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Májusban a MÁV Zrt. pályahálózatán 286 vasútbiztonsági eseményt jelentettek1. Súlyos, 

csonkolásos balesetet szenvedett tolatás során egy kocsirendező. Egy személy- és egy 

tehervonat kisiklása során személyek nem sérültek meg. Tizenheten haltak meg vasúti 

területen: kilenc öngyilkost, vasúti átjáróban egy motorost, valamint tiltott helyen egy 

kerékpárost és öt figyelmetlen gyalogost gázolt halálra vonat. Vasúti átjáróban négy baleset 

következett be, egy Bz motorvonat kisiklott, egy tizenhat éves, jogosítvány nélküli motoros 

fiú meghalt. Életveszélyesen megégett egy teherkocsira felmászó fiú a felsővezeték 

közelében!  

 

I. Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei 

Vonatok kisiklása: 

Kisiklott a kijáró 47491-2 sz. tehervonat második és harmadik, konténerrel rakott kocsija május 

13-án Zalaszentmihály-Pacsa állomás 5.sz. váltóján.  

 

Aláváltás miatt kisiklott és keresztbeállt a bejáró 2949 sz. Uzsgyi motorvonat 95 55 1416 035-2 

psz. egysége május 31-én Pestszentimre állomáson.  

                                                 
1 Összefoglalónk nem tartalmazza az összes eseményt 

Aláváltás 
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Felsővezetékkel kapcsolatos: 

Felsővezetéki hiba miatt a behaladó 23613 sz. szerelvényvonat 91 55 0431 240-5 psz. 

mozdonyának áramszedője rongálódott, palettája leesett május 19-én Kőbánya felső állomáson. 

Az esemény a lenti bal és jobb vágányon korlátozta a vonatközlekedést. A kár 2 MFt. 

Felsővezetéki segédkar törése miatt a behaladó 42296-1 sz. tehervonat 91 55 0610 102-0 psz. 

mozdonyának áramszedője rongálódott, a felsővezetékbe akadva letört május 20-án Galgamácsa 

állomáson. A kár 1,3 MFt. 

Vonattűz: gőzmozdony kéményéből kirepült szikra gyújtott meg egy személykocsit május 29-én 

Szárliget állomáson. A bejáró 13921 sz. nosztalgia vonat negyedik, 50 55 3820 089-3 psz. favázas 

kocsijának tetőszerkezete kigyulladt, utolsó fülkéjében erős füst keletkezett, a tüzet a 

vonatszemélyzet négy tűzoltó készülék felhasználásával fékezte meg. A keletkezett kár értéke. 

10 MFt. A személykocsiban negyven, a fülkében három személy utazott, sérülés nem történt.  

Vasúti átjáróban a KRESZ megszegése miatti négy baleset egyikében egy motoros meghalt, egy 

Bz motorkocsi kisiklását okozó autóvezető súlyosan megsérült.  

Kisiklott a 95 55 0117 214-7 psz. motorkocsi, miután a 35715 sz. Bz motorvonat ütközött egy elé 

hajtó személygépkocsival május 3-án Újszász és Jászladány között a jól működő AS51 jelű fény-

félsorompóban. Csak az autós sérült meg súlyosan, a vonat húsz utasa és személyzete nem, a kár 

5 MFt volt.  

Jogosítvány nélkül, rendszám nélküli, illegálisan átalakított, nagyteljesítményű (600cm3) 

motorokkal versenyzett két fiú május 20-án Vámosgyörk és Hort-Csány között az AS852 jelű 

fénysorompóban. Egyikük, egy tizenhat éves az IC193 sz. vonat elé hajtott és azzal ütközött, a 

helyszínen meghalt, motorja a második kocsi alá szorult. A 91 55 0431 013-6 psz. mozdony 

szolgálatképtelen lett. A sorompó jól működött, tilosat mutatott. Helyiek szerint a szántóföldi 

környezetet cross motorosok gyakran használják versenypályának. 

Harmincöt állatelütést jelentettek, ezúttal egy villamos maradt el. Őzet gázolt a 33172 sz. Tram-

Train szolgálati vasút-villamos május 24-én éjjel 240-kor Szeged-Rókus állomás váltókörzetében, 

a 90 55 2406 007 psz. motorkocsi levegő fővezetéke megsérült, útját nem tudta folytatni, Szeged-

rendező szerelőműhelybe közlekedett.  

Egy közlekedő vonat váratlan eseménye alakult ki május 5-én Mezőkeresztes-Mezőnyárád 

állomás átmenő fővágányán: a fszt. az IC186 sz. vonatot rendkívüli módon megállította, mert a 

6.sz. váltó elvesztette ellenőrzését, ennek ellenére két perc múlva hívójelzést vezérelt a bejárati 

jelzőre. A vonat elindult, ezt érzékelve a területi főüzemirányító mobiltelefonon azonnal 

beavatkozott, a vonat a váltótól 7 méterre megállt, mintegy 120 utasát tűzoltók segítségével más 

vonatra szállították át.   

III. Személyi következmények: Tizenheten haltak meg vasúti területen, kilenc öngyilkost, vasúti 

átjáróban egy motorost, valamint tiltott helyen egy kerékpárost és öt figyelmetlen gyalogost gázolt 

halálra vonat. Négyen súlyos sérüléseket szenvedtek. 

Felsővezetéki áramütéstől ismét életveszélyesen megégett egy fiatal. Május 19-én Hernádnémeti-

Bőcs állomáson a tárolt gabonaszerelvény 37 80 0762 003-2 psz. kocsijára fényképezés céljából 

két fiú közül egy 16 éves felmászott, a felsővezeték megközelítésekor a 25 ezer Volt feszültségtől 

életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, helikopterrel szállították kórházba. 

mailto:houchardg@mav.hu
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IV. Tolatás során tizenkilenc esemény következett be, ezúttal vasutas súlyos sérülésével. 

Egy kocsirendező mindkét lábát boka fölött csonkolták a szalasztott, lépésben guruló 33 80 791 

9917-4 psz. tartálykocsi kerekei május 6-án Fényeslitke-rendező állomáson, a sérültet 

mentőhelikopterrel szállították a nyíregyházi kórházba.  

Egy másik baleset ennél jóval enyhébb sérüléssel járt: teherkocsik akasztása közben egy 

kocsirendező kezéből a csavarkapocs kicsúszott és jobb keze megsérült május 7-én Miskolc 

Rendezőn a 90552 sz. tehervonat elegyrendezése során.  

V. Vasútüzem elleni szándékos cselekmények:  
Folytatódtak a bombafenyegetések május 9-én és 10-én: Miskolcon a belvárosi Menetjegyiroda, 

Budapesten a Könyves Kálmán Krt.-i MÁV-székház, Szombathelyen a Vasútigazgatóság, Pécsen 

a Menetjegyiroda, Nyíregyházán az állomás épületét vizsgálták át, robbanó eszközt nem találtak. 

Tartós zárlatot okozott ismeretlen személy azzal, hogy Rákospalota-Újpest állomás és Angyalföld 

elágazás között a Local delta fázishatárt bekapcsolta május 11-én 054-kor. A hibát 513-ra 

szüntették meg. 

Szintén bekapcsolta ismeretlen személy a fázishatár szakaszolót május 31-én Rákos és Kőbánya 

felső között a lenti pálya bal vágányán, ezzel közlekedési zavart okozott, rendőrség helyszínelt.  

Ismét zárt vasúti szerelvényt bontott meg ismeretlen. Május 29-én hajnalban Rákos állomáson a 

tárolt 47298-1 sz. tehervonat szerelvényének utolsó, 33 87 6735 905-6 psz. kocsiját valaki 

leakasztotta és 110 m-re eltolta, a körzetbejárást tartó nappalos forgalmi szolgálattevő fedezte fel. 

Helyszínelés során kiderült, hogy a szomszéd vágányon tárolt, 42292-1 sz. tehervonat utolsó, 33 

53 9339 777-3 psz. kocsiját szintén leakasztotta valaki, a zárjelző tárcsákat a hátulról harmadik 

kocsira tette. Az utolsó előtti kocsit is megpróbálta leakasztani, sikertelenül. A légelzáró 

Ackermann váltókat, féktömlőket, csavarkapcsokat mindkét vonatnál szakszerűen kezelte. 

Fentieken kívül több helyen köveket tettek sínszálakra, biztosítóberendezési kábeleket, síneket 

szedtek fel és loptak el, sorompókat tettek használhatatlanná, vonatokat dobáltak meg, 

személykocsik ablakai törtek be a kövektől, esetenként milliós károkat és jelentős vonatkéséseket 

okozva.   

 

 

Budapest, 2022. június 3. 

Kovács Tamás  

vasútbiztonsági igazgató 
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