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 A „plusz-jellel” jelölt, apró állóbet vel (sz kebben szedett) szövegek tájékoztató jel-
leg ek. Olyan szabályokat tartalmaznak, amelyeket a gyermekvasutasoknak nem kell 
kötelez en ismerni, de szolgálataikban azok alkalmazása el fordulhat a feln tt vasutas 
dolgozók külön rendelkezése alapján. Ezek elolvasása és megismerése javasolt, de 
megtanulásuk nem szükséges. 
 

 Az elején „napocskával” jelölt, apró d ltbet s (sz kebben szedett) szövegek olyan 
magyarázatok és megjegyzések, amelyek az ismeretek könnyebb elsajátítását, a tan-
anyag jobb megértését szolgálják. 
 



közle-
kedési ágaknak

sín

faaljakra
vágány

vasúti pálya



nyomtávol-
ság

keskeny nyom-
távolság

normál nyomtávolság

rszelvénynek



vontatójárm vek
mozdony

 motorkocsi. 

vontatott
járm vek

szerel-
vény

vonat

nyomkarima

bels



távközl  berendezések biztosítóberende-
zések.











 A vasúton használt szakkifejezések — fogalmak — ismerete fontos a szabályok 
megértése szempontjából. 

 A nyomtávolságot a sínek (sínfejek) bels  oldala között kell mérni. A „nagyvasúti” 
nyomtávolság 1435 mm (normál nyomtáv). 

 A legegyszer bb állomáson is legalább két váltó, két vágány, a nyílt pályák fel l 
bejárati jelz k, továbbá állomásépület van. 

 A személyforgalmi berendezések a peronok, a váróterem, a jegypénztár, az illem-
hely, padok, ivókút stb. (esetleg trafik, büfé, étterem, stb. is üzemelhet). 



A „nagyvasúton” egyes állomások teherforgalomra is be vannak rendezve (rakodóvá-
gány, raktár, árupénztár, vágányba épített mérleg, rakodógépek, stb.). 

 Fejállomásokon (lásd 1.19. pont) a bejárati jelz n belüli terület. 

 F vágányok azok a vágányok, amelyekre a vonatok fogadása megengedett.  
Mellékvágányok azok a vágányok, amelyeken vonat nem közlekedik (esetleg induló vo-
nat közlekedik), els sorban tolatási mozgás lehetséges rajtuk. Ilyenek a tárolóvágá-
nyok, kihúzóvágányok, stb. 

 A rendelkez  tartja a kapcsolatot a távközl  berendezések segítségével, a szomszéd 
állomásokkal, irányítja az állomási személyzet tevékenységét és kezeli a biztosítóbe-
rendezést. 



 A naplózó végzi a vonatok fogadását és menesztését, vezeti a Forgalmi naplót. Ál-
talában ellátja a hangosbemondó, illetve a peronügyeletes pajtás tevékenységét is (ha 
nincs külön pajtás vezényelve ezekre a feladatokra). 

 A „nagyvasúti” vonalaknak is kijelölik a kezd pontjukat és a végpontjukat. A Buda-
pestr l kiinduló vonalak kezd pontja Budapest. 



 Például a 112 vagy a 308 számú vonatok Széchenyihegyr l indulnak, vagy például 
a 223, illetve a 137 sz. vonatok H vösvölgyb l indulnak. Egy vonatszám egy napon 
belül csak egyszer fordulhat el . A vonat száma utal a vonat típusára és egyéb adataira 
(pl. melyik állomáson mikor érkezik / indul stb.).  

 A rendelkez  állomás állomásf nöke az egész vonal forgalmát is felügyeli, forga-
lomba helyezi a vonatokat (lásd 14.1. pont), nagyobb késés esetén, illetve rendkívüli 
helyzetekben intézkedik a forgalom miel bbi helyreállítására. 
 

 A Gyermekvasúton az összes állomás biztosított. 
A „nagyvasúton” a biztosítóberendezésekkel szemben követelmény még az is, hogy a 
szerkezeti függést úgy kell létrehozni, hogy az a vonat teljes elhaladásának ideje alatt 
rögzítse a váltókat, illetve, hogy a berendezésr l közvetlenül leolvasható legyen, hogy 
melyik vágányút van beállítva (lezárva). 



 A Gyermekvasúton kett  táblás megállóhely van: Normafa és Vadaspark. 

 Néhány állomáson csak s r bb vonatforgalom esetén (pl. nyári hétvégeken) van 
szolgálat, más napokon a szolgálat szünetel. 

 A vonat lényege, hogy a nyílt pályán közlekedik (egyik állomástól a másikig közleke-
dik), ezért kellenek rá a jelzések és a személyzet. 
Vonat csak úgy közlekedhet, ha azt el zetesen a rendelkez  állomás állomásf nöke 
forgalomba helyezi (közlekedésér l az állomásokat értesíti). 

 Vonatnak tekintjük az egyedül közleked  mozdonyt, a motorkocsit és a munkagépet 
is, ha a nyílt pályán, a két állomás között közlekedik. 

 Különvonatot bárki rendelhet, ha annak díját megfizeti. 

 A szolgálati vonat például síneket, talpfákat és pályamunkásokat szállít a pálya  
javítása céljából vagy pl. télen a hókotróvonat. A szolgálati vonatot ne tévesszük össze 
a szolgálatos vonattal! 



(lásd 1.37.- 1.42. p.)

 Feladata a kazán f tése és felügyelete, valamint a figyelés (jelz k, jelzések). 

 A „nagyvasúton” ezt a fogalmat már nem használják. 



 A „nagyvasúton” ezt a fogalmat már hivatalosan nem használják. 

 1.45. Gyermekvasutasnak tekintend k az ilyen szolgálatra esetenként beosztott más 
személyek is, pl: 

ifivezet k; 
volt úttör - vagy gyermekvasutasok és ifivezet k a Nosztalgianapon, a Bal-
lagáson, stb. 
vasúti jelleg  kiképzés alatt állók stb. 
 

 1.46. „A vonat személyzetét az állomásf nök érte-
síti” kifejezés azt jelenti, hogy bizonyos esetekben (álta-

lában rendkívüli esetekben) a vonatszemélyzetnek szóló rendelkezést az állomásf nök 
az „Írásbeli rendelkezés" nev  nyomtatványra leírja, majd azt a vonatvezet  és a moz-
donyvezet  részére átadja. Átadásakor a rendelkezést él szóban is el kell mondani. 

 A többi fogalmat abban a fejezetben magyarázzuk meg, ahol el ször használjuk. 

 1.48. A pajtások a sikeres vizsgákat követ en kapnak beosztást a 15 csoport közül 
valamelyikbe (egy csoport tagjai mindig együtt járnak szolgálatba). A csoportok nyáron 
a kéthetes tábor ideje alatt általában 3 naponként állnak szolgálatba, az iskolai tanítási 
id szakban pedig általában 15-18 naponként (eltérés – f leg a téli id szakban – el for-
dulhat).  

 Kisegít  szolgálatra általában a tavaszi és az szi id szak hétvégi napjait jelölik ki. 
 



 

 1.52. A vezénylést úgy készítik el, hogy minden pajtás minden szolgálatban a ké-
pességeinek és felkészültségének megfelel  feladatot kapjon, és vezénylése a szolgá-
lati helyek és a beosztások tekintetében lehet leg változatos legyen. 

 1.53. Rendelkez  szolgálatra a pajtások csak 20 (a 8. osztályosok esetében 10) 
önálló szolgálat ellátását követ en kerülnek beosztásra. Nagyobb forgalmú napokon, 
illetve állomásokon rendelkez  szolgálatra csak azok a pajtások kapnak beosztást, akik 
korábban, kisforgalmú id szakban vagy állomáson legalább három alkalommal ered-
ményesen gyakorolták a rendelkez  szolgálat ellátását és szakmai felkészültségük ki-
váló. Nagyobb forgalmúnak tekintjük „Bg…” „Bm…”, „Bgm…” vagy „A…” jel  (négy- 
vagy több szerelvényes) menetrendben az összes állomást, „B”, „Be”, „Bf”, és „Cg” jel  
(háromszerelvényes) menetrendben pedig a végállomásokat. 
 

(lásd 1.58. pont)



(lásd 1.59. pont)



 Esetleges elvesztését azonnal jelezd telefonon vagy személyesen a nevel nek, 
ne várd meg a következ  szolgálatot! A pótlására így a következ  szolgálat el tt le-
het séget adhatunk. Az összes szükséges bejegyzést tartalmazó Gyermekvasutas 
Ellen rz  hiányában nem állíthatunk szolgálatba! 

 (a mobiltelefont ki kell kapcsolni, tehát annak órája nem használható); 

 Ezeket bekapcsolni csak feladatmentes id ben, a vonatkísér knél a fordulóid ben, 
az állomásf nök esetenként adott engedélyével szabad, de akkor is tilos velük ját-
szani, zenét vagy képet lejátszani. 

 A „nagyvasúton” rendszeresített világoskék „gépész-pulóver” a gyermekvasutas 
egyenruhával nem harmonizál. Tisztelgés alatt a tisztelg  kézr l az egyenruhával har-
monizáló „civil” keszty t le kell venni. Az egyenruhához ill  mellények, pulóverek csak 
akkor hordhatók, ha a Gyermekvasút által kiadott ruhadarabok (zakó, kabát) nem me-
legítenek eléggé. Ha az id járás napközben kellemesebbé válik (vagy zárt helyen te-
vékenykedik a gyermekvasutas), az egyenruha részét nem képez  ruhadarabokat 
kell levenni és az általunk kiadottakat kell viselni. 

 1.60. Tilos felvinni szolgálatba (ha útközben nem indokolt, akkor hozni is) minden 
olyan dolgot, amely feleslegesek a szolgálathoz, illetve szigorúan tilos, ami zavarhatja 
a szolgálatellátást. Ennek megfelel en tilos felvinni például (a teljesség igénye nélkül) 
hang- vagy képlejátszó, (digitális) játék, számítógép, telefon- és teleptölt k, szúró-, 
vágó- vagy t zgyújtásra alkalmas eszköz, szerszám, ékszer, napszemüveg, tolltartó, 
gitár, zsebnaptár, emlékkönyv, mappák, hátizsák, táska, szatyor (kivéve indokolt eset-
ben kis övtáska). Vitás esetekben a feln tt dolgozó dönt. A szolgálatot zavaró eszközö-
ket a nevel  vagy az állomásf nök a szolgálat idejére elkobozhatja!  



A kötelez  felszereléshez tartozó és az el bb felsorolt felvihet  tárgyakat is lehet leg 
az egyenruha zsebeiben kell felvinni. 
 

 A mindennapi életben általában mindenki els sorban saját magáért felel s, saját 
épségére kell ügyelnie. A szolgálatban azonban az utasokért, társaitokért és a vasút 
nagy érték  berendezéseiért, eszközeiért is felel sséggel tartoztok. Az utasok és a fel-
n tt dolgozók bíznak bennetek! 

 A feln tt dolgozók csak rendkívüli esetben végeznek olyan tevékenységet, amelyet 
általában a gyermekvasutasok végeznek. 



 Futás közben könnyebben eleshetsz és a sérülés is nagyobb. 

 A vas sínszálon a cip d könnyen megcsúszhat. A sínszálról lecsúszva a bokád oda-
üt dhet (zúzódhat), amely nehezen gyógyuló, fájdalmas sérülés. 

 a váltó mozgó alkatrészei a lábadat, kezedet odacsíphetik, 
 az olajozott alkatrészeken könnyen megcsúszhatsz, 
 a sok kiálló vasban elbotolhatsz, továbbá 
 a sínek között kialakított mélyedésbe a lábad beszorulhat. 

 rszelvénynek nevezzük a vágány mellett (és felett) azt a területet, amelyen belül a 
vonat közlekedik. A vonat nemcsak a két sínszál között közlekedik, hanem „kilóg” a 
sínszálaktól kifelé is. A járm vek leginkább kilógó része a Gyermekvasúton általában a 
kocsik lépcs je. 

 Ha rszelvényben tartózkodsz, a mozgó járm  elsodorhat! 



 A vasúti járm vek fékútja sokkal hosszabb, mint a közúti járm veké, ezért a testi 
épségedre els sorban magadnak kell vigyázni. A mozdonyvezet  hiába észleli a  
veszélyt, a hosszú fékút miatt nem biztos, hogy meg tud állni. 

 Az álló járm vek esetleg megmozdulhatnak. A mozdonyból a kilátás olyan, hogy 
közvetlenül a járm  el tti rész nem látható. 

 A vasúti járm vek bármikor megindulhatnak, azon kívül a kocsi aljáról lelógó alkat-
részek könnyen sérülést okozhatnak. 
Járm  alá esett tárgyak (pl. pénz, sapka stb.) kivételéhez a feln tt vasutas dolgozók 
segítségét kell kérni. 

 A járm vek tetejér l könnyen leeshetsz, azon kívül a „nagy-vasúton” a kocsikra fel-
mászva a fels vezetéket is veszélyesen megközelítheted. Az abban lév  nagyfeszült-
ség (25000 V) nemcsak érintésre, hanem már közelítésre is (2 méteren belül!) halálos 
áramütést okozhat! (A Gyermekvasúton fels vezeték nincs.) 

 A járm  mozgása során olyan er k keletkezhetnek (például váltón, ívekben, féke-
zéskor stb.), amelyek még er sebb kapaszkodás esetén is kieséshez vezethetnek. 

 Állomásra érkezéskor is csak megállás után szabad az ajtót kinyitni (ne mutass rossz 
példát az utasoknak!). 
 

 Nyílt pályán még az álló járm r l sem szabad leszállni. 
 

 Amennyiben az ugrás nem sikerül, úgy könnyen a mozgó járm  alá kerülhetsz. 

 A pálya mellett felállított jelz k, oszlopok stb. súlyos sérülést okozhatnak. 
 A korlátra ülve pedig bármikor kibillenhetsz a kocsin kívülre és akkor már a  

kapaszkodás sem segít. 
 
 

 Ezeket a szabályokat mindenhol (bármilyen vasútüzem területén) és mindenkor be 
kell tartani, akkor is, ha te ott csak civil utas vagy! 
 

 A fent felsorolt szabályok a gyermekvasutasokra érvényesek, a feln tt vasutas dol-
gozókra is hasonló, de a fentiekkel nem teljesen azonos munkavédelmi és balesetmeg-
el zési szabályok érvényesek! 







„Állomásf nök úr (/n )! ........ <név> rendelkez  szolgálatra jelentkezem és je-
lentem, hogy további .... társam szolgálatátvételre felsorakozott!” 

és jelentem

 „… ó … p. A gyermekvasutas szolgálatot megkezdtem / befejeztem”

„Osztályvezet  úr! Kiss Elemér, rendelkez  jelentkezem.” 
 A megszólítást a feln tt dolgozók jelentkezése alapján kell szövegezni. A feln tt dol-

gozó jelenti az esetleges rendkívüli eseményeket vagy jelentkezését kiegészíti a „szol-
gálatom alatt rendkívüli esemény nem történt” szöveggel. 

 A kölcsönös tisztelet nemcsak a feln ttek irányában, 
hanem gyermekvasutas társaiddal szemben is követelmény. 



A váltónak két állása van: a haladó járm vet vagy EGYENES-be, vagy KITÉR -be  
tereli. 

 Van olyan szerkezet is, amelyik az álló járm veket „tereli", például a fordítókorong 
vagy a tolópad. 

(lásd a 2.35. pont)

 Ha a váltó szabványos állásban elzárt, foglalt vagy járhatatlan vágányra vezet, át-
menetileg terel  állásba kell állítani. 

 2.4 A Gyermekvasút váltóin az alábbi sebességek al-
kalmazhatók: 

egyenes irányban lezárt váltón: pályasebesség (20 km/h sebesség); 
kitér  irányban lezárt váltón: csökkentett, 15 km/h sebesség; 
le nem zárt váltón, illetve nem rzött váltón: 10 km/h sebesség; 
felvágott, de használható váltón a helyreállításig: 5 km/h sebesség; 

 2.5 A váltókat feln tt dolgozók gondozzák vonatmen-
tes id szakban. Annak során az alkatrészeket a szeny-

nyez dést l megtisztítják, a csúszó vagy forgó alkatrészeket megolajozzák. Központi 
állítású váltónál a t sín és csúcssín közé a gondozás idejére faéket helyeznek. A váltó-
gondozás megkezdését és befejezését a naplókban el  kell jegyezni. 







 A „vágányút beállítása” nemcsak a váltó állítását jelenti, hanem sorban elvégzend  
teend ket, annak érdekében, hogy a vonat biztonságosan közlekedhessen a bejárati 
vágányúton vagy a kijárati vágányúton. 

Bejáró vonat esetén: 
„A __ sz. vonat kb. __ó __ p.-kor bejár a _____ vágányra!” 

Kijáró vagy áthaladó vonat esetén, ha ellenvonat NINCS útban: 
„A ____ sz. vonat kb. ___ ó ___ p.-kor kijár (áthalad) a ________ vágányról 
(vágányon). Ellenvonat útban nincs!” 

Kijáró vagy áthaladó vonat esetén, ha ellenvonat VAN útban: 
„A ____ sz. vonat behaladása után a ___ sz. vonat kb. ___ ó ___ p.-kor kijár 
(áthalad) a ________ vágányról (vágányon)!” 

 2.10. A vágányút beállításához szükséges id k a Gyermekvasúton: 
Helyszíni állítású váltók esetén 

- érkez  és áthaladó vonatok részére: 4+3 perc 
- induló vonatok részére: 2 perc 

Központból vonóvezetékkel állított váltók esetén: 
- érkez  és áthaladó vonatok részére: 2 + 3 perc 
- induló vonatok részére: 2 perc 

Központból elektromos motorral állított váltók esetén: 
- érkez  és áthaladó vonatok részére: 1 + 3 perc 
- induló vonatok részére: 1 perc 



 (Egy állomáson két ellenkez  irányú vonat vagy egy bejáró és egy kijáró vonat egy-
idej  közlekedése a Gyermekvasúton nem megengedett.) 

 2.14.a. A bejárati vágányút ellen rzését nemcsak a megállás helyéig, hanem a vá-
gány túlsó végén lév  váltó csúcsáig kell végezni (lásd a 15.47. pontot). Ha a vágány 
túlsó végén lév  váltón járm  áll, akkor a vágányt foglaltnak kell tekinteni (úgynevezett 
„elzárt” vágány). 

 A vágányútba (lásd a 2.6 és 2.7 pontokat) a legküls  váltó és a bejárati jelz  közötti 
terület nem tartozik bele! Annak a szakasznak a szabad állapotát az egyéb szabályok 
(pl. a 4.8. pont) megtartása garantálja. 



 Lásd a 3. ábraán. 

 A váltó „használhatóságát” sok esetben tévesen összekeverik a váltó „állíthatósá-
gával”. Ne felejtsük el: a váltót NEM arra „használjuk”, hogy átállítjuk, hanem arra, hogy 
a haladó járm veket tereljük. A használhatatlan váltóra csúccsal szemben ráhaladó 
járm  kisiklik. 





 A Gyermekvasúton Széchenyihegy állomás 3-as számú váltója kitér  állásban vé-
d váltó az els  vágányra bejáró/ kijáró vonatok esetében. 

 Tiltott cselekmény, mert a váltó megsérülhet, esetleg a járm  kisiklik. 



A „nagyvasúton” néhány mellékvonalon úgynevezett „rugós váltó”-t szereltek fel, amely 
felvágható és eredeti állásába rugó húzza vissza. A városi villamosvasutaknál is alkal-
maznak hasonló rendszert. A Gyermekvasúton ilyen váltókat nem használunk. 

 2.30.a Azokon az állomásokon, amelyeken a szolgálat szünetel, a váltókat egyenes 
irányba lezárva kell tartani. 

 2.34. Ha a váltó nem zárható le, akkor a rendelkez  az állomásf nökkel együtt a 
váltónál, a helyszínen köteles ellen rizni a váltó helyes állását.  



 

 2.38. Ha a váltó nem reteszelhet  le, akkor a rendelkez  az állomásf nökkel együtt 
a váltónál, a helyszínen köteles ellen rizni a váltó helyes állását. 



 2.41. Ha a vágányúti blokkmez  nem zárható le, akkor a rendelkez  az állomásf -
nökkel együtt a váltókezel i központban az emelty k helyzetét az ELZÁRÁSI táblázat 
adataival köteles egyeztetni. Így kell eljárni akkor is, ha az állítóközpontban vezet  vál-
tókezel  teljesít szolgálatot. Ilyen esetben az állomásf nök vagy a vezet  váltókezel  a 
váltóellen rzés után a váltóállító központban marad vagy annak ajtaját bezárja, és oda 
gyermekvasutas pajtás a menet leközlekedéséig nem léphet be. 

 A fentiek csak az induló (megállás után elinduló) vonatok esetében alkalmazhatók. 
Nem szabad tehát a fentieket alkalmazni áthaladó vonat esetében. 



„A __sz. vonat bejárata / kijárata szabad a(z) ___vágányra /-ról!” 
 A 2.42. és 2.43. pontokban említett esetekben a bejelentés elmarad. 

 (A jelz k állítási módjait és az általuk adott jelzéseket részletesen lásd Jelzési  
ismeretek és a Biztosítóberendezési ismeretek témakörben) 

 2.47. Ha az állomáson váltózáras váltók vannak felszerelve és az érkez  vonat be-
haladása után az ellenvonatot azonnal indítani kell (úgynevezett „éles" keresztezés) 
megengedhet , hogy a váltókezel  a váltózárkulcs átvétele érdekében az érkez  vona-
tot a forgalmi iroda el tti téren fogadja. 
Egyébként csak rendkívül kedvez tlen id járási viszonyok (hófúvás, zápor, zivatar) ese-
tén engedhet  meg, hogy a váltókezel  a vonatot ne a váltója mellett fogadja. 

 2.49. Ha a vonat egy percnél rövidebb ideig tartózkodik vagy késik és naplózó a 
menesztésre felhatalmazást kapott, a vonatot a menesztésre kijelölt helyen vonatindító 
jelz eszközzel kell fogadnia.  

 2.50. A szolgálatos vonatot a hagyományoknak megfelel en az összes oda beosztott 
pajtás a forgalmi iroda el tt fogadja. 



 például: 
ha vonattalálkozás esetén a kés bb érkez  vonatot a korábban érkezett vonat 
„elé” fogadjuk; 
foglalt vágányra történ  vonatfogadáskor; 
ha a vonat vágányútjában a megállás helyének megjelölésére Megállj-jelz  van 
kit zve; 
ha a bejárati vágány túlsó végén lév  váltó csúcsán túl, de a Biztonsági határjel-
z t l 50 méteren belül járm  van; 
ha nincs az állomáson kijárati jelz  és a menetrend szerint áthaladó vonatot meg 
kell állítani. 



 Az útátjárók a vasúti pálya veszélyes pontjai. Mivel a vonatok fékútja nagyon hosszú, 
a közúti járm vekkel szemben a vonatoknak általában els bbségük van. Forgalmasabb 
útátjárókon a balesetek megel zése érdekében sorompót szerelnek fel, amely jelzi a 
közúti járm vek vezet i részére a vonat közeledését. 

 félsorompóval kiegészített fénysorompóval; 
 teljes sorompóval. 

 A Gyermekvasúton egy fénysorompóval biztosított útátjáró van Csillebérc állomás 
kezd pont fel li oldalán. A többi útátjáró a Gyermekvasúton nem biztosított. 

 Csillebércen érkez  vonat esetén a várható érkezés el tt a beállított bejárati vágá-
nyút esetén az átjáró felé közeled  vonatot, nem sokkal a normafai indulása után a 
vágányba épített jeladók érzékelik és indítják el a fénysorompó lezárási folyamatát, 
hogy mire a vonat a bejárati jelz höz ér, már „szabad” jelzés legyen a jelz n. Az auto-
matikus berendezés figyeli, hogy a közúti forgalmat ne állítsuk le feleslegesen korán. 
Induló vonatnál közvetlenül az indulás el tt kell a sorompót lezárni. (A túl korai lezárás 
balesetveszélyes, mert a türelmét vesztett autóvezet  esetleg pont a vonat odaérkezé-
sekor kísérli meg az áthaladást a tilos jelzés mellett.) Virágvölgy fel l közeled  áthaladó 
vonatnál a be- és kijárati vágányút beállítása után a berendezés automatikusan lezárja 
a sorompót, ha a vonat a megfelel  távolságban lév  vágányba épített érzékel kre rá-
halad. 

 Ha Csillebérc állomáson a szolgálat szünetel, a páratlan vonatok részére a sorompót 
a vonatvezet  zárja le a kijárati jelz  oszlopán elhelyezett kulcsos kezel készülékr l, 
felnyitása ilyen esetben önm köd . A páros vonatok részére a berendezés automatiku-
san zárja le a sorompót, ha a haladó vonat a Normafa utáni pályaszakaszon lév  érzé-
kel re ráhalad. 

 Az állomásf nök értesíti a vonatszemélyzetet a fénysorompó használhatatlanságá-
ról. A Gyermekvasúton ilyen esetben az útátjáró el tt a vonatnak meg kell állni és a 
vonatvezet  a közúti közlekedést a vonat elhaladásáig leállítja. 



 Tolatás a vasúton nemcsak a hátrafelé menet (ahogyan azt az autóknál megszok-
hattátok), hanem minden olyan szándékos járm mozgás, ami nem vonatközlekedés. 
Tehát tolatás például a körüljárás, a kocsikisorozás, kocsifelvétel, átállás az állomáson 
belül egyik vágányról a másikra, el rehúzás, hátratolás egy vágányon belül, stb. A 
hangsúly a járm vek mozgásán van, mert baleset csak akkor következhet be, ha a jár-
m vek mozognak. Ezért a járm vek mozgását (vonatmozgás vagy tolatási mozgás) szi-
gorú szabályokhoz kell kötni. Szabályosan egy vasúti járm  vagy „vonat”-ként, vagy 
„tolatási mozgás”-ként mozoghat a vágányon. A „vonatközlekedésre” más szabályok 
érvényesek, mint a „tolatási mozgásokra”.  
A „szándékos” kifejezés azért fontos, mert el fordulhat, hogy szándékunk ellenére moz-
dul meg egy járm  a vágányon. Ezt a különösen balesetveszélyes helyzetet járm meg-
futamodásnak nevezzük, (Lásd az 5. fejezetben). 

 4.6. Amennyiben a nyílt pálya felé kell tolatni és abból az irányból vonat van útban, 
de a vonat érkezése el tt a tolatást feltétlenül el kell végezni: meg kell várni, amíg a 
vonat megáll a bejárati jelz nél. A tolatás csak azután kezdhet  meg (illetve folytatható). 

 4.7. Az állomás Tolatási határjelz jén túl a nyílt pálya felé csak az állomásf nök 
külön engedélyére szabad tolatni. Az állomásf nök ilyen tolatásra csak akkor ad enge-
délyt, ha a két állomás között nincs vonat útban és a szomszéd állomás állomásf nökét 
utasította, hogy a tolatás befejezéséig ne indítson vonatot.  

 4.8. Amennyiben a nyílt pálya felé tolatnak, akkor a feln tt dolgozóknak különös gon-
dossággal kell figyelniük arra, hogy a váltón kívül a nyílt vonal felé ne maradjanak jár-
m vek (mert ezt a szakaszt kés bb, a vágányútellen rzés során már nem kell vizsgálni 
– lásd 2.14. pont magyarázatát). 



 A kéziféket a kocsik egyik végén vagy a közepén az ajtók mellett elhelyezett 
kéziforgattyúval lehet kezelni, amellyel a járm  befékezhet . A kéziféket általá-
ban csak a járm  álló helyzetben való rögzítésére (állva tartására) használjuk. 
Rendkívüli esetben a haladó vonat is megállítható segítségével. Kezelése egy-
szer : a forgattyú jobbra forgatásával (elzárásával) a féktuskók a kerékre szo-
rulnak és megakadályozzák a kerekek forgását, a forgattyú balra forgatásával 
(kinyitással) a féktuskók a kerékt l eltávolodnak. (Az elzárom - kinyitom példa 
a vízcsapra vonatkozik, mert ezt is olyan irányba kell forgatni.) A forgattyún 
(vagy közelében) lév  nyíl a befékezés irányát mutatja. 

(lásd 4.10.c. pont)

 A vonat indulása el tt Széchenyihegyen a peronkapukat becsukni nem szabad, 
mert azzal a késve, közvetlen indulás el tt érkez  utasok gyors felszállítását akadá-
lyoznánk meg. 
 



 A Gyermekvasút vonala hegyi pályának min sül. Nem ritka a 30 ‰-es („ez-
relékes”) lejt . (Az ezrelék azt fejezi ki, hogy ezer méter hosszban hány métert 
emelkedik a pálya.) A járm vek rögzítés hiányában a 2 ezreléknél nagyobb 
lejtés  pályákon már hajlamosak önmaguktól elindulni, megfutamodni. A hegyi 
pályákon a járm megfutamodás súlyos balesetet okozhat, mert a járm vek a 
lejt n lefelé igen nagy sebességet érhetnek el. 

 5.3. A tolatás befejezése után az állva hagyott járm -
vek kézifékeit meg kell húzni és a járm vek kereke alá 
az állomásf nök féksarut (féksarukat) helyez el. 



 Állomási vágányhosszok: 
Széchenyihegy: I. vágány: 110 m, II. vágány: 98 m, 
Csillebérc: 99 m, 
Virágvölgy: 74 m, 
Jánoshegy: 58 m, 
Szépjuhászné: 110 m, 
Hárshegy: 118 m, 
H vösvölgy: 208 m. 



 Kivételt képeznek a két állomás között közleked  vagy a nyílt pályáról visszatér  
szolgálati vonatok („MRN” - menetrend nélküli - jelölés  vonatok). 

 A Gyermekvasút menetrendje jelenleg a 7-es számú menetrendi mez ben (táblá-
zatban) található. 



 

 Ha a határnap hétvégéhez kapcsolódik, akkor a „nyári” id szak a teljes hétvégére 
érvényes. 

 13.8. A „f kódok” (D, C, B vagy A) mellett további „mellékkódokat” is alkalmazunk: 
f: ha az utolsó vonat 17:00 (17:10)-kor indul H vösvölgyb l 
e: ha az utolsó vonat 17:45-kor indul H vösvölgyb l 
k: ha az utolsó vonat 18:25-kor indul H vösvölgyb l 
g: ha a g zvontatású nosztalgiavonat is közlekedik (2 forduló) 
gg: ha kett  g zvontatású szerelvény is közlekedik 
m: ha a nosztalgia motorvonat is közlekedik (3 forduló) 
n: ha a nosztalgia motorvonat is közlekedik (4 forduló) 
 



 A megfelel  tájékozottság és a forgalmi helyzetekre való felkészülés érdekében az 
állomásokkal el re közölni kell, hogy mely vonatok közlekedésére számítsanak. Ezt az 
értesítést „Vonatforgalmi értesítés”-nek nevezzük. 

 14.2. Ha rendkívüli vonat sürg s bevezetése válik szükségessé vagy a már bevezetett vonat 
elmarad, err l az állomásokat „pótforgalom” adásával kell értesíteni, amit szintén a rendelkez  
fejrovatos el jegyzési naplójába be kell írni. 



 A 10 percnél nagyobb késéssel induló vonatról az állomásf nök a többi állomás-
f nököt értesíti. 

 Egyes rendkívüli esetekben el fordulhat, hogy a visszajelentés vétele el tt indítanak 
követ  vonatot (kivéve Hárshegy és H vösvölgy között, az alagút miatt). Ilyen esetek-
ben azonban a szolgálatot az ilyen vonatok közlekedésének idejére az állomásf nökök 
látják el. 

 Az elöl haladó vonat, illetve az ellenvonat teljes megérkezését az utolsó kocsin el-
helyezett zárjelz  megtekintésével ellen rizhetjük (nem maradt-e a nyílt pályán járm .) 

 A Gyermekvasúton az állomások között (a nyílt vonalon) biztosítóberendezések nin-
csenek felszerelve. Az vonatok biztonságos közlekedését a nyílt vonalon csak a két 
szomszédos állomás rendelkez jének telefon közleményei és figyelmes szolgálatellá-
tása biztosítják. 

 A nyílt pályára vonat csak akkor indítható, ha arra a következ  állomás rendelkez je 
engedélyt adott. Az engedélykérés lényegében a nyílt pálya „lefoglalása” a vonat ré-
szére (egyszerre csak egy vonat kaphat engedélyt). 

 Amikor a vonat a következ  állomásra megérkezik, a rendelkez  visszajelentést ad 
a mögöttes állomás rendelkez jének. Ez lényegében azt jelenti, hogy a két állomás kö-
zött a pálya szabad. 



 2. az állomásf nök intézkedik a tolatás beszüntetésére; 

 2. az állomásf nök intézkedik a tolatás beszüntetésére; 

 A teend k sorrendje a forgalmi helyzetnek megfelel en változhat! 
 



„Mehet-e kb. _ó _p.-kor a ___ sz. vonat ____ állomásra? Név” 
„Vonatot nem indítok. A __sz. vonat __ állomásra jöhet! Név” 

„Ha itt a ___ sz. utolsó vonat, mehet-e kb. __ó __p.-kor a ____ sz. vonat 
______ állomásra? Név” 
„Vonatot nem indítok. Ha ott a ____ sz. vonat, a ____ sz. vonat _____ ál-
lomásra jöhet! Név” 

„Utolsó vonat a ___ sz. vonat. Mehet-e kb. __ó __p.-kor a ____ sz. vonat 
______ állomásra? Név” 
„Vonatot nem indítok. Ha ott a ____ sz. vonat, a ____ sz. vonat _____ ál-
lomásra jöhet! Név” 

 Az utolsó ellenkez  irányú vonat számát a rendelkez k a fejrovatos napló alapján 
kötelesek egyeztetni (nehogy véletlenül elfelejtkezzenek egy, a nyílt pályán szembe 
közleked  vonatról). 



„A ___ sz. vonatot _____<ok>_____ miatt nem fogadom! Engedélyt kb. 
____ perc múlva adok. Név” 

„A __ sz. vonat ___ó ___p-kor elment ____állomásra! Név” 
„A __sz. vonat indulási id közlését ____ állomásról vettem! Név” 

„A ___sz. vonat megérkezett ____ állomásra! Név” 
„A__sz. vonat visszajelentését ____ állomásról vettem! Név” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A „nagyvasúton” el fordulhat, hogy egyes vonatokat menesztés nélkül, csupán  
jelz kezeléssel hatalmaznak fel indulásra / áthaladásra. 

„A ___sz. vonat meneszthet  a ____ sz. vágányról!” 

 Az utasok le- és felszállására általában az állomásépület fel li oldal van kijelölve. 
Kivéve Jánoshegy állomást, ahol az állomásépülettel ellentétes oldalon történik az uta-
sok fel- és leszállása. 



 A téli személykocsik ajtaja a jelzésadás idejére nyitva tartható. 

Indulásra készen

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



 15.37. A mozdonyvezet  „Vonat indul”-jelzéssel (egy rövid hang) jelzi, hogy a me-
nesztést tudomásul vette, és a vonattal áthalad, illetve „Féket húzd meg”-jelzéssel (há-
rom rövid hang) jelzi, hogy a vonattal a menesztés ellenére megáll – de ezeket a jelzé-
seket csak „rendkívüli áthaladás” esetén köteles adni. 

 A Vonat indul-jelzés esetén sem szabad azonban a menesztést abbahagyni, csak 
akkor, ha az els  járm  elhaladt a menesztést végz  el tt azért, hogy a jelzést a kocsi-
ban utazó vonatvezet  (g zvontatású vonat), illetve az ellen rzésre kötelezett dolgozók 
is megfigyelhessék. 

 A személyszállító vonatok esetében a forgalmi okból történ  megállást a Szolgálati 
menetrendben és a menetrendábrában az érkezési és indulási id adat fekete alapon 
fehér nyomata jelzi. Az utastájékoztató menetrendekben ugyanitt áthaladás szerepel. 



 15.41. A szolgálati vonatok (és a forgalmi okból megálló személyszállító vonatok) 
bejárati vágányát a menetrend szerint megálló személyszállító vonatok bejárati vágá-
nya mögött (tehát általában a II. vágányra, Jánoshegyen az I. vágányra) kell kijelölni. 

 15.42. Egyéb esetben két személyszállító vonat találkozása esetén, lehet ség sze-
rint (különösen keskeny peron esetén, tehát: Virágvölgyben, Jánoshegyen és Szépju-
hásznén) a kés bb érkez  vonatot az el bb érkez  vonat MÖGÉ kell fogadni, utasvé-
delmi okokból. 

 15.43. Az eléfogadás módszerét kell alkalmazni (annak érdekében, hogy az utasok 
ne szoruljanak be a két vonat közé) az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

nagyobb várható utasforgalom; 
az állomáson keskeny peron van (Virágvölgy, Jánoshegy és Szépjuhászné);  
menetrend szerint megálló személyszállító vonatok találkoznak; 
a vonatok hossza és a vágányok hossza alapján a két vonatnak részben, vagy 
teljesen egymás mellett kell megállniuk, VAGY az el bb érkez  vonatot kell el-
s ként meneszteni. 

Ilyen esetben az els nek érkez  vonatot kell a távolabbi vágányra fogadni, majd a má-
sodikként bejáró vonat behaladása el tt az utasokat a vonatkísér k és az állomási sze-
mélyzet segítségével a vágány közeléb l való távozásra kell felszólítani, a kocsik ajtajait 
be kell csukni, és a teret folyamatosan felügyelet alatt kell tartani. A másodikként beha-
ladó vonatnak csak ezek után szabad (az állomásf nök külön engedélyére) a bejárati 
jelz t kezelni, és a behaladás közben a vonat felé a bejárati váltónál Lassan-jelzést kell 
adni. 

(lásd az 5.1. pont alatti magyarázatot)



 15.48. A foglalt vágányra csak az állomásf nök kifejezett rendelkezésére szabad 
vonatot bejáratni. A vonat személyzetét a foglalt vágányra történ  behaladásról az állo-
másf nök értesíti. (Nem kell külön értesíteni a vonatot, ha a Szolgálati menetrend (lap) 
„a bejárat” rovatában „F” bet  jelölés van) 

 15.49. A vonat felé a váltókezel  Lassan-jelzést köteles adni az állomásf nök ren-
delkezésére. 

 15.50. Ha a bejárati vágány túlsó végén a váltó csúcsán túl, a Biztonsági határjelz t l 
50 méteren belül járm  áll: az érkez  vonat felé Lassan-jelzést kell adni. Ha nincs kijárati 
jelz , az állomásf nök a Biztonsági határjelz nél Megállj-jelz t t z ki. (  Például 
Széchenyihegy állomás 2-es váltóján túl járm  áll.) 
 

 15.52. Vonattalálkozás esetén a vonatoknak úgy kell megállniuk, hogy a vonatok 
lehet leg NE egymás mellett álljanak meg.  

 15.53. Ha valamely vonat megállási helyét a fentiekt l eltér en kell kijelölni, arról az 
állomásf nök a vonatszemélyzetet az el z  állomás útján (vagy a bejárati jelz nél él -
szóval) értesíti, és a megállás helyénél Megállj-jelz t t z ki, vagy kézijelzéssel Lassan, 
majd Megállj-jelzést ad. A behaladó vonat felé ilyen esetben is Lassan-jelzést kell adni 
a vonat felé a bejárati váltónál. 

 15.54. A menetrend szerint áthaladó vonatot meg kell 
állítani, ha a továbbhaladás feltételei nincsenek meg. Ha 
az állomáson van kijárati jelz : a vonatot a kijárati jelz  

Megállj-jelzésével kell megállítani. Amennyiben nincs kijárati jelz , a vonat személyzetét az állo-
másf nök az el z  állomás útján értesíti. Ha ez nem lehetséges: a vonatot már a bejárati jelz nél 
meg kell állítani és a jelz t csak akkor szabad kezelni, ha a vonat a jelz  el tt megállt és a 
mozdonyvezet  „Vonat állt meg a bejárati jelz nél” jelzést adott. A behaladó vonat felé a váltónál 
Lassan-jelzést, a megállás helyénél pedig Lassan-jelzést, majd Megállj-jelzést kell adni. 

 A Gyermekvasúton a páratlan számú vonatot nem kell a bejárati jelz nél megállítani, 
ha nem korlátozott a távolbalátás. 
 
 



 Az állomásf nök akkor rendelkezik a Megállj-jelzés mellett történ  közlekedésr l, ha 
a jelz  használhatatlan vagy a jelz  kezelését a „nagyvasúti utasítás” kifejezetten tiltja 
(pl. tolt vonat közlekedése esetén), illetve a kezelés mell zését a Végrehajtási Utasítás 
megengedi (pl. Széchenyihegy kijárati jelz je esetében, ha az állomáson az állomásf -
nök egyedül lát el szolgálatot). 

 15.56. Amennyiben a f jelz  Hívójelzés adására alkalmas, akkor az állomásf nök 
(az összes biztonsági intézkedés megtételét követ en) Hívójelzést vezérel ki. A nem 
kezelt f jelz  melletti elhaladásra mobiltelefonon is utasítható a mozdonyvezet . 

 15.58. A használhatatlan f jelz r l az állomásf nök a vonat személyzetét az el z  
állomás útján értesíti (lásd 1.46 pont). A mozdonyvezet  a Szabad az elhaladás-jelzést 
csak értesítés alapján veheti figyelembe. 

 15.59. Amennyiben az állomáson az állomásf nök egyedül teljesít szolgálatot (pl. az 
esti szolgálatos vonat közlekedése után), a nem kezelhet  kijárati jelz  mellett Szabad 
az elhaladás-jelzést nem adnak, a mozdonyvezet  a kapott értesítés alapján a jelz  
mellett elhaladhat.  

 15.61. Ha az állomáson a szolgálat szünetel, a vonat a nem kezelt jelz k mellett 
külön értesítés alapján elhaladhat. 

 15.62. A mozdonyvezet  a Megállj-jelzés mellett a fentiek szerint elhaladó vonattal 
a jelz  után következ  váltókon csak olyan sebességgel közlekedhet, hogy a vonatot a 
jelentkez  bármilyen akadály el tt meg tudja állítani. Az alkalmazott sebesség a legjobb 
látási viszonyok mellett sem lehet 10 km/h-nál nagyobb. 

 A „nagyvasúton” az alkalmazható legnagyobb sebesség ilyen esetekben 15 km/h. 



 A vészfék kezelése esetén a vonatvezet  minden esetben a kocsihoz megy és  
érdekl dik a megállítás okáról (az utasokkal kapcsolatban intézkedik). 

• • • •

 Vonatszakadás esetén a vonat elejét és a leszakadt részt is az önm köd  légfék 
önm köd en megállítja – feltéve, ha jól m ködik. 

 Az utasok le- és felszállására általában az állomásépület fel li oldal van kijelölve. 
Kivéve Jánoshegy állomást, ahol az épülettel ellentétes oldalon történik az utasok fel- 
és leszállása. H vösvölgy állomásra érkezéskor a bejárat jelz  jelzéséb l el re kikövet-
keztethet  a leszállási oldal (ezen az állomáson szigetperon van). 



„A következ  állomás (/megállóhely) Jánoshegy!” 

„H vösvölgy, végállomás következik! Viszontlátásra!” 

 Fontos, hogy az utasok idejében felkészülhessenek a leszállásra és ne a menesztés 
után ugráljanak le a már elinduló vonatról. 

 Széchenyihegy állomásra érkezéskor a bejárat jelz  jelzéséb l el re kikövetkeztet-
het , hogy a vonat melyik vágányra jár be. 



 a vágányok között különös el vigyázattal kell közlekedni (csúszásveszély, a vonat 
hangja rosszabbul terjed, stb.); 
 

 váltót csak az állomásf nök engedélyével szabad állítani; 
(Az állítás után a váltó használhatóságát különös gondossággal kell megállapítani – a 
hó és a szinte láthatatlan jég a t sín és a csúcssín közé szorulhat.) 
 

 a vonóvezetékkel állított szerkezeteket szakaszosan kell állítani, egyre nagyobb sza-
kaszokat véve, valamint lefagyás ellen bizonyos id közönként meg kell mozgatni eze-
ket, az állomásf nök iránymutatásai alapján; 
 

 a feln tt vasutas dolgozók az állomási peronokon és a kocsik peronjain, a lépcs kön, 
a közlekedési utakon, a váltókban és keresztezésekben, a vonóvezetékek tartócsigáinál 
és a Biztonsági határjelz knél a havat folyamatosan takarítják, a közlekedési utakat 
csúszásmentesítik. A hóeltakarításban a gyermekvasutas pajtások az állomásf nök, 
illetve a vonatvezet  esetenkénti iránymutatásával és közvetlen felügyelete mellett részt 
vehetnek, de az egyenruha tisztaságáért saját maguk felelnek. 
 


















