öngyilkosság volt, további öt személy súlyosan megsérült. Vasúti 

átjáróban a három baleset egyikében két autós könnyen sérült. Tolatás során 

motorkocsik, illetve mozdonyok ütköztek egymásnak Püspökladányban és 

Debrecenben. Számos garázdaság veszélyeztette a vonatokat.  

 

Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei:   
Két közlekedő vonat balesete következett be: 

– Vágányon felejtett sarun kisiklott a kijáró 90810 sz. tehervonat első két kocsija március 24-én 

Ferencváros személy pu.-on. 

 

– Aláváltás miatt kisiklott a behaladó 20627 sz. Uzsgyi motorvonat március 25-én Budapest-

Nyugati pu.-on. A baleset miatt teljes útvonalon elmaradt három, részlegesen száznyolcvanhárom, 

kerülő útirányon közlekedett tizenkilenc személyszállító vonat, tizenkilenc pedig összesen 472 

percet késett. 

Aláváltás a Nyugatiban 
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Két rongálódásos baleset történt: 

– Leszakadt a 64852 sz. tehervonat utolsó, 99 55 9211 004-4 psz. kocsijának újbetonalj lerakó 

szerkezete, három váltót és az alépítményt megrongálta március 23-án Ohatpusztakócs és Egyek 

között. 

– Leszakadt felsővezetéknek ütközött a 41155 sz.  tehervonat, a 91 80 6193 237-5 psz. mozdony 

szélvédője betört, áramszedője letört március 29-én Tatabánya és Szárliget között. A másik 

vágányon folyamatos vágányzár volt. 

Közlekedő vonat váratlan eseménye: 500 méter hosszban meghaladta Rákos állomás MEGÁLLJ! 

állású bejárati jelzőjét a 44290-1 sz. Train-Hungary Zrt. tehervonat március 10-én. A forgalmi 

szolgálattevője észlelve, hogy a vonat a bejárati jelzőt meghaladta, lezárta a sorompót és váltót 

állított a vonat részére. 

Vasúti átjáróban három baleset történt a KRESZ megszegése miatt, halálos áldozat nem volt. 

– Tehergépkocsival ütközött az 5734 sz. vonat március 8-án Pusztamonostor és Jászberény között 

a jól működő AS236 jelű fénysorompóban, személyi sérülés nem történt.  

– Oldalról ütközött a 8902 sz. vonat mozdonyának egy pickup személyautó március 23-án délben 

Vízvár és Babócsa között nem biztosított vasúti átjáróban, személyi sérülés nem történt. 

– Két utas könnyebben sérült egy személygépkocsiban, mely a 35223 sz. Bz motorvonattal 

ütközött március 28-án Tállya és Abaújszántó között nem biztosított útátjáróban. A 95 55 0117 

327-7 psz. motorkocsi kis mértékben rongálódott, a vonat 195 percet késett, majd részlegesen 

elmaradt, két személyvonat helyett autóbuszok közlekedtek.  

Szándékos cselekmények veszélyeztettek vonatokat: 

– Üres kerekesszékes kocsit gázolt a 9308 sz. FLIRT motorvonat március 4-én 1853-kor 

Vértesszőlős mh.-en, a 94 55 1415 111-3 psz. motorkocsi pályakotrója rongálódott. A vonat 

utasait 2025-re a 4928 sz. vonatra szállították át tűzoltók segítségével, a helyszín 2047-kor 

szabadult. Elmaradt egy személyszállító vonat, kilenc pedig 187 percet, továbbá egy tehervonat 

44 percet késett (garázdaság). 

– Beton szelvénykő darabját helyezték a sínszálra, a betonra ráhaladt az EC143 sz. vonat március 

12-én Biatorbágy és Herceghalom között. A 91 55 0470 010-4 psz. mozdony pályakotrója sérült, 

négy vonat részlegesen elmaradt, tizenkilenc pedig összesen 396 percet késett (garázdaság). 

– Egy tízliteres vízmelegítő tartályt jelentettek március 16-án Nyékládháza és Miskolc-Tiszai 

között a bal vágányban. A jobb vágányon közlekedő 25038 sz. vonat pedig több betondarabot 

jelentett, ezért az akadály megszüntetéséig a bal vágányt kizárták a forgalomból.  

– Tíz méter hosszban mind a két sínszálra bazaltköveket helyeztek ismeretlen elkövetők március 

25-én Győrszemere és Gyömöre között a 9606-1 sz. Desiro motorvonat elé.  

– Sínre helyezett szelvénykövet jelentett a 6324 sz. vonat március 26-án Hodász és Mátészalka 

között, a mozdonyvezető eltávolította, a vonat 3 percet késett.  

– Sínszálra tett építési törmeléken haladt át a 6150 sz. vonat március 31-én Kaba és 

Hajdúszoboszló között, nem rongálódott.  

Álló, tárolt járműveket is veszélyeztettek: megfutamodás elleni védelmet szolgáló rögzítősarut 

loptak el március 2-án Záhony széles tárolón, a vonali vágányon álló kocsik alól.  

TÉRKÖZ MEGÁLLJ! alkalmazásával megállították az induló 7918 sz. vonatot március 4-én 

Kunszentmiklós-Tass állomáson, mert utolsó kocsijának ütközőjén egy személy állt, aki megállás 

után az ütközőről leugrott és elfutott. 
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Harmincnyolc állatelütést jelentettek, négy személyszállító vonat mozdonya, illetve 

motorkocsija vált szolgálatképtelenné. Legtöbb, tizenhét vadat a pécsi területen ütött el vonat, 

Miskolc körzetében egyet.   

Vadat gázolt a 347 sz. nemzetközi gyorsvonat március 11-én Mosonmagyaróvár és Kimle-

Károlyháza között. Nyílt vonalon megállt vizsgálatra, a 91 81 1116 255-1 psz. mozdonyon a 

fűtési kábel megrongálódott, Győr állomáson szolgálatképtelenséget jelentett. A vonat Győr 

állomásig összesen 80 percet késett, onnan további útvonalán részlegesen elmaradt. 

Szarvast gázolt a 8298 sz. Bz motorvonat március 12-én Csurgó és Gyékényes között, Gyékényes 

állomáson a 95 55 0117 1739-5 psz. motorkocsi szolgálatképtelen lett.  

Szarvast gázolt az IC918 sz. vonat március 16-án Ács és Nagyszentjános között. A 91 55 0470 

009-6 psz. mozdony fűtési csatlása és feljáró lépcsője rongálódott, Győr állomáson 

szolgálatképtelenné vált. Az Iseum Intercity másik mozdonnyal közlekedett tovább, 38 perc 

késéssel. 

Szintén szarvast gázolt a 8038 sz. FLIRT motorvonat március 24-én Szakály-Hőgyész és Kurd 

között, a 94 55 1415 009-9 psz. motorvonat szolgálatképtelen lett. A vonat Kurd állomástól 

elmaradt, utasait az IC808 sz. Misina vonatra szállították át. Az eset miatt három személyvonat 

135 percet késett. 

Vasúti területen balesetben életét veszítette összesen tizennégy személy, köztük hét öngyilkos, 

továbbá súlyosan megsérültek öten. 

Komoly forgalmi zavart okozott egy baleset: teljes útvonalon és részlegesen elmaradt négy-négy 

vonat, tizenkettő pedig összesen 368 percet késett március 4-én, miután Pécel váltókörzetében az 

546 sz. FLIRT motorvonat elsodort egy személyt. Az idős hölgyet mentőhelikopter fejsérüléssel 

szállította kórházba, az utasok tűzoltók segítségével átszálltak a 3046 sz. vonatra.  

Tolatás során tizenegy rendkívüli esemény történt, továbbra is személyi sérülés nélkül.  

Egy mozdonyvezető fedezte fel március 11-én, hogy a 94 55 1415 095-8 psz. FLIRT motorvonat 

kisiklott, mert kisiklasztó sarura futott Budapest-Nyugati pu. Összekötő vágányon. 

Összeütközött a 92 55 0117 395-4 psz. Bz motor és az 50 55 2429 559-3 psz. mellékkocsi 

körüljáratás közben március 11-én Püspökladány állomáson, mindkét jármű megrongálódott. A 

mellékkocsinak több ablaka, ülése és az ütközői megrongálódtak.  

A 98 55 0448 413-2 psz. mozdony az álló 98 55 0448 412-4 psz. mozdonynak ütközött 

március 14-én Debrecen Mozdonyjavító műhely területén. 

Az ütközőbakot 4,5 m-rel eltolták, a vasúti ágyazatkővel rakott 32 55 5960 019-3 psz. kocsi 

kisiklott, a vágány szétszakadt, a bak súlyosan megrongálódott március 18-án Vecsés állomáson.  

Váltót vágtak fel Miskolc-Tiszain, Budapest-Nyugatiban, valamint Mosonmagyaróvár és Pécs 

állomásokon. 

 

Budapest, 2021. április 7. 

 

Kovács Tamás vezető 

Általános és vasútbiztonság 
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