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Augusztusban a MÁV Zrt. hálózatán háromszáz rendkívüli eseményt jelentettek1. 

Egy motorvonat kisiklott, hat vonat rongálódásos balesetet szenvedett, négy 

közlekedő vonat váratlan eseménye alakult ki. A KRESZ megszegése miatt tíz 

baleset történt, hárman meghaltak és ketten súlyosan megsérültek 

személygépkocsiban. Ugyanabban a vasúti átjáróban rövid időn belül kétszer 

történt hasonló okból baleset: a feltorlódó autók nem tudták elhagyni a síneket. 

Vasúti területen összesen tizenheten haltak meg, köztük tizenkét öngyilkos. Súlyos 

forgalmi zavart okozott egy kábellopás.  

 

Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei   
Egy közlekedő vonat balesete következett be: kisiklott a 20 km/h sebességgel közlekedő 32253 

sz. Bz motorvonat első, 95 55 0117 306-1 psz. motorkocsija, kereke a vágánytengelybe esett, 

majd az AS528 jelű útsorompó elején a terelősínnél visszasodródott a sínszálra augusztus 14-én 

Balassagyarmat és Drégelypalánk között. A kár 500 EFt volt (nyombővülés). 

A hat rongálódásos baleset közül öt áramszedővel és felsővezetékkel kapcsolatban következett 

be, az összes kár 8,4 MFt volt. 

Egy kijárati jelzőt megrongálódott, a jelzőárboc a felsővezetéki munkavezetékhez közel került 

augusztus 10-én Verőce állomáson, miután a behaladó 42290 sz. tehervonat negyedik, 

33 51 3922 091-7 psz. sínszállító kocsijának sínrögzítő kalodája rögzítetlenség miatt kifordult, 

3MFt kár keletkezett (kocsivizsgálat elmulasztása). 

Az okozott zárlat a felsővezeték semleges szakaszát leszakította augusztus 13-án Ferencváros és 

Budapest-Kelenföld között, mert az 55921-2 sz. tehervonat 91 81 1116 035-7 psz. mozdonya ki 

nem kapcsolt főmegszakítóval haladt át a fázishatár alatt. A kár 250 EFt (főmegszakító késői 

kezelése). 

Egy törött szigetelő megrongálta a 6019 sz. vonat 91 55 0630 017-6 psz. mozdonyának 

áramszedőjét augusztus 16-án Monor és Üllő között, 800 EFt kár keletkezett, teljes útvonalon, 

valamint részlegesen elmaradt négy-négy vonat (felsővezetéki elem anyagfáradásos törése).  

Megrongálódott a 91 81 1293 077-4 psz. villanymozdony áramszedője, oldalszélvédője, 

karosszériája, vonóhorga és oldalsó lámpaburája, 3 MFt kár keletkezett, miután a 41870 sz. 

tehervonatot vontatva felsővezetéki belógó porcelán szigetelőnek ütközött augusztus 18-án 

Herceghalom állomás váltókörzetében (felsővezetéki elem anyagfáradásos törése).  

Tizenegy személyvonat teljes útvonalán elmaradt egy hossztartó-szakadás következtében: a 

felsővezeték megereszkedett, az IC7407 sz. vonat 91 55 0431 015-1 psz. mozdonya belógó 

felsővezetéki alkatrésznek ütközött, szélvédője pókhálósan berepedt augusztus 25-én Maglód és 

Rákoshegy között. A kár 1 MFt (felsővezetéki elem anyagfáradásos törése). 

A behaladó 3519 sz. FLIRT motorvonat 94 55 1415 052-9 psz. egység áramszedője letört, a 6. és 

10.sz. váltók felett egy szigetelő szánkó eltört augusztus 26-án Kőbánya-Kispest állomáson, a kár 

300 EFt. Teljes útvonalán elmaradt négy, részlegesen kilenc személyszállító vonat (járműhiba). 

                                                 
1 Összefoglalónk nem tartalmazza az összes eseményt 
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Vasúti átjáróban a KRESZ megszegése miatt tíz baleset történt, hárman meghaltak, ketten 

súlyosan megsérültek személygépkocsiban. Három baleset nem biztosított, öt fénysorompóval, 

kettő pedig fény- és félsorompóval biztosított kereszteződésben következett be.  

Meghalt egy idős hölgy, aki német frsz.-ú személygépkocsijával a 36713 sz. Uzsgyi motorvonat 

elé hajtott augusztus 19-én Derecske és Konyár között az AS91 jelű jól működő fénysorompóban. 

A férfivezető és hölgyutasa a helyszínen elhunyt augusztus 20-án Debrecenben, amikor 

gépkocsijukkal a 36613 sz. Bz motorvonat elé hajtottak az AS46 jelű, jól működő fény-

félsorompóban, a tilos jelzés ellenére a lezárt csapórudak között. 

A helyszínen újraélesztették és mentőhelikopterrel szállították kórházba a Suzuki 88 éves 

vezetőjét, miután a jól működő fénysorompóval biztosított AS284 jelű útátjáróban az 5425 sz. Bz 

motorvonat elé hajtott és azzal ütközött augusztus 26-án Sajókaza mh.-nél.  

 

Mindkét tengelyével kisiklott a 95 55 0127 406-7 psz. IP motorkocsi augusztus 6-án 1650-kor 

Vásárosnamény és Mátészalka között (Opályi, Rajk László u.) az AS405 jelű, fénysorompóval 

biztosított útátjáróban, miután a 36823 sz. InterPici motorvonatban ütközött egy 

személygépkocsival. A Volkswagen Passat két utasa súlyosan megsérült, egyiküket 

mentőhelikopter szállította kórházba. A motorkocsit másnap 727-re helyezték vissza a vágányra, , 

a pálya helyreállítása augusztus 9-én fejeződött be, addig vonatpótló autóbusz közlekedett.  

Szabadifürdő mh.-nél az SR102 jelű átjáróban ismét hasonló baleset történt: ahogy július 17-én 

egy Golf, ugyanott és ugyanúgy augusztus 15-én egy lengyel autó ragadt bent a vasúti átjáróban. 

Az előtte feltorlódott járművek miatt az átjárót folyamatos haladással elhagyni nem tudta, ott 

elakadt, a vonat érkezésekor a sorompó csapórúdját menekülése során letörte, miután a 876 sz. 

Balaton IC vonat a vontatott lakókocsinak ütközött. Ez esetben személyi sérülés nem történt. 

Negyven állatelütést jelentettek, egy intercity és két Bz motorvonat vonat akadt el 

szolgálatképtelenség miatt.  

InterPici – VW Passat 
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Négy közlekedő vonat váratlan eseménye alakult ki: 

Két vonat is zárlatot okozott rövid időn belül augusztus 18-án Herceghalom feszültségmentesített 

állomáson, miközben a felsővezetéken munkások dolgoztak: 

– 1026-kor az IC942 sz. vonat mozdonyvezetője az értesítés ellenére nem eresztette le 

áramszedőjét,  

– 1154-kor a 4924 sz. FLIRT motorvonat vezetője kihaladása közben korábban engedte fel az 

áramszedőjét, 

a felsővezeték helyreállításán dolgozók nem sérültek meg (Írásbeli rendelkezés figyelmen kívül 

hagyása). 

Meghaladta 400 méterrel a továbbhaladást tiltó kijárati jelzőt és egy váltót felvágva állt meg a 

44284 sz. tehervonat augusztus 25-én Győr állomáson, miközben vele párhuzamosan és 

egyirányban a 6.sz. vágányról elindult a 9442 sz. személyvonat, mely gyorsfékkel azonnal 

megállt, amikor mozdonyvezetője észlelte, hogy a kijárati vágányútjában lévő váltó a tehervonat 

vágányútjára terel. A két vonat mozdonya egymástól 149 m-re állt meg (MEGÁLLJ! állású jelző 

meghaladása). 

Feszültségmentesített rész alatt okozott zárlatot a RJ261 sz. vonat 91 81 1116 206-4 psz. 

mozdonya augusztus 26-án Bicske állomáson, miközben felsővezetéki munkálatok folytak, 

melyről a mozdonyvezetőt írásbeli rendelkezésen értesítették és a feszültségmentesített részt 

kitáblázták (áramszedő leeresztésének elmulasztása). 

Gázolásban tizenheten haltak meg, köztük tizenkét öngyilkos, hárman vasúti átjáróban, ketten 

figyelmetlenül tiltott helyen járva veszítették életüket. 

Hat vonat teljes útvonalán, tizenegy részlegesen elmaradt, kilenc pedig összesen 623 percet késett 

augusztus 7-én, miután Ceglédbercel-Cserő és Cegléd között a jól működő AS633 jelű fény-

félsorompóban a 40649-2 sz. vonat halálra gázolt egy öngyilkos férfit.  

Szándékos cselekmények: 

Teljes útvonalon elmaradt tizenhat, részlegesen tíz személyszállító vonat, ötvenkilenc pedig 

összesen 988 percet késett augusztus 16-án Budapest-Keleti pu. és Kőbánya felső, Ferencváros 

valamint Ferencváros és Kőbánya felső között, mert a kábelcsatornában futó vonal- és erősáramú 

kábelt ismeretlen elkövetők megkísérelték elvágni, valamint a kábelcsatornába helyezett, 

kábelkiváltásra előkészített távközlési kábelből kétszer 80 métert eltulajdonítottak (kábellopás).  

Tolatás során tizennégy rendkívüli esemény történt, kettő járt könnyű sérüléssel. Váltót vágtak fel 

Budapest-Déli pu.-on három alkalommal, továbbá Berettyóújfalu, Kőbánya-Teher, Hidasnémeti 

és Mezőkövesd állomásokon. Két esetben könnyebben megsérültek dolgozók: 

Baknak ütközött a betoló 39513 sz. vonat szerelvénye augusztus 13-án Veszprém állomás 

csonkavágányán, egyik kocsiban a takarítónő fejét beütötte a fejtámla keresztvasába, kórházba 

szállították (tolatási szabályok megszegése).  

A tolt kocsisor utolsó személykocsiján tartózkodó kocsirendező könnyebb sérülést szenvedett 

augusztus 15-én Szeged-személy állomáson, miután kilenc személykocsival a szabad VII. vágány 

helyett a foglalt VIII. vágányra toltak be és az ott álló tizenhét személykocsira kíméletlenül 

ráütköztek. Három személykocsi rongálódott (50 55 1737 001-9, 50 55 2037 367-9, 50 55 1737 

002-7 psz.) (váltó-vágányútellenőrzés elmulasztása).  

 

Budapest, 2021. szeptember 5. 

Kovács Tamás  

vasútbiztonsági igazgató 
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