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F. 2. számú 

Forgalmi Utasítás

Általános forgalmi 

rendelkezések



Alkalmasság a forgalmi szolgálat 

ellátására 

◼ Adott munkakörben forgalmi szolgálatot az 

láthat el, aki:

orvosilag alkalmas,

a szükséges tanfolyamot elvégezte és sikeres 

vizsgát tett,

és az egyéb előírásoknak megfelel.



Vezetői engedély

◼ A sikeres vizsgát 

tett járművezető

részére a hatóság 

„V” kategóriára 

érvényes Vezetői

engedély-t ad ki.



Társasági igazolás

◼ A sikeres vizsgát tett 

járművezető részére 

a munkáltató 

Társasági igazolás-t 

ad ki.



Vezetői engedély, Társasági 

igazolás

◼ Közúti vasúti járművet 
az vezethet, akinek az 
adott járműre mind a 
Vezetői engedély-e, 
mind a Társasági
igazolás-a érvényes.

◼ A munkavállaló vezetés 
közben mind a kettőt 
köteles magánál tartani.

◼ Külön-külön egyik sem 
jogosít a jármű 
vezetésére. 



Vezetői engedély, Társasági 

igazolás

◼ A szolgálati hely vezetőjének jelenteni kell:

az okmány elvesztését, 

bevonását, 

megsemmisülését, 

megrongálódását, 

és az adatváltozásokat.

◼ Ha szükséges, a cseréjéről gondoskodni kell.



A járművezetés gyakorlása

◼ A vezetői engedély kézhez vétele után az 

vezethet utasforgalomban önállóan, aki legalább 

48 órát munkamódszer-átadó felügyelete mellett 

gyakorolta a járművezetést.

◼ A gyakorlás után, még az önálló vezetés előtt, 

önállósító vizsgát kell tenni. (Személyfejlesztési 

Szabályzat)



A járművezetés gyakorlása

◼ Munkamódszer-átadó felügyelete mellett 
kell gyakorolni a járművezetést:

 típusvizsga után  meghatározott ideig,

pótoktatás után  meghatározott ideig,

ha 1 éven belül nem vezette az adott 
járműtípust  legalább egy órát,

ha a szolgálat kezdete előtt értesül arról, hogy 
egy éven belül nem vezetett az adott vonalon 
 legalább 1 fordulót.



A járművezetés gyakorlása

◼ Személyszállító jármű vezetésének gyakorlása 

csak forgalmi járaton történhet, kivétel:

 nosztalgia járművek,

 új vonal átadása,

 új járműtípus üzembe állítása,

 vonalismeret megszerzését szolgáló csoportos 

gyakorlás.

◼ A gyakorlás megtörténtét bizonylatolni kell.



Figyelem a forgalmi szolgálat 

ellátása közben 

◼ A forgalmi szolgálatot ellátó 

munkavállalónak munkája végzésekor 

minden figyelmét:

a munkájára,

az általa kezelt berendezések szabályos 

működésére, azok jelzéseinek ellenőrzésére 

kell fordítania. 



Figyelem a forgalmi szolgálat 

ellátása közben

◼ Tilos a járművezetőnek menet közben a 

munkavégzéshez nem tartozó tevékenységet 

folytatni:

 beszélgetni,

 rádiót hallgatni,

 mobiltelefont és kiegészítőit használni, kivétel: 

tolás,

 étkezni,

 olvasni,

 hallójáratát elzárni.



Figyelem a forgalmi szolgálat 

ellátása közben

◼ A munkahelyen tartani tilos:

a munka végzését akadályozó, 

a szabad kilátást korlátozó tárgyat, 

szeszesitalt, 

 tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, 

kivétel:

◼ talált tárgy,

◼ a munkavégzéshez szükséges anyagok. 



Figyelem a forgalmi szolgálat 

ellátása közben

◼ A szolgálati helyen tartózkodhat a 

beosztott munkavállalón kívül:

az oda beosztott gyakorló,

a berendezések működésének 

megfigyelésére, esetleg javítására illetékes 

munkavállaló,

a rendelkezésre, ellenőrzésre vagy 

intézkedésre jogosító igazolvánnyal ellátott 

személy.



Dohányzás

◼ A szerelvényeken

vezetőfülkében,

és az utastérben,

dohányozni tilos.

◼ A szolgálati helyen dohányozni csak az 

arra kijelölt helyen szabad.



A munkavégző képességre 

hátrányosan ható szer fogyasztása 

◼ A munkavállaló szolgálatot nem 
végezhet, ha:

szeszes ital, szesztartalmú étel, 

a munkavégzési képességre hátrányosan 
ható nyugtató, izgató vagy kábító hatású 
szer:
◼ kábítószer,

◼ doppingszer,

◼ bizonyos gyógyszer hatása alatt áll.



A munkavégző képességre 

hátrányosan ható szer fogyasztása

◼ A munkavégző képességre hátrányosan ható 
szer hatása alatt lévő munkavállalót:
 szolgálatba állítani,

 és a szolgálatban megtűrni nem szabad.

◼ Intézkedni kell a szükséges vizsgálat 
elvégzéséről.

◼ Az érintett munkavállaló köteles a 
vizsgálatnak alávetni magát.



A szolgálat megkezdése 

◼ A munkavállaló:

a szolgálati beosztáson megjelölt helyen és 

időpontban,

munkavégzésre alkalmas kipihent állapotban,

gondozott külsővel,

ha társasági szabályozás előírja, akkor 

formaruhában köteles megjelenni.



A szolgálat megkezdése

◼ Ha van beosztva a munkát a helyszínen 
közvetlenül irányító személy, akkor:
 a szolgálat megkezdése előtt nála jelentkezni kell,

 a vonatkozó társasági utasításban meghatározott 
módon ellenőrizni köteles a munkavállaló munkára 
képes állapotát.

◼ Szolgálatba csak beosztott munkavállaló állhat.

◼ A munkavállaló a szolgálat megkezdése előtt 
köteles tudomásul venni a munkájával 
kapcsolatos utasításokat, rendelkezéseket.



A szolgálat megkezdése

◼ A szolgálat megkezdését akadályozó körülményt 

(például betegség) a lehető legrövidebb időn 

belül, legkésőbb a szolgálat megkezdéséig 

jelenteni kell a munkáját közvetlenül irányító 

személynek.

◼ A szolgálatból való távolmaradást minden 

esetben igazolni kell.



A szolgálat átadás - átvétele, 

befejezése 

◼ A szolgálat átadásának – átvételének, 

befejezésének:

a szolgálati beosztáson megjelölt helyen 

és időpontban kell történnie,

kivétel, ha a munkavállaló az ettől való 

eltérésre utasítást kap az arra jogosult, 

társasági szabályozásban meghatározott 

személytől.



A szolgálat átadás - átvétele, 

befejezése

◼ A szolgálatot átadó köteles az átvevővel 

közölni:

a szerelvénnyel,

az útvonallal,

vagy az általa kezelt berendezés 

működésével kapcsolatos észrevételeket.



A szolgálat átadás - átvétele, 

befejezése

◼ Ha van beosztva a munkát a helyszínen közvetlenül 
irányító személy akkor az átadás-átvétel, illetve a 
befejezés tényét az érdekelt dolgozók kötelesek 
jelenteni.

◼ Ha a munkavállalót az előírt időben nem váltják le, 
akkor:

 a munkáját közvetlenül irányító személynek ezt 
jelenteni kell, 

 és a munkát tovább kell folytatni.

◼ A leváltást a munkát közvetlenül irányító személy a 
társasági Kollektív Szerződés-ben foglaltak szerint 
köteles biztosítani. 



A szolgálat átadás - átvétele, 

befejezése

◼ A járművezető a szerelvény vezetését csak a 
következő személyeknek adhatja át:
 az őt leváltó járművezetőnek,

 a hozzá beosztott és irányítása alatt dolgozó 
gyakorló járművezetőnek,

 az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, 
társasági utasításban meghatározott személynek, 
ha erről a járművezető munkáját közvetlenül 
irányító személyt értesítik,

 műszaki meghibásodás esetén a műszaki 
szakszolgálat érvényes vezetői engedéllyel 
rendelkező, szolgálatban lévő dolgozójának.



A szolgálat átadás - átvétele, 

befejezése

◼ A szolgálat csak akkor adható át, ha a leváltó 
munkavállaló:
 a szerelvény biztonságos vezetésére,

 vagy a berendezés kezelésére alkalmas állapotban 
van,

 és a munkavégzésre hátrányosan ható szer 
befolyása alatt nem áll.

◼ A vezetés átadását köteles a szolgálati 
okmányok megfelelő rovatába bejegyezni és a 
vezetést átvevővel aláíratni.



A szolgálat átadás - átvétele, 

befejezése

◼ Amennyiben a leváltó munkavégzésre 
alkalmas állapotával kapcsolatban kétely 
merül fel:

értesíteni kell a munkáját közvetlenül irányító 
személyt,

a szolgálat a leváltó munkavállalónak nem 
adható át,

a munkáját közvetlenül irányító személy 
intézkedni köteles.



Szolgálati hely elhagyása 

◼ A munkavállaló szolgálati helyét csak a 

munkáját közvetlenül irányító személy 

engedélyével hagyhatja el.

◼ Visszaérkezésekor:

 jelentkeznie kell a munkáját közvetlenül irányító 

személynél, 

 a munkáját közvetlenül irányító személy köteles 

vele közölni a szolgálat zavartalan és biztonságos 

folytatásához szükséges adatokat.



Szolgálati hely elhagyása

◼ Ha a munkavállalónak szolgálati helyét 
rendkívüli ok miatt kell elhagynia:

az adott körülmények között, a biztonság 
érdekében, a tőle elvárható minden 
lehetséges intézkedést meg kell tennie,

nem szükséges a munkáját közvetlenül 
irányító személy engedélye, de a szolgálati 
hely elhagyásának tényét mielőbb jelenteni 
kell. 



Utasítások kiadása és végrehajtása 

◼ Utasítások kiadása:

röviden és érthetően,

arra a területre adható, ahol a rendelkezésre 

vagy intézkedésre jogosult munkavállalónak 

rendelkezési vagy intézkedési joga van,

 írásban, dokumentálható módon kell kiadni,

operatív esetben szóban is kiadható.



Utasítások kiadása és végrehajtása

◼ Szóbeli utasítást akkor lehet érvényesnek tekinteni, 
ha az utasítást vevő (vevők) az utasítás szövegét 
megismételte (külön-külön megismételték).

◼ Rádión vagy telefonon vett szóbeli utasítást annak 
visszaismétlésével nyugtázni kell.

◼ A szóbeli vagy írásbeli rendelkezés – amennyiben 
ettől eltérő időpontot nem tartalmaz – legfeljebb a 
kiadás napján 24 óráig érvényes. 



Utasítások kiadása és végrehajtása

◼ A rendelkezésre és intézkedésre jogosultak utasításait, 
amelyek a biztonságot nem veszélyeztetik, végre kell 
hajtani.

◼ Személy-, vagyon-, vagy forgalombiztonságot 
veszélyeztető utasítást nem szabad adni, illetve 
végrehajtani.

◼ Ha olyan utasítást kap, amely megítélése szerint az 
érvényben lévő szabályokkal ellentétes, akkor köteles 
erre a figyelmet felhívni.



Utasítások kiadása és végrehajtása

◼ Ha az utasítást adó továbbra is ragaszkodik az utasítás 
végrehajtásához, a munkavállalónak joga van az 
utasítás végrehajtására részletes írásbeli vagy 
működőképes hangrögzítő berendezéssel rögzített 
szóbeli utasítást kérni.

◼ Ilyen esetben a végrehajtásért is az utasítást adó a 
felelős mindaddig, amíg a munkavállaló a leírtaknak 
megfelelően jár el.

◼ Az esetről a szolgálat végeztével jelentést kell tenni, 
amelyhez az írásbeli utasítást csatolni kell. 



Utasítások kiadása és végrehajtása

◼ Ha a munkavállaló az intézkedésre 

jogosult személy utasítását magára nézve 

sérelmesnek tartja:

panaszt nyújthat be szervezeti egysége 

vezetőjének,

a sérelmesnek vélt utasítást azonban végre 

kell hajtani. 



Utasítások tudomásul vétele 

◼ A munkavállaló köteles:

 a munkájával kapcsolatos rendeleteket és 

utasításokat

◼ tudomásul venni,

◼ fegyelmezetten végrehajtani.

 a szolgálat megkezdése előtt tájékozódni a távolléte 

(szabadság, betegség) alatt kiadott utasításokról.

◼ Az utasítások nem ismerete nem mentesíti a 

dolgozót a munkájával járó felelősség alól. 



Utasok tájékoztatása 

◼ Menetrend szerint közlekedő utasszállító 
járműveken az utasok tájékoztatására 
rendszeresített berendezéseket:
 előírások szerint használni, kezelni,

 és működésüket ellenőrizni kell.

◼ Amennyiben hangerősítő berendezésen 
keresztül történik az utasok tájékoztatása:
 a következő megálló,

 vagy végállomás nevéről,

 egyéb előírt információról kell tájékoztatást adni. 



Utasok tájékoztatása

◼ Mindig udvariasan kell megadni a kért 

tájékoztatást.

◼ Forgalmi zavarok esetén a forgalommal 

kapcsolatos tájékoztatást minden esetben 

kötelezően meg kell adni.



Felelősség

◼ Mindenki felelős a rábízott munka szabályszerű 

és biztonságos végzéséért.

◼ Felettes jelenléte senkit sem mentesít a 

szolgálatával járó felelősség alól.

◼ Saját munkáját – a beosztottakra átruházandó 

teendők kivételével – mással nem végeztetheti. 



Felelősség

◼ Aki nincs szolgálatban, vagy más szolgálati 
ághoz tartozik:
 nem avatkozhat a szolgálatban lévők munkájába,

 helyettük még felkérésre sem végezhet munkát:

◼ kivéve veszélyelhárításkor, a helyszínen lévő 
intézkedésre jogosult személy engedélyével.

◼ A munkavállaló felelős a rendelkezésére 
bocsátott anyagi és tárgyi eszközök 
rendeltetésszerű használatáért, állapotuk 
megóvásáért.  



F.2. számú 

Forgalmi Utasítás

Menetrend 

és a 

járatok megnevezése



Menetrend

⚫ Meghatározza a szerelvények közlekedési rendjét.

⚫ Tartalmazza a forgalmi járatok végállomási (illetve 

egyes esetekben vonalközi) indulási és érkezési 

adatait.

⚫ Az érintett munkavállalók számára biztosítani kell. 



A menetrend betartása 

⚫ Minden esetben be kell tartani és tartatni:

⚫ az előírt közlekedési rendet,

⚫ az indulási és érkezési időpontokat,

⚫ a (rész)menetidőket,

⚫ és a tervezett átszállási kapcsolatokat.

⚫ Eltérni csak rendkívüli esetben, vagy a járművezető 

munkáját közvetlenül irányító személy utasítására 

szabad. 



Végállomás 

⚫ A menetrendben végállomásként 

meghatározott hely.

⚫ Forgalmi rendjét társasági utasításban kell 

szabályozni. 



Forgalmi járatok 

⚫ A forgalmi járatok:
⚫ a meghatározott napokon,

⚫ a nap valamely meghatározott időszakában,

⚫ utasok szállítása céljából,

⚫ menetrend szerint, rendszeresen közlekednek.

⚫ A forgalmi járatokat a viszonylatra vonatkozó 
jelzésekkel el kell látni.



Nem forgalmi járatok

⚫ Különjárat:

⚫ megrendelésre közlekedhet,

⚫ az oda beosztottakon kívül csak a megrendelő, 

illetve az általa meghatározott személyek 

utazhatnak rajta.



Nem forgalmi járatok

⚫ Próbajárat: 

⚫ a szerelvény és a pálya biztonságos 

üzemeltetésének ellenőrzésére szolgáló járat,

⚫ rajta csak a közlekedési céljának megfelelő 

személyek tartózkodhatnak.



Nem forgalmi járatok

⚫ Szolgálati járat:

⚫ az üzemeltető társaság munkavállalóinak 

munkába járása, illetve munkából hazautazása 

céljából közlekedik, amelyen utasok is 

szállíthatók.



Nem forgalmi járatok

⚫ Tanulójárat: 

⚫ a járművezetők gyakorlati képzése, oktatása, 

vizsgáztatása, továbbképzése céljából közlekedik,

⚫ a tanulóvezető mellett mindig kell lenni egy forgalmi 

oktatónak,

⚫ utasokat nem szállít, 

⚫ rajta az oda beosztottakon kívül csak az oktatást, 

vizsgáztatást végzők, valamint az oktató által 

meghatározott személyek tartózkodhatnak.



Nem forgalmi járatok

⚫ Legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhetnek olyan 
pályaszakaszon, ahol nincs rendszeres közúti vasúti forgalom.

⚫ A követő szerelvénnyel az általános előírásokhoz képest 
jelentősen nagyobb távolságban kell követni, mert látszólag ok 
nélkül, váratlanul megállhat.

⚫ Egyéb nem forgalmi járaton csak a járat közlekedési céljának 
megfelelő személyek tartózkodhatnak, utas nem szállítható.



F.2. számú 

Forgalmi Utasítás

Vágányok, kitérők, vágány- és 

munkavezeték-kereszteződések



Közúti vasúti pálya

 A szerelvények közlekedéséhez szükséges sínpálya, a 
továbbiakban: vágány.

 Általában két vágányból áll, de vannak egy vágányból álló 
pályaszakaszok is.

 Megkülönböztetünk burkolattal ellátott és burkolat nélküli 
vágányokat is.

 A pálya emelkedése alapján megkülönböztetjük a 
hegyipályát.



Közúti vasúti pálya

 Ha a kétvágányú pályán a jobb oldali 

közlekedés elvének megfelelően, mindig 

ugyanazon a vágányon, ugyanabban az 

irányban halad a szerelvény  helyes 

vágányon történő közlekedésről beszélünk.



Közúti vasúti pálya

 Ha a kétvágányú pályán a jobb oldali 

közlekedés elvétől eltérő, ellentétes irányban 

halad a szerelvény  helytelen vágányon 

történő közlekedésről beszélünk.



Közúti vasúti pálya

 Egy vágány esetén:

◼ mindig ugyanabban az irányban történik a 

közlekedés  körirányú forgalom,

◼ ellentétes irányban történik a közlekedés 

egyvágányú pálya.



Váltók csúcssínjeinek rögzítése

 Mechanikusan rögzített csúcssínű váltó:

◼ mechanikus csúcssínrögzítéssel felszerelt váltó 

jelzőtábla jelzi,

◼ vagy biztosított vágányutas biztosítási 

körzetben van,

◼ és a szerelvény kerekei által nem hasítható.



Váltók csúcssínjeinek rögzítése

 Mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltó:

◼ utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla 

jelzi,

◼ vagy jelzőtáblával nincs jelezve,

◼ és a szerelvény kerekei által hasítható.



Hasítható váltók

 A szerelvény gyökkel szemben akkor is 

ráhaladhat, ha az számára nem megfelelő 

állásban van.

 A szerelvény kerekei károsodás nélkül állítják 

át a váltót.



Utánjáró váltó

 A csúcssíneket:

◼ nem rögzítik,

◼ rugós szerkezet vagy 

speciális váltóhajtómű 

nem tartja végállásba.



Utánjáró váltó

 Ráhaladni:

◼ gyökkel szemben 

szabad!

◼ csúccsal szemben tilos!



Utánjáró váltó

 Ha rendkívüli 

körülmény szükségessé 

teszi a csúccsal 

szemben való 

közlekedést:

◼ intézkedni kell a 

csúcssínek rögzítéséről,

◼ ráhaladni csak akkor 

szabad, ha a rögzítést 

elvégezték.



Rugós visszacsapó váltó

 Csúcssínjeit a váltó 
hasítása után a beépített 
rugó visszaállítja eredeti 
állásba.

 Visszafogást követően 
csak akkor szabad 
ráhaladni, ha:
◼ a szerelvény utolsó 

kereke is elhagyta a 
váltót,

◼ és a járművezető 
meggyőződött a váltó 
helyes állásáról.



Rugós visszacsapó váltó

 Ha rendkívüli körülmény szükségessé teszi 

csúccsal szemben, a meghatározott állástól 

eltérő irányú közlekedést:

◼ intézkedni kell a váltó pályaszakszolgálat által 

történő átállítására,

◼ és ráhaladni csak akkor szabad, ha a váltó 

átállítását elvégezték.



Visszacsapó váltó

 A csúcssíneket egy speciális váltóhajtómű tartja 
végállásukban.

 A váltó hasítása után visszaáll a meghatározott 
állásába.

 Ha szükségessé válik csúccsal szemben, a 
meghatározott állástól eltérő irányú közlekedés a 
váltót váltóvassal kell a kívánt irányba állítani.



Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó

 A csúcssíneket a váltóba épített rugó az utolsónak 
beállított állásban tartja.

 Váltóvassal a másik állásba átállítható.

 Lehet olyan változata is, ahol a váltóállító 
szerkezetbe szerelt kulisszarögzítő bilincs a beépített 
rugó segítségével a váltó hasítása után a csúcssíneket 
eredeti állásba visszaállítja.



Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó

 Visszafogást követően a váltóra csúccsal 
szemben csak akkor szabad ráhaladni, ha:

◼ a szerelvény utolsó kereke is elhagyta a 
váltót,

◼ és a járművezető meggyőződött a váltó helyes 
állásáról.



Nem hasítható váltók

 A szerelvény gyökkel 

szemben csak akkor 

haladhat rá, ha az 

számára megfelelő 

állásban van.



Nem hasítható váltók

 Amennyiben a szerelvény a számára nem megfelelő 
állású, nem hasítható váltóra halad rá gyökkel 
szemben, váltófelvágásról beszélünk.

 A váltót felvágni tilos, mert a váltófelvágás a váltó 
mechanikus szerkezetének károsodását okozza.

 A váltófelvágást rendkívüli eseményként kell 
jelenteni és kezelni. 



Kézi állítású, ellensúlyos váltó
 A csúcssínek végállásban 

tartása az állítókészülékre 
szerelt ellensúllyal 
történik.

 A váltó átállítása az 
ellensúly vágányra 
merőleges síkban történő 
áthelyezésével 
lehetséges.

 A csúcssínt 
mechanikusan rögzítő 
kampózárral is 
kiegészíthető.



Egyéb, nem hasítható váltók

 A csúcssínek rögzítését a váltóba épített 

mechanikus retesz (pl. kampózár) biztosítja.

 A mechanikus retesz mindig abban az 

állásban tartja a váltót, amelyikbe utoljára 

állították. 



Kiszögelt váltó

 A váltó csúcssínjeinek 

tartós rögzítését 

biztosítja.

 A járművezető által 

nem oldható a 

rögzítése.



Kiszögelt váltó

 Amennyiben rendkívüli körülmény az ilyen váltón 

szükségessé teszi a meghatározott állástól eltérő 

irányú közlekedést, akkor intézkedést kell tenni a 

váltó pályaszakszolgálat által történő átállítására.

 A váltóra csúccsal szemben eltérő irányban ráhaladni 

csak akkor szabad, ha a járművezetőt értesítették 

arról, hogy a váltó átállítását és rögzítését 

elvégezték.



Váltóállítási módok

 Helyszíni kézi állítás történhet :

◼ váltóvassal,

◼ hajtókarral,

◼ állítókészülékkel.

 Tilos a váltó állítása, ha a váltón szerelvény 

tartózkodik, illetve halad át.



Váltóállítási módok

 Távvezérléssel történhet:

◼ a járművezető által szánszerkezet segítségével,

◼ a járművezető által nyomógomb, vagy egyéb kapcsoló 

segítségével,

◼ a járművezető által a járműbe épített rádiós jeladó 

segítségével,

◼ a berendezés kezelésére beosztott dolgozó 

segítségével,

◼ a szerelvénybe épített fedélzeti információs 

rendszeren keresztül, önműködően.



Helyszíni kézi váltóállítás

 Beosztott munkavállaló, míg annak hiányában a 
járművezető végzi.

 A váltó állítását végző személy kötelessége a váltót a 
kívánt haladási irányba állítani.

 A váltóra ráhaladni csak akkor szabad, ha a beosztott 
munkavállaló a váltót a kívánt irányba állította, és a 
továbbhaladás akadályát nem jelezte. 



Távvezérelt váltóállítás
 Ha a váltóállítást a berendezés kezelésére beosztott 

munkavállaló végzi, az ő kötelessége a váltót a kívánt 
haladási irányba állítani.

 Ha a váltó távvezérléssel nem állítható, akkor azt helyszíni 
kézi állítással kell állítania a berendezés kezelésére beosztott 
munkavállalónak.

 Távvezérelt váltót a berendezés kezelésére beosztott 
munkavállaló távollétében a járművezető csak helyszíni kézi 
állítással állíthatja. 



Távvezérelt váltóállítás a járművezető 

közreműködésével 

 A váltóállítás helyéhez közeledve a 
járművezetőnek meg kell győződnie:

◼ a váltójelző jelzéseiről,

◼ a váltó előtt vagy a váltón tartózkodik-e másik 
szerelvény,

◼ és rátekintéssel a váltó állásáról. 



Távvezérelt váltóállítás a járművezető 

közreműködésével

 Tilos behaladni a váltóállítás helyére, ha:

◼ a váltójelző a váltó elektromos reteszelését jelzi,

◼ vagy a váltó előtt, illetve a váltón másik 
szerelvény tartózkodik. 



Távvezérelt váltóállítás a járművezető 

közreműködésével

 Váltóállításkor legfeljebb olyan sebességgel szabad 
haladni, hogy szükség esetén a szerelvény a váltó előtt 
üzemi fékezéssel megállítható legyen.

 Ha a szánszerkezettel működtetett váltót menetáram 
felvételével kell állítani, akkor a váltó állításakor 
legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad haladni.

 A váltóállításhoz szükséges tevékenységet a szerelvény 
első üzemelő áramszedőjének az érzékelő alatt történő 
áthaladásakor kell megtennie. 



Távvezérelt váltóállítás a járművezető 

közreműködésével

 Ha a váltó állása megfelel a szerelvény haladási 
irányának, akkor az üzemben lévő áramszedő(k) 
szánszerkezet alatt történő áthaladásának 
időtartamára :

◼ ki kell kapcsolni a hajtómotorok menetáramát,

◼ amennyiben a szerelvényen van váltó nem állító 
kapcsoló, azt használni kell,

◼ visszatápláló fékezésre alkalmas szerelvényeknél – a 
veszély esetét kivéve – kerülni kell a villamosfék 
használatát.



Távvezérelt váltóállítás a járművezető 

közreműködésével

 Ha a váltójelző a váltó elektromos reteszelését 

jelzi, de a váltón és annak körzetében (előtte és 

közvetlenül utána) másik szerelvény nem 

tartózkodik, és erről a járművezető egyértelműen 

meggyőződött, akkor:

◼ behaladhat a távvezérléssel történő váltóállítás 

helyére,

◼ a váltóreteszelő jelző hibáját jelenteni kell,

◼ a váltót szükség esetén helyszíni kézi állítással kell 

átállítani.



A váltókon történő közlekedés 

általános szabályai 

 A váltóra csak akkor szabad ráhaladni, ha a 

járművezető rátekintéssel meggyőződött:

◼ a váltónál alkalmazott váltójelző vagy főjelző 

jelzéséről,

◼ a váltónál alkalmazott egyéb jelző(k) jelzéséről,

◼ a váltó csúcssínjeinek állásáról,

◼ a csúccsal szembeni haladás esetén pedig arról, hogy a 

csúcssínnek a tősínhez való tapadása által a szerelvény 

kívánt irányba való terelése biztosított.



A váltókon történő közlekedés 

általános szabályai

 A váltón történő áthaladáskor a szerelvény elejének a 
váltóra történő ráhaladásától kezdve, az utolsó kerekének 
lehaladásáig, legfeljebb az Utasítás-ban szabályozott 
sebességgel szabad haladni.

 A váltókon lehetőleg lendülettel kell áthaladni.

 A kitérő irányban közlekedő szerelvény sebességét az 
ívsugár függvényében úgy kell megválasztani, hogy az 
áthaladás lökésmentes legyen.



Áthaladás mechanikusan nem rögzített 

csúcssínű váltón 

 Alkalmazható sebességek:

◼ csúccsal szemben legfeljebb 15 km/h,

◼ gyökkel szemben:

 ha a váltót hasítani kell, legfeljebb 15 km/h,

 ha a váltót hasítani nem kell :

◼ egyenes irányban legfeljebb 30 km/h,

◼ kitérő irányban legfeljebb 20 km/h.



Áthaladás mechanikusan nem rögzített 

csúcssínű váltón

 Csúccsal szemben történő közlekedésnél a 
járművezetőnek figyelnie kell arra, hogy a 
szerelvény a kívánt irányba halad-e.

 Gyökkel szemben való áthaladás után csak akkor 
szabad visszafogni, ha:

◼ a szerelvény valamennyi kereke áthaladt a váltón,

◼ és a járművezető meggyőződött annak helyes állásáról. 



Áthaladás mechanikusan rögzített 

csúcssínű váltón

 Alkalmazható sebességek:

◼ csúccsal szemben:

 egyenes irányban legfeljebb 30 km/h,

 kitérő irányban legfeljebb 20 km/h,

◼ gyökkel szemben:

 egyenes irányban a váltó miatt nem kell a 

sebességet csökkenteni,

 kitérő irányban legfeljebb 20 km/h.



Áthaladás mechanikusan rögzített 

csúcssínű váltón

 Biztosított vágányutas biztosítási rendszerben 

lévő váltón alkalmazható sebességek:

◼ csúccsal szemben:

 egyenes irányban a váltó miatt nem kell a sebességet 

csökkenteni,

 kitérő irányban legfeljebb 20 km/h,

◼ gyökkel szemben:

 egyenes irányban a váltó miatt nem kell a sebességet 

csökkenteni,

 kitérő irányban legfeljebb 20 km/h.



Áthaladás mechanikusan rögzített 

csúcssínű váltón

 Gyökkel szemben történő ráhaladás előtt:

◼ a járművezetőnek meg kell győződnie a váltó 

állásáról,

◼ ha szükséges, a váltót megfelelő állásba kell állítani.

 A váltót csak olyan sebességgel szabad 

megközelíteni, hogy ha az nem a haladási 

iránynak megfelelően áll, előtte biztonságosan, 

üzemi fékkel meg lehessen állni.



Áthaladás hibásnak minősített váltón 

 Hibásnak kell minősíteni a váltót akkor, ha annak mechanikus 
szerkezete sérült, törött vagy hiányzik.

 Csúccsal szemben legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad 
áthaladni, ha a váltó csúcssínjeinek végállásban tartása vagy 
rögzítése biztosított.

 Ha a váltó csúcssínjeinek végállásban tartása vagy rögzítése 
nem biztosított, a csúcssínek rögzítését a pályaszakszolgálat, 
illetve a forgalmi zavarelhárítás erre a feladatra kiképzett 
munkavállalója végezheti el. 



Áthaladás hibásnak minősített váltón

 Ha a váltó csúcssínjeinek végállásban tartása 

vagy rögzítése nem biztosított, a váltóra csúccsal 

szemben ráhaladni csak akkor szabad, ha:

◼ a váltót a megfelelő állásba állították,

◼ a csúcssíneket elmozdulás ellen megbízható módon 

rögzítették,

◼ és a járművezetőnek a továbbhaladásra a csúcssínek 

rögzítését végző személy szóbeli engedélyt adott.



Áthaladás hibásnak minősített váltón

 A váltón történő áthaladáskor:

◼ a Forgalmi Utasítás-ból érvényes vizsgával 

rendelkező dolgozónak,

◼ vagy a követő, illetve az ellenirányba haladó 

szerelvény vezetőjének,

◼ a talajon állva,

◼ a szerelvény mellett,

◼ figyelnie kell a váltón történő áthaladást.



Áthaladás hibásnak minősített váltón

 Ha valamelyik kerék áthaladása után elmozdulna a 

váltó, azonnal Megállj! jelzést kell adni.

 Megállás után a kívánt irányba kell állítani a váltót.

 A kiszögelt váltó nem minősül hibás váltónak. 



Összekötővágány

 Összekötővágányon olyan kitérőket és 

vágányszakaszt kell érteni, amelyek lehetővé 

teszik az egymás mellett fekvő vágányoknál 

az egyik vágányról a másikra történő haladást, 

illetve az addigi haladási irány 

megváltoztatását, azaz a visszafogást.



Összekötővágány

 A váltók elhelyezkedése szerint 

megkülönböztetünk:

◼ csúccsal szemben fekvő-,

◼ gyökkel szemben fekvő összekötő vágányt.

 Kettős vágánykapcsolat.



Vágánykereszteződések

 A vágányok szintbeli kereszteződéseinél mindegyik 

sínszálnál megszakad a sínkorona folyamatossága, 

hogy a keresztező irányba haladó szerelvény 

kerekeinek nyomkarimái akadálytalanul 

áthaladhassanak:

◼ normál kialakítású,

◼ vagy felfutós kialakítású vágánykereszteződés.



Vágánykereszteződések

 Vágánykereszteződéseken áthaladni:

◼ legfeljebb 30 km/h sebességgel,

◼ lehetőleg kikapcsolt hajtómotorokkal, lendülettel 

szabad.

 A sebességet akkor szabad fokozni, ha a 

szerelvény utolsó kereke is áthaladt a 

vágánykereszteződésen.



Vágánykereszteződések

 A felhegesztett, feltöltött vágánykereszteződéshez:

◼ a főirányból érkező szerelvénnyel a 
vágánykereszteződésre vonatkozó általános 
szabályokat,

◼ a mellékirányból érkező szerelvénnyel a hibás váltón 
történő közlekedésre vonatkozó szabályokat kell 
betartani.   



Villamos és trolibusz 

munkavezetékeinek kereszteződése

 Az áthaladás sebessége – a 

hajtómotorok 

menetáramának 

kikapcsolása mellett –

legfeljebb 50 km/h lehet.

 Áthaladáson azt kell érteni, 

amikor a szerelvény 

üzemben lévő áramszedője 

áthalad a munkavezeték 

kereszteződési pontja alatt.  



Tolópad, fordítókorong

 Pályát helyettesítő műtárgy, amely a 

vágányok között elmozdítható 

vágányszakaszok útján létesít kapcsolatot. 



F.2. számú 
Forgalmi Utasítás

Szerelvények berendezései



A szerelvény műszaki állapota 

◼ A szerelvény műszaki állapotáért, a berendezések 
karbantartásáért és javításáért a műszaki 
szakszolgálat a felelős.

◼ Átvételre olyan szerelvényt szabad kijelölni vagy 
szolgálatba átadni, amelynek:
◼ a forgalombiztonság szempontjából szükséges minden 

berendezése üzemképes állapotban van,

◼ a szükséges tartozékokkal és felszerelési tárgyakkal el van 
látva,

◼ és ezeket a műszaki szakszolgálat kijelölt munkavállalója 
ellenőrizte.



A szerelvény műszaki állapota

◼ A járművezető:

◼ felelős a szerelvény berendezéseinek 
előírásszerű használatáért,

◼ és törekedjen azok kíméletes kezelésére.

◼ A szerelvények forgalom közben történő 
meghibásodása esetén a járműtípusokra 

kiadott utasítások szerint kell eljárni.



A szerelvény műszaki hibája 

◼ Forgalmi szempontból a következők szerint 
csoportosítjuk a szerelvény műszaki hibáit:

◼ rendellenesség,

◼ meghibásodás,

◼ üzemképtelenség,

◼ mozgásképtelenség.

◼ Az észlelt műszaki hibát minden esetben fel 
kell tüntetni a járműkísérő dokumentumon. 



Áramszedő 

◼ A szerelvény főáramú áramellátásához 
szükséges számú áramszedőnek menet 
közben érintkeznie kell a 
munkavezetékkel:

◼ a szerelvény főáramú áramellátása,

◼ és a jelzőberendezések működtetése 
érdekében.



Áramszedő

◼ A szerelvényt a Kezelési Szabályzat szerint:

◼ egy áramszedővel, a menetirány szerinti elsővel,

◼ vagy több áramszedővel kell üzemeltetni.

◼ A nem üzemelő áramszedőt teljesen le kell 
vezérelni, vagy húzni és biztonságosan le kell 
kötni.



Áramszedő

◼ A kocsiszíni járműátvételkor ellenőrizni kell a 
szerelvényen lévő valamennyi áramszedő 
működőképességét.

◼ Felengedését vagy felvezérlését:
◼ a szerelvény vezetője,

◼ vagy az adott járműtípusra érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkező munkavállaló végezheti el,

◼ a menetkapcsoló vagy vezérlőkapcsoló kikapcsolt 
helyzetében.  



Áramszedő

◼ Ha a járművezető áramszedőhibát 
állapít meg, vagy arra utaló jelenséget 
észlel:
◼ köteles a szerelvényt megállítani,

◼ az áramszedőt valamint a munkavezetéket 
rátekintéssel megvizsgálni,

◼ és az áramszedőn vagy a munkavezetéken észlelt 
hibáról köteles a munkáját közvetlenül irányító 
személyt minél hamarabb értesíteni.



Áramszedő

◼ Ha a járművezető szerint az áramszedő további 
üzemeltetése nem biztonságos vagy nem lehetséges, 
akkor a másik áramszedő igénybevételével kell 
haladni a végállomásig.

◼ Ha az üzemszerűen első áramszedővel közlekedő 
szerelvény rendkívüli okok miatt hátsó áramszedővel 
közlekedik, akkor ügyelni kell arra, hogy a hátsó 
áramszedős közlekedés miatt a szerelvény alatt a 
váltó ne álljon át. 



Áramszedő

◼ Másik áramszedő hiánya, vagy annak 
használhatatlansága esetén az 
üzemképtelenségre vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni.

◼ Ha a hibás áramszedőt lehúzni illetve 
levezérelni nem lehet, akkor a szerelvényt 
mozgásképtelennek kell tekinteni. 



Áramszedő

◼ Ha a szerelvényt felügyelet nélkül 
félreállítják, az áramszedőt (áramszedőket) 
le kell kötni, illetve le kell vezérelni:

◼ kivétel, ha az áramszedő és a munkavezeték 
közötti érintkezést biztonsági vagy áramellátási 
okok teszik indokolttá. 

◼ Az áramszedő(k) zárt területen belüli 
kezelését a terület Technológiai Rend-jében 
kell szabályozni. 



A szerelvény világítása 

◼ A szerelvény elejét napszaktól 
függetlenül legalább egy fehér 
fénnyel kell megjelölni.

◼ A szerelvény végét sötétben és a 
távolbalátás korlátozottsága esetén 
legalább egy vörös fénnyel kell 
megjelölni.



A szerelvény világítása

◼ A szerelvény utastéri világítását sötétben, 
vagy a távolbalátás korlátozottsága 
esetén, illetve a kellően ki nem világított 
aluljárókban be kell kapcsolni.

◼ A szerelvény elejének és végének 
megjelölésére szolgáló fényeket, valamint 
az utastéri világítását a kocsiszínben 
történő járműátvételkor ki kell próbálni. 



A szerelvény világítása

◼ Ha a szerelvény elejének illetve végének 
megjelölésére szolgáló fényforrás nem működik, 
akkor:

◼ a meghibásodásra vonatkozó szabályok szerint kell 
eljárni,

◼ sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén 
az engedélyezett sebesség legfeljebb 20 km/h lehet.

◼ A szerelvényt a rendelkezésre álló egyéb 
fényforrásokkal (pl. utastéri világítás, 
elakadásjelző, tartalék lámpa, stb.) úgy kell 
megjelölni, hogy az a forgalom biztonságát ne 
veszélyeztesse.



A szerelvény világítása

◼ Ha a szerelvény valamelyik kocsijának 
utastéri világítása a közúti forgalomban 
való részvétel közben teljes egészében 
meghibásodik:
◼ nappal a rendellenességre,

◼ sötétben az üzemképtelenségre vonatkozó 
szabályok szerint kell eljárni.

◼ A lépcsővilágítás meghibásodása esetén a 
meghibásodásra vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni. 



Túláramvédő berendezések, 
túláramkapcsoló 

◼ A túláramvédő berendezéseket bekapcsolva kell 
tartani, hogy a szerelvény biztonságos 
közlekedéséhez szükséges elektromos berendezések 
működőképes állapotban legyenek.

◼ Ha a szerelvény valamelyik elektromos berendezése 
azért nem működik, mert annak túláramkapcsolója 
vagy kisautomatája kikapcsolt, a járművezetőnek:
◼ a szerelvényt meg kell állítania és álló helyzetben,

◼ ha járműtűzre utaló jelenséget nem tapasztal,

◼ a menet- vagy a vezérlőkapcsoló kikapcsolt helyzetében,

◼ a túláramkapcsolót vagy kisautomatát vissza kell kapcsolnia.  



Túláramvédő berendezések, 
túláramkapcsoló

◼ Ha a túláramvédő berendezés vagy kisautomata – az 
elektromos berendezés szabályos használata ellenére 
– ismételten kikapcsol, azt a járművezető egymást 
követően legfeljebb négyszer kapcsolhatja vissza.

◼ Amennyiben a túláramvédő berendezés vagy a 
szerelvény mozgásához szükséges berendezés 
kisautomatájának ismételt bekapcsolást már nem 
szabad alkalmazni, akkor az üzemképtelenségre

vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.



Irányváltó-, iránykapcsoló 

◼ A szerelvény haladási irányának beállítására 
az irányváltó kapcsoló (egyes típusoknál 
iránykapcsoló) szolgál, amelynek kezelése az 
irányváltó szabályzóval történik.

◼ Ez egyes járműtípusoknál reteszkulccsal 
rögzíthető a „0” nulla állásban.

◼ Más járműtípusoknál az irányváltó kapcsolóval 
történik az üzemképtelenné vált 
hajtómotor(ok) selejtezése is.



Irányváltó-, iránykapcsoló

◼ A szerelvény elindítása előtt az irányváltó 
kapcsolót vagy az iránykapcsolót a haladási 
iránynak megfelelően a „0” nulla állásból az 
Előre, vagy a Hátra, illetve az ennek 
megfelelő helyzetbe kell állítani.

◼ Mozgásban lévő szerelvénynél csak akkor 
szabad megváltoztatni az irányváltó kapcsoló 
vagy iránykapcsoló állását, ha azt 
forgalombiztonsági okok indokolják.



Irányváltó-, iránykapcsoló

◼ Ha a járművezető a vonalon vagy a végállomáson 
elhagyja a vezetőfülkét, köteles az irányváltó 
kapcsolót vagy az iránykapcsolót „0” állásba, vagy 
olyan helyzetbe állítani, amelyben a szerelvény nem 
indítható el.

◼ Ha a vezetőfülke nem zárható, és ha az irányváltó 
szabályzó levehető, azt a járművezetőnek magánál 
kell tartania.

◼ Reteszkulccsal működtetett szerelvény esetén a 
vezetőfülke elhagyásakor a járművezetőnek a 
reteszkulcsot kell magánál tartania.  



A közlekedésben résztvevők 
figyelmeztetésére szolgáló hangjelző 
berendezések 

◼ A közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére 
szolgáló hangjelző berendezés működőképességét 
még a kocsiszín területén köteles kipróbálni a 
járművezető.

◼ Ha a közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére 
szolgáló hangjelző berendezés nem működik:

◼ a meghibásodásra vonatkozó szabályok szerint kell 
eljárni,

◼ és az engedélyezett sebesség legfeljebb 20 km/h lehet.



Visszapillantó berendezés (visszapillantó 
tükör, videó megfigyelő rendszer)

◼ A szerelvény vezetőfülkéit mindkét oldalon el kell látni 
olyan visszapillantó berendezéssel, amely 
segítségével a vezetőfülkében tartózkodó 
járművezető a szerelvény oldalát és az oldala melletti 
területet biztonságosan át tudja tekinteni.

◼ Az elfoglalt vezetőfülkéhez tartozó visszapillantó 
tükröket menet közben kihajtott állapotban kell 
tartani. 

◼ Amennyiben a kihajtott visszapillantó tükrök a 
vagyonbiztonságot veszélyeztetik, akkor azokat a 
veszélyeztetés tartamára be kell hajtani. 



Visszapillantó berendezés (visszapillantó 
tükör, videó megfigyelő rendszer)

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor a visszapillantó 
berendezés használhatóságával kapcsolatos 
ellenőrzést el kell végezni. 

◼ Ha a visszapillantó berendezés használhatatlanná 
válik, akkor az üzemképtelenségre vonatkozó 
szabályok szerint kell eljárni.

◼ Amennyiben a még használható visszapillantó 
tükörből, vagy egyéb módon az utascsere és a 
forgalom figyelemmel kísérhető, akkor a 
meghibásodásra vonatkozó szabályok szerint lehet 
eljárni. 



Indulásjelző berendezés

◼ Az Indulás jelzést akkor szabad adni, amikor az 
utasok le- és felszállása befejeződött, vagy a 
szerelvény utasokkal megtelt.

◼ Ha a szerelvény megtelt, akkor a járművezetőnek az 
üzemképes hangerősítő berendezésen keresztül a 
felszállás befejezésére, valamint az ajtók záródására 
fel kell hívnia az utasok figyelmét, az Indulás jelzést 
csak ezután szabad adni.

◼ Távműködtetésű ajtók esetén zárási parancsot adni 
csak az indulásjelző 3-5 másodpercig történő 
működtetése után szabad. 



Indulásjelző berendezés

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor az indulásjelző 
berendezés üzemképességét ellenőrizni kell.

◼ Az indulásjelző berendezés meghibásodása esetén a 
végállomásig utasok csak akkor szállíthatók, ha:
◼ az üzemképes hangerősítő berendezésen keresztül a le- és 

felszállás befejezésére, valamint az ajtók záródására a 
járművezető felhívta a figyelmet,

◼ vagy egy érvényes forgalmi vizsgával rendelkező 
munkavállaló jelzősíppal Indulás jelzést ad.

◼ Egyébként az üzemképtelenségre vonatkozó 
szabályok szerint kell eljárni.



Távműködtetésű ajtók

◼ A távműködtetésű ajtókat a járművezető vezérli.

◼ A távműködtetésű ajtók nyitott vagy csukott 
állapotát a járművezető részére ellenőrző lámpával 
jelezni kell.

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor ellenőrizni kell 
a távműködtetésű ajtók és azok nyitott vagy 
csukott állapotát ellenőrző lámpák 
működőképességét.



Távműködtetésű ajtók

◼ Ha valamelyik távműködtetésű ajtó 
meghibásodik, akkor a továbbhaladás módját 
az határozza meg, hogy a hibás ajtó csukott 
állapotban lezárható-e vagy sem:

◼ ha a hibás ajtó csukott állapotban lezárható, 
akkor a meghibásodásra,

◼ ha az ajtó nem zárható le, vagy több ajtó, 
illetve a jobb első ajtó használhatatlansága 
esetén az üzemképtelenségre vonatkozó 
szabályok szerint kell eljárni.



Távműködtetésű ajtók

◼ Egyedi ajtónyitással felszerelt 
szerelvény ajtónyitó- vagy leszállásjelző 
berendezésének meghibásodása 
esetén:

◼ minden megállóhelyen meg kell állni, 

◼ a szerelvény összes ajtaját ki kell nyitni, 

◼ és a rendellenességre vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni.



Homokszóró 

◼ A járművezetőnek a homokszórót működtetni kell 
minden olyan esetben, amikor a kerék és a sín közötti 
tapadás növelésére van szükség. 

◼ Veszély esetét kivéve tilos a homokszóró használata:
◼ a váltókon,

◼ a vágánykereszteződéseken, 

◼ és olyan íves pályaszakaszokon, amely a Vágány kenve
jelzőtáblával van megjelölve.

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor ellenőrizni kell a 
homokszóró(k) feltöltöttségét és működőképességét. 



Homokszóró

◼ A homokszóró tartályainak feltöltése:
◼ a kocsiszínben a műszaki szakszolgálat,
◼ a forgalomban a járművezető feladata.

◼ Pótlásra csak a rendszeresített homokot 
szabad használni.

◼ Ha a homokszóró nem működik, akkor a 
meghibásodásra vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni.



Páramentesítő, ablaktörlő és 
ablakmosó berendezés 

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor ellenőrizni 
kell a páramentesítő, az ablaktörlő és az 
ablakmosó berendezés működőképességét.

◼ Ha a páramentesítő, az ablaktörlő vagy az 
ablakmosó berendezés nem működik, és 
használatukat az időjárási viszonyok szükségessé 
teszik, akkor a meghibásodásra vonatkozó 
szabályok szerint kell eljárni. 



Vészjelző, utastéri vészfék, 
ajtó vésznyitó

◼ Ha a vészjelzővel menet közben adnak jelzést, a 
szerelvényt intenzív fékezéssel kell megállítani.

◼ Ha a közvetlenül a megállóból történő kihaladás 
közben adnak a vészjelzővel jelzést, akkor a 
szerelvényt vészfékezéssel kell megállítani.

◼ Megállás után elindulni csak akkor szabad, ha a 
járművezető meggyőződött a továbbhaladás 
veszélytelenségéről. 

◼ Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a vészjelzővel a 
szerelvény álló helyzetében adtak jelzést. 



Vészjelző, utastéri vészfék, 
ajtó vésznyitó

◼ Az utastéri vészfék a szerelvénynek a 
járművezető akaratától független megállítását 
szolgálja. 

◼ Ha valaki működésbe hozta az utastéri 
vészféket vagy az ajtó vésznyitót, akkor 
megállás után meg kell győződni a 
működtetés okáról, valamint az annak jellege 
szerinti intézkedéseket meg kell tenni. 



Vészjelző, utastéri vészfék, 
ajtó vésznyitó

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor 
ellenőrizni kell:
◼ minden kezelőszervről külön-külön a 

vészjelző működőképességét, kivétel:
◼ az utas-járművezető közvetlen 

beszédkapcsolatot létrehozó vészjelző, ha a 
szerelvény rendelkezik működőképes 
járműdiagnosztikai rendszerrel.  

◼ valamint az utastéri vészfék és ajtó 
vésznyitó véletlenszerű működtetésének 
megakadályozott állapotát.



Vészjelző, utastéri vészfék, 
ajtó vésznyitó

◼ Amennyiben egy járműtípusnál az utastéri 
vészfék műszaki kialakítása olyan, hogy 
működőképességének leellenőrzésére a 
kocsiszín területén is mód nyílik, akkor a 
járműtípus Kezelési Szabályzat-ában leírtak 
szerint kell eljárni.

◼ Az üzemképtelenségre vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni, ha nem működik:
◼ a vészjelző,
◼ az utastéri vészfék,
◼ vagy az ajtó vésznyitó.



Hangerősítő berendezés, 
utastájékoztató berendezés 

◼ A hangerősítő és az utastájékoztató 
berendezés az utasok tájékoztatására, a 
menet közben szükségessé vált információk 
egyirányú átadására szolgál.

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor 
ellenőrizni kell a hangerősítő és az 
utastájékoztató berendezés üzemképességét.



Hangerősítő berendezés, 
utastájékoztató berendezés

◼ Ha a hangerősítő vagy az utastájékoztató 
berendezés nem működik, akkor a 
rendellenességre vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni.

◼ Ha az utastájékoztató berendezés 
működésképtelensége miatt a jegykezelő 
készülékek sem működnek, akkor a 
meghibásodásra vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni.



Egyéb berendezések 

◼ A közlekedés biztonságát közvetlenül 
nem befolyásoló műszaki hiba esetén:

◼ a vonatkozó társasági utasítás szerint, 

◼ annak hiányában a rendellenességre
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 



Vezetőfülke 

◼ A vezetőfülkében az oda beosztott járművezetőn 
kívül legfeljebb egy fő tartózkodhat, ha az ott 
tartózkodó második személy jelenléte – a 
vezetőfülke kialakítása miatt – nem akadályozza a 
járművezetőt a munkájában.

◼ A járművezető által el nem foglalt vezetőfülkében –
a próbajáratokat és a műszaki hibaelhárítás esetét 
leszámítva – menet közben senki sem 
tartózkodhat, illetve utazhat.



Vezetőfülke

◼ A vezetőfülkében az oda beosztott 
járművezetőn kívül:
◼ az ágazati irányító szerv és a felügyeleti hatóság 

tagjai igazolványuk alapján,
◼ a rendelkezésre jogosultak,
◼ az intézkedésre jogosultak,
◼ az ellenőrzésre jogosultak,
◼ a járművezető mellé beosztott munkamódszer-

átadó,
◼ az oda beosztott oktató,
◼ műszaki meghibásodás esetén a műszaki 

szakszolgálat szolgálatban lévő munkavállalója,
◼ vagy a hatósági vizsgabiztos tartózkodhat.



Vezetőfülke

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor ellenőrizni 
kell a vezetőfülke ajtajának zárhatóságát.

◼ Amennyiben társasági szabályozás erről 
rendelkezik, úgy a járművezető által elfoglalt 
vezetőfülke ajtaját menet közben csukott 
állapotban kell tartani.

◼ A felügyelet nélkül hagyott vezetőfülke ajtaját 
zárva kell tartani. 



Vezetőfülke

◼ Ha a vezetőfülke ajtó használhatatlanná vált, 
akkor a meghibásodásra vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni.

◼ Vezetőfülke nélküli, oldalról vezetett, 
szükségmenetben közlekedő motorkocsikon 
utas nem szállítható, kivételt képeznek ez alól 
a nosztalgia járművek és a különjáratok. 



F.2. számú 

Forgalmi Utasítás

Fékezés 

és 

fékberendezések



Fékberendezések és fékezés

◼ A fékberendezések a szerelvény:
 sebességének csökkentésére, 

 megállítására, 

 állva tartására, 

 valamint lejtős pályán a sebesség tartására 
szolgálnak.

◼ Fékezés alatt a szerelvény haladásának, 
illetve elindulásának tudatos akadályozását 
kell érteni attól függően, hogy:
 a szerelvény megállítása,

 a sebesség szabályozása,

 vagy az álló szerelvény rögzítése miatt történik.



Fékberendezések és fékezés

◼ Fékezéskor mindig figyelembe kell venni:
 a szerelvény sebességét, 

 a kerekek és a sín közötti tapadási viszonyokat, 

 a pálya lejtviszonyait, illetve emelkedését, 

 a szerelvény terhelését, 

 valamint a fékezett tengelyek (kerekek) számát.

◼ A kocsiszínből csak olyan szerelvény adható ki a 
forgalomba, melynek valamennyi fékberendezése 
üzemképes.

◼ Kocsiszínben történő járműátvételkor ellenőrizni kell 
a szerelvény valamennyi fékberendezésének 
működőképességét. 



Üzemi fékberendezés és üzemi 

fékezés 

◼ Az üzemi fék az a fékberendezés, melynek 
feladata a szerelvény üzemszerű, rendszeres 
fékezése.

◼ Üzemi fékezésnek nevezzük azt a folyamatot, 
amikor előre látható esetben kell a szerelvény 
üzemi fékberendezésével annak sebességét 
csökkenteni, illetve megállítani, majd rögzíteni, 
valamint lejtőn a kifuttatott szerelvény 
sebességét szabályozni.



Üzemi fékberendezés és üzemi fékezés

◼ Az üzemi fékezést mindig idejében kell 

megkezdeni úgy, hogy a szerelvény sebessége 

egyenletesen, lökések és rángatások nélkül 

csökkenjen, és a megálláshoz szükséges fékút a 

rendelkezésre álljon.

◼ Az üzemi fékezés során a fékezőerő legfeljebb 

akkora lehet, hogy az utasoknak ez 

kényelmetlenséget, egyensúlyvesztést ne 

okozzon. 



Üzemi fékberendezés és üzemi 

fékezés

◼ Az üzemi fékezésre használt fékberendezés 

akkor működőképes, ha:

 a fékezőerő folyamatosan úgy szabályozható,

 hogy közben lökések, rángatások nem 

keletkeznek, 

 és a szerelvényt az általa bejárható legnagyobb 

emelkedőn, illetve lejtőn,

 a terheléstől függetlenül biztonságosan megállítja.



Üzemi fékberendezés és üzemi 

fékezés

◼ Ha az üzemi fék nem működik hatásosan, a 
szerelvény típusától függően:
 a rendelkezésre álló egyéb fékberendezések használatával, 

 minél előbb, a közlekedés veszélyeztetése nélkül kell a 
szerelvényt megállítani, 

 majd kísérletet kell tenni a hiba elhárítására.

◼ Amennyiben az üzemi fék továbbra sem 
működőképes:
 az üzemképtelenségre vonatkozó szabályok szerint kell 

eljárni,

 és legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad tovább 
közlekedni.



Üzemi fékberendezés és üzemi 

fékezés

◼ Ha az üzemi fék, és az üzemi fék mellett –
a szerelvénybe kapcsolt összes kocsin – a 
sínfék sem működőképes, akkor:

egy üzemképes szerelvénnyel össze kell 
kapcsolni,

és a tolásra vagy a vontatásra vonatkozó 
szabályok szerint kell közlekedni,

a végállomásig vagy a közelebb levő félreálló 
helyig.



Rögzítőfék és rögzítőfékezés 

◼ A rögzítőfék az álló szerelvény tartós és biztonságos 
állva tartására szolgáló, kizárólagosan mechanikus 
elemekből álló fék.

◼ A rögzítőfék akkor működőképes, ha befékezve:
 a szerelvény által bejárható legnagyobb emelkedőn, illetve 

lejtőn,

 a terheléstől függetlenül,

 a szerelvényt tartósan állva tartja,

 illetve feloldásakor a szerelvény kerekeinek gördülését nem 
akadályozza.

◼ Ha a járművezető elhagyja a vezetőfülkét, köteles a 
szerelvényt a rögzítőfékkel befékezni.



Rögzítőfék és rögzítőfékezés

◼ Ha a járművezető a rögzítőfék működés- vagy 

üzemképtelenségét állapítja meg:

 a szóló kocsit egy üzemképes szerelvénnyel össze 

kell kapcsolni, majd a tolásra vagy a vontatásra 

vonatkozó szabályok szerint kell közlekedni a 

végállomásig vagy a közelebb levő félreálló helyig.

 több kocsiból álló szerelvény esetén az 

üzemképtelenségre vonatkozó szabályok szerint kell 

eljárni, ha a szerelvénybe kapcsolt többi kocsi 

alkalmas a szerelvény biztonságos rögzítésére.



Rögzítőfék és rögzítőfékezés

◼ Ha a rögzítőfék működés- vagy üzemképtelensége esetén 
annak teljes oldását a járművezető a rendelkezésére álló 
eszközökkel nem tudja elérni, akkor a szerelvényt 
mozgásképtelennek kell nyilvánítani, és műszaki mentést kell 
kérni.

◼ Ha a szerelvényen lévő összes rögzítésre alkalmas fék 
hatástalanná válik, akkor a sínféket kell rögzítésre használni.

◼ Egy üzemképes szerelvénnyel össze kell kapcsolni, majd a 
tolásra vagy a vontatásra vonatkozó szabályok szerint kell 
közlekedni a végállomásig vagy a közelebb levő félreálló helyig.

◼ Sínfékkel történő rögzítést csak egyszer szabad alkalmazni.



Sínfék

◼ A sínfék a sínfejre ható elektromágneses 
fék, az üzemi fék kiegészítő 
fékberendezése, amely indokolt esetben a 
fékhatás növelésére használható.

◼ A sínfék akkor működőképes, ha a kezelő 
berendezésekkel működésbe lehet hozni, 
illetve a fékhatást meg lehet szüntetni.



Sínfék

◼ Kocsiszíni járműátvételkor ellenőrizni kell 

a sínfék működőképességét.

◼ Ha a sínfék hatásosan nem működik, 

akkor:

a meghibásodásra vonatkozó szabályok 

szerint kell eljárni,

az engedélyezett sebesség legfeljebb 

30 km/h lehet.



Vészfékezés 

◼ Ha a járművezető hirtelen, előre nem látható ok miatt 
kénytelen a szerelvényt a lehető legrövidebb úton 
megállítani, akkor vészfékezést kell végrehajtania.

◼ Ilyenkor a maximális hatással működtetett üzemi fék 
mellett a sínféket és a homokszórót is működtetni 
kell.

◼ Vészfékezést követően a járművezetőnek meg kell 
győződnie arról, hogy a vészfékezés során történt-e 
személyi sérülés.

◼ Személyi sérülés esetén a szükséges intézkedéseket 
meg kell tennie.



F.2. számú Forgalmi 

Utasítás

Szerelvények közlekedése



Szerelvény átvétele 

◼ A kocsiszínben műszaki szakszolgálatnak kell:
❑ a szerelvényt összeállítani,

❑ járműkísérő műszaki dokumentummal ellátni, 

❑ majd forgalomba adni.

◼ A kocsiszínben a járművezetőnek a szerelvény 
átvételét:
❑ a szolgálati beosztásban meghatározott időpontban,

❑ a telephely Technológiai Rendjé-ben meghatározott 
helyen kell megkezdeni,

❑ és az adott járműtípus Kezelési Szabályzatá-ban 
előírtaknak megfelelően kell végrehajtani. 



Szerelvény átvétele

◼ A szerelvény átvételekor ellenőrizni kell, hogy:
❑ a szerelvény biztonsági berendezései üzemképesek-e,

❑ valamint ellátták-e az előírt felszerelési tárgyakkal, illetve 
tartozékokkal.

◼ Valamennyi járműtípusra meg kell határozni 
mindazon berendezések ellenőrzésének módját, 
melyek működőképességéről a szerelvény 
biztonságos forgalomba helyezése érdekében a 
járművezetőnek meg kell győződnie.



Szerelvény átvétele

◼ Ha a járművezető a szerelvényen hiányosságot vagy 
hibát állapít meg, azt jelentenie kell a műszaki 
szakszolgálatnak, vagy a társasági szabályozásban 
meghatározott szervezeti egység kijelölt 
munkavállalójának, aki köteles intézkedni a hiány 
pótlására, illetve a hiba kijavítására.

◼ Ha a szerelvény átvétele során olyan akadály 
keletkezik, hogy a szerelvény átvételét a kocsiszíni 
indulási idejéig nem lehet befejezni, akkor ezt a 
körülményt a járművezető köteles jelenteni a 
munkáját a helyszínen közvetlenül irányító 
személynek.



Szerelvény átvétele

◼ A kocsiszínből csak olyan üzemképes és forgalombiztos 
állapotban lévő szerelvény vihető ki a közúti forgalomba, 
amely el van látva a társasági szabályozásban 
meghatározott járműkísérő műszaki dokumentummal.

◼ A járművezetőnek a műszaki dokumentumot az átvételt 
követően szabályszerűen ki kell töltenie, alá kell írnia és 
folyamatosan kell vezetnie.

◼ A kocsiszínek területén a vizsgálóaknával ellátott 
vágányokon, illetve az épületekben fekvő vágányhálózaton 
az alkalmazható sebesség legfeljebb 10 km/h lehet.  



Elindulás a kocsiszínből

◼ A kocsiszínből:

❑ a menetrend által meghatározott időpontban kell elindulni,

❑ és a forgalmi járatnak – ha erről egyéb szabályozás nem 
rendelkezik – az elsőnek érintett megállóhelytől utasokat kell 
szállítania.

◼ Ha a kocsiszín területén két szerelvény egyidejűleg 
közlekedik egyazon váltó vagy vágánykereszteződés felé:

❑ a biztonsági határjelző előtt mindkét szerelvényt meg kell 
állítani,

❑ az áthaladás sorrendjében meg kell állapodni,

❑ a forgalomba induló szerelvény részére elsőbbséget kell 
biztosítani. 



Beállás a kocsiszínbe

◼ A kocsiszínbe beálló forgalmi járat:
❑ a menetrendben meghatározott időpontban és helyről 

állhat be a kocsiszínbe,

❑ menetrendtől eltérő esetben csak akkor állhat be a 
kocsiszínbe, ha a járművezető munkáját közvetlenül 
irányító személy arra utasítást ad, vagy a vonatkozó 
jogszabály(ok), illetve az Utasítás ezt előírja,

❑ jelzéseit – ha erről egyéb szabályozás nem rendelkezik 
– a viszonylat utolsónak érintett végállomásán a 
járművezetőnek kell a szerelvényen elhelyeznie, illetve 
beállítania.

❑ az utolsónak érintett megállóhelyig utasokat kell, hogy 
szállítson, ha erről egyéb szabályozás nem rendelkezik.



Beállás a kocsiszínbe

◼ A kocsiszíni beállás után a szerelvény átadása:
❑ a kocsiszín Technológiai Rendjé-ben meghatározott 

helyen és módon történhet,

❑ és akkor tekinthető befejezettnek, ha az átvevő az 
átvételt a járműkísérő műszaki dokumentumon 
aláírásával igazolta.

◼ Ha szolgálat közben a járművezető a 
szerelvénnyel kapcsolatos hiányosságot vagy 
hibát állapít meg, azt a járműkísérő műszaki 
dokumentumba be kell jegyeznie, majd szóban is 
köteles közölni a szerelvény átvevőjével.  



Szerelvény átadása és átvétele a váltás helyén 

◼ A forgalmi járatként közlekedő szerelvény kocsiszínen kívüli átadása 
és átvétele:

❑ a szolgálati beosztásban megjelölt helyen és időpontban 
történhet,

❑ az átadó szóban köteles tájékoztatni az átvevőt a 
szerelvénnyel és a forgalommal kapcsolatos 
észrevételeiről,

❑ akkor tekinthető megtörténtnek, ha az átvételt az átvevő 
járművezető a járműkísérő műszaki dokumentum 
szabályszerű kitöltésével és aláírásával igazolta.

◼ Kivételt képez az előre nem látható, nem tervezhető rendkívüli 
esemény miatt történő átadás-átvétel, amikor a váltás helyét és 
idejét a járművezető munkáját közvetlenül irányító személy a 
körülményeknek megfelelően operatívan határozza meg.



A szerelvény sebessége

◼ A szerelvény sebességét az engedélyezett sebességhatárokon 
belül úgy kell megválasztani, hogy:

❑ a féktávolság ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz,

❑ a szerelvény minden olyan akadály előtt – amire az adott 
körülmények között számítani kell – biztonságosan 
megállítható legyen,

❑ megfeleljen az időjárási és látási viszonyoknak, 

❑ a pálya vonalvezetéséhez és állapotához igazodva az utasok 
biztonságos és kényelmes közlekedését biztosítsa,

❑ és az energiatakarékosságra törekedve figyelembe kell venni a 
menetrend által meghatározott menetidőt.

◼ Kényszerítő ok nélkül nem szabad olyan lassan sem haladni, 
hogy az a többi jármű közlekedését akadályozza.



Követési távolság

◼ Egyik szerelvénnyel a másik szerelvényt csak olyan 
távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy:

❑ az elöl haladó szerelvény hirtelen, váratlan megállása esetén 
is biztonságosan meg lehessen állni a követő szerelvénnyel, 

❑ és a megállás után rendelkezésre álljon az álló szerelvények 
között előírt 10 méter távolság.

◼ Az általános előírásokhoz képest nagyobb követési 
távolságot kell tartani:

❑ egyéb közúti járművekkel közös használatú forgalmi sávban,

❑ síkos, vagy lejtős pályán való haladáskor,

❑ a nem forgalmi járatok mögött.



Álló szerelvény megközelítése 

◼ A megállóhelyen, illetve a két megállóhely között 
álló szerelvényt a követő szerelvény legfeljebb 
10 méterre közelítheti meg.

◼ Az álló szerelvényt, illetve a vágányon álló egyéb 
járművet legfeljebb olyan sebességgel szabad 
megközelíteni, hogy az üzemi fék váratlan 
üzemképtelensége esetén a rendelkezésre álló 
fékekkel a szerelvény megállítása biztonságos 
legyen. 



Álló szerelvény megközelítése

◼ Az álló szerelvény mögötti 10 méter távolság megtartásától 
eltérni csak fokozott figyelemmel:

❑ kettős megállóhelyen, 

❑ forgalmi kitérőben, 

❑ kocsiszínben, 

❑ szerelvény csatolásánál, 

❑ vagy végállomáson való megálláskor szabad.

◼ Ezekben az esetekben az álló szerelvényt fokozott 
figyelemmel kell úgy megközelíteni, hogy:

❑ a tervezett megállás helye előtt az utolsó 10 métert legfeljebb 

10 km/h sebességgel szabad megtenni,

❑ és az álló szerelvény mögött úgy kell megállni, hogy a két 
szerelvény között 1-2 méter távolság legyen. 



Megállás a megállóhelynél 

◼ A forgalmi- és szolgálati járatnak valamennyi, a 
menetrendben meghatározott megállóhelyen meg kell állnia, 
kivéve:

❑ ha a megállóban utas nem tartózkodik,

❑ a szerelvényen üzemképes leszállásjelző berendezés 
működik,

❑ és leszállási szándékot nem jeleztek.

◼ Biztonsági megállóhelyen minden járatnak kötelező a 
megállás.

◼ A megállóhelyen a megállóhely jellegéből adódóan egy vagy 
két szerelvény állhat meg.



Megállás a megállóhelynél

◼ A megállóhelyen a szerelvényt egyenletes 
lassítással, üzemi fékezéssel úgy kell 
megállítani, hogy a szerelvény eleje egyvonalban 
legyen a megállóhely jelzőtáblával.

◼ A kettős megállóhelyre másodiknak érkező 
szerelvénynek az első szerelvényt úgy kell 
megközelítenie, hogy:
❑ a tervezett megállás helye előtt az utolsó 10 métert 

legfeljebb 

10 km/h sebességgel szabad megtenni,

❑ és az álló szerelvény mögött úgy kell megállni, hogy a 
két szerelvény között 1-2 méter távolság legyen. 



Megállás a megállóhelynél

◼ A kettős megállóhelyre másodiknak beálló szerelvény 
vezetője köteles a szerelvény ajtóit kinyitni, vagy ajtónyitási 
engedélyt adni.

◼ Amennyiben a két szerelvény eltérő útvonalon lévő 
végállomás felé közlekedik, úgy mindkét szerelvény vezetője 
köteles megvárni a másik szerelvényről átszálló utasokat.

◼ A közös (villamos - trolibusz - autóbusz) közösségi 
közlekedési sáv mellett elhelyezett megállókba a megálló 
hosszától függően kettőnél több jármű akkor állhat be, ha 
erről társasági szabályozás rendelkezik.



Megállás a megállóhelynél

◼ A megállóhelyen megállásra nem kötelezett 
járatok a megállóhely jelzőtábla mellett úgy 
haladhatnak el, hogy:
❑ a szerelvény sebessége a jelzőtábla mellett való 

elhaladás esetén nem lehet nagyobb, mint 20 km/h, 

❑ ha szükséges Figyelj jelzést kell adni.

◼ Nem kell a sebességet csökkenteni 
szükségleszállóhelyen történő áthaladáskor, 
illetve az olyan megállóhelyeken, ahol nincs a 
közúti vasúti pálya mellett peron.  



Utasok le- és felszállása 

◼ Az utasok le- és felszállása:

❑ a vonalon a megállóhelyen, 

❑ a végállomáson a kijelölt helyen,

❑ a szerelvény álló helyzetében történhet.

◼ Az utasok le- és felszállását a visszapillantó 
berendezés segítségével figyelemmel kell 
kísérni.



Utasok le- és felszállása

◼ A leszállást akkor lehet befejezettnek tekinteni, 

amikor az utolsónak leszálló utas a talajon áll, és a 

szerelvényt elengedte.

◼ A felszállást akkor lehet befejezettnek tekinteni, 

amikor az utolsónak felszálló utas vagy az általa 

szállított tárgy a távműködtetésű ajtók becsukódását 

nem akadályozza.



Utasok le- és felszállása

◼ A járművezető rendkívüli esetben (forgalmi akadály, 

üzemzavar stb.) a távműködtetésű ajtók nyitásával 

engedélyt adhat az utasok le- és felszállására a 

megállóhelyen kívül is, ha:

❑ meggyőződött a le- és felszállás veszélytelenségéről,

❑ és ha működőképes a hangerősítő berendezés, akkor az 

utasokat még az ajtók kinyitása előtt tájékoztatta arról, 

hogy a szerelvény nem a megállóhelyen állt meg, és az 

ajtók nyitása után fokozott figyelemmel szálljanak le. 



Elindulás a megállóhelyről 

◼ A járművezető akkor indíthatja el a szerelvényt, 
ha:
❑ a visszapillantó berendezés segítségével meggyőződött 

arról, hogy az utasok le- és felszállása befejeződött,

❑ az indulásjelző berendezéssel (rendkívüli esetben a 
hangerősítő berendezésen át, vagy a járműkísérő a 
jelzősíppal) az Indulás jelzést megadta,

❑ az Indulás jelzés megadása után a távműködtetésű 
ajtók zárási parancsát megadta és az ajtók 
becsukódtak,

❑ a távműködtetésű ajtók zárt állapotáról a szerelvény 
típusától függő visszajelzést kapott,

❑ és meggyőződött arról, hogy a szerelvény indításának 
egyéb akadálya nincs. 



Elindulás a megállóhelyről

◼ A megállóhelyről történő elindulás 

veszélytelenségéről a jármű vezetője 

körültekintéssel és a visszapillantó berendezés 

használatával is köteles meggyőződni.

◼ A szerelvény álló helyzetből történő indításakor a 

rögzítőféket a menetre kapcsolással egyidőben kell 

feloldani, ettől eltérni csak lejtős pályán szabad.



Elindulás a megállóhelyről

◼ A szerelvény indítását és további gyorsítását úgy 

kell végezni, hogy:

❑ az utasok részére kényelmesen elviselhető legyen, 

❑ egyenletesen, lökések és rángatások nélkül történjen,

❑ figyelembe kell venni:

◼ az elérni kívánt sebességet,

◼ a kerekek és a sín közötti tapadási viszonyokat,

◼ a pálya lejtését, illetve emelkedését,

◼ a szerelvény terhelését,

◼ valamint a hajtott tengelyek (kerekek) számát. 



Elindulás a megállóhelyről

◼ Kettős megállóhelyről történő indulásnál, ha az 
első szerelvény után a második szerelvény a 
megállóhelyről kihaladni nem tud, akkor a 
szerelvény szabályos indításával a megállóhely 
jelzőtábláig előre kell állni, és az ajtókat ismét ki 
kell nyitni, vagy nyitási engedélyt kell adni.

◼ Ha két megállóhely között történt megállás után a 
távműködtetésű ajtók kinyitása szükségessé vált, 
a szerelvény indítása a megállóhelyről történő 
indulásnak megfelelően történhet. 



Közlekedés a végállomások területén 

◼ A végállomásra csak akkor szabad behaladni, ha a 

járművezető meggyőződött arról, hogy:

❑ szerelvényének fogadására elegendő hely van,

❑ és az esetleg kihaladó szerelvény szabad közlekedését 

nem akadályozza.

◼ Ellenkező esetben a szerelvényt a végállomás előtt 

olyan helyen kell megállítani, ahol a gyalogos-, vagy 

egyéb járműforgalmat nem akadályozza. 



Közlekedés a végállomások területén

◼ A végállomásról elindulni:

❑ az ott üzemelő, az adott vágányra érvényes:
◼ főjelző szabad jelzésére,

◼ az indítójelző jelzésére,

❑ ezek hiányában az ott szolgálatot teljesítő, a forgalmat 
közvetlenül irányító személy utasítására szabad.

◼ Ha a végállomáson jelzőberendezés nincs telepítve, vagy az 
adott időszakban átmenetileg üzemen kívül van helyezve, illetve 
ott a forgalmat közvetlenül irányító személy szolgálatot nem 
teljesít, elindulni csak a menetrendi, vagy a járművezető 
munkáját közvetlenül irányító személy által megadott indulási 
időpontban szabad. 



Közlekedés a végállomások területén

◼ A végállomásról történő elinduláskor a 
megállóhelyről történő elindulás szabályait is
alkalmazni kell.

◼ Amennyiben a végállomáson külön le- és 
felszállóhely került kialakításra:
❑ a leszállóhelyen az utasoknak – a különjáratok utasait 

kivéve – a szerelvényről le kell szállniuk, 

❑ a szerelvényre a felszállás csak a felszállóhelyen történhet. 



Közlekedés az egymáshoz közelfekvő 

vágányokon 

◼ Egymáshoz közelfekvő vágányok esetén közrezárási tilalom 
áll fenn, és a két mozgó szerelvénnyel egyidejűleg személy 
mellett elhaladni tilos, az alábbi esetekben:

❑ ha a személy a két vágány között tartózkodik,

❑ olyan megállóhelynél, ahol a járdasziget a két vágány 
között helyezkedik el és 1,5 méternél keskenyebb.

◼ Ha az ilyen megállóhelyhez mindkét irányból egyidőben 
közlekedik szerelvény, a megállóba történő beállási 
elsőbbséget, ha erről egyéb utasítás nem rendelkezik, a 
kölcsönös udvariasság elvének megfelelően kell eldönteni.



Közlekedés az egymáshoz közelfekvő 

vágányokon

◼ Amennyiben az egymáshoz közelfekvő vágányok 
gyalogosok áthaladását korlátozó eszközzel 
nincsenek elválasztva, akkor a szomszédos 
vágányon álló szerelvény, vagy a szabadlátást 
korlátozó egyéb jármű mellett való elhaladáskor, 
az álló jármű végénél a sebességet szükség 
szerint mérsékelni kell.

◼ Az álló jármű mögött áthaladni szándékozók 
figyelmeztetésére, ha szükséges, Figyelj jelzést 
kell adni. 



Tiltott egyidejű menetek 

◼ Az egymáshoz közelfekvő vágányokon tiltott az 

egyidejű menet:

❑ két ellentétes irányban közlekedő szerelvény 

egyidőben történő elhaladása, 

❑ amennyiben az összekötővágány mindkét vágányból 

csúccsal szemben fekvő váltókkal ágazik ki.

◼ Az áthaladási elsőbbséget ilyen esetben a 

találkozási tilalmat jelző jelzőtáblákkal kell 

szabályozni.



Tiltott egyidejű menetek

◼ Az egymáshoz közelfekvő vágányokon tiltott az 

egyidejű menet:

❑ két azonos irányba közlekedő szerelvény egyidőben 

történő elhaladása, 

❑ amennyiben az összekötővágánynál az egyik váltó 

csúccsal, míg a másik váltó gyökkel szemben fekszik.

◼ Ilyen helyen a gyökkel szemben haladó 

szerelvény haladhat el elsőként.



Tiltott egyidejű menetek

◼ Az egymáshoz közelfekvő vágányokon tiltott az 

egyidejű menet:

❑ két ellentétes irányban közlekedő szerelvény 
egyidőben történő elhaladása, 

❑ amennyiben az egyik vágányból történő elágazás 
vágánykereszteződést létesít a másik vágánnyal. 

◼ Ilyen helyen a váltón csúccsal szemben 
haladónak kell elsőbbséget adni a másik 
szerelvény részére.



Tiltott egyidejű menetek

◼ Nem tiltottak az egyidejű menetek, ha a váltók 

csúcssínjei mechanikusan rögzítettek az 

elmozdulás ellen.

◼ Ha a szerelvények közlekedését 

jelzőberendezés szabályozza, akkor tiltott 

egyidejű menetek esetén továbbhaladni a 

főjelzők jelzései szerint szabad.



Elhaladás főjelző mellett 

◼ Ahol jelzőberendezést helyeztek el, ott csak a jelző Szabad
jelzésére szabad továbbhaladni.

◼ Tilos a továbbhaladás jelzésnél a jelző előtt olyan 
távolságban kell a szerelvényt megállítani, hogy: 

❑ a gyalogos- és közúti járműforgalmat ne akadályozza,

❑ és a járművezető lássa a jelző jelzését.

◼ Nem kell figyelembe venni az érvénytelen jelzőket, valamint 
az időszakosan érvénytelen jelzőt a megjelölt időszakban, ha 
egyik fénye sem világít.



Elhaladás főjelző mellett

◼ A főjelző mellett Tilos a továbbhaladás jelzés esetén 

elhaladni csak a következő esetekben szabad:

❑ Hívójelzés esetén,

❑ kézi jelzőeszközzel adott Szabad jelzés esetén,

❑ rendkívüli esetben, ha:

◼ a jelző melletti elhaladást a jelző kezelője vagy a járművezetők 

munkáját a helyszínen közvetlenül irányító személy írásban 

vagy szóban, visszaellenőrizhető módon engedélyezte,

◼ a járművezetők munkáját közvetlenül irányító személy rádiós 

beszédkapcsolat útján utasíthatja a járművezetőt arra, hogy 

saját maga győződjön meg a továbbhaladás 

veszélytelenségéről és a járművezető veszélytelennek ítéli 

meg. 



Elhaladás főjelző mellett

◼ Ha a főjelző Tilos a továbbhaladás! jelzése 
mellett el szabad haladni, akkor a szerelvény:
❑ a jelző mellett, valamint a jelzőn túl lévő váltókon,

❑ csak olyan sebességgel haladhat, hogy bármilyen 
akadály esetén azonnal megállítható legyen, 

❑ de a sebessége a legkedvezőbb viszonyok között sem 
lehet nagyobb, mint 10 km/h.

◼ A sebesség csak akkor növelhető, ha a 
szerelvény vége a jelző mellett elhaladt, illetve a 
szerelvény utolsó kereke a jelzőt követő váltókon 
áthaladt. 



Elhaladás főjelző mellett

◼ Hívójelzés esetén a jelző mellett történő elhaladás 

előtt meg kell győződni arról is, hogy a 

továbbhaladás során igénybe venni kívánt vágány 

kellő távolságban szabad legyen.

◼ Ha szükséges, a továbbhaladás előtt a váltót át kell 

állítani a megfelelő állásba.



Közlekedés főjelző ellenőrző jelzőjével 

ellátott helyeken 

◼ A beláthatatlan helyeket fedező főjelzők után 

elhelyezett ellenőrző jelző arról tájékoztatja a 

járművezetőt, hogy a szerelvény mögötti főjelző 

visszaállt a továbbhaladást tiltó állásába.

◼ Amennyiben az ilyen helyeken lévő ellenőrző 

jelző nem világít, úgy a fedezés szabályai szerint 

kell eljárni, ha a fedezett szakaszon a 

szerelvénnyel meg kell állni. 



Közlekedés közúti fedezőjelző ellenőrző 

jelzőjével ellátott helyeken

◼ Ha az utat, vagy az egyes forgalmi sávokat 
keresztező villamos áthaladását két lámpából 
álló fényjelző készülék, közúti fedezőjelző 
biztosítja, akkor a villamos részére ellenőrző 
jelzőt kell elhelyezni.

◼ Ezt a helyet úgy kell megközelíteni, hogy ha a 
berendezés nem lép működésbe, akkor a 
szerelvény vezetője szükség esetén üzemi 
fékezéssel meg tudjon állni az útkereszteződés 
előtt. 



Közlekedés közúti fedezőjelző ellenőrző 

jelzőjével ellátott helyeken

◼ Ha az ellenőrző jelző lámpája sárga fénnyel világít, 
akkor a közúti járművek részére Tilos a 
továbbhaladás jelzés van.

◼ Ha az ellenőrző jelző lámpája sötét, akkor meg kell 
győződni a továbbhaladás veszélytelenségéről, a 
kereszteződésben áthaladni fokozott óvatossággal 
a KRESZ jelzései, illetve szabályai szerint szabad.



Közlekedés a jelző használhatatlansága 

esetén 

◼ A főjelző használhatatlansága esetén a jelző előtt a 
szerelvénnyel meg kell állni.

◼ Elindulni csak akkor szabad, ha az elindulás és a 
továbbhaladás veszélytelenségéről a szerelvény vezetője 
meggyőződött.

◼ Egyéb jelző használhatatlansága esetén a jelző mellett 
elhaladni csak akkor szabad, ha a járművezető 
meggyőződött a továbbhaladás veszélytelenségéről. 



Közlekedés a jelző használhatatlansága 

esetén

◼ A jelző használhatatlanságáról a járművezető 

munkáját közvetlenül irányító személyt értesíteni 

kell. 

◼ Távvezérelt váltón csúccsal szembeni ráhaladás 

esetén, ha a váltójelző irány-, vagy a reteszelést 

jelző fénye nem világít, az alkalmazható 

legnagyobb sebesség 10 km/h. 



Elhaladás a vágányhoz közel álló tárgy 

mellett 

◼ A vágányhoz közel álló tárgy mellett 
fokozott óvatossággal, szükség esetén 
csökkentett sebességgel kell elhaladni.

◼ Amennyiben a járművezető nem tud 
meggyőződni a biztonságos elhaladásról, 
úgy figyelő személy segítségét kell 
igénybe vennie. 



Közlekedés egyvágányú pályán 

◼ Egyvágányú pályán a kétirányú közlekedést:

❑ jelzőbottal, 

❑ jelzőberendezéssel, 

❑ felügyeleti szolgálattal,

❑ vagy szolgálati menetrend kiadásával kell 

biztosítani, 

❑ illetve társasági utasításban kell szabályozni. 



Közlekedés egyvágányú pályán

◼ Ha a forgalmat jelzőbot segítségével bonyolítják le, akkor 
több szerelvény egymás utáni közlekedése esetén a 
jelzőbotot mindig az utolsó szerelvény vezetőjének kell 
vinnie. 

◼ Ilyen esetben a forgalmi kitérőből az első szerelvény vezetője 
csak akkor indulhat el, ha meggyőződött arról, hogy a 
jelzőbotot az utolsó szerelvény vezetője felmutatta.

◼ Ahol felügyeleti szolgálat van rendszeresítve, az egyvágányú 
pályaszakaszra behaladni a felügyeleti szolgálatot ellátó 
munkavállaló engedélyével szabad. 



Közlekedés egyvágányú pályán

◼ Figyelni kell arra, hogy tévedés folytán az 
ellenirányból szerelvény nem közlekedik-e. 

◼ Ha a járművezető szembejövő szerelvényt vesz 
észre, Figyelj hangjelzéseket kell adnia és a 
szerelvényt azonnal meg kell állítania. 

◼ A szabálytalanul behaladt szerelvénynek a 
behaladási helyre vissza kell mennie.



Közlekedés egyvágányú pályán

◼ Egyvágányú pályáról kétvágányú pályára való ráhaladás esetén 
mindig a menetirány szerinti jobb, tehát a helyes vágányra kell 
ráhaladni. 

◼ Forgalmi kitérőben az ettől eltérő irányú haladást társasági 
utasításban kell szabályozni.

◼ Ha az egyvágányú pályaszakaszon az ellenirányból közlekedő 
szerelvény a menetrendben meghatározott időben nem érkezik 
meg, a járművezető köteles haladéktalanul jelenteni ezt a 
forgalomirányítás felé, továbbhaladni csak a munkáját 
közvetlenül irányító személy utasítása alapján szabad.



Közlekedés egyvágányú pályán

◼ Ha az egyvágányú pályán a forgalmat biztosító 
jelzőberendezés üzemképtelenné válik, akkor azt 
a forgalomirányítás felé azonnal jelezni kell. 

◼ A jelzőberendezés megjavításáig a járművezetők 
munkáját közvetlenül irányító személy utasítása 
szerint a kiadott szolgálati menetrend alapján, 
rádióforgalmazás útján kapott utasítások szerint, 
jelzőbot alkalmazásával, illetve jelzőőrök
közreműködésével kell közlekedni.



Közlekedés felbontott pálya, illetve 

pályamunkálatok helyén 

◼ Felbontott pályarészen a kitűzött jelzésnek megfelelő, annak 
hiányában pedig legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad 
közlekedni.

◼ Ha az űrszelvényen belül munkások dolgoznak, a 
munkálatok helyét fokozott óvatossággal kell megközelíteni.

◼ Ha a munkások nem hagyják el az űrszelvényt, tőlük 
legalább 5 méterre a szerelvényt meg kell állítani. 



Közlekedés felbontott pálya, illetve 

pályamunkálatok helyén

◼ Elindulni csak akkor szabad, ha a 
munkások az űrszelvényen kívül 
helyezkedtek el.

◼ A munkások mellett való elhaladás során, 
ha megengedett sebességet kitűzött jelzés 
nem jelzi, a munkahely mellett legfeljebb 
10 km/h sebességgel szabad elhaladni, és 
ha szükséges hangjelzést kell adni. 



Szerelvény fedezése 

◼ Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága 
esetén fedezni kell a szerelvényt két megálló 
között történt megállás esetén, ha attól lehet 
tartani, hogy a követő, vagy keresztező irányból 
közlekedő szerelvény vezetője az álló 
szerelvényt kellő időben nem láthatja meg, és 
abba beleütközhet.

◼ A fedezés végrehajtása végett az álló 
szerelvénytől az adott forgalmi helyzethez 
igazodóan lehetőleg 50 méterre kell menni a 
veszélyeztetett irányba és ott Megállj! vagy 
Lassan jelzést kell adni a közeledő szerelvény 
vezetője részére. 



Szerelvény fedezése

◼ A fedezett szerelvényen – amennyiben az 

lehetséges – a vészvillogót be kell kapcsolni.

◼ A fedezés végrehajtásáért a járművezető a felelős.

◼ Ha van jelen érvényes forgalmi vizsgával rendelkező 

munkavállaló, akkor a fedezés végrehajtására fel 

kell kérni.



Szerelvény fedezése

◼ Minden esetben fedezni kell a szerelvényt:

❑ távolbalátás korlátozottsága esetén, ha a szerelvény két 

megálló között állt meg,

❑ ha ívben, vagy közvetlenül az ív után állt meg a szerelvény, 

ahová a szabadlátás korlátozott,

❑ be nem látható aluljárókban és alagutakban történő 

megállás esetén, ha a szerelvény nincs fedezve Tilos a 

továbhaladás! jelzést adó főjelzővel,

❑ ha a szerelvény megmozdulásából veszély származhat. 



Közlekedés vasúti átjáróban 

◼ A vasúti átjárókat úgy kell megközelíteni, hogy 
veszély esetén biztonságosan meg lehessen 
előttük állni. 

◼ A vasúti átjárókban való közlekedéskor a KRESZ 
szabályai szerint kell eljárni.

◼ Ha a vasúti átjáróhoz főjelzők vannak telepítve, 
akkor a két pályahálózatot üzemeltető társaság 
közös Végrehajtási Utasítás-ban köteles 
szabályozni a kereszteződésben történő 
közlekedést. 



F.2. számú 

Forgalmi Utasítás

Rendkívüli események



⚫ Rendkívüli eseménynek kell tekinteni a szolgálat, 
illetve a forgalom közben tapasztalt minden olyan 
zavart, akadályt, jelenséget, ami a biztonságos, 
illetve menetrendszerű közlekedést akadályozza 
vagy veszélyezteti.

⚫ Minden olyan rendkívüli eseményről, ami balesetet 
vagy forgalmi zavart okozhat, a munkavállalók 
kötelesek a forgalomirányító szolgálat illetékesének 
azonnal jelentést tenni.  

Rendkívüli esemény



⚫ A rendkívüli eseménnyel kapcsolatos 
intézkedéseket társasági utasításban kell 
szabályozni.

⚫ Ha a rendkívüli esemény elhárítására utasítás nem 
rendelkezik, a munkavállalónak saját megítélése 
szerint kell az adott helyzetben legbiztonságosabb 
és legeredményesebb intézkedést tenni.

⚫ A forgalom biztonságát veszélyeztető szándékos 
cselekmény gyanúja esetén hatósági intézkedést 
kell kérni.

Rendkívüli esemény



⚫ Ha a járművezető olyan akadályt, jelenséget észlel, 
amely a biztonságos közlekedést veszélyezteti 
(menet közben olyan jelzést lát, hall, amelyről arra 
lehet következtetni, hogy az utasok vagy a 
szolgálatban lévő dolgozók testi épsége, illetve a 
forgalom biztonsága veszélyben van), akkor a 
szerelvényt azonnal meg kell állítani.

⚫ A továbbhaladás akadályoztatása esetén a 
járművezető köteles az utasokat tájékoztatni, illetve 
a munkáját közvetlenül irányító személyt értesíteni.

A szerelvény továbbhaladását 

akadályozó körülmények



⚫ Összetorlódott szerelvényeket elindítani az 

energiaellátó hálózat túlterhelésének elkerülése 

végett csak akkor szabad, ha az előttes 

szerelvény már legalább 50 métert elhaladt. 

⚫ Ilyen esetben addig kell kis menetáram 

felvételével közlekedni, amíg a szerelvények 

egymástól egyenletesen el nem távolodtak.

A szerelvény továbbhaladását 

akadályozó körülmények



⚫ A menetrend szerinti közlekedés érdekében 

minden célravezető és megengedhető módszert 

alkalmazni kell a késés csökkentése, 

megszüntetése érdekében. 

⚫ Ha szükséges, a végállomási várakozási időt is 

rövidíteni kell.

Eljárás késés esetén



⚫ Utasok szállítása késés esetén is kötelező, kivéve, 
ha a járművezető munkáját közvetlenül irányító 
személy másként nem rendelkezik  előre küldés.

⚫ Tilos azonban a vonatkozó jogszabály(ok) valamint 
az Utasítás rendelkezéseinek megszegése, illetve a 
közlekedés más résztvevőinek veszélyeztetése.

Eljárás késés esetén



⚫ A forgalmi járatként közlekedő szerelvények menetrendben 
meghatározott útvonalától és végállomásaitól csak akkor szabad 
eltérni, ha a járművezető erre a munkáját közvetlenül irányító 
személytől utasítást kap.

⚫ Az útvonaltól való eltérést az utasokkal még az eltérés előtt 
közölni kell.

⚫ Ha az eltérés következtében igénybevett útvonalon a 
járművezetőnek nincs kellő helyismerete, akkor fokozott 
óvatossággal úgy kell vezetnie, hogy a helyismeret hiánya miatt 
ne veszélyeztesse a közlekedés más résztvevőit. 

Eltérés az előírt útvonaltól



⚫ Vízzel elöntött pályarészen, ha a víz a sínkorona szintjét 
meghaladta, és a járműtípus Kezelési Utasítás-a ettől eltérő 
értéket nem határoz meg, kellő óvatossággal, legfeljebb 5 km/h 
sebességgel szabad közlekedni.

⚫ A szerelvénnyel nem szabad továbbhaladni, ha:

⚫ a víz a sínkorona feletti 10 cm magasságot eléri,

⚫ a víz a pályát annyira elöntötte, hogy a járművezető nem tud 
meggyőződni az áthaladás veszélytelenségéről.

⚫ Ha a víz az életmentő alsó szélét, vagy a sínkorona feletti 10 cm 
magasságot meghaladja, az áramszedőt le kell kötni, illetve le kell 
vezérelni.  

Közlekedés vízzel elöntött 

pályarészen



⚫ Helytelen vágányon, illetve a rendes menetiránnyal 

ellentétes irányba csak a járművezető munkáját 

közvetlenül irányító személy utasítása alapján 

szabad közlekedni.

⚫ A helytelen vágányon való közlekedésre csak akkor 

szabad engedélyt adni, ha a járművezető munkáját 

közvetlenül irányító személy intézkedett arról, hogy 

szembemenet nem következhet be. 

Közlekedés helytelen 

vágányon



⚫ Nem szükséges a járművezetők munkáját 
közvetlenül irányító személy engedélye, ha:
⚫ a helytelen vágányon történő közlekedést forgalmi ok teszi 

elkerülhetetlenül szükségessé, 

⚫ a mozgás legfeljebb egy szerelvényhossznyi távolságra 
korlátozódik, 

⚫ és a szabadlátás, valamint a távolbalátás nem korlátozott.

⚫ A helytelen irányba csak akkor szabad mozgást 
végezni, ha ugyanazon a vágányon szerelvény nem 
közeledik, illetve már megállt. 

Közlekedés helytelen 

vágányon



⚫ Legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad haladni. 

⚫ Ha a pálya, a párhuzamos közúti forgalomtól fizikailag el van 
választva, úgy csak a megállóhelyekre történő érkezéskor és az 
útátjárókban kell legfeljebb 20 km/h sebességgel haladni.

⚫ Nem minősül helytelen vágányon való közlekedésnek:

⚫ az összekötővágányon a visszafogáshoz szükséges 
járműmozgás, 

⚫ a végállomás területén végzett járműmozgatás,

⚫ ha a járműmozgás olyan pályaszakaszon történik, ami társasági 
utasításban ideiglenesen egyvágányú pályának lett minősítve és 
a pálya a párhuzamos közúti forgalomtól fizikailag el van 
választva. 

Közlekedés helytelen 

vágányon



⚫ Ha a szerelvény a szabályos indítási műveletek elvégzése 
ellenére sem indul el, meg kell győződni arról, hogy a 
szerelvény főárammal való ellátása biztosított-e.

⚫ Ha a szerelvény főárammal való ellátása biztosított, akkor a 
hiba meghatározása és elhárítása érdekében a 
járműtípusokra kiadott utasítások szerint kell eljárni.

⚫ Ha a járművezető a hibát nem tudja megszüntetni, akkor a 
szerelvény egyes berendezéseinek meghibásodása esetén 
az Utasítás-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

Eljárás a szerelvény műszaki hibája 

esetén



⚫ A járművezetőnek a hiba észlelésétől számított 
3 percen belül a munkáját közvetlenül irányító 
személyt értesítenie kell, ha a szerelvény hibája 
nem rendellenségnek minősül.

⚫ Ha a szerelvény a bekövetkezett műszaki hiba 
miatt önerejéből nem képes továbbhaladni és 
nem kell mozgásképtelennek nyilvánítani, akkor 
a követő üzemképes szerelvénnyel össze kell 
csatolni és a tolásra, vagy a vontatásra 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

Eljárás a szerelvény műszaki hibája 

esetén



⚫ A szerelvények össze- és szétcsatolása előtt 
mindkét szerelvényről le kell szállítani az utasokat.

⚫ A csatolandó szerelvényt az összekapcsolás 
időtartamára a megmozdulás ellen rögzíteni kell.

⚫ A csatoló szerelvénnyel mozgást végezni csak a 
kapcsolást végző munkavállaló jelzésére vagy 
szóbeli utasítására szabad. 

Szerelvények össze- és 

szétcsatolása



⚫ A csatolást végző munkavállaló csak a 
szerelvények álló helyzetében léphet a kocsik 
közé, illetve azon az oldalon kell kilépnie a kocsik 
közül, amelyiken oda belépett.

⚫ A szétkapcsolás előtt mindkét szerelvényt 
rögzíteni kell.

⚫ Önműködő csatlásszerkezetnél közreműködő 
munkavállaló nincs. 

Szerelvények össze- és 

szétcsatolása



⚫ A szerelvény tolásáról akkor beszélünk, amikor a 

szerelvényt a követő szerelvénnyel összecsatolva, 

annak vezetőfülkéjéből vezetve kell az eredetivel 

megegyező haladási irányba továbbítani.

⚫ Amennyiben az összecsatolást követően képződő 

szerelvénynek az első vezetőfülkéjéből lehetséges 

az összekapcsolt szerelvények vezetése, akkor a 

vontatás szabályai szerint kell eljárni. 

Szerelvény tolása



⚫ A tolást mindig a legrövidebb útvonalra kell korlátozni.

⚫ Az összekapcsolt szerelvények vezetőinek saját 
szerelvényükön a menetirány szerinti első vezetőfülkében 
kell tartózkodniuk.

⚫ A tolás tartama alatt a vezetőfülke ajtaját, ablakát nyitva lehet 
tartani, hogy a járművezetők a jelzéseket meghallják.

⚫ A tolást a tolt szerelvény vezetője irányítja.

Szerelvény tolása



⚫ Ha az elindulásnak nincs akadálya, és a tolt szerelvény vezetője 
felkészült a tolásra, Figyelj! jelzést kell adnia.

⚫ A toló szerelvény vezetője ezzel egyidőben oldja a féket és 
megindíthatja a tolást.

⚫ A tolás legfeljebb 20 km/h sebességgel, a tolt szerelvény 
vezetője által adott Lassan jelzés mellett folytatható.

⚫ Nem kötelező a Lassan jelzés adása, ha a két járművezető 
között jól működő rádiós beszédkapcsolat van, melyről 
közlemények folyamatos adásával és nyugtázásával kell 
meggyőződni.

Szerelvény tolása



⚫ Ha a tolás valamely oknál fogva nem folytatható, akkor:

⚫ a Lassan jelzés adását abba kell hagyni,

⚫ jól működő rádiós beszédkapcsolat esetén a tolt szerelvény 
vezetőjének szóban megállásra kell utasítania a toló jármű 
vezetőjét.

⚫ Ha a toló szerelvény vezetője a folyamatosan ismétlődő 
Lassan jelzést nem hallja, vagy a rádión kapott közlemények 
elmaradnak, akkor a szerelvényt azonnal meg kell állítania.

⚫ Szükség esetén a tolt szerelvény vezetőjének a 
rendelkezésre álló fékeket működtetnie kell.

Szerelvény tolása



⚫ Ha a tolt szerelvényen a tolás irányának 
megfelelő első vezetőfülkéből a hangjelző 
berendezés nem működtethető, és nincs a két 
járművezető között jól működő rádiós 
beszédkapcsolat, akkor elindulni nem szabad, a 
forgalmat közvetlenül irányító személytől kell 
intézkedést kérni. 

⚫ Megállóhelyre való behaladáskor 10 km/h-ra kell 
csökkenteni a sebességet, és ha szükséges, 
Figyelj! jelzést kell adni.

Szerelvény tolása



Tolás a járművezető közreműködésével 

állított elektromos váltóknál 

⚫ A járművezető közreműködésével állított váltó 
szánszerkezete előtt a tolva közlekedő szerelvényt meg kell 
állítani.

⚫ Meg kell győződni arról, hogy:

⚫ a tolt szerelvény váltóra való ráhaladása előtt a toló 
szerelvény utolsó üzemelő áramszedője is áthalad-e a 
szánszerkezet alatt,

⚫ a váltó a továbbhaladás irányának megfelelő állásban áll-e.

⚫ Ha a toló szerelvény utolsó üzemelő áramszedője is áthaladt 
a szánszerkezet alatt és a váltó is megfelelő állásban áll, 
külön intézkedést nem kell tenni.



Tolás a járművezető közreműködésével 

állított elektromos váltóknál

⚫ Ha a toló szerelvény utolsó üzemelő 
áramszedője nem haladt át a szánszerkezet 
alatt, akkor az alábbiak szerint kell eljárni:
⚫ a tolt szerelvény áramszedőjét le kell kötni, vagy 

levezérelni,

⚫ ha szükséges a tolt szerelvény rögzítő fékjét oldani kell,

⚫ a toló szerelvényen meg kell győződni az áramszedő 
kezelhetőségéről,

⚫ ha szükséges, a váltót kézi állítással a kívánt irányba 
kell állítani,

⚫ a szánszerkezet alatt lehúzott áramszedővel kell 
áthaladni.



Tolás a járművezető közreműködésével 

állított elektromos váltóknál

⚫ Amennyiben az áramszedőt a toló szerelvény vezetője nem 
tudja saját maga lehúzni, úgy segítségül igénybe kell venni a 
helyszínen lévő, az adott járműtípusra érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkező munkavállalót, vagy a követő, illetve 
ellenkező irányba haladó szerelvény vezetőjét.

⚫ Rádiós távirányítású váltó esetén – amennyiben lehetséges 
– a tolt szerelvény vezetőjének kell a váltót átállítania.

⚫ A váltó előtt meg kell állni, és meg kell győződni annak 
helyes állásáról.



Szerelvények vontatása 

⚫ Szerelvény vontatása alatt azt kell érteni, amikor a vontató 
szerelvényről a vontatott szerelvény nem távvezérelhető.

⚫ Vontatás esetén a vontatott szerelvényen kell lenni egy, az 
adott járműtípusra érvényes vezetői engedéllyel rendelkező 
munkavállalónak.

⚫ Az utasok szállítása a vontatott szerelvényen tilos, de a vonó 
szerelvényen megengedett.

⚫ A vontatást legfeljebb 30 km/h sebességgel szabad végezni.  



⚫ Köztes, vagy menetirány szerinti hátsó vezetőfülkéből vezetni 
csak akkor szabad, ha az első vezetőfülke használhatatlanná 
vált. 

⚫ A továbbiakban a szerelvény tolására vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni:

⚫ a járműmozgás szabályozása hangjelzések adásával, vagy jól 
működő rádiós kapcsolat útján történik,

⚫ a sebesség legfeljebb 20 km/h lehet,

⚫ megállóhelyre való behaladáskor a sebességet 10 km/h-ra kell 
csökkenteni, és ha szükséges, Figyelj! jelzést kell adni,

⚫ ha a szerelvény haladási irányának megfelelő első vezetőfülkéből 
a hangjelző berendezés nem működtethető, és nincs a két 
járművezető között jól működő rádiós beszédkapcsolat, akkor 
elindulni nem szabad, a forgalmat közvetlenül irányító személytől 
kell intézkedést kérni.  

Vezetés köztes vagy hátsó 

vezetőfülkéből



⚫ A szerelvényszakadás akkor következik be, amikor két kocsi 
között a csatlások akaratlanul úgy távolodnak el egymástól, 
hogy a mozgó szerelvényrészek között sebességkülönbség lép 
fel.

⚫ Ha a járművezető szerelvényszakadásról szerez tudomást, 
akkor az általa vezetett részt meg kell állítania.

⚫ Ha a megállás nem kényszerfékezés útján történik, akkor 
figyelembe kell venni a pálya- illetve a forgalmi viszonyokat, 
valamint a leszakadt szerelvényrész sebességét, hogy 
lehetőleg az ne ütközzön a vezetett szerelvényrészbe. 

Szerelvényszakadás



⚫ A megállást követően gondoskodni kell a 

szétszakadt részek tartós rögzítéséről. 

⚫ A szerelvényszakadást azonnal jelenti kell a 

járművezető munkáját közvetlenül irányító 

személynek és műszaki mentést kell kérni. 

Szerelvényszakadás



⚫ Ha a járművezető munkavezeték hibát észlel, annak helyét 
óvatosan kell megközelíteni, hogy a szerelvény a leszakadt 
vezetékkel érintkezésbe ne kerüljön, és a munkavezetékben 
vagy a szerelvényben további kár ne keletkezzen.

⚫ A szerelvényt a hibahely előtt meg kell állítani, és az 
eseményt jelenteni kell a munkáját közvetlenül irányító 
személynek.

⚫ Ha a hibahely alatt lehúzott (levezérelt) áramszedővel el 
lehet haladni, akkor a hibahely alatt való áthaladás előtt, még 
a szerelvény álló helyzetében meg kell győződni az 
áramszedő kezelhetőségéről.

Közlekedés hibás munkavezeték alatt



⚫ Abban az esetben, ha az áramszedő csak a hátsó 
vezetőfülkéből kezelhető, a hibahely alatti lehúzás végett a 
követő szerelvény vezetőjének, vagy az adott járműtípusra 
érvényes vezetői engedéllyel rendelkező munkavállalónak a 
segítségét kell igénybe venni. 

⚫ Az áramszedő kipróbálása után lendületbe kell hozni a 
szerelvényt, a hibahely előtt ki kell kapcsolni a hajtómotorok 
menetáramát, és az áramszedőt le kell húznia (vezérelnie) a 
járművezetőnek, vagy az adott jelzésre az áramszedő 
lehúzásában közreműködő munkavállalónak. 

⚫ Az áramszedőt felereszteni vagy felvezérelni csak a hibahely 
elhagyása után, álló helyzetben szabad. 

Közlekedés hibás munkavezeték alatt



⚫ A hibahely alatti áthaladást a műszaki zavarelhárító 
szakszolgálat megérkezéséig a leírtak szerint kell folytatni.

⚫ Ha a hibás szakasz alatt felengedett áramszedővel áthaladni 
nem lehet, akkor az intézkedésre jogosult személyt vagy a 
követő szerelvényt a helyszínen meg kell várni, és a hibára 
fel kell hívni a figyelmét.

⚫ Ha a munkavezeték annyira leszakadt, hogy azt a földön álló 
ember elérheti, akkor a járművezetőnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a munkavezetéket illetéktelen személy ne 
közelítse meg az áramütés veszélye miatt.

Közlekedés hibás munkavezeték alatt



⚫ Munkavezeték-javítás helyénél:

⚫ a kitűzött jelzésnek megfelelő, annak hiányában pedig 
legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad közlekedni,

⚫ ha az űrszelvényen belül munkások dolgoznak, a 
munkálatok helyét fokozott óvatossággal kell megközelíteni,

⚫ ha a munkások nem hagyják el az űrszelvényt, tőlük 
legalább 5 méterre a szerelvényt meg kell állítani,

⚫ elindulni csak akkor szabad, ha a munkások az űrszelvényen 
kívül helyezkedtek el.

⚫ a munkások mellett való elhaladás során, ha megengedett 
sebességet kitűzött jelzés nem jelzi, a munkahely mellett 
legfeljebb 10 km/h sebességgel szabad elhaladni, és ha 
szükséges hangjelzést kell adni.

⚫ az áramszedőt a munkavezető utasításai szerint kell kezelni. 

Közlekedés hibás munkavezeték alatt



Eljárás a hálózati feszültség 

kimaradása esetén 

⚫ Ha menetközben marad ki a hálózati feszültség, 
a menetszabályzót „0” helyzetbe kell állítani, és a 
szerelvény lendületét kihasználva, lehetőleg a 
megállóhelyen kell megállítani, ha a járműtípus 
Kezelési Utasításá-ban más eljárási mód nem 
szerepel.

⚫ Ha ez bármely ok miatt nem lehetséges, akkor 
olyan helyen kell megállítani a szerelvényt, ahol 
a gyalogos- és a közúti járműforgalmat nem 
akadályozza. 



Eljárás a hálózati feszültség 

kimaradása esetén

⚫ Megállás után, a hajtómotorokat kivéve, olyan főáramú 
fogyasztót kell bekapcsolni, amely biztosan jelzi majd a 
hálózati feszültség visszatérését. 

⚫ Nem kell főáramú fogyasztót bekapcsolni, ha a szerelvény 
műszerasztalán van olyan jelzőeszköz, ami egyértelműen 
jelzi a feszültséghiányt.

⚫ Ha a hálózati feszültség kimaradásának észlelésétől három 
perc eltelt, a járművezetőnek értesítenie kell a munkáját 
közvetlenül irányító személyt. 



Eljárás a hálózati feszültség 

kimaradása esetén

⚫ A hálózati feszültség kimaradása miatt történt megállásról a 
járművezetőnek tájékoztatni kell az utasokat. 

⚫ Részükre a két megállóhely között az ajtók kinyitásával csak 
akkor adhat engedélyt a leszállásra, ha a leszállás 
veszélytelenségéről meggyőződött. 

⚫ Ha egy felsővezeték szakaszban két vagy több szerelvény 
tartózkodik közvetlenül egymás után, akkor az elsőként álló 
szerelvény mögött lévő szerelvény(ek)en az áramszedő(ke)t 
le kell húzni (vezérelni).



Eljárás a hálózati feszültség 

kimaradása esetén

⚫ Az áramszedő(ke)t ismét felengedni (felvezérelni) csak akkor 
szabad, ha az előttes szerelvény elindult.

⚫ A hálózati feszültség kimaradásának megszűnése után az 
összetorlódott szerelvényeket elindítani az energiaellátó 
hálózat túlterhelésének elkerülése végett csak akkor szabad, 
ha az előttes szerelvény már legalább 50 métert elhaladt. 

⚫ Ilyen esetben addig kell kis menetáram felvételével 
közlekedni, amíg a járművek egymástól egyenletesen el nem 
távolodtak.



⚫ Kisiklás esetén:
⚫ a szerelvényt azonnal meg kell állítani, 

⚫ az áramszedőt le kell kötni, vagy le kell vezérelni, 

⚫ az utasokat le kell szállítani,

⚫ ha szükséges, intézkedést kell tenni a szerelvény 
fedezésére,

⚫ jelenteni kell a járművezető munkáját közvetlenül 
irányító személynek, 

⚫ műszaki mentést kell kérni,

⚫ és a szerelvényt mozgásképtelennek kell nyilvánítani. 

Kisiklás



Tűz a szerelvényen 

⚫ Ha a szerelvény bármely részén tűz keletkezik, 

akkor:

⚫ a szerelvényt azonnal meg kell állítani, 

⚫ az áramszedőt le kell húzni, vagy le kell vezérelni, 

⚫ az utasokat fel kell szólítani a szerelvény elhagyására,

⚫ a tűzesetet azonnal jelenteni kell,

⚫ a meghatározott módon el kell végezni a szerelvény 

feszültségmentesítését,

⚫ és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel és 

felszereléssel, meg kell kezdeni a tűz oltását.  



Tűz a szerelvényen

⚫ Nem kell a szerelvényt azonnal megállítani, ha 

ezzel a veszélyhelyzet tovább fokozódna (pl. 

keskeny hídon, aluljáróban, álló szerelvény mellett 

történő megállás esetén), de a tűz észlelése után 

megtett utat ilyenkor is a lehető legrövidebbre kell 

korlátozni.

⚫ A tűzoltóság, illetve a műszaki szakszolgálat 

illetékesét a helyszínen meg kell várni, még akkor 

is, ha időközben a tüzet a helyszínen sikerült 

eloltani.



Tűz a szerelvényen

⚫ A szerelvényt üzembe helyezni, azzal elindulni csak a tűzoltóság 
vagy a műszaki szakszolgálat illetékesének engedélyével 
szabad.

⚫ Továbbközlekedni az üzemképtelenségre vonatkozó szabályok 
szerint szabad.

⚫ A tűzesetet jelenteni kell a járművezető munkáját közvetlenül 
irányító személynek is. 

⚫ Ha a tüzet a helyszínen eloltották, azt jelenteni kell a 
járművezető munkáját közvetlenül irányító személy részére, 
akitől intézkedést kell kérni a további teendőkre.  



Eljárás a szerelvény ablaktörése esetén 

⚫ Ha a járművezető ablaktörést észlel, vagy arról 

értesítik, akkor:

⚫ a szerelvénnyel a következő erre alkalmas helyen meg kell 

állnia,

⚫ meg kell győződnie arról, hogy minek következtében tört 

be az ablak,

⚫ az ablaktörés következtében történt-e személyi sérülés, 

⚫ és az eseményről értesítenie kell a munkáját közvetlenül 

irányító személyt.



Eljárás a szerelvény ablaktörése esetén

⚫ A szerelvény ablakának törése esetén elindulni csak 
akkor szabad, ha:
⚫ az utasok szállítása veszélyeztetés nélkül lehetséges,

⚫ a szerelvény biztonságos vezetésének feltételei adottak.

⚫ Ha a járművezető azt állapítja meg, hogy az utasok 
továbbszállítása veszéllyel járna, akkor az 
üzemképtelenségre vonatkozó szabályok szerint kell 
eljárni. 



Utas rosszulléte 

⚫ Ha a járművezető utas rosszullétéről szerez 
tudomást, vagy arról értesítik, akkor:
⚫ a szerelvényt minél hamarabb meg kell állítania, 

⚫ intézkedni kell a rosszul lett utas számára az 
elsősegély nyújtásáról, szükség esetén a mentők 
értesítéséről. 

⚫ A mentőket a helyszínen meg kell várni.

⚫ A járművezetőnek az esetről tájékoztatnia kell a 
munkáját közvetlenül irányító személyt. 



Jármű utasterének 

beszennyezése 

⚫ Ha a járművezető a két végállomás között értesül az utastér 
szennyezettségéről, a legközelebbi megállóban köteles 
meggyőződni a szennyezettség mértékéről. 

⚫ Amennyiben a szennyezettség olyan mértékű, hogy az 
utasok továbbszállítása a szerelvényen nem engedhető meg, 
akkor az utasokat meg kell kérni a szerelvény elhagyására. 

⚫ Ezután az üzemképtelenség szabályai szerint kell eljárni. 



Személy kizárása az utazásból 

⚫ Az Utazási Feltételek-et be nem tartó utast 
udvariasan, de határozottan fel kell kérni azok 
maradéktalan betartására.

⚫ Ha ez nem vezet eredményre, akkor fel kell 
szólítani a szerelvény elhagyására.

⚫ A felszólítás és a szerelvény elhagyása csak a 
megállóhelyen, a szerelvény álló helyzetében 
történhet.  



Személy kizárása az utazásból

⚫ Amennyiben az utas nem hajlandó a 
szerelvényről leszállni, akkor a járművezető 
munkáját közvetlenül irányító személyen 
keresztül hatósági intézkedését kell kérni. 

⚫ Ha az utas tevékenysége a személy-, vagyon-
vagy forgalombiztonságot veszélyezteti, a 
szerelvénnyel továbbhaladni nem szabad, 
haladéktalanul segítséget kell kérni. 

⚫ Az esetről értesítenie kell a munkáját közvetlenül 
irányító személyt is. 



Talált tárgyak kezelése 

⚫ Az a munkavállaló, aki a személyszállító 
szerelvényen vagy a társaság kezelésében lévő 
helyiségben elhagyott tárgyat talál, vagy az 
utastól átvesz, köteles:
⚫ lehetőleg tanúk jelenlétében megőrzésre magához 

venni, 

⚫ és jelenteni a munkáját közvetlenül irányító személy 
részére.

⚫ A bejelentésnél utalni kell a tárgy jellegére, 
értékére. 



Talált tárgyak kezelése

⚫ A talált tárgyat a lehető legrövidebb idő alatt a 
talált tárgyak kezelésével megbízott 
munkavállaló részére bizonylatolva kell átadni.

⚫ A talált tárgyak kezelésével kapcsolatos 
feladatokat társasági utasításban kell 
szabályozni.

⚫ Amennyiben a talált tárgy értéke, nagysága vagy 
jellege miatt a járművezetőt zavarja munkája 
elvégzésében, akkor intézkedést kell kérnie 
annak elszállítására. 



Talált tárgyak kezelése

⚫ Olyan tárgynál, ahol a veszélyesség lehetősége fennáll, a 
tárgyat a helyéről elmozdítani nem szabad. 

⚫ Ilyenkor az ott tartózkodókat fel kell szólítani a szerelvény 
vagy a helyiség azonnali elhagyására, a járművezető 
munkáját közvetlenül irányító személyt haladéktalanul 
értesíteni kell, aki köteles intézkedést kezdeményezni. 

⚫ A szerelvényt ilyen esetben csak a helyszínen intézkedő 
felettes engedélyével szabad újra forgalomba állítani. 



⚫ Ha a szerelvényen utazó vagy a társaság kezelésében lévő 
létesítményben tartózkodó utas ruházata, személyi tárgya 
megsérült, beszennyeződött vagy megrongálódott, meg kell 
győződni arról, hogy azt mi okozta. 

⚫ Amennyiben azt a szerelvény vagy a helyiség valamely 
berendezésének hibája okozta, akkor a hiba megszüntetésére 
intézkedést kell tenni. 

⚫ Az utast a járművezetőnek tájékoztatni kell, a kárigény 
bejelentésének lehetőségéről. 

⚫ Az esetet jelenteni kell a járművezető munkáját közvetlenül 
irányító személy számára.

Az utas kárigénye



Rosszullét a szolgálat ellátása közben 

⚫ Ha a munkavállaló szolgálata ellátása közben rosszul érzi 
magát, munkáját tovább végeznie nem szabad. 

⚫ Rosszullétét köteles azonnal jelenteni a munkáját közvetlenül 
irányító személynek, akinek feladata mind a rosszul lett 
munkavállalóval, mind a szolgálat ellátásával kapcsolatosan 
a szükséges intézkedést megtenni. 

⚫ Amennyiben a rosszullét miatt a munkavállaló nem képes 
saját maga jelentést tenni, a szükséges intézkedés megtétele 
annak a munkavállalónak a kötelessége, aki elsőként 
érkezett a helyszínre. 



Összeütközés, személyi sérülés, 

károkozás 

⚫ Összeütközéssel, személyi sérüléssel, 

károkozással járó események 

bekövetkeztekor követendő eljárást társasági 

utasításban kell szabályozni, amely nem 

lehet ellentétes a KRESZ rendelkezéseivel.



Köszönöm a figyelmet!

A bemutató véget ért!



Szolgálati beosztás

A munkavállaló adott napon történő 

munkavégzésének helyére és idejére 

vonatkozó adatokat tartalmazza. 



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.



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. 



Kísérő

A közúti forgalomban részt vevő 

szerelvényen a szükséges forgalmi 

feladatokat ellátó, arra kiképzett személy. 



Oktató

A jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek megfelelő személy, aki 

munkaköre vagy megbízása alapján 

elméleti, illetve gyakorlati képzést végez. 



Szolgálati hely

Az a munkaterület, amelyet a 

munkavállalónak a rábízott feladatok 

végrehajtásakor igénybe kell vennie. 



Munkamódszer-átadó 

Olyan kellő gyakorlattal rendelkező 

járművezető, aki a kezdő járművezető, 

illetve a vonal- vagy típusismerettel nem 

rendelkező járművezető mellé van beosztva 

a munkavégzés helyi sajátosságainak 

ismertetésére. 



Ellenőrzési igazolvány



Intézkedési igazolvány



Rendelkezési igazolvány



Szerelvény

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,

• ami az egyes szekrényrészek térbeli 

elmozdulását lehetővé teszi.



Utastér

A kocsiszekrény falai és a vezetőfülke 

elhatároló elemei által lezárt térrész, amely 

az utasok tartózkodására szolgál. 



Forgalmi zavar

A menetrendtől való, előre nem tervezett, 

megengedett értéken felüli eltérés. 



Mechanikus csúcssínrögzítéssel 

felszerelt váltó jelzőtábla



Biztosított vágányutas biztosítási körzet



Utánjáró, nem rögzített csúcssínű 

váltó jelzőtábla



Visszafogás

A menetirány megváltoztatása olyan 

módon, hogy a vezetés a másik irányba az 

új menetirány szerinti első vezetőállásból 

történik. 



Egymáshoz közelfekvő vágány

Egymáshoz közelfekvő vágányon azt a 

pályaszakaszt kell érteni, ahol a két vagy 

több vágányú pályán vagy a forgalmi 

kitérőben a vágányok közvetlenül egymás 

mellett fekszenek. 



Hegyipálya

Hegyipályának kell 

tekinteni azt a 

pályaszakaszt, ahol az 

emelkedő legalább 

1000 méter 

egybefüggő hosszban 

eléri a 40 ‰-et. 

≥1000 m

≥40 m



Kétvágányú pályán



Körirányú forgalom



Egyvágányú pálya



Kitérő

Olyan vágányba (vagy kúszó kitérő esetén 
vágányra) épített felépítményi szerkezet, amely a 
vasúti 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 az 

a 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.



Váltófelvágás 

A váltóra való ráhaladásnak az a módja, amikor a 
gyökkel szemben közlekedő menet részére 
helytelenül álló, nem hasítható váltót a szerelvény 
kerekeinek nyomkarimái átállítják. 

Váltót felvágni tilos! 

Váltófelvágás esetén a felvágott váltót hibásnak 
kell minősíteni. 



Kulisszás, bilincses vagy rugós 

váltó



Kulisszás, bilincses vagy rugós 

váltó



Kulisszás, bilincses vagy rugós 

váltó



Kulisszás, bilincses vagy rugós 

váltó



Kulisszás, bilincses vagy rugós 

váltó



Kulisszás, bilincses vagy rugós 

váltó



Kulisszás, bilincses vagy rugós 

váltó



Vágánykereszteződés

A vasúti pálya olyan kialakítása, amely 

lehetővé teszi a keresztező irányból érkező 

szerelvények saját vágányukon történő 

folyamatos továbbhaladását. 



Összekötő vágány



Összekötő vágány



Motoros állítású váltó



Váltóállítás távvezérléssel



Váltóállítás távvezérléssel



Váltóállítás távvezérléssel



Kettős vágánykapcsolat



Rádiójel által távvezérelt váltó 

A szerelvénybe beépített rádióhullámú 

jeladó segítségével állítható váltó. 



Normál kialakítású 

vágánykereszteződés



Felfutós kialakítású 

vágánykereszteződés



Feltöltött vágánykereszteződés



Fékberendezés

A szerelvényre ható fékezőerő létesítésére 

és a mozgási energia átalakítására szolgáló 

berendezés. 



Sínfék

A szerelvény és a sínek között közvetlen fékhatást 

kiváltó, keresztmetszetéhez képest hosszú 

elektromágnes, mely gerjesztéskor rátapad a sínre 

és csúszó súrlódóerőként létesíti a fékhatást. 

Az elektromágnes gerjesztése történhet a villamos 

fékezésekor termelt villamosenergiával, és/vagy 

külön áramforrásból. 



Kiegészítő fék 

A vezetőfülkéből működtethető és az egész 

szerelvényre ható további fékberendezés, 

amely az üzemi fék üzemképtelensége 

esetén alkalmas a szerelvény kellő 

biztonsággal történő megállítására, illetve 

az üzemi fék hatásosságának kiegészítésére 

szolgál. 



Rendellenesség

Olyan műszaki hiba, amely a forgalom és az 

utasok szállításának biztonságát nem 

befolyásolja.

A szerelvény a kocsiszínbe való beállásig 

forgalomban maradhat. 



Meghibásodás

Olyan műszaki hiba, amelynek fennállása esetén az utasok 
a végállomásig szállíthatók, de a szerelvény a forgalomban 
tovább nem maradhat.

Intézkedést kell kérni:

• a hiba kijavítására,

• vagy a szerelvény kocsiszínbe történő beállítására.

A kocsiszínbe történő beálláskor az üzemképtelenségre 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A szerelvényt csak a műszaki szakszolgálat illetékese 
nyilváníthatja üzemképessé. 



Üzemképtelenség

Olyan műszaki hiba, amelynek fennállása esetén utasokat 
szállítani tilos, a szerelvénnyel utasok nélkül:

• a végállomásig,

• az első félreálló helyig,

• vagy a közelebb lévő kocsiszínig szabad közlekedni,

• és ott intézkedést kell kérni a hiba kijavítására,

• vagy a szerelvény kocsiszínbe történő beállítására.

Ha az üzemképtelen szerelvény önerejéből mozgást végezni 
képtelen, akkor egy üzemképes szerelvénnyel kell összecsatolni, 
és a tolásra, vontatásra vonatkozó szabályok szerint kell tovább 
közlekedni.

A szerelvényt csak a műszaki szakszolgálat illetékese 
nyilváníthatja üzemképessé. 



Mozgásképtelenség

Olyan műszaki hiba, amelynek fennállása 
esetén a szerelvény megmozdulásából 
baleset, vagy anyagi kár származhat.

A helyszínre műszaki mentést kell kérni.

A szerelvényt csak a műszaki szakszolgálat 
illetékese nyilváníthatja mozgásképessé.  



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.



Menetkapcsoló

A hajtómotorok 

fordulatszám-

szabályozásához és a 

villamos fékezéséhez 

szükséges áramkörök 

közvetlen kapcsolására 

szolgáló elektromos 

készülék. 



Vezérlőkapcsoló

A hajtómotorok 
fordulatszám-
szabályozásához és a 
villamos fékezéséhez 
szükséges áramkörök 
közvetett kapcsolására 
szolgáló készülék. 

A szerelvény típusától 
függően ez az eszköz lehet 
a menet-, illetve fék 
lábpedál is. 



Járműtűz

Járműtűzként kell kezelni az olyan füstöléssel, izzással, 
vagy lánggal járó égési jelenséget, amely a meghibásodott 
berendezés rendeltetésszerűen végzett kikapcsolásával, 
feszültségmentesítésével nem szűnik meg önmagától. 

Ha a berendezés rendeltetésszerű kikapcsolásával a 
jelenség megszűnik, úgy az érintett berendezést 
üzemképtelennek kell tekinteni, újra bekapcsolni, 
feszültség alá helyezni nem szabad. 

Ha az égési jelenség nem szűnik meg, járműtűzként kell 
kezelni az esetet. 



Irányváltó kapcsoló (iránykapcsoló) 

A szerelvény előre vagy hátra történő 

haladási irányának megváltoztatásához 

szükséges áramköri kapcsolásokat létesítő 

kapcsolókészülék. 



Hatósági vizsgabiztos

A járművezetők vizsgáztatását végző 

hatósági személy. 



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. 



Tiltott egyidejű menetek

Amikor két ellentétes irányban közlekedő 

szerelvény egyidőben történő elhaladása 

tilos.



Tiltott egyidejű menetek



Tiltott egyidejű menetek



Tiltott egyidejű menetek



Tiltott egyidejű menetek



Tiltott egyidejű menetek
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Tiltott egyidejű menetek



Jelzőőr

Az a személy, aki az úton előzetes 

felhatalmazás alapján jogosult forgalmat 

irányítani. 



Szolgálati menetrend

Olyan belső használatú menetrend, amely 

tartalmazza a részmenetidőket, a 

kiállásokat, egyvágányú pályán a találkozási 

helyeket, valamint azt, hogy mely forgalmi 

számú járattal kell a forgalmi kitérőkben 

találkozni. 



Felbontott pálya 

Olyan burkolt kialakítású pályaszakasz, amelyen a 

pálya felépítményének részét képező burkolat fel 

van bontva.

Olyan, burkolattal el nem látott pályaszakasz, 

amelyen a pálya felépítményének részét képező 

ágyazat vagy a sínek leerősítésére szolgáló 

csavarok, esetleg a sínek alátámasztására szolgáló 

alj vagy aljak hiányoznak. 



Helytelen irányú közlekedés

Az adott vágányon 

rendszeresített 

haladási iránnyal 

ellentétes irányú 

közlekedés. 



Csatlásszerkezet

Személyszállításra berendezett szerelvényeknél mindazon 
mechanikus, pneumatikus és elektromos berendezések 
összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
szerelvénybe tartozó kocsik biztonságos közlekedtetése 
egy vezetőfülkéből történjék.

Teherszállításra berendezett szerelvényeknél mindazon 
berendezések összessége, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a szerelvénybe tartozó kocsik biztonságos vontatása, 
illetve tolása a vonó, illetve a toló szerelvénnyel 
történhessen. 



Önműködő vonó- és ütközőkészülék 

Olyan berendezés, amellyel a szerelvények 

összecsatolása önműködően, a kocsik 

összetolása által megy végbe, 

szétkapcsolásukat a két kocsi közé való 

bemenetel nélkül lehet elvégezni. 



Távvezérlés

Olyan módszer, amely lehetővé teszi több 

jármű egy vezetőfülkéből történő 

működtetését. 



Kényszerfékezés

A fékezésnek az a módja, amikor a fékezés 

az emberi akarattól függetlenül történik. 



Menetszabályzó

A menetkapcsoló vagy 

vezérlőkapcsoló

működtetésére 

szolgáló kezelőszerv. 



Szabadlátás korlátozottsága

A napszaknak megfelelő jelzéseket és a 

pályát természetes vagy mesterséges 

létesítmények, illetve akadályok miatt a 

szerelvényről a legnagyobb sebességhez 

tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál, 

pedig a mozgásszabályozáshoz szükséges 

távolságból folyamatosan nem lehet látni. 



Távolbalátás korlátozottsága 

A napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási 

okok miatt a szerelvényről a legnagyobb 

sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb 

mozgásoknál, pedig a 

mozgásszabályozáshoz szükséges 

távolságból folyamatosan nem lehet látni. 



Űrszelvény 

A vágány mellett és fölött szabadon 

tartandó térnek a vágányra merőleges 

metszete, amelyen belül a szerelvény a 

legkedvezőtlenebb körülmények között is 

biztosan elfér. 


