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Általános rendelkezések



Az Utasítás tartalma

◼ A KRESZ jelzései és szabályai mellett:

az alkalmazható jelzéseket,

és az alkalmazandó szabályokat tartalmazza.



Az Utasítás hatálya

◼ A BKV-nál 2009. február 1-től érvényes 

◼ valamennyi közúti vasúti pályán,

◼ kocsiszínben,

◼ javítótelepen,

◼ saját célú vágányon.



Az Utasítás ismerete

◼ A teljes Utasítás ismerete kötelező:

 forgalmi feladatot ellátó munkakörben,

 forgalom lebonyolításával, biztosításával 

összefüggő tevékenységet végzőkre,

az adott szakterületre érvényes rendelkezési, 

intézkedési és ellenőrzési joggal 

rendelkezőkre.



Az Utasítás ismerete

◼ Az Utasítás mellékleteinek ismerete:

az 1. és 2. melléklete mindenkire vonatkozik, 
akinek az Utasítás ismerete kötelező,

a 3. melléklet a hegyipályás közlekedéssel,

a 4. melléklet a teherjárat, illetve munkagép
közlekedéssel,

az 5. melléklet a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező, illetve a nosztalgia járművekkel 
összefüggő tevékenységet végzőkre 
vonatkozik. 



Az Utasítás jóváhagyása, 

módosítása és hatálytalanítása

◼ A közlekedési hatóság (NKH) hatásköre.

◼ A BKV-nál a meghatározott szakterület 
vezetőjének írásos utasításával történik:

az életbe léptetése,

a módosítások életbe léptetése,

a hatálytalanítása.



Az Utasítás kiegészítői

◼ A BKV-nál kiadott és érvényes társasági 

utasítások, szabályzatok, rendelkezések 

és előírások.

◼ Nem lehetnek az Utasítás-sal ellentétesek!



Végrehajtási Utasítás kiadása

◼ Szükséges:

 ha a munka elvégzéséhez szükséges szabályokat 

nem tartalmazza az Utasítás,

 ha a munka vagy az adott hely sajátosságai miatt így 

biztosítható a feladat egységes végrehajtása,

 főjelzővel biztosított vasúti átjáró esetén,

más társaság kezelésében lévő vágányhálózathoz 

történő csatlakozási pontokon az átjárás 

szabályozására.



Kezelési Szabályzat kiadása

◼ Szükséges:

 a jelzőberendezés kezelésével kapcsolatos feladatok,

 az új járműtípus üzembehelyezésekor a 

vezetéstechnikai előírások,

 a járművezető munkáját közvetlenül érintő, a 

szerelvényen végrehajtott műszaki változások és a 

kapcsolatos vezetéstechnikai előírások 

ismertetésekor.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Általános rendelkezések

a jelzésekre, a jelzőkre és a jelzőeszközökre



A jelzések szerepe
 A jelzés parancs!

 Parancsot adnak valamely:
◼ forgalmi feladat azonnali végrehajtására,

◼ forgalombiztonsági intézkedés gyors megtételére.

 Szabályozzák a szerelvények közlekedését.

 Gyors, megbízható és egyértelmű kapcsolatot 
létesítenek a forgalmi szolgálatot végzők között.



Jelzések

 Jelző jelzése:

◼ fényjelző jelzése, 

◼ alakjelző jelzése.

 Jelzőeszközzel adott jelzés:

◼ hordozható jelzőeszközzel adott jelzés,

◼ szerelvényre szerelt jelzőeszközzel adott jelzés.

 Kézzel adott jelzés (jelzőeszköz hiányában).



Jelzők

 Fogalma:

◼ helyhez kötött berendezések, tárgyak,

◼ alakjukkal, színükkel, jelzést adó alkatrészükkel, 

helyzetükkel, különböző színű fényükkel,

◼ folyamatosan vagy szakaszosan,

◼ meghatározott jelzéseket adnak.



Jelzők

 Feladata: 

◼ A forgalom:

 szabályozása, 

 biztonságának növelése, 

 lebonyolításának segítése.



Jelzők

 Csoportosítása forgalmi szempontból:

◼ főjelzők:

 kétfogalmú,

 háromfogalmú,

◼ holdfényjelzők (közúti jelző, 3 lámpás),

◼ egyéb jelzők (jelzőtáblák, egyéb fényjelzők).



Jelzők

 Csoportosítása működésük szempontjából:

◼ önműködő:

 a haladó szerelvény által, járműérzékelők  

segítségével működik.

◼ félig önműködő:

 a tilos jelzés a haladó szerelvény által, a szabad 

jelzés emberi beavatkozás hatására jelenik meg.

◼ nem önműködő:

 csak emberi beavatkozás hatására működik.



A jelzők elhelyezése

 Azon vágány menetirány szerinti jobb 

oldalán, amelyikre érvényes.

 Szükség esetén:

◼ a vágány menetirány szerinti bal oldalán,

◼ a vágány felett is elhelyezhetők.



A jelzők elhelyezése

 Jelzőoszlopra, munkavezetéket tartó oszlopra, 

keresztsodronyra erősíthetők.

 A végrehajtáshoz szükséges távolságból 

észlelhető legyen.



Jelzőeszközök

 Fogalma:

◼ hordozható, vagy járműre rögzíthető tárgyak vagy 

berendezések,

◼ alakjukkal, színükkel, hangjukkal, meghatározott 

módon való tartásukkal, illetve mozgatásukkal,

◼ jelzések adására alkalmasak és rendszeresítettek. 



Jelzőeszközök

 Csoportosítása a jelzőeszközzel adott jelzés 

észlelhetősége alapján:

◼ látható jelzés adására alkalmas,

◼ hallható jelzés adására alkalmas.



Jelzőeszközök

 Csoportosítása a jelzőeszköz 

alkalmazhatósága szerint:

◼ nappal, jó látási viszonyok mellett,

◼ sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága 

esetén,

◼ nappal és sötétben egyaránt használható.



Követelmények a jelzések adásával 

szemben
 A jelzéseket:

◼ kellő időben és kellő ideig,

◼ a meghatározott módon és helyen,

◼ félreérthetetlenül kell adni.

 A jelzés ne váljon részben vagy egészben 
megfigyelhetetlenné.

 Kézi jelzőeszközzel a járművezető felé fordulva kell 
jelzést adni. (kivételek)



A jelzések megfigyelése

 A jelzések megfigyelésére kötelezettnek:

◼ a jelzéseket figyelembe kell venni,

◼ a jelzést a jelzésadás helyéig folyamatosan 

figyelni kell,

◼ a jelzés által kapott parancsot végre kell hajtani.



A jelzések megfigyelése

 Ha a szerelvény mozgásához szükséges jelzés 

nem észlelhető:

◼ azonnal meg kell állni,

◼ a jelzést adóval egyeztetni kell.

 A jelzések adásáért a jelzést adó a felelős.



Kétes jelzés

 Egy jelzésről kell eldönteni, hogy az szabályos vagy 
kétes!

 Kétesnek minősül a jelzés, ha:

◼ az értelme nem világos,

◼ nem meghatározott,

◼ nem utasításszerű,

◼ más jelzéssel összetéveszthető,

◼ hiányos.



Kétes jelzés

 Teendők kétes jelzés esetén:

◼ személy által adott:

 a szerelvényt azonnal meg kell állítani, és az álló 

szerelvénnyel a helyzet tisztázásáig elindulni tilos. 

◼ jelző által adott:

 használhatatlannak kell tekinteni a jelzőt.



Egyidejűleg adott eltérő értelmű 

jelzések

 Két szabályos jelzést észlel!

 A forgalombiztonsága szempontjából fontosabbat 

kell figyelembe venni!

 Ha az egyik kézi jelzés, a másik jelzővel adott jelzés, 

akkor a kézi jelzést kell figyelembe venni!
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Jelzési Utasítás

Főjelzők



Főjelzők

 Fogalma:

⚫ helyhez kötött fényjelzők, 

⚫ mindenkor a közlekedést szabályozzák,

⚫ állandóan valamely jelzést fejeznek ki.



Főjelzők

 kétfogalmú,

 háromfogalmú,

 lehet kiegészítő jelzése,

 tiltja vagy engedélyezi a szerelvény 

továbbhaladását,

 a jelzőlapon vörös és zöld fényű 

lámpák vannak.



Háromfogalmú főjelző 

jelzései 

 Tilos a 

továbbhaladás!

 A jelző előtt a 

szerelvénnyel meg 

kell állni.



Háromfogalmú főjelző 

jelzései

 Szabad a 

továbbhaladás 

egyenes irányban!

 A jelző mellett szabad 

az elhaladás, a jelzőt 

követő első csúccsal 

szemben fekvő váltó

egyenes irányban áll. 



Háromfogalmú főjelző 

jelzései

 Szabad a 

továbbhaladás kitérő 

irányban!

 A jelző mellett szabad 

az elhaladás, a jelzőt 

követő első csúccsal 

szemben fekvő váltó 

kitérő irányban áll. 



Biztosított vágányutas biztosítási 

körzet eleje

 A tábla kezdetétől 

biztosított 

vágányutas biztosító 

berendezés üzemel.

 A jelzőt az érintett 

pályaszakasz első 

főjelzőjének árbocán 

kell elhelyezni.



Biztosított vágányutas biztosítási 

körzet vége

 A tábla a biztosított 

vágányutas 

biztosító 

berendezéssel 

ellátott 

pályaszakasz végét 

jelzi.



Háromfogalmú főjelző 

jelzései

 Szabad a 

továbbhaladás 

egyenes irányban!

 A jelzőt követő 

biztosítási 

szakaszban nincs 

csúccsal szemben 

fekvő, kitérő irányban 

álló váltó.



Háromfogalmú főjelző 

jelzései

 Szabad a 

továbbhaladás kitérő 

irányban!

 A jelzőt követő 

biztosítási 

szakaszban lévő 

valamelyik csúccsal 

szemben fekvő váltó 

kitérő irányban áll.



Kétfogalmú főjelző jelzései

 Tilos a 

továbbhaladás!

 A jelző előtt meg 

kell állni.



Kétfogalmú jelző jelzései

 Szabad a 

továbbhaladás!

 A jelző mellett 

szabad az 

elhaladás.



Főjelzők kiegészítő jelzései

 Hívójelzés!

 A jelző előtt nem kell 
megállni, ha a vágány 
szabad  váltó 
állása!

 A jelzőt követő 
váltókon legfeljebb  
10 km/h lehet a 
sebesség.



Főjelzők kiegészítő jelzései

 Vonalszakasz-

foglaltság jelzés!

 Az egyvágányú 

pályaszakaszra 

ellenirányból 

szerelvény halad be, 

a jelző előtt meg kell 

állni  érzékelő.
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Jelzési Utasítás

Holdfényjelzők



Holdfényjelző jelzésképei



Holdfényjelző jelzései



Holdfényjelzők jelzései

◼ Tilos jelzés!

◼ Meg kell állni:

 a megállás helyét 

jelző vonal,

 a kijelölt gyalogos-

átkelőhely,

 az útkereszteződés,

 vagy a holdfényjelző 

előtt.



Holdfényjelző jelzései

◼ Előkészítő jelzés!

◼ Továbbhaladni tilos!

◼ Szabad jelzés 

következik, fel kell 

készülni az 

elindulásra.



Holdfényjelző jelzései

◼ Szabad jelzés!

◼ A fények 

elhelyezkedésétől 

függően – egyenesen 

– szabad 

továbbhaladni.



Holdfényjelző jelzései

◼ Szabad jelzés!

◼ A fények 

elhelyezkedésétől 

függően – balra –

szabad 

továbbhaladni.



Holdfényjelző jelzései

◼ Szabad jelzés!

◼ A fények 

elhelyezkedésétől 

függően – jobbra –

szabad 

továbbhaladni.



Holdfényjelző jelzései

◼ Szabad jelzés!

◼ A fények 

elhelyezkedésétől 

függően – egyenesen 

és jobbra – szabad 

továbbhaladni.



Holdfényjelző jelzései

◼ Szabad jelzés!

◼ A fények 

elhelyezkedésétől 

függően – egyenesen 

és balra – szabad 

továbbhaladni.



Holdfényjelző jelzései

◼ Szabad jelzés!

◼ A fények 

elhelyezkedésétől 

függően – jobbra és 

balra – szabad 

továbbhaladni.



Holdfényjelző jelzései

◼ Átmeneti jelzés!

◼ A forgalom iránya 
változik!

◼ Tilos jelzés következik:
 ha féktávolságon belül 

kapja  áthalad!

 ha féktávolságon kívül 
kapja  megáll!



Holdfényjelző jelzései

◼ A fények 

elhelyezkedésétől függően 

egyenesen, a 

holdfényjelző más 

fényjelzésétől függetlenül, 

tovább szabad haladni.

◼ Más irányban tilos a 

továbbhaladás.



Holdfényjelző jelzései

◼ A fények 
elhelyezkedésétől 
függően balra, a 
holdfényjelző más 
fényjelzésétől 
függetlenül, tovább 
szabad haladni.

◼ Más irányban tilos a 
továbbhaladás. 



Holdfényjelző jelzései

◼ A fények 

elhelyezkedésétől 

függően jobbra, a 

holdfényjelző más 

fényjelzésétől 

függetlenül, tovább 

szabad haladni.

◼ Más irányban tilos a 

továbbhaladás.



Holdfényjelző jelzései

◼ Veszélyes helyre 
figyelmeztető jelzés!

◼ Fokozott óvatosság!

◼ Mérsékelt sebesség!

◼ KRESZ jelzései, 
szabályai az 
irányadóak.
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Indítójelzők



Indítójelző jelzése

◼ Az indítási engedély 

megadására szolgál.

◼ Az indítási jellel együtt 

akusztikailag is 

jelezhetik az indítási 

engedélyt.



Indítójelző jelzése

◼ Az indítójelző csak akusztikailag is adhat 

indítási engedélyt.

◼ Nem jelent azonnali indítási parancsot.
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Váltójelzők 

és a 

váltóállítás helyére 
figyelmeztető jelző



Távvezérelt váltók jelzései

 A váltó egyenes 
irányban áll.



Távvezérelt váltók jelzései

 A váltó kitérő irányban 
áll.



Távvezérelt váltók jelzései

 A váltó egyenes 
irányban áll.



Távvezérelt váltó jelzései

 A váltó egyenes 
irányban áll.

 A váltó elektromos 
úton reteszelve van.



Távvezérelt váltó jelzései

 A váltó kitérő irányban 
áll.



Távvezérelt váltó jelzései

 A váltó kitérő irányban 
áll.

 A váltó elektromos 
úton reteszelve van.



Távvezérelt váltók jelzései

 A váltó egyenes 
irányban áll.



Távvezérelt váltó jelzései

 A váltó kitérő irányban 
áll.



Távvezérelt váltó jelzései

 A váltó az átállítás 
folyamata alatt van.

 A váltójelzőn a váltó 
elektromos úton 
történő reteszeléséig 
látható a fehér vagy 
vörös kör alakú 
jelzéskép.



Távvezérelt váltók jelzései

 A váltó egyenes 
irányban áll.

 A váltó elektromos 
úton reteszelve van.



Távvezérelt váltó jelzései

 A váltó kitérő irányban 
áll.

 A váltó elektromos 
úton reteszelve van.



A járművezető által távvezérléssel történő 

váltóállítás helyére figyelmeztető jelző

 A kék fényű lámpa a 
szánszerkezet helyét 
jelzi.

 A váltóállító 
szánszerkezettel egy 
vonalban kell 
elhelyezni.



 A fehér alapon kék 
pontot ábrázoló tábla 
a rádiós, vagy egyéb 
módon történő 
váltóállítás helyét 
jelzi.

 Az érzékelési 
szakasz elején kell 
elhelyezni.

A járművezető által távvezérléssel történő 

váltóállítás helyére figyelmeztető jelző
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Utasítás

Ellenőrző jelzők



Főjelző ellenőrző jelzője

⚫ Főjelző után kerül 

elhelyezésre.

⚫ Azt jelzi, hogy a 

szerelvény mögötti 

főjelző újra Tilos a 

továbbhaladás! jelzést 

mutat.



Közúti fedezőjelző ellenőrző 

jelzője

⚫ Ott helyezik el, ahol a 

szerelvények 

közlekedésének 

biztosítására közúti 

fedezőjelző üzemel.

⚫ Azt jelzi, hogy a közúti 

fedezőjelzőn, a közúti 

járművek részére Tilos a 

továbbhaladás! jelzés van.



Közúti fedezőjelző működése
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Jelzési Utasítás

Forgalomtechnikai jelzők



Forgalomtechnikai összehangolás jelző

 A következő főjelzővel 
vagy holdfényjelzővel 
összefüggésben 
működő előjelző 
lámpa.

 A továbbhaladás 
irányát jelző fekete 
pontok elhelyezése az 
aktuális iránynak 
megfelelő.



Forgalomtechnikai összehangolás jelző

 A szerelvénynek 
ilyenkor célszerű 
elindulnia a 
megállóhelyről, vagy 
áthaladnia az ellenőrző 
ponton, hogy a 
következő főjelzőhöz 
vagy holdfényjelzőhöz 
annak szabad jelzésére 
érkezzen.



Forgalomtechnikai ellenőrző jelző

 A holdfényjelzővel együtt 
helyezik el.

 Azt jelzi, hogy a villamos 
forgalmától függő 
üzemmódban működő 
jelzőberendezés a szerelvény 
bejelentkezését fogadta.

 Sikertelen bejelentkezés 
esetén nyomógomb 
megnyomásával kell 
bejelentkezni.



Autóbuszforgalom időszakosan a 

villamosvágányon jelző

 Rendszerint a 
holdfényjelzővel együtt 
helyezik el.

 Azt jeli, hogy a 
következő 
pályaszakaszon 
autóbuszforgalomra kell 
számítani.
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Jelzési Utasítás

Megállóhely jelzőtáblák



Megállóhely jelzőtábla

 A közúti vasúti 
szerelvények 
megállóhelyét jelzi.

 A tábla kétoldalas 
kivitelben is 
elhelyezhető.

 A megállóhely jellegére 
a megállóhely 
jelzőtábla alatt 
elhelyezett kiegészítő 
tábla utal. 



Megállóhely jelzőtábla

 Egyes jellegű 

megállóhely.

 A kiegészítő tábla lehet 

fehér vagy sárga 

alapszínű.

 Egyes jellegű 

biztonsági megállóhely.



Megállóhely jelzőtábla

 Kettős jellegű 

megállóhely.

 A kiegészítő tábla lehet 

fehér vagy sárga 

alapszínű.

 Kettős jellegű 

biztonsági megállóhely.



 Egyes jellegű megállóhely.

 A kiegészítő tábla:

⚫ készülhet fekete vagy 

vörös alapon fehér 

betűkkel,

⚫ tartalmazhatja a 

megállóhely nevét is.

 Egyes jellegű biztonsági 

megállóhely.

Megállóhely jelzőtábla



 Kettős jellegű megállóhely.

 A kiegészítő tábla:

⚫ készülhet fekete vagy 

vörös alapon fehér 

betűkkel,

⚫ tartalmazhatja a 

megállóhely nevét is.

 Kettős jellegű biztonsági 

megállóhely.

Megállóhely jelzőtábla



Megállóhely jelzőtábla

 Hagyományőrző 

megállóhely jelzőtábla.

 Egyértelműen utalnia 

kell a megállóhelyre és 

annak jellegére.

 A megállóhely jellegére 

utaló jelzés a táblán is 

elhelyezhető.



Megállóhely jelzőtábla

 Ha nincs a megállóhely 
jellegére utaló jelzés 
vagy kiegészítő tábla, 
akkor azt egyes jellegű 
megállóhelynek kell 
tekinteni.

 Ha a rajta lévő szöveg 
vörös színű, akkor 
biztonsági 
megállóhelynek kell 
tekinteni.



Megállóhely jelzőtábla

 A Leszállóhely kiegészítő 

táblával ellátott 

megállóhelynél csak az 

utasok leszállása miatt 

kell megállni.



Megállóhely jelzőtábla

 A Szükségleszállóhely

kiegészítő táblával 

ellátott megállóhelynél 

csak akkor kell 

megállni, ha a 

szükségleszállóhelyet 

követő megállóhelyre a 

szerelvény nem tud 

behaladni.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Ellensúlyos váltó jelzései



Ellensúlyos váltó váltójelzőjének és 

állítókészülékének jelzései 

◼ A váltó a csúccsal 

szemben haladó 

szerelvény részére 

egyenes irányban áll.



Ellensúlyos váltó váltójelzőjének és 

állítókészülékének jelzései

◼ A váltó a csúccsal 

szemben haladó 

szerelvény részére 

kitérő irányban áll.



Ellensúlyos váltó váltójelzőjének és 

állítókészülékének jelzései

◼ A váltó a gyökkel 

szemben haladó 

szerelvény részére 

egyenes irányban áll.



Ellensúlyos váltó váltójelzőjének és 

állítókészülékének jelzései

◼ A váltó a gyökkel 

szemben haladó 

szerelvény részére 

kitérő irányban áll.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Váltók csúcssínrögzítésére 
vonatkozó jelzések



Mechanikus csúcssínrögzítéssel felszerelt 

váltó jelzőtábla 

 Kétoldalas kivitelű.

 A váltó mechanikus 
csúcssínrögzítő 
berendezéssel van 
felszerelve.



Mechanikus csúcssínrögzítéssel felszerelt 

váltó jelzőtábla

 A mechanikus 
csúcssínrögzítéssel 
felszerelt váltók nem 
hasíthatók.



Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó 

jelzőtábla 

 A váltó utánjáró 
kialakítású, ha:
◼ a csúcssínek nincsenek 

rögzítve,

◼ és rugós szerkezet vagy 
speciális váltóhajtómű 
nem tartja a 
csúcssíneket 
végállásban.



Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó 

jelzőtábla

 Utánjáró váltóra 
ráhaladni:

◼ gyökkel szemben 
szabad!

◼ csúccsal szemben tilos!



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Találkozási tilalom jelzései



Találkozási tilalom jelzései

 Találkozási tilalom, 

elsőbbség a 

szembejövő 

szerelvénnyel 

szemben!

 A Találkozási tilalom 

vége tábláig, az 

ellenkező irányú 

vágányon haladó vagy 

álló szerelvény mellett 

elhaladni tilos.



Találkozási tilalom jelzései

 Találkozási tilalom, a 

szembejövő szerelvény 

elsőbbsége!

 A Találkozási tilalom 

vége tábláig, az 

ellenkező irányú 

vágányon haladó vagy 

álló szerelvény mellett 

elhaladni tilos.



Találkozási tilalom jelzései

 Találkozási tilalom 

vége!

 A Találkozási tilalom 

kezdete jelzőtábla 

hatálya alá eső 

vágányszakasz végét 

jelzi.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Lassan járható pályarész 

jelzései



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ Lassan járható 

pályarész kezdete 

jelzőtábla!

⚫ A lassan járható 

pályarész kezdeténél 

helyezik el.



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ Lassan járható 

pályarész vége 

jelzőtábla!

⚫ A lassan járható 

pályarész végénél 

helyezik el.



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ A jelzőtáblán az 
alkalmazható legnagyobb 
sebesség értékét jelző 
fekete szám látható.

⚫ A szerelvény első 
homlokfalának a jelzőtábla 
melletti elhaladásától 
kezdődően legfeljebb a 
jelzett sebességgel (km/h) 
szabad haladni. 



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ A kiegészítő jelzőtáblán 
megjelölt időszakban a 
szerelvény első 
homlokfalának a 
jelzőtábla melletti 
elhaladásától 
kezdődően legfeljebb a 
jelzett sebességgel 
(km/h) szabad haladni. 



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ A kiegészítő jelzőtáblán 

megjelölt típusú 

szerelvény első 

homlokfalának a 

jelzőtábla melletti 

elhaladásától 

kezdődően legfeljebb a 

jelzett sebességgel 

(km/h) szabad haladni. 



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ A Lassan járható 

pályarész kezdete 

jelzőtábla hatálya a 

kiegészítő jelzőtáblán 

megjelölt típusú 

szerelvényre nem 

vonatkozik. 



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ A váltón a kiegészítő 

jelzőtáblán megjelölt 

irányban közlekedő 

szerelvényre továbbra 

is vonatkozik a Lassan 

járható pályarész 

kezdete jelzőtábla 

hatálya. 



⚫ A kiegészítő táblán jelzett távolságra kezdődik a lassan 

járható pályarész.

⚫ A Lassan járható pályarész kezdete jelzőtábla előjelezhető.

50 m

Lassan járható pályarész 

jelzései



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ Ha újabb Lassan járható pályarész kezdete

jelzőtábla nagyobb sebességet jelez, a 

szerelvény sebességet akkor növelheti, ha a 

szerelvény utolsó kerekével is elhaladt a 

nagyobb sebességet jelző Lassan járható 

pályarész kezdete jelzőtáblánál.



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ Ha újabb Lassan járható pályarész kezdete

jelzőtábla kisebb sebességet jelez, a szerelvény 

sebessége az újabb Lassan járható pályarész 

kezdete jelzőtáblától csak a kisebb értékű lehet.



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ Ha a lassan járható pályarész végét jelzőtábla jelzi, 

a szerelvény sebességet akkor növelheti, ha a 

szerelvény utolsó kerekével is elhaladt a  Lassan 

járható pályarész vége jelzőtáblánál.



Lassan járható pályarész 

jelzései

⚫ Ha a lassan járható pályarész végét olyan jelzőtábla 

jelzi, ami alatt „E” betűt ábrázoló kiegészítő táblát 

helyeztek el, a szerelvény sebességet akkor növelheti, 

ha a szerelvény első homlokfala elhagyta a Lassan 

járható pályarész vége jelzőtáblát.

E



Megállj! jelzőtábla 

⚫ A szerelvények 

közlekedése elől elzárt 

pályarész előtt:

⚫ a vágány tengelyében,

⚫ vagy a keresztsodronyon

kell elhelyezni.

⚫ A szerelvénnyel a Megállj! 

jelzőtábla előtt meg kell 

állni.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Engedélyezett sebesség 

jelzőtáblák



Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 

◼ A jelzőtáblán 

 a kitérő (váltó) 

szimbóluma,

 és az alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelző 

fekete szám látható.



◼ A váltón csúccsal 
szemben:
 egyenes irányban és

 kitérő irányban

az alkalmazható 
legnagyobb sebesség 
értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 
növelhető, ha a 
szerelvény utolsó kereke 
is lehaladt a váltóról. 

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 



◼ A váltón csúccsal 

szemben egyenes 

irányban az 

alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 

növelhető, ha a 

szerelvény utolsó kereke 

is lehaladt a váltóról.

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 



◼ A váltón csúccsal 

szemben kitérő irányban 

az alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 

növelhető, ha a 

szerelvény utolsó kereke 

is lehaladt a váltóról.

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 



◼ A váltón csúccsal 
szemben:
 egyenes irányban és

 kitérő irányban

az alkalmazható 
legnagyobb sebesség 
értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 
növelhető, ha a 
szerelvény utolsó kereke 
is lehaladt a váltóról.

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 



◼ A váltón gyökkel 
szemben:
 egyenes irányban és

 kitérő irányban

az alkalmazható 
legnagyobb sebesség 
értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 
növelhető, ha a 
szerelvény utolsó kereke 
is lehaladt a váltóról.

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 



◼ A váltón gyökkel 

szemben egyenes 

irányban az 

alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 

növelhető, ha a 

szerelvény utolsó kereke 

is lehaladt a váltóról.

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 



◼ A váltón gyökkel 

szemben kitérő irányban 

az alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 

növelhető, ha a 

szerelvény utolsó kereke 

is lehaladt a váltóról.

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla 



◼ A váltón gyökkel 
szemben:

 egyenes irányban és

 kitérő irányban

az alkalmazható 
legnagyobb sebesség 
értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 
növelhető, ha a 
szerelvény utolsó kereke 
is lehaladt a váltóról.

Váltón engedélyezett sebesség 
jelzőtábla



Vágánykereszteződésen 
engedélyezett sebesség jelzőtábla 

◼ A jelzőtáblán

 a vágánykereszteződés

szimbóluma,

 az alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelző 

fekete szám látható.



Vágánykereszteződésen 
engedélyezett sebesség jelzőtábla

◼ A jelzőtáblát követő 

vágánykereszteződésen 

az alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 

növelhető, ha a szerelvény 

utolsó kereke is lehaladt a 

vágánykereszteződésről. 



Vágánykereszteződésen 
engedélyezett sebesség jelzőtábla

◼ Egymás után több – a 
kiegészítő jelzőtáblán 
jelzett számú –
vágánykereszteződés is 
található, melyeken az 
engedélyezett sebesség 
értéke azonos.

◼ A sebesség csak akkor 
növelhető, ha a 
szerelvény utolsó kereke 
is lehaladt a 
vágánykereszteződésről.



Trolibusz munkavezeték-kereszteződés 
alatt engedélyezett sebesség jelzőtábla 

◼ A jelzőtáblán 

 az áramszedő 

szimbóluma,

 az alkalmazható 

legnagyobb sebesség 

értékét (km/h) jelző 

fekete szám látható.



Trolibusz munkavezeték-kereszteződés 
alatt engedélyezett sebesség jelzőtábla

◼ A jelzőtáblát követő villamos 
és trolibusz 
munkavezetékeinek 
kereszteződése alatt az 
alkalmazható legnagyobb 
sebesség értékét (km/h) jelzi.

◼ A sebesség csak akkor 
növelhető, ha a szerelvényen 
üzemelő áramszedő(k) a 
villamos és trolibusz 
munkavezetékeinek 
kereszteződése alatt 
áthaladt(ak).



Trolibusz munkavezeték-kereszteződés 
alatt engedélyezett sebesség jelzőtábla

◼ Ha egy útkereszteződésben 
a trolibusz és villamos 
munkavezetékeinek 
kereszteződéséből kettő 
vagy több van, akkor a jelzés 
mindegyikre vonatkozik.

◼ A sebesség csak akkor 
növelhető, ha a szerelvényen 
üzemelő áramszedő(k) a 
villamos és trolibusz 
munkavezetékeinek 
kereszteződése alatt 
áthaladt(ak).



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Villamosfékezésre kijelölt 
pályaszakasz jelzései



Villamosfékezésre kijelölt pályaszakasz 

jelzései 

 Villamosfékezésre kijelölt 
pályaszakasz kezdete 
jelzőtábla:

◼ forgalombiztonsági 
okból helyezik el, 

◼ a villamosfékezésre 
kijelölt pályaszakasz 
kezdeténél,

◼ a munkavezetéket tartó 
oszlopon vagy 
keresztsodronyon.  



Villamosfékezésre kijelölt pályaszakasz 

jelzései

 A jelzett 
pályaszakaszon:

◼ a sebesség tartására 
folyamatosan a 
villamosféket kell 
használni,

◼ legfeljebb 30 km/h 
sebességgel szabad 
haladni. 



Villamosfékezésre kijelölt pályaszakasz 

jelzései

 A jelzett pályaszakaszon:

◼ a megállított 
szerelvénnyel ismét 
elindulni lehetőleg 
menetre kapcsolás 
nélkül, a rögzítőfék
oldásával kell,

◼ majd a megengedett 
sebesség tartására újra 
a villamosféket kell 
használni.



Villamosfékezésre kijelölt pályaszakasz 

jelzései

 Villamosfékezésre kijelölt 
pályaszakasz vége 
jelzőtábla:

◼ kijelölt pályarész 
végénél kell elhelyezni,

◼ a kijelölt pályaszakaszra 
vonatkozó szabályokat 
addig kell alkalmazni, 
amíg a szerelvény 
utolsó kereke el nem 
haladt a jelző mellett.



Villamosfékezésre kijelölt pályaszakasz 

jelzései

 A villamosfékezésre kijelölt 
pályaszakaszra vonatkozó 
szabályok alkalmazását 
megszüntetheti más, 
megállásra felszólító 
jelzés:

◼ megállóhely,

◼ biztonsági megállóhely,

◼ a megállás helyét jelző 
tábla.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Egyéb jelzők



Biztonsági határjelző 

⚫ Három egyenlő részre 
felfestett fehér-fekete-fehér 
színű

⚫ gerenda, 

⚫ síndarab,

⚫ felfestés.

⚫ Két összefutó vágány között 
azon a helyen kell 
elhelyezni, ahol a két 
vágány űrszelvénye
érintkezik. 



Biztonsági határjelző

⚫ Két összefutó vágány között 

azt a helyet jelöli meg:

⚫ amelyen belül az egyik 

vágányon álló vagy 

mozgó szerelvény, 

⚫ a másik vágányon való 

biztonságos közlekedést 

nem akadályozza, illetve 

nem veszélyezteti.



Vágány kenve jelzőtábla 

⚫ A jelzőtáblát követő ívben 
a vágányokat 
rendszeresen kenik:

⚫ a nyomkarima és a sín 
súrlódásának,

⚫ a zaj csökkentésének 
érdekében.

⚫ Az ilyen pályaszakaszon: 

⚫ fokozott óvatossággal 
kell közlekedni,

⚫ veszély esetét kivéve 
homokszórót használni 
nem szabad.



Űrszelvénybe nyúló létesítményre 

figyelmeztető jelzőtábla 

⚫ A jelzőtábla a vasúti pálya 
melletti létesítmények 
űrszelvénybe nyúló részét 
jelzi.

⚫ A létesítmények oldalról 
vagy felülről az 
űrszelvénybe nyúló 
részeire, azok irányát 
jelezve kell elhelyezni.



Űrszelvénybe nyúló létesítményre 

figyelmeztető jelzőtábla

⚫ A jelzőtábla után 
fokozott óvatossággal 
kell közlekedni.

⚫ A megjelölt pályarészen 
a szerelvény 
elhaladáskor nem 
tartózkodhat senki.



Szakaszszigetelő jelző 

⚫ Az olyan szakaszszigetelő 
helyét jelöli, ahol a 
szerelvény üzemelő 
áramszedőjének 
(áramszedőinek) a 
szakaszszigetelő alatt 
történő elhaladás előtt a 
vontatómotorok 
menetáramát ki kell 
kapcsolni.



Szakaszszigetelő jelző

⚫ A Szakaszszigetelő 
jelző-vel megjelölt 
szakaszszigetelő alatt 
csak kikapcsolt 
vontatómotorok 
menetáramával 
szabad áthaladni a 
szerelvényen üzemelő 
áramszedő(k)nek.



Feszültséghatár jelzőtábla 

⚫ Két különböző feszültségű 

munkavezeték határa, 

amelyek között 

feszültségmentes szakasz 

helyezkedik el.



Feszültséghatár jelzőtábla

⚫ A jelzésen túli 

pályaszakaszra 

behaladni csak olyan 

szerelvénnyel szabad, 

amely:

⚫ mindkét feszültség alatti 

közlekedésre alkalmas, 

vagy

⚫ nem villamos üzemű.



Villamosszerelvény állj! jelzőtábla 

⚫ Villamos üzemű szerelvény 

által be nem járható 

pályaszakasz elején, vagy 

az ilyen szakaszra vezető 

vágány váltója előtt kell 

elhelyezni.

⚫ Villamos üzemű 

szerelvénnyel a jelzőtábla 

előtt meg kell állni.



Különleges jelző a felsővezetékről 

történő energiaellátáshoz 

⚫ A jelző a forgalmi 

dolgozók számára nem 

hordoz információt.



F.1. számú 
Jelzési Utasítás

Kiegészítő jelzők



Kiegészítő jelzők 

◼ Jelzők alatt elhelyezhető, azok 
hatályának pontosítására alkalmazható 
kiegészítő táblák.

◼ A jelzőtáblán sárga alapon fekete 
felirattal kiegészítő információ található. 



Kiegészítő jelzők

◼ A jelző hatálya csak 
a nyíl irányában áll 
fenn.



Kiegészítő jelzők

◼ A jelző hatálya csak 
a megjelölt 
időszakban áll fenn.



Kiegészítő jelzők

◼ A jelző hatálya csak 
a táblán megjelölt 
járműtípusra 
vonatkozik. Ganz

TW6000



Kiegészítő jelzők

Kivéve:

TW6000

◼ A jelző hatálya a 
táblán megjelölt 
járműtípusra nem 
vonatkozik.



Kiegészítő jelzők

◼ A jelző hatálya a táblán 
feltüntetett számú, egymást 
követő:

◼ váltón,

◼ vagy vágánykereszteződésen 
érvényes. 



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Érvénytelen és 
használhatatlan jelzők



Érvénytelen jelző

 Az üzemben volt, de 
szükségtelenné vált és el 
nem távolított, vagy az 
építés alatt levő, de még 
üzembe nem helyezett 
főjelzőre:

◼ fekete-sárga sávos 
ferde keresztet 
(érvénytelenítő jelzést) 
kell helyezni,

◼ a fényjelzéseket ki kell 
kapcsolni.



Érvénytelen jelző

 Az érvénytelen főjelző 
mellett megállás nélkül 
tovább szabad haladni:

◼ ha a főjelzőn 
elhelyezték az 
érvénytelenítő jelzést,

◼ és a főjelző egyik fénye 
sem világít.

 Az egyéb érvénytelen 
jelzőket el kell távolítani. 



Időszakosan érvénytelenített főjelző

 Az érintett főjelzőket 
időszakosan érvényteleníteni 
kell, ha valamely szolgálati 
helyen:
◼ a nap meghatározott 

szakaszában, 
◼ a szolgálat rendszeresen 

szünetel, 
◼ és a szolgálati helyről kezelt 

főjelzőket üzemen kívül 
helyezik.



Időszakosan érvénytelenített főjelző

 A főjelzőn:

◼ téglalap alakú, fehér 
alapszínű sárga-fekete 
szegélyű táblát kell 
elhelyezni, amin az 
üzemen kívül helyezés 
időtartama van 
feltüntetve,

◼ a fényjelzéseket ki kell 
kapcsolni.



Időszakosan érvénytelenített főjelző

 A tábla által jelzett 
időtartamban – ha üzemen 
kívül van helyezve – a 
jelző érvénytelen.

 Olyan végállomásokon, 
ahol az egyes napokon 
nem azonos időpontokban 
kerül kikapcsolásra a 
berendezés, ott a 
teendőket végállomási 
Végrehajtási Utasítás-ban 
kell szabályozni.  



Használhatatlan jelzők

 Használhatatlannak 
kell minősíteni a jelzőt  
ha:
◼ bármely ok miatt nem 

kezelhető,

◼ jelzést adó alkatrésze 
sérült, vagy törött,

◼ kétes jelzést ad,

◼ a jelző lámpái nem 
világítanak.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Jelzőeszközzel adható jelzések



Jelzőeszközzel adható 

jelzések

 Látható jelzések adására alkalmazható 

jelzőeszközök:

⚫ Nappal, jó látási viszonyok esetén 

alkalmazható:

• sárga színű jelzőzászló

⚫ Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága 

esetén alkalmazható:

• fehér fényű jelzőlámpa

⚫ Nappal és sötétben is alkalmazható:

• jelzőbot



Jelzőeszközzel adható 

jelzések

 Hallható jelzések adására alkalmas 

jelzőeszközök:

⚫ pályacsengő,

⚫ jelzőcsengő,

⚫ jelzőharang,

⚫ légsíp,

⚫ jelzősíp.

 Napszaktól és a látási viszonyoktól 

függetlenül alkalmazhatók.



F.1. számú 

Jelzési Utasítás

Látható jelzések



Látható jelzések

 Szabad jelzés:

◼ Nappal, jó látási 
viszonyok esetén,

◼ a járművezető felé 
fordulva,

◼ a sárga színű 
jelzőzászló, vagy a jobb 
kar,

◼ függőleges irányban 
történő fel- és lefelé 
mozgatásával adható.



Látható jelzések

 Szabad jelzés:

◼ Sötétben, vagy a 
távolbalátás 
korlátozottsága esetén,

◼ a járművezető felé 
fordulva,

◼ a fehér fényű 
jelzőlámpa,

◼ függőleges irányban 
történő fel- és lefelé 
mozgatásával adható.



Látható jelzések

 Szabad jelzés jelentése:

◼ a szerelvény biztonságos közlekedésének 

akadálya nincs,

◼ szabad a továbbhaladás.



Látható jelzések

 Lassan jelzés:

◼ Nappal, jó látási 
viszonyok esetén,

◼ a járművezető felé 
fordulva,

◼ a sárga színű 
jelzőzászló, vagy a jobb 
kar,

◼ ferdén lefelé való 
nyugodt tartásával 
adható.



Látható jelzések

 Lassan jelzés:

◼ Sötétben, vagy a 
távolbalátás 
korlátozottsága esetén,

◼ a járművezető felé 
fordulva,

◼ a fehér fényű 
jelzőlámpa,

◼ derékmagasságban 
mozdulatlanul oldalt 
tartásával adható. 



Látható jelzések

 Lassan jelzés jelentése:

◼ a jelzésadó mellett meg kell állni,

◼ tájékozódni kell:

 a lassan bejárandó pályaszakasz hosszáról,

 a lassúmenet okáról,

◼ és a lassan bejárandó pályaszakaszon legfeljebb  

20 km/h sebességgel szabad közlekedni. 



Látható jelzések

 Megállj jelzés:

◼ Nappal, jó látási 
viszonyok esetén,

◼ a járművezető felé 
fordulva,

◼ a sárga színű 
jelzőzászló, vagy az 
egyik kar,

◼ test előtti 
körbeforgatásával 
adható.



Látható jelzések

 Megállj jelzés:

◼ Sötétben, vagy a 
távolbalátás 
korlátozottsága 
esetén,

◼ a járművezető felé 
fordulva,

◼ a fehér fényű 
jelzőlámpa, vagy 
bármilyen színű fény,

◼ test előtti 
körbeforgatásával 
adható.



Látható jelzések

 A Megállj jelzést a szerelvény teljes megállásáig kell 
adni.

 Megállj jelzés jelentése:

◼ a haladó szerelvényt azonnal meg kell állítani,

◼ az álló szerelvényt elindítani nem szabad.

 A szerelvénnyel elindulni csak a helyzet tisztázása 
után szabad. 



Látható jelzések

 Jelzőbot alkalmazása:

◼ Egyvágányú pályán a kétirányú közlekedés 
biztonságos szabályozására használható.

◼ Ha az egyvágányú pálya egy pályaszakaszból áll, 
akkor a vörös színű jelzőbotot kell használni.

◼ Ha az egyvágányú pálya több pályaszakaszból áll, 
akkor különböző színű jelzőbotokat kell 
használni.  Társasági Utasítás szabályozza!



F.1. számú 
Jelzési Utasítás

Hallható jelzések



Hallható jelzések

◼ Figyelj jelzés
◼ A jelzőeszközzel adott egy hosszú hang 

( ― ).

◼ Figyelj jelzést kell adni:
◼ minden olyan esetben, amikor a személy-

és vagyonbiztonság megköveteli,

◼ szerelvény tolásának megkezdésekor.



Hallható jelzések

◼ Lassan jelzés
◼ A jelzőeszköz ismételt egyenletes ütemű 

megszólaltatása (―  ―  ―  ―  ― ).
◼ Az egymást követő jelzések között 3-4 másodperc 

szünetet kell tartani.

◼ Lassan jelzés adható:
◼ szerelvény tolásakor, a tolás folytatására.

◼ Lassan jelzés jelentése: 
◼ a szerelvénnyel legfeljebb 20 km/h sebességgel 

szabad haladni.



Hallható jelzések

◼ Megállj jelzés:
◼ A jelzőeszköz két gyors egymás utáni megszólaltatása  

( .  . ). 
◼ Elektromos működtetésű pályacsengővel nem adható a 

jelzés.
◼ A jelzést szükség esetén többször is meg kell ismételni.

◼ Megállj jelzést kell adni:
◼ ha a szerelvényt előre látható ok miatt kell megállítani.

◼ Megállj jelzés jelentése:
◼ a szerelvényt azonnal meg kell állítani.



Hallható jelzések

◼ Vészjelzés:
◼ A jelzőeszköz többszöri (legalább háromszori) gyors 

egymás utáni megszólaltatása ( .  .  . ).
◼ Elektromos működtetésű pályacsengővel nem adható a 

jelzés.

◼ Vészjelzést kell adni:
◼ minden olyan esetben, amikor a forgalom biztonsága 

megköveteli.

◼ Vészjelzés jelentése:
◼ a szerelvényt vészfékezéssel azonnal meg kell állítani.



Hallható jelzések

◼ Indulás jelzés:

◼ a járművezető vagy a járműkísérő adja:

◼ indulásjelző berendezéssel,

◼ jelzősíppal,

◼ a szerelvény típusától függően lehet:

◼ akusztikai és fényjelzés egyidejűleg,

◼ csak akusztikai jelzés,

◼ a jelzősíppal adott egy hosszú és utána 

2-3 másodperc múlva egy rövid hang ( ―  . ).



F.1. számú Jelzési Utasítás

Jelzések a szerelvényen



Jelzések a szerelvényen

◼ Hatósági jelzések a szerelvény külső részén:

❑ elöl-, hátul-, és oldalnézetből is jól láthatóan fel 
kell tüntetni a pályaszámot,

❑ jármű oldalfelületén legalább egy helyen fel kell 
tüntetni az üzemeltető nevét vagy jelképét.

◼ Hatósági jelzések a vezetőfülkében:

❑ fel kell tüntetni a járműre engedélyezett 
legnagyobb sebességet.



Jelzések a szerelvényen

◼ Hatósági jelzések az utastérben:

❑ a pályaszámot,

❑ a férőhelyek számát, ülő- és állóhely bontásban,

❑ az üzemeltető nevét és címét,

❑ a dohányzási tilalmat,

❑ az utazási feltételeket,

❑ a járművezetővel történő beszélgetés tilalmát jól 

látható módon fel kell tüntetni.



Jelzések a szerelvényen

◼ Homlok-irányjelzés:
❑ a szerelvény mindkét végén alkalmazandó jelzés,

❑ a járat jellegére utal,

❑ forgalmi járaton a viszonylatjelzést és a viszonylat 
végállomásának (vagy végállomásainak) nevét 
tartalmazza,

❑ egyirányú szerelvény hátfalán a viszonylatszám 
feltüntetése is elegendő,

❑ a forgalomból kocsiszínbe beálló szerelvényt a 
kocsiszínbe történő közlekedésre utaló felirattal 
kell ellátni, amennyiben az útvonala megállóhelyet 
érint.



Jelzések a szerelvényen

◼ Homlok-irányjelzés:
❑ a tanulójáratot, próbajáratot és különjáratot homlok-

irányjelzéssel el kell látni,

❑ a többi nem forgalmi járat a rendeltetésének 
megfelelő homlok-irányjelzéssel ellátható,

❑ a viszonylatszámot sötétben és a távolbalátás 
korlátozottsága esetén ki, vagy meg kell világítani,

❑ az elhelyezett információknak jól láthatónak kell 
lenniük.

◼ A szerelvények első szélvédője mögött 
elhelyezhetők egyéb – a  homlok-irányjelzéstől 
eltérő formátumú – jelzések is.



Jelzések a szerelvényen

◼ Oldal-irányjelzés:
❑ a szerelvény oldalán alkalmazandó jelzés,

❑ a járat jellegére utal,

❑ a forgalmi járaton a viszonylatszámot és a 
viszonylat végállomásainak nevét tartalmazza,

❑ de feltüntethetőek a közbenső megállóhelyek, 
illetve a járat útvonala is,

❑ kocsinként és oldalanként legalább egy jelzést kell 
jól látható módon elhelyezni,

❑ nem forgalmi járatokon az oldal-irányjelzés a járat 
jellegének megfelelően alkalmazható. 



Köszönöm a figyelmet!

A bemutató véget ért!



Ellenőrzési igazolvány



Intézkedési igazolvány



Rendelkezési igazolvány



Egyvágányú pályaszakasz

Olyan pályaszakasz, amelyen mindkét 
irányba ugyanazon a vágányon halad a 
forgalom.

Az egyvágányú pályán a forgalmi kitérők 
teszik lehetővé, hogy az ellenirányban 
közlekedő szerelvények a keresztezést 
(találkozást) lebonyolítsák.



Forgalmi kitérő

A közúti vasúti 
pályának helyenkénti 
olyan többvágányos 
kialakítása, amely az 
egyvágányú pályán az 
ellentétes irányba 
haladó szerelvények 
keresztezését 
(találkozását) teszi 
lehetővé. 



Nappal és sötét

Nappal:

• A reggeli szürkület megszűnésétől az esti 
szürkület kezdetéig terjedő időszak.

Sötét:

• Az esti szürkület kezdetétől a reggeli szürkület 
megszűnéséig terjedő időszak.

• A kellően ki nem világított aluljárókban, 
alagutakban nappal is.



Távolbalátás korlátozottsága

A napszaknak megfelelő jelzéseket,

időjárási okok miatt :

• pl.: köd, esőzés, havazás, porfelhő,

a szerelvényről,

a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból,

egyéb mozgásoknál a mozgás szabályozásához 

szükséges távolságból,

folyamatosan nem lehet látni.



Közúti vasúti pálya

A közúti vasúti szerelvények 

közlekedéséhez szükséges sínpálya, 

továbbiakban: vágány. 



Saját célú vágány

A közúti vasúti pályából kiágazó, illetve 

abba csatlakozó, az árufuvarozással 

kapcsolatos feladatok lebonyolítására 

szolgáló vágány. 



Járművezető

Az a személy, aki a szerelvényt ténylegesen 

vezeti, kivéve a hatósági vizsgát és az azt 

megelőző gyakorlati képzést, ahol a munkát 

irányító oktató minősül járművezetőnek.



Oktató

A jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek megfelelő személy, aki 

munkaköre vagy megbízása alapján 

elméleti, illetve gyakorlati képzést végez. 



Váltófelvágás

A gyökkel szemben 
közlekedő menet részére 
helytelenül álló, nem 
hasítható váltót a 
szerelvény kerekeinek 
nyomkarimái átállítják.

Váltót felvágni tilos!

A felvágott váltót 
hibásnak kell minősíteni. 



Forgalmi feladat, illetve szolgálat

A forgalmi és nem forgalmi járatok közlekedésével kapcsolatos 
szabályozás, szervezés, menetrendkészítés.

A szerelvények üzemképes állapotban tartása, felszerelése, 
elosztása, forgalomba helyezése.

A képzés, oktatás és vizsgáztatás.

A forgalom irányítása, lebonyolítása, ellenőrzése.

A forgalmi zavarok megelőzése, megszüntetése.



A jelzés parancs elve

A jelzés parancsoknak vagy értesítéseknek tudtul adása 
távolban lévők számára.

A jelzés parancs, tehát utasítást közöl!

A jelzés parancs, amit

• azonnal, késedelem nélkül,

• maradéktalanul, teljes egészében,

• feltétel nélkül, nem megkérdőjelezve a szükségszerűségét,

• fegyelmezetten kell végrehajtani.



Szerelvény

Fogalma:

A közúti vasúti pályán üzemszerűen 

közlekedő jármű vagy járműkombináció:

• egy kocsiból álló

• egyrészes, szóló jármű

• két vagy többrészes, csuklós jármű

• több kocsiból álló (iker vagy három kocsis)



Csuklós jármű

Két, vagy több kocsiszekrényből 

összeállított,

összefüggő utasterű,

csuklós összeköttetésű,

• ami a vízszintes és a függőleges erőket átviszi,

• és az egyes szekrényrészek térbeli elmozdulását 

lehetővé teszi. 



Vágányút

Fogalma: 

• A vágány egy menet számára, egy meghatározott 

kezdő- és végpont között lefoglalt szakaszának 

összessége, függetlenül a biztosítás mértékétől.

Csoportosítása:

• biztosított vágányút,

• részben biztosított vágányút 

• nem biztosított vágányút.



Vágányút

Biztosított vágányút:

• a váltók lezárásra és csúcssínjeik rögzítésre kerülnek,

• tiltott egyidejű menetek kizárásra kerülnek és biztosított 
az oldalvédelem,

• az érintett vágányszakaszok foglaltságának ellenőrzése 
folyamatos,

• 50 km/h sebességig a közúti vagy gyalogos átjárót nem 
kell biztosítani.

Részben vagy nem biztosított vágányút:

• az előbbi feltételek részben vagy egyáltalán nem 
teljesülnek.



Kitérő

Olyan vágányba (vagy kúszó kitérő esetén 
vágányra) épített felépítményi szerkezet, amely a 
szerelvények részére lehetővé teszi az egyik 
vágányról a másikra történő folyamatos 
áthaladását.

A kitérő részei:
• a váltó,

• a keresztezés,

• a kettőt összekötő vágányzat.



Váltó

Fogalma:

A váltó a kitérőnek 

azon része, amely a 

csúcssínek 

segítségével lehetővé 

teszi a szerelvény 

egyenes vagy kitérő 

irányba való haladását.



Váltó

A váltón csúccsal 

szemben történő 

közlekedés.

A váltón gyökkel 

szemben történő 

közlekedés.



Szabad a továbbhaladás egyenes 

irányban!



Szabad a továbbhaladás kitérő 

irányban!



Rádiójel által távvezérelt váltó 

A szerelvénybe beépített rádióhullámú 

jeladó segítségével állítható váltó. 



Űrszelvény

A vágány mellett és fölött szabadon 

tartandó térnek a vágányra merőleges 

metszete, amelyen belül a szerelvény a 

legkedvezőtlenebb körülmények között is 

biztosan elfér. 



Vágánykereszteződés

A vasúti pálya olyan kialakítása, amely 

lehetővé teszi a keresztező irányból érkező 

szerelvények saját vágányukon történő 

folyamatos továbbhaladását. 



Villamosfékezés

Olyan fékezés, amikor a generátorként 

működő motorban előállított villamos 

energia az ellenállásokban hővé alakul át, 

vagy visszatáplálódik a munkavezetékbe. 



Kísérő

A közúti forgalomban részt vevő 

szerelvényen a szükséges forgalmi 

feladatokat ellátó, arra kiképzett személy. 



Váltóállító szánszerkezet



Áramszedő 
Olyan berendezés, amely:

• a munkavezeték és a 
szerelvény főáramú 
berendezései között az 
elektromos kapcsolatot 
biztosítja,

• lehetőséget ad jelző 
vezérlésére, vágányút 
lezárására, illetve 
feloldására, 

• lehetőséget ad a 
munkavezeték hálózatáról 
kapcsolt elektromos váltók 
járművezető által történő 
állítására.



Hegyipálya

Hegyipályának kell 

tekinteni azt a 

pályaszakaszt, ahol 

az emelkedő 

legalább 1000 méter 

egybefüggő hosszban 

eléri a 40 ‰-et.

≥1000 m

≥40 m



Teherjárat

Teherszállítás céljából közlekedő nem 

forgalmi járat. 



Munkagép

Saját üzemi gépi erejével önálló mozgásra 

és munkavégzésre, vagy csak 

munkavégzésre képes jármű, amely utasok 

szállítására nincs berendezve, vontatásra 

pedig esetenként – külön rendelkezés 

szerint – használható. 



Rögzítőfék

Az álló szerelvény helyben tartására 

szolgáló, kizárólagosan mechanikai 

elemekből álló fék. 



Szolgálati hely

Az a munkaterület, amelyet a 

munkavállalónak a rábízott feladatok 

végrehajtásakor igénybe kell vennie. 



Utastér

A kocsiszekrény falai és a vezetőfülke 

elhatároló elemei által lezárt térrész, amely 

az utasok tartózkodására szolgál. 



Vészfékezés

Vészfékezésnek nevezzük, amikor a 

hirtelen, váratlanul felmerült veszély miatt 

kell a szerelvény sebességét a rendelkezésre 

álló összes fékkel és a homokszóró 

használatával a lehető legrövidebb idő alatt 

csökkenteni, illetve megállítani.


