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Áprilisban a MÁV Zrt. hálózatán 207 rendkívüli eseményt jelentettek1. Hat 

közlekedő vonat felsővezetékkel kapcsolatos rongálódásos balesete egy 

mozdonyvezető sérülésével, valamint kilenc vonat váratlan eseménye következett 

be. Vasúti átjáróban öt ütközésben három közúti járművezető halt meg, közülük 

ketten egy órán belül. Összesen tizenegy személy veszítette életét, köztük öt 

öngyilkos. Tolatás során tizenöt rendkívüli esemény egyikében könnyebben 

megsérült egy mozdonyvezető.  

 

Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei:   
Hat rongálódásos baleset történt a felsővezetékkel kapcsolatban, egy személyi sérüléssel: 

– Rászakadt a felsővezeték a 4819 sz. FLIRT motorvonatra április 2-án Komárom-Rendező és 

Almásfüzitő Felső között. 

– Megrongálódott a felsővezeték és a 48903-2 sz. tehervonat 91 56 6242 558-5 psz. mozdonyának 

áramszedője április 13-án Tárnok és Martonvásár között. 

– Letört az 5008 sz. vonat mozdonyának áramszedője, a felsővezeték leszakadt április 21-én Bag 

mh.-en. A másik, balvágányon a 45999 sz. vonat mozdonya alá került a jobb vágányról leszakadt, 

átlógó felsővezeték, ezért Gödöllő és Aszód között mindkét vágányt kizárták a forgalomból. 

– A felsővezetéki rendszer behajlását jelentette április 21-én Északi-Kitérő állomáson a behaladó 

IC564-1 sz. vonat, 431-372 psz. mozdonyának áramszedője kismértékben deformálódott egy 

kifutószál tartósodronyának szakadása miatt. 

– Porcelánszigetelő törése miatt belógó oldalkarnak ütközött április 26-án Herceghalom és Bicske 

között az IC912 sz. vonat, 91 55 0480 006-0 psz. mozdonya szolgálatképtelenné vált, szélvédője 

az ablaktörlővel együtt összetört, a mozdonyvezető könnyebb arcfelületi sérüléseket szenvedett, 

nem kért leváltót. A Borostyánkő IC utasait tűzoltók segítségével szállították át az IC932 sz. 

vonatra. 

– Április 27-én Tatabánya és Szárliget között az IC917 sz. vonat 91 55 0470 010-4 psz. 

mozdonyának áramszedője letört, az Alpokalja IC Szárliget állomásig elgurult. Az első, 

61 55 1071 010-1 psz. személykocsi teteje kilyukadt, a leszakadt felsővezeték a másik, 

jobbvágány űrszelvényébe is belógott, ezért mindkét vágányt kizárták a forgalomból.  

Vasúti átjáróban öt baleset történt a KRESZ megszegése miatt, három járművezető meghalt. 

– Meghalt egy autóvezető, miután a 35516 sz. Bz motorvonat elé hajtott jól működő 

fénysorompóban április 9-én Eger és Eger-Felnémet között. A 95 55 0117 191-7 psz. motorkocsi 

szolgálatképtelenné vált, a vonatot és párját lemondták. 

                                                 
1 Összefoglalónk nem tartalmazza az összes eseményt 

mailto:houchardg@mav.hu


2 

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2021. április 
Összeállította: Houchard Gábor (houchardg@mav.hu, 01-38-02) 
 

 

– Tűzoltók oltották el a teljes terjedelmében égő autót, melynek a 2914 sz. Uzsgyi motorvonat 

ütközött április 12-én délben Gyón mh.-nél a jól működő AS474 jelű fénysorompóban, vezetőjét 

koponya- és bordatöréssel, valamint első- és másodfokú égési sérülésekkel szállították kórházba. 

A 95 55 1416 038-6 psz. motorkocsi rongálódott: üzemanyag egy része elfolyt, hőntartó láda 

leszakadt, légtartály rongálódott.  

 

– Közfeltűnést keltően súlyos baleset következett be április 20-án Újfehértón a Nagymicske úti 

vasúti átjáróban. Egy a fénysorompó piros jelzése mellett behajtó traktort a 98 km/s sebességgel 

haladó 6254 sz. vonat magával sodorta a jobb vágányon, majd megdobta a bal vágány felé, ahol a 

6203 sz. vonat 118 km/h sebességgel a roncsnak ütközött. A traktor 32 éves vezetője meghalt, a 

páratlan vonat 91 55 0431 364-3 psz. mozdonya kisiklott és a vágánytól 16 méter távolságban állt 

meg, három kocsija szintén kisiklott, részben oldalára dőlt, keresztbe fordult, mozdonyvezetője és 

négy utasa könnyű sérülést szenvedett. A pályában magas kár és komoly irányhibák keletkeztek, 

több mint 300 betonalj cseréje szükséges. A felsővezetéket meg kell bontani a helyreállításhoz, a 

biztosítóberendezés is megrongálódott. Az anyagi kár százmilliós. 

Uzsgyi -  

Traktor - Szili 
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– Ugyanazon a napon, április 20-án életét vesztette egy áruszállító kisteherautó vezetője, miután 

az IC194 sz. vonat elé hajtott Ináncs mh.-nél az AS282 jelű fénysorompóban. A nagy sebességgel 

érkező, kürtölő Hernád-Zemplén Intercity-n nem sérült meg senki.  

– Elsodort egy András-kereszttel biztosított útátjáróba figyelmetlenül behajtó gépkocsit a 6837 sz. 

Bz motorvonat április 23-án Nagycsere és Vámospércs között, sérülés nem történt. 

Közlekedő vonatok váratlan eseménye kilenc alkalommal történt: 

– A szabad I.sz. helyett a foglalt II.sz. vágányra járt be április 5-én Nagykanizsa állomáson a 

8905 sz. vonat, az ott várakozó 855 sz. vonat vége előtt 68 m-re megállt. Előzőleg, a vonat 

érkezése előtt az érintett központi állítású vonóvezetékes váltót tolatási mozgás során felvágták.  

– Komoly forgalmi zavart okozott egy esemény: április 7-én Rákosrendező állomáson a 

menetrend szerint áthaladó 2376 sz. vonat a Kijárati jelző után 130 méterrel megállt javítani. A 

2386 sz. vonat felhatalmazása és elindulása után a 2376 sz. vonat is elindult és felvágott egy 

váltót, az állomást elhagyva állt meg. A 2386 sz. vonat gyorsfékezéssel azonnal megállt. Hat 

személyszállító vonat teljes útvonalán, huszonkilenc részlegesen elmaradt, tizenhárom pedig 

összesen 829 percet késett. 

– Előzetes értesítés nélkül a 4948 sz. vonattal foglalt 4.sz. vágányra járatták be a 4951 sz. vonatot 

április 10-én Bicske állomáson, a mozdonyvezető a vonatot 200 m-rel az álló vonat előtt 

megállította. 

– Két méterrel meghaladta a megállás után induló 3367 sz. vonat a továbbhaladást tiltó jelzést adó 

egyéni kijárati jelzőt április 16-án Tápiószele állomáson. 

– A bejáró 560-1 sz. vonat az ütközőbakot 15 cm-rel megtolta április 21-én a Nyugatiban. 

– Teljes feszültségmentesítésről szóló előzetes értesítés ellenére zárlatot okozott a behaladó 48206 

sz. tehervonat 91 53 0430 167-3 psz. mozdonya április 22-én Miskolc Tiszai állomáson. 

– Felvágott egy helyszíni állítású lezárt váltót a 72701-2 sz. tehervonat 92 55 0609 003-2 psz. 

mozdonya április 21-én Kunfehértó állomáson, a mozdonyvezető nem észlelte, a vonattal 

Kiskunhalas állomáson állt meg. 

– Feszültségmentesítésről szóló előzetes értesítés ellenére felsővezetéki zárlatot okozott a 

behaladó 56211 sz. tehervonat 97 55 0460 026-6 psz. mozdonya április 22-én Miskolc Rendezőn.  

– A Kijárati jelző továbbhaladást tiltó jelzése mellett kihaladt, egy váltót felvágva állt meg a 2028 

sz. FLIRT motorvonat április 26-án Pilisvörösvár állomáson.   

Gyakran a mozdonyvezető előz meg gázolást: 

– Gyalogló idős nő előtt kürtjelzéssel és gyorsfékezéssel állt meg a 6646 sz. vonat április 26-án 

Füzesabony és Mezőtárkány között.  

– Ittas férfi előtt állt meg a 37726 sz. vonat április 27-én Biharnagybajom és Püspökladány között. 

– Gyorsfékezéssel állt meg egy férfi előtt a 347-2 sz. nemzetközi gyorsvonat április 29-én éjfél 

előtt Tápiószecső és Nagykáta között.  

Huszonkilenc állatelütést jelentettek, egy munkagép vált szolgálatképtelenné április 9-én éjjel 

Galgamácsa és Acsa-Erdőkürt között, miután a 14557 sz. vonatként közlekedő Lencse-007 

gazdátlan kutyát gázolt.  
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Vasúti területen balesetben életét veszítette összesen tizenegy személy, köztük öt öngyilkos, 

továbbá súlyosan megsérültek öten. 

Teljes útvonalán tizenegy, részlegesen tizenkét személyszállító vonat elmaradt, tíz pedig összesen 

363 percet késett április 20-án egy öngyilkosság miatt: Érd elágazáson az SR2 jelű fény-

félsorompóban gázolta halálra a 4212 sz. FLIRT motorvonat az idős férfit.  

Tolatás során tizenöt rendkívüli esemény történt, egy könnyebb sérüléssel. 

A mozdonyvezetőt hátsérüléssel szállították kórházba, miután négy tolt személykocsival 10 km/h 

sebességgel ráütköztek hat álló kocsira április 22-én Szolnok állomáson. Az álló kocsisort a 

ráütköző szerelvény fél méterrel eltolta. 

Szándékos cselekmény: 

Tettleg bántalmazták a vezető jegyvizsgálót és a segítségére siető mozdonyvezetőt április 24-én 

Sóstóhegy állomáson a 6211 sz. vonatnál, a két garázdát rendőrök előállították.  

Mobiltelefonját a kihaladó vonat felé dobta, ezzel a visszapillantó tükröt betörte egy későn érkező 

utas április 3-án Keszthely állomáson, miután a 9695 sz. Desiro motorvonatot lekéste. Rendőrök 

az elkövetőt előállították, illetve kórházi kezelésre elszállították.  

 

Budapest, 2021. május 6. 

 

 

Kovács Tamás  

vezető 

Általános és vasútbiztonság 
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