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Júniusban a MÁV Zrt. hálózatán 274 rendkívüli eseményt jelentettek1. Két 

közlekedő vonat baleset (siklás), kilenc felsővezetékkel kapcsolatos rongálódásos 

baleset, és szokatlanul sok, tizenegy útátjárós ütközés történt. Vasúti területen öt 

személy veszítette életét, köztük négy öngyilkos, továbbá súlyosan megsérültek 

kilencen. Huszonkilenc állatgázolás történt, három vonat akadt el hosszabb időre. 

A húsz tolatási esemény során csupán anyagi kár keletkezett.  

 

Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei   
Két közlekedő vonat balesete következett be, ugyanazon a napon, június 25-én: 

– Keresztben megállt Soroksári út állomás körzetében, a nyílt vonalat elzárta a 70668-1 sz. 

tehervonat Soroksári út és Soroksár állomások között. A helyszínen megállapították, hogy a 24-ik 

kocsi (21 55 443 7008-7) hátsó tengelyének baloldali kereke és a 25-ik kocsi (21 55 443 7016-0) 

első tengelyének jobboldali kereke megemelkedett, kisiklottak, a kocsik ütközői összeakadtak és 

egy ackermann-váltó letörött. 

– Kisiklott a 39523 sz. vonatot továbbító 92 55 0418 310-2 psz. mozdony Zirc és Eplény között, a 

vonat nyolc utasát tűzoltók segítségével szállították át vonatpótló autóbuszra.  

 

Kilenc rongálódásos baleset történt a felsővezetékkel kapcsolatban: 

– Felsővezetéki zárlatot okozott az IC905 sz. vonat 91 43 0430 324-3 psz. mozdonya, a szikra 

felgyújtotta az aljnövényzet, melyet tűzoltók oltottak el június 2-án Öskü mh.-nél. A gép 

szolgálatképtelenné vált, feszültségkimaradás miatt a Bakony IC helyett vonatpótló autóbusz 

közlekedett, a zárlat több helyen biztosítóberendezési zavart okozott.  

– Fázishatár előtt a 2749 sz. vonat mozdonyvezetője nem kapcsolta ki a főmegszakítót, ennek 

hatására a semleges szakasz tartósodronya leszakadt június 16-án Cegléd és Ceglédbercel-Cserő 

között. Két vonat teljes útvonalon, nyolc részlegesen elmaradt, tizenkilenc pedig összesen 667 

percet késett. 

– A bejáró 44389-2 sz. tehervonat végén üzemelő 91 80 6193 753-1 psz. mozdony áramszedője 

letört, a felsővezeték megereszkedett június 19-én Kőbánya-Kispest állomáson. 

– A kifutó felsővezeték tartósodronya elszakadt, egy tartókar porcelánja eltörve űrszelvénybe 

került, aminek nekiütődött a 619 sz. Bereg InterCity 91 55 0630 042-4 psz. mozdonyának 

oldaltükre június 22-én Sóstóhegy és Kemecse között.  

– A 26114 sz. szerelvényvonat 91 55 0432 281-8 psz. mozdonyának áramszedő palettája letört, 

majd az áramszedő is letört és a mozdonyról leesett, a felsővezeték rongálódott június 24-én 

Debrecen és Apafa között. 

                                                 
1 Összefoglalónk nem tartalmazza az összes eseményt 
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– Nyíregyháza gépészeti diszpécsere jelentette június 26-án, hogy négy mozdonyon azonos 

helyen és azonos mértékű palettarongálódást fedeztek fel (91 55 0630 034-1; 91 55 0431 374-2; 

91 55 0431 342-9; 91 55 0431 205-8 psz.). A mozdonyok azonos közlekedési viszonylata, 

Szolnok és Nyíregyháza közötti vonalszakaszt kémszemlemenetben leellenőrizték, több helyen 

találtak vezetékszakadást. 

– A kihaladó 45089 sz. tehervonat 91 53 0430 109-5 psz. mozdonyának áramszedője letört, a 

felsővezetéktartó konzol sérült június 25-én Nyársapát állomáson.  

– Felsővezeték szakadást észlelt, mely alá befutott és a leszakadt felsővezeték alatt megállt a 

44382 sz. tehervonat június 28-án Biatorbágy és Herceghalom között.  

– Teljes útvonalon elmaradt öt, részlegesen huszonöt személyszállító vonat, tizenöt pedig 

összesen 693 percet késett egy esemény miatt. Törött szigetelőbe akadva letört a 3323 sz. vonat 

91 55 0432 235-4 psz. mozdonyának áramszedője és a felsővezeték megrongálódott június 29-én 

Szolnok és Újszász között. Vonatpótló buszok jártak, a 120a vonali személyvonatok 

Tápiógyörgye és Szolnok között nem közlekedtek, az IC és gyorsvonatok a szakaszon minden 

állomáson és megállóhelyen megálltak. Az állomásközben a szikrától avartűz keletkezett, amit 

tűzoltók oltottak el. 

 

Vasúti átjáróban a KRESZ megszegése miatt tizenegy baleset történt, ezekben hatan sérültek 

meg súlyosan. Három baleset nem biztosított, hat fénysorompóval, kettő pedig fény- és 

félsorompóval biztosított kereszteződésben következet be. 

  

Pótkocsis traktorral ütközött a 7806 sz. Uzsgyi motorvonat június 24-án Tajó mh.-nél a jól 

működő AS324 jelű fénysorompóban. A traktor vezetője súlyos, a mozdonyvezető könnyű 

sérülést szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A fénysorompó oszlopa kidőlt, a 95 55 

1416 027-9 psz. motorkocsi súlyosan rongálódott, szolgálatképtelenné vált, üzemanyagtartályai 

megsérültek, folyt a gázolaj. A kár 100 MFt feletti. A motorkocsi végén a traktor-motorblokk a 

sebességváltóval együtt a motorkocsi alá szorult, a tűzoltók nem tudták kiszabadítani. 

   

Huszonkilenc állatelütést jelentettek, három vonat akadt el 100 percnél hosszabb időre:  

– Őzgázolás után 114 percet késett a 42339 sz. tehervonat június 2-án Kimle-Károlyháza és 

Mosonmagyaróvár között, az elütött állat a gép alá szorult, eltávolításához a Katasztrófavédelem 

segítségét kérték. 

Uzsgyi - traktor 
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– Elmaradt a 34912 sz. Bz motorvonat június 22-én, miután Nagyigmánd-Bábolna és Komárom 

között nagytestű szarvast gázolt, a 95 55 0117 390-5 psz. motorvonat szolgálatképtelenné vált.  

– Három, a közeli szabadidőparkból kiszabadult lovat gázolt a 3157 sz. személyvonat június 29-

én 929-kor Pécelen az Isaszegi útnál. A forgalomból mindkét vágányt kizárták, a vonat utasait 

másik vonatra szállították át. Az 50 55 8005 448-2 psz. vezérlőkocsi megrongálódott, a vonat 

járművei erősen szennyeződtek, a kár 500eFt. A vonat délben indult a nyíltvonalról, a helyszín 

1356-kor szabadult. Tizennyolc személyszállító vonat összesen 382 percet késett. 

 

Közlekedő vonatok váratlan eseménye négy alkalommal történt: 

– A vezető jegyvizsgáló INDULÁSRA KÉSZ! jelzésére elindult a 4018 sz. FLIRT motorvonat, 

meghaladva továbbhaladást tiltó Kijárati jelzőt, egy váltót felvágva 228 méterre állt meg a 

Bejárati jelző előtt álló 28279 sz. gépmenet előtt június 15-én Sárosd állomáson. 

– A Kijárati jelző vörös jelzése ellenére elindult, a váltókörzetben állt meg a 9412 sz. 

FLIRT motorvonat, 800 méterre a Hegyeshalom állomásról érkező 9467 sz. vonattól június 16-án 

Mosonmagyaróvár állomáson. 

– A jobb vágány helyett a helytelen bal vágányra járt ki a 35726 sz. Bz motorvonat Szolnok 

állomás felé június 16-án Újszász állomáson, megállapították, hogy az érintett váltóban elszakadt 

a vonóvezeték. Teljes útvonalon kettő, részlegesen kilenc személyszállító vonat elmaradt, 

huszonegy pedig összesen 1.445 percet késett (váltóellenőrzés elmulasztása). 

– Egy váltót felvágva az 5145 sz. vonat vágányútjába került a kihúzó 98 55 0478 301-2 psz. 

mozdony június 28-án Miskolc-Tiszain.  

 

Egyéb események: 

Hat személyszállító vonat összesen 116 percet késett egy figyelmetlenség miatt. A 2866 sz. vonat 

menetrendjétől eltérően áthaladt június 16-án 1535-kor Monorierdő mh.-en, az utasok vészféket 

húztak, a vonat a peronon túl a nyílt vonalon állt meg. A vonat 1622-kor folytatta útját, három 

nyíltvonali sorompó zavar állapotát 1637-re szüntették meg. 

 

Vasúti területen balesetben életét veszítette összesen öt személy, köztük négy öngyilkos, továbbá 

súlyosan megsérültek kilencen. 

Egy öngyilkosság komoly forgalmi zavarokat okozott: teljes útvonalon négy, részlegesen tíz 

vonat elmaradt, huszonegy pedig összesen 1.274 percet késett, miután június 13-án a Déliből 

Keszthelyre elindult 1878 sz. Balaton InterCity gázolt Budapest-Kelenföld állomáson. A 

közlekedés mintegy 80 percen át mindkét vágányon szünetelt, a vonat tizenhét utasát tűzoltók 

kísérték be az állomásra. 

 

Tolatás során húsz rendkívüli esemény történt. Váltót vágtak fel Bakonyszentlászló, Szerencs, és 

Moha-Rakodó állomásokon.   

 

Budapest, 2021. július 5. 

 

Kovács Tamás  

vasútbiztonsági igazgató 
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