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 A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a szolgálatot teljesít k kö-
zött. Ebb l következik, hogy csak azok a jelzések használhatók, amelyeket a szabály-
zat (e könyv) tartalmaz, és amelyeket minden szolgálatot ellátó (aki a szabályokat is-
meri és azokból vizsgát tett) azonos módon értelmez. 

 

látható

hallható



 A „rálátási távolság” a Gyermekvasúton 200 m. 
 



 A „nagyvasúton” az alakjelz k fényvisszaver  lapokkal vannak ellátva, régen pedig 
sötétben fényekkel adtak jelzéseket (k olajlámpákat gyújtottak meg rajtuk, amelyek 
el tt színes üvegek mozogtak). 

 A „nagyvasúton” használunk önm köd  fényjelz ket is, amelyek a jelzéseiket a vo-
nat hatására változtatják, illetve léteznek félig önm köd  alakjelz k is. 

Biztosítóberendezések





























sebességjelzéseket
mindig ugyanaz

érkezhet haladhat 
tovább sebesség-
gel érkezhet

egy fény
legnagyobb se-

bességgel

két fény

legfeljebb 15 km/h sebességgel

 A fényjelz  jelzéseit (ha több fény világít rajta) mindig alulról felfelé kell értelmezni!  



 

egy fény
legnagyobb se-

bességgel



Egy sárga fény és fölötte egy zöld fény.

Egy sárga fény és fölötte egy villogó sárga fény.

Két sárga fény függ legesen.

két fény 

legfeljebb 15 km/h sebességgel 



olyan sebességgel, hogy 
bármilyen jelentkez  akadály el tt meg tudjon állni.

 A „nagyvasúton” a Hívójelzés után szintén csak olyan sebességgel szabad haladni, 
hogy a vonat bármilyen jelentkez  akadály el tt megállítható legyen. A sebességhatár 
a magyar vasutakon 15 km/h, más európai vasutakon azonban 30-40 km/h sebesség 
is engedélyezett. 
 

Egy vörös fény.

Egy vörös fény a 
f lapon és alatta 
külön jelz lapon 

villogó fehér fény. 

















+ A Gyermekvasút vonalvezetése igen kanyargós, sok helyen halad íves pályaszakaszokon, 
így el fordulnak olyan részek (pl. Szépjuhászné állomás Jánoshegy fel li oldalán, Csillebérc 
állomás Virágvölgy fel li oldalán), ahol a bejárati jelz  jelzései nem láthatóak az el írt rálátási 
távolságból. 





Fekete mez ben függ leges helyzet  fehér 
téglalap.
Egyenes irányba álló helyszíni állítású váltó-
nál az ellensúly fehérre mázolt fele van felül.

Fekete mez ben fehér nyíl, melynek hegye a 
kitérés irányát jelzi. 
 

Fekete mez ben vízszintes helyzet  fehér 
téglalap.
Kitér  irányba álló helyszíni állítású váltónál 
az ellensúly vörösre mázolt fele van felül.

A központi állítású váltók ellensúlya szürke szín .

+ Szabványos állás az egyenes és a kitér  is lehet. 





Vágányzáró-jelz

Vá-
gányzáró-jelz  Megállj

Megállás helye

+ A nem személyszállító vonatokat (pl. mozdonyvonat, szolgálati célú vonat) a kijárati 
jelz  el tt, annak hiányában a bejárati vágány túlsó végén lév  Biztonsági határjelz  
el tt kell megállítani. Ha Megállás helye-jelz  nincs kit zve, akkor a személyszállító 
vonatokat is így kell megállítani (ezeken belül, a peron mellett). 

Tolatási határjelz t



Útátjáró-jelz

„Szolgálati Menetrend”

Fénysorompót ellen rz  útátjáró-jelz t

Fénysorompót 
ellen rz  útátjáró-jelz re figyelmeztet  jelet



Biztonsági határjelz  

Lassúmenet



Jelzésének értelme: 

A jelzés értelme: 



+ Foglalt vágányra csak rendkívüli esetben, az állomásf nök külön rendelkezése ese-
tén szabad vonatot fogadni. Err l az állomásf nök minden esetben értesíti a vonat 
személyzetét vagy az el z  állomás útján Írásbeli rendelkezéssel vagy a bejárati jel-
z nél személyesen, él szóval. 



A pályán dolgoznak! 

A pályán dolgoznak!-



 
 
 
Nappal kibontott jelz zászló 
vagy más tárgy, sötétben bár-
milyen szín  fényt adó lámpa 
körbeforgatása a vonat felé 
fordulva. 
  
 



 
A váltókezel  (vagy az állomási 
személyzet más tagja) nappal ki-
bontott jelz zászlót tart ferdén lefe-
lé, sötétben pedig fehér fény  lám-
pát tart vállmagasságban a vonat 
felé fordítva. 

+ Az eseteket a Forgalmi ismeretek tankönyv részletezi, pl.: különösen nagy utasfor-
galom esetén; foglalt vágányra történ  behaladáskor; vonattalálkozáskor, ha a máso-
dikként érkez  vonat fogadása a korábban érkezett vonat el tti vágányra történik; ha a 
menetrend szerint áthaladó vonatot az állomáson meg kell állítani stb. 

 
A menesztést végz  
pajtás a vonatindító 
jelz eszközt nappal 
zöld lapjával, sötétben 
zöld fényével vállma-
gasságban, mozdulat-
lanul, a vonatkísér k 
felé fordítva tartja. 
 
 

+ A „nagyvasúton” a menesztés kifejezést már nem használják, a Gyermekvasúton 
azonban használjuk. 

Egy hosszú hang a jelz síppal.

Felhívás



 
 
Nappal az egyik kar (eset-
leg jelz zászló), sötétben 
pedig fehér fény  lámpa 
magasan tartva. 
 
 
 

Indulásra készen-

(kivéve a téli kocsi ajtaja, ahol jelzést adnak; az ajtókat bezárni nem szabad)
Indulásra készen-jelzést

Ha az összes vonatkísér  pajtás adta az Indulásra 
készen-jelzést, akkor a feln tt vonatkísér  (vezet -
jegyvizsgáló vagy vonatvezet ) is Indulásra készen-
jelzést ad nappal a zöld szegélyes fehér szín  kör ala-
kú tárcsával vagy sötétben fehér fény  lámpával. 
 
+ A vonatra beosztott pajtásokért a feln tt vonatkísér  (vezet -
jegyvizsgáló vagy vonatvezet ) felel. Ezzel a jelzéssel jelzi azt, 
hogy a hozzá beosztott vonatkísér  pajtások mindannyian a helyü-
kön vannak. 
 



 
A menesztést végz  pajtás testével a vonat 
felé, arcával a mozdonyvezet  felé fordulva, 
a vonatindító jelz eszközt nappal zöld lapjá-
val, sötétben zöld fényével a mozdonyvezet  
felé fordítva függ leges irányban fel- és 
lefelé mozgatja. 
 
 

+ Menesztés közben azért kell a vonat felé fordulni, hogy egyértelm  legyen, melyik 
vonatot meneszted. 

Indulásra készen Felhívás az indításra-

Felhívás az indításra-

Indulásra készen

+ (kivéve: a nem személyszállító és a csak forgalmi okból megálló személyszállító 
vonatok)  

+ Áthaladó vonat esetén csak az els  két feltételr l kell meggy z dni.
A menesztést végz  pajtás, miután a vonat elindult, a tárcsát alaphelyzetbe teszi, 
majd tiszteleg az elhaladó vonat utasainak és az ott szolgálatban lév  gyermekvas-
utasoknak és feln tt dolgozóknak. 
A Gyermekvasúton minden induló és áthaladó vonatot minden állomáson meneszteni 
kell. 

Felhívás az indításra





A váltókezel  pajtás (vagy 
az állomási személyzet más 
tagja) a vonat fogadására 
kijelölt helyen az érkez  
vonat felé fordulva, nappal 
összecsavart jelz zászlót a 
vágányra mer legesen 
nyújtott karral vízszintesen 
tart, szabad kezével pedig a 
zászló felé int. Sötétben 
zöld fény  lámpát függ le-
ges irányban fel- és lefelé 
mozgat az els  járm  elha-
ladásáig.

+ Rendkívüli áthaladásnak nevezzük, ha a menetrend szerint megálló vonat az állo-
máson megállás nélkül áthalad. 

átha-
ladó meneszteni kell (Felhívás az indításra-
jelzés adásával) nincs kijárati jelz
bejárati jelz  nem ad el jelzést 



 
A váltókezel  pajtás (vagy az állomá-
si személyzet más tagja) nappal 
négyszögletes kézi jelz tárcsát zöld 
lapjával a vonat felé fordítva függ le-
gesen fel- és le mozgat, sötétben 
pedig zöld fény  kézi jelz lámpát a 
vonat felé fordítva vízszintesen moz-
gat. 

+ A vonat személyzetét a nem kezelt jelz r l és a kézijelzés adásáról értesíteni kell. 
Az értesítésre az állomásf nök felkéri a vonatindító állomást vagy a szomszédos  
állomás állomásf nökét, aki a vonat részére Írásbeli rendelkezést állít ki. 
Kijárati jelz  esetén a jelzés adása elmaradhat, ha az állomáson gyermekvasutas nem 
teljesít szolgálatot és nincs más vasutas dolgozó sem, aki a jelzés adására igénybe 
vehet . 



Nappal kibontott jelz -
zászló (vagy bármilyen 
tárgy), sötétben fehér 
fény  jelz lámpa körbe-
forgatása a mozdonyveze-
t  felé. A látható jelzést 
szükség esetén ki kell 
egészíteni a jelz síppal 
adott három rövid hang-
gal.

+ A jelz eszköz körbeforgatása a legfelt n bb jelzés, ezért választották ezt a Megállj-
jelzésnek. Minden vasúton, de még a közúton is (!) ugyanazt jelenti. Ugyanígy a leg-
felt n bb a több rövid hang egymás után, ezért az a Megállj-jelzés hangjelzése.  

Nappal kibontott jelz zász-
ló (vagy mind a két kar) 
ferdén lefelé tartása, sö-
tétben fehér fény  jelz -
lámpa vállmagasságban 
mozdulatlanul, oldalt tartva 
a mozdonyvezet  felé. A 
látható jelzést szükség 
esetén ki kell egészíteni a 
jelz síppal adott kett nél 
több hosszú hanggal.

Nappal kibontott jelz zász-
ló (vagy az egyik kar), 
sötétben fehér fény  jelz -
lámpa ide-oda mozgatása 
vízszintes irányban a moz-
donyvezet  felé. A látható 
jelzést szükség esetén ki 
kell egészíteni a jelz síp-
pal adott egy rövid és egy 
hosszú hanggal. 



 
Nappal: kibontott jelz zászló 
(vagy az egyik kar), sötétben: 
fehér fény  jelz lámpa fel- és 
lefelé mozgatása a mozdony-
vezet  felé. A látható jelzést 
szükség esetén ki kell egészíte-
ni a jelz síppal adott egy  
hosszú hanggal. 



Egy hosszú hang. 
 

A pályán dolgoznak

Egy rövid hang. 

Két hosszú hang. 

+ A mozdonyvezet  ezzel a jelzéssel jelzi, hogy (a jelz  kezelését követ en) a beha-
ladás során számítani fog arra, hogy az állomáson a menetrendt l eltér en megállít-
ják. 

Több rövid hang (hármas csoportokban) egymás után. 

+ A Gyermekvasút „hegyi pályá”-nak min sül, ami azt jelenti, hogy a vonal nagy ré-
szén igen meredek lejt k találhatók. Vasúti szempontból a 10 ‰ [„ezrelék”]-nél na-
gyobb lejt  már igen meredeknek tekintend , a Gyermekvasúton azonban 20-30 ‰-es 
lejt k vannak szinte folyamatosan. Ezért a vonatok megfelel  fékezésére - lejtmenet-
ben - igen nagy gondot kell fordítani.  
Nem tudunk olyan esetr l, amikor a fékberendezés hibája vagy vonatszakadás miatt 
ezt a szabályt alkalmazni kellett kisvasutunkon, azonban bármikor szükség lehet rá, 
ezért fontos, hogy jól ismerd! 



Hosszú-rövid-hosszú hang kétszer egymás után. 

Három rövid hang. 

Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang. 



 
A vonat elejét (nappal és sötétben) a 
vontatójárm  (mozdony / motorkocsi) 
homlokfalán azonos magasságban elhe-
lyezett kett  darab és ezek fölött középen 
egy darab fehér fény  lámpával jelezzük. 
 

A vonat végét nappal és sötétben az utolsó kocsi hátsó 
homlokfalán elhelyezett 2 darab oldalt fehér háromszö-
geket, alul és felül vörös háromszögeket ábrázoló, fény-
visszaver  kialakítású zárjelz  tárcsával kell jelezni.  
 

+ Azokon a járm veken (pl. mozdony, motorkocsi), melyeken 
beépített zárlámpa van vagy a lámpa el tétüveg használatával 
vörösen is tud világítani, elegend  egy zárjelz  tárcsa elhelyezé-
se a vonat végére  
a 2 folyamatosan világító vörös fény mellé. 
 
+ Eljárás, ha a vonaton jelzési hiányosság van 
Ha a vontatójárm  elején legalább kett  lámpa világít, a vonatot útközben megállítani nem 
kell. Az ilyen vontatójárm  a végállomástól már csak egyedül közlekedhet a vontatási te-
lepre. 
Ha a vontatójárm vön csak egy lámpa vagy egy lámpa sem világít, a vonat csak a követ-
kez  állomásig közlekedhet (sötétben a vonat elejét legalább egy fehér kézi jelz lámpával 
jelölni kell). Az állomásról csak a hiba elhárítását követ en közlekedhet tovább. 
Ha a vonat végén nincs zárjelz  tárcsa, akkor feltételezni kell a vonat szétszakadását. 
Ilyen esetben a vonat felé Megállj-jelzést kell adni a helyzet tisztázása céljából. 

 

A tolatást végz  vontatójárm  elejét és 
végét egy vagy két fehér fény  lámpával 
kell jelezni.



Négyszögletes fehér táblán fekete 
keretben fekete d lt kereszt.

el jelz je el tt

következ  f jelz  

Álló téglalap alakú fehér táblán kett  
rézsútos fekete sáv.

el jelz  el tt

el jelz



megállóhely

+ Ezt a figyelmeztet  jelet olyan csonkavágányok 
(úgynevezett „kihúzóvágányok”) vége el tt állítják fel, 
amelyeken a vágány vége felé rendszeres tolatás tör-
ténik. 



o
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