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Novemberben a MÁV Zrt. pályahálózatán 238 különféle vasútbiztonsági eseményt 

jelentettek*. Egy tehervonat kocsija abroncshiba miatt kisiklott, majd visszatért a sínekre. 

Kiemelkedő forgalmi következménnyel járt egy rongálódásos baleset: huszonhárom vonat 

elmaradt. Vasúti átjáróban egy gépkocsit vezető anya és gyermeke halt meg, másik gyermek 

súlyosan sérült. Tiltott helyen járó két fiatalt gázolt halálra vonat Budapesten. KISS 

motorvonatok ütköztek tolatás során. 

 

I. Közlekedő vonatok kiemelkedő eseményei 

Közlekedő vonat balesete: 

Kisiklott, majd 10 méter megtételét követően a vágányra visszaugrott a behaladó 92759 sz. 

tehervonat tizenegyedik, 32 55 5960 005-2 psz. kocsija november 19-én Komárom-Rendező 

állomáson. A vonatnál előzőleg Ács, majd Komárom állomás előtt észleltek szoruló féket, 

szikrázást, ezért állították meg Komárom-Rendezőn, ahol megállapították, hogy az egyik kocsi 

egyik kerekén a kerékabroncs lecsúszott. A vonat haladása során előbb Győr, majd Komárom 

állomáson is látszólagos foglaltságok jelentkeztek, a sínek melletti tengelyszámláló berendezések 

rongálódtak. 

Közlekedő vonatok rongálódásos balesetei: 

Belógó felsővezetéki Y-függesztő elemnek ütközött a 22420 sz. FLIRT motorvonat második, 94 

55 1415 101-4 psz. egységének áramszedője, palettája kettétört, a felsővezetékben további két 

függesztő szakadt el november 4-én Rákosrendező és Rákospalota-Újpest között.  

Letört a bejáró 66839 sz. tehervonat 91 56 6240 134-7 psz. mozdonyának áramszedője, 

felsővezetéki porcelánszigetelők törtek össze november 15-én Rákos állomáson.  

Letört és az első kocsi tetejére esett az áthaladó 48239 sz. tehervonat 91 56 6240 141-2 psz. 

mozdonyának áramszedője november 21-én Kőbánya felső állomáson. A felsővezetéken 

függesztők szakadtak el, a munkavezeték megereszkedett. 

Teljes útvonalon huszonhárom, részlegesen tizenhárom vonat elmaradt, hatvankettő pedig 

összesen 2.131 percet késett egy felsővezetéki hiba miatt november 30-án. A felsővezeték 

Istvántelek mh.-nél 6 óra 07 perckor leszakadt, a 2512 sz. FLIRT motorvonat 94 55 1415 107-

1 psz. egységének áramszedője letört, a lelógó vezeték a szélvédőhöz csapódott. Mindkét vágányt 

9 óra 25 perckor adták át korlátozás nélkül a forgalom részére.  

Vasúti átjáróban a KRESZ megszegése miatti négy baleset egyikében ketten haltak meg. 

Egy vezető nő és gyermeke a helyszínen elhunyt, másik gyermeke életveszélyesen megsérült 

november 17-én délután. Házuktól párszáz méterre, Sásd állomáson a Temető utcai SR1 jelű, jól 

működő fénysorompóval biztosított átjáróban a 8053 sz. vonat ütközött személygépkocsijukkal, 

mely totálkárossá törött. Az 50 55 8055 813-6 psz. vezérlőkocsi kisiklott, az útátjáró STRAIL-

elemei, valamint 250 db vasbetonalj megrongálódott. A mozdonyvezető és egy tanú is elmondta, 

hogy a gépkocsi a tilos jelzése ellenére megállás nélkül hajtott az érkező vonat elé. 

                                                 
* Összefoglalónk nem tartalmazza az összes eseményt 
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Tehervonat tűzesete: járműhiba miatt kigyulladt a bejáró 39731 sz. tehervonat 91 56 6240 093-

5 psz. mozdonya november 21-én 15 óra 35 perckor Nagyszentjános állomáson. A 

mozdonyvezető a lángokat megpróbálta eloltani, sikertelenül, a lángok a felsővezetéket is elérték. 

A katasztrófavédelem 16 óra 15 perckor kezdte meg a mozdony oltását, 18 órára fejezték be. 

Teljes útvonalon elmaradt hat, részlegesen négy személyszállító vonat, harminckilenc vonat 

összesen 1.841 percet késett. 

 

Hetvenegy állatelütést jelentettek, ezúttal két Bz motorvonat vált szolgálatképtelenné. 

Téves forgalomszabályozás: 

– November 3-án Budapest-Kelenföldről a 24558 sz. mozdonyvonatot menetrendjétől eltérően 

Nagytétény (30a) helyett Háros állomás (40a) irányába járatták ki.  

– November 10-én Ferencváros állomásról a 40649 sz. tehervonatot menetrendjétől eltérően 

Kőbánya felső (120a) helyett Kőbánya-Kispest állomás (100a) irányába járatták ki.  

Nagyszentjános, mozdonytűz 

Sásd, két halott 
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Hat közlekedő vonat váratlan eseménye alakult ki:  

Váltót vágott fel  

– a kijáró EC140-1 sz. vonat 91 55 0480 024-3 psz. mozdonya november 12-én Záhonyban,  

– az induló 45692 sz. tehervonat 92 55 0648 004-3 psz. mozdonya november 28-án Röszkén.  

Felsővezetéki zárlatot okozott feszültségmentesített szakaszon több mozdonyvezető is az 

áramszedő helytelen kezelésével 

– a behaladó 9416 sz. vonat november 15-én Öttevény állomáson, 

– a behaladó 25169 sz. vonat 91 55 0630 017-6 psz. mozdonya november 19-én Miskolc Tiszai 

állomáson, 

– az 5218 sz. vonat 94 55 0414 018-3 psz. mozdonya november 23-án Mezőzombor és 

Bodrogkeresztúr között, 

– a 6133 sz. FLIRT motorvonat november 26-án a karcagi betápláló fázishatárnál. 

 

II. Tolatási események 

Tizenhárom tolatási esemény következett be novemberben, személyi sérülés nélkül. Hét esetben 

anyagi kár keletkezett, mely összege mintegy másfél millió Ft. 

Két KISS motorvonat ütközött egymásnak november 27-én az Istvántelki Főműhely területén. A 

haladó 94 55 1815 008-7 psz. és az álló 94 55 1815 035-0 psz. járművek központi vonó- és 

ütközőkészülékeik rongálódtak.  

A királycsapszeg letört és a hátsó forgóváz elmozdult helyéről, a kocsiszekrény megemelkedett, 

miután a gurított 87 22 75039792 psz. üres étolajos ukrán tartálykocsit a vágányfék nem fékezte 

meg, a sarusok sem tudták kellően lelassítani, és az előtte álló kocsisorra ráütközött november 1-

én Eperjeske-Rendező állomás széles vágányán. 

Öt méterrel eltolta az ütközőbakot és kisiklott 31 55 0824 369-0 psz. teherkocsi november 16-án 

Dunaújváros állomáson, a  Kerti csonkában nyolc rakott kocsival való tolatás során.  

Motorvonatok WC-tartályának ürítésére szolgáló elektromos targonca esett a peronról a 12. sz. 

vágányra november 15-én Budapest-Déli pu.-on, emiatt a vágányt a vonatforgalomból kizárták. 

Váltót vágtak fel Budapest-Nyugati pu.-on, Kiskunfélegyháza (kétszer), Pusztaszabolcs, Miskolc 

Rendező és Biharkeresztes állomásokon.  

 

III. Személyi következmények: vasúti területen huszonegy személy veszítette életét, köztük 

tizenkét öngyilkos, ketten súlyosan megsérültek. 

Két húsz év körüli fiatal halt meg november 20-án este Városliget-elágazás és Kőbánya-Teher 

állomások között a Kerepesi út – Pongrácz utcai vasúti hídon. A fiú és a lány felmásztak a híd 

korlátjára, egy arra haladó azonosítatlan vonat elsodorta őket, holttestüket másnap a 2722 sz. 

vonat mozdonyvezetője jelentette (tiltott helyen járás). 

 

 Budapest, 2022. december 9. 

Karosi Róbert  

mb. vasútbiztonsági igazgató 
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