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Októberben a MÁV Zrt. hálózatán 314 rendkívüli eseményt jelentettek1. Három közlekedő 

vonat baleset, két rongálódásos baleset, valamint négy közlekedő vonat váratlan eseménye 

következett be. A tizenhárom tolatási esemény nem járt személyi sérüléssel. Vasúti 

átjáróban kilenc baleset történt, hárman meghaltak. Összesen tizennyolcan veszítették 

életüket vasúti területen, köztük nyolc öngyilkos. Állatgázolás után hét személyszállító vonat 

vontatójárműve vált szolgálatképtelenné. Gyakran helyeznek ismeretlenek kisebb köveket a 

sínre, ezúttal nagyobb betontömbre futott egy FLIRT motorvonat.   

 

I. Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei   
Közlekedő vonatok balesetei: 

– Síntörésen kisiklott a bejáró 7726 sz. vonat 91 55 0431 206-6 psz. mozdonya és első, 

50 55 200 5803-1 psz. kocsija október 10-én Szeged-Rókus állomáson, a kár 70 MFt.  

– Leszakadt fékháromszög miatt siklott ki az 56554-1 sz. tehervonat három üres dózátoros, 

sószállító kocsija (hatodik, 81 53 0667 077-0 psz., hetedik, 81 53 0666 089-6 psz., nyolcadik, 

81 53 0666 602-6 psz.) október 15-én Miskolc Tiszai Szinva elágazás és Miskolc Rendező között, 

a hatodik kocsi után a vonat szétszakadt, a kár tízmilliós. 

– Menteni jött segélymozdony ütközött az elakadt mozdonyra. Október 26-án Körösladány 

állomás foglalt vágányára bejáró, arról előzetesen Írásbeli rendelkezésen értesített 14779 sz. 

98 55 0478 228-7 psz. mozdonyvonat ráütközött az álló 14778 sz. vonat szolgálatképtelenné vált 

92 55 0418 103-1 psz. mozdonyára, azon személyzet nem tartózkodott, ütközői beszakadtak. A 

másik mozdonyon a mozdonyvezető és a pilóta könnyű sérülést szenvedett.  

Rongálódásos balesetek:  

– A 67647 sz. tehervonat üres kocsijáról lehulló zúzottkövek a 6136 sz. személyvonat 

50 55 8005 421-9 psz. vezérlőkocsijának szélvédőjét pókhálósra törték, vörös lámpáját betörték 

október 13-án Hajdúhadház és Újfehértó között. A vezérlőkocsit Nyíregyházán kisorozták, a 

tehervonat valamennyi önürítős kocsiján megtalálható zúzottkő darabok miatt elrendelték azok 

takarítását Debrecen állomáson.  

– A kihaladó 9036 sz. vonat 91 55 0431 005-2 psz. mozdonyának áramszedője megrongálódott, 

paletta leszakadt, a felsővezeték 3db függesztője és a keresztező sín megrongálódott október 15-

én Celldömölk állomáson. A leszakadt paletta egy darabja a mozdony és az első kocsi közé 

szorult, attól a mozdony szélvédőüvege berepedt.   

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

 

Ötven métert repült egy Mazda az ütközés helyétől, vezetője, egy 43 éves tokorcsi férfi a 

helyszínen életét vesztette október 7-én. A 904 sz. Bakony InterCity 90 km/h sebességgel ütközött 

a személygépkocsival Celldömölk állomás és Tokorcs forgalmi kitérő között a jól működő 

fénysorompóval biztosított AS742 jelű útátjáróban, a 91 55 0431 181-1 psz. mozdony 

szolgálatképtelenné vált.  

Életét vesztette egy idős férfi, miután autója összeütközött a 700 sz. vonattal október 18-án 

Petőfiszállás és Csengele között a jól működő AS749 jelű fénysorompóban. A 91 55 0431 217-3 

psz. mozdony szolgálatképtelenné vált, a Kárász InterCity elmaradt, 176 utasát vonatpótló 

autóbusszal szállították el a helyszínről. Nyolc IC helyett Kiskunfélegyháza és Kistelek között 

vonatpótló autóbusz közlekedett. A baleset 755-kor történt, a helyszín 1330-kor szabadult. 

Egy utas meghalt, az autóvezetőt helikopterrel szállították kórházba október 29-én reggel, miután 

Mélykút és Bácsalmás között nem biztosított vasúti átjáróban a 7809 sz. Uzsgyi motorvonat 

személygépkocsijukkal ütközött. Az Opel Zafira motorja a vágányon leállt, belőle ketten a vonat 

érkezése előtt kimenekültek, a vezetőnő is kiszállt, ki akarta menteni a hátsó ülésen biztonsági 

övvel becsatolt 71 éves nőt, de nem sikerült. Kettős román-magyar állampolgárok voltak, akik 

napszámba mentek fűszerpaprikát szedni.  

Két utas elmenekült, a harmadik súlyosan megsérült, miután autójukkal a 49296-1 sz. tartályvonat 

oldalának hajtottak október 17-én Tápiószecső és Sülysáp között az AS354 jelű fény-

félsorompóban. A 91 54 7242 282-2 psz. mozdony szolgálatképtelenné vált, az autóroncs miatt 

órákon át a másik, jobb vágány sem volt járható.  

Hatvanöt állatelütést jelentettek, hét személyszállító vonat vontatójárműve vált 

szolgálatképtelenné. 

Kétórás késéssel közlekedett a 4958 sz. FLIRT motorvonat október 2-án, mert Nagyszentjános 

és Győrszentiván között szarvast gázolt. Az első, 94 55 1415 052-9 psz. egység szolgálat-

képtelenné vált, a hátsó egységgel a vonat visszahúzott Nagyszentjános állomásra, majd azzal 

indult tovább. 

Mazda - Szili 
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Az ÖBB nem vette át az EC340 sz. vonatot október 24-én, mert 91 55 0480 009-4 psz. 

mozdonya szennyeződött, miután Lébény-Mosonszentmiklós és Kimle-Károlyháza között őzet 

gázolt. Utasait az RJX264 sz. vonatra szállították át. 

Három lovat gázolt el az 5319 sz. vonat október 30-án 431-kor Forró-Encs és Halmaj között. Az 

egyvágányú pálya 740-kor szabadult. A mozdony és az első három kocsi szennyeződött, az 

utasokat átszállították a szerelvény többi részébe. Az eseményt Területi vasútbiztonság Miskolc 

ügyeletese 550 és 630 között helyszínelte. Az állatok tulajdonosa a tetemeket 825-re távolította el. 

Vasúti közlekedés biztonságának szándékos veszélyeztetése:  

Sínre tett ötkilós betontömbre futott a 3413 sz. FLIRT motorvonat október 29-én 1455-kor 

Rákoshegy és Rákos között. A 94 55 1415 084-2 psz. motorvonat homokoló csöve, valamint két 

kerék futófelülete rongálódott. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével a 3423 sz. 

vonatra szállították át 1553 és 16 óra között. A vonatot Istvántelek Főműhelyben vizsgálatra 

utalták.  A helyszín 1655-kor szabadult.  

Négy közlekedő vonat váratlan eseménye alakult ki:  

–  Megfordult a menetirány, Újszász állomás birtokába került október 6-án a Jászboldogháza-

Jánoshida állomásról kihaladó 5738 sz. vonat közlekedése közben. A vonat sötét térközjelzők 

mellett, az útsorompók kézzel történt lezárását követően leközlekedett. 

– MEGÁLLJ! állású kijárati jelzőt meghaladva és egy váltót felvágva állt meg a behaladó 48402 sz. 

tehervonat október 21-én Császárszállás állomáson. 

– Váltót vágott fel a kihaladó 36639 sz. vonat október 27-én Hajdúböszörmény állomáson.  

– Meghaladta a továbbhaladást tiltó bejárati jelzőt, majd egy váltót felvágva állt meg a 34715 sz. 

Bz motorvonat október 28-án Mezőfalva elágazáson.  

Helytelen forgalomszabályozás: 

Rövid időn belül két vonat is téves irányba járt ki október 9-én Kőbánya-Felső állomásról, 

jelentős késéseket szerezve: 007-kor a 47800 sz. tehervonat helytelenül Rákos állomásra, 016-kor a 

82551-2 sz. tehervonat Rákosszentmihály állomás felé közlekedett. A vonatok Rákos állomásról 

44296 sz. vonatként 354-kor, illetve Rákosszentmihály állomásról 50552 sz. vonatként 435-kor 

közlekedtek tovább. 

Menetrendjétől eltérően Cegléd jobb vágányon Városliget-elágazás felé járt ki a 650 sz. vonat 

október 10-én Budapest-Nyugati pu.-on. A vonalismerettel rendelkező mozdonyvezető a II.sz. 

toronynál megállította a Holló InterCityt, az állomásra visszahúzták, majd 43 perc késéssel indult 

el Rákosrendező állomás felé. 

II. Vasúti területen összesen tizennyolcan veszítették életüket, köztük nyolc öngyilkos, öten 

súlyosan megsebesültek.  

Töltésre tévedt kutyáját menteni igyekvő, középkorú nőt gázolt halálra a 45990-1 sz. tehervonat 

október 14-én Rétszilas és Mezőfalva-elágazás között. A hölgy a kistestű kutyát az érkező vonat 

elől kidobta, de az űrszelvényt már nem tudta elhagyni.  

III. Tolatás során tizenhárom rendkívüli esemény történt, köztük három váltófelvágás, nyolc eset 

anyagi kárral, öt pedig következmény nélkül.  

 

 

Budapest, 2021. november 5. 

Kovács Tamás  

vasútbiztonsági igazgató 
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