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 Az oldási folyamat
 Kezelési szabályok  rendkívüli esetekre





 Mivel a vonalban többen is lehetnek (akár az összes állomás is) nagyon fontos, hogy el -
ször egyeztessük, kivel beszélünk (a félreértések elkerülése érdekében). 

 

 A gyakorlatban az utolsó „tá” hangot el-
nyújtják, így jelezve, hogy véget ér a folya-
matos csengetés és kezd dik a beszélgetés. 
 
 



 Ha valamelyik állomáson a szolgálat szünetel, akkor az állomásközi telefon átkap-
csolható úgy, hogy a két szomszédos szolgálatot tartó állomás hallhassa egymást. 

—  

—  — 

 Ezek után a hívó türelmesen várja, hogy a hívott visszacsengessen. Nem biztos, 
hogy a hívott fél azonnal tud beszélni velünk, lehet pl., hogy másik állomással beszél. 

 A visszacsengetéssel jelezzük a hívónak, hogy tudjuk fogadni a hívását. 

 



A Gyermekvasúton a vonali, állomásközi
és helyi telefonhoz olyan készüléket haszná-
lunk, amely el van látva második kézibeszé-
l vel is – az állomásf nökök így tudják meg-
hallgatni a pajtások telefonos közleményeit.







Körzetszámok: 

 A DPS angol rövidítés (Decentralized Party-line System) a központos társasvonali 
távbeszél  rendszerre utal. 

 



        (01 körzet) 

 Rendkívüli esetben  az állomásf nök engedé-
lyével  egyéb szövegek (szolgálati közlemények 
stb.) is bemondhatók, ezeket célszer  a bemondás 
el tt leírni és beolvasni (a tévesztések elkerülése 
végett). 

 

 Esetenként angol és német nyelvre lefordított 
szövegeket is tartalmaz a szövegkönyv. Ezeket ak-
kor mondd be, ha tudsz olvasni az adott nyelven, és 
a kiejtési szabályokat is jól ismered. 

 A Hangosbemondó szövegkönyvben a köz-
lemények „kevés szóval, rövid, de egyér-
telm  üzenetekkel” fogalmazzák meg. Pél-
dául: a szolgálati helyek említésekor elég a ne-
vét mondani, utána az „állomás” vagy „megál-
lóhely” felesleges. Az udvariasság fontos, de 
nem visszük túlzásba (bemondásonként egy 
rövid utalás elégséges). 



 

„A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll” szöveget mi nem alkalmazzuk 
(különösen nem, ha már csak 1-2 állomás / megállóhely van a végállomásig: S  H … 
L  U+Nf … U  Nf). Arra utalunk, ha a vonat valahol menetrend szerint NEM áll meg. 
 

Egy általános, helyesen fogalmazott példaszöveg (Virágvölgy állomás): 
„Figyelem! Személyvonat indul 12 óra 13 perckor H vösvölgybe az els  vágányról! 
A vonat Vadasparkon nem áll meg. Kellemes utazást kívánunk! Az els  vágány mellett 
kérjük vigyázzanak!”  
 

Egy rossz példa: „Személyvonat indul 12 óra 13 perckor H vösvölgy állomásra az els  
vágányról! A vonat Vadaspark megállóhely kivételével minden állomáson és megálló-
helyen megáll. Minden kedves utasunknak nagyon kellemes utazást kívánunk! 
 

 Az utastájékoztató hangosbemondó berendezésekkel egyirányú közlések adhatók. 
Egyes állomásokon két irányú hangosbemondó berendezéseket alkalmaznak üzemi 
célból a forgalmi iroda és a váltókörzetek között, a tolatási mozgások irányítására és 
a váltókat karbantartó személyzet tevékenységének megkönnyítésére. 

 



(Kiegészít  anyag – érdekesség) 

  3. A Morse-kódok rövid és hosszú jelekb l állnak. Egy rö-
vid jelet veszünk egy id egységnek. A hosszú jel három egy-

ségnyi. Bet n belül a jelek között egy egység, az egyes bet k között három egység, a szavak 
között hét egységnyi szünet tartandó.  

 A kódok utáni szavak a tanulást segítik (a rövid és hosszú magánhangzók ütemei a jelek üte-
mével egyeznek). Fekete bet vel jelöltük, amiket használunk (lásd 2.5., 2.7 és 2.10. pontok).  
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  A vasút és a távközlés fejl dése 
Szinte hihetetlen, hogy a magyar vasutakon több mint 100 éven át (!) a Morse-kódokkal tartották 
a kapcsolatot a vasutasok az állomások között (távíró és harangjelz  berendezés) és az állomá-
sok a nyílt vonali szolgálati helyekkel (harangjelz  berendezés) - a telefon használata mellett is. 
Egy harangjelz  állomási készülék a Gyermekvasút múzeumban megtekinthet . 
 
 

 



A berendezés visszajelzései lehetnek:
mechanikus jelzések

- az emelty k helyzete (alsó � vagy fels  � helyzetben van); 
- „állapotjelz  nyíl” az egykarú, három helyzet  emelty k mögött:   
- kallantyúk, tológomb helyzete (közép- vagy elfordított, eltolt helyzet); 
- vonóvezetékes állítású váltó esetén, az emelty  mozgatása közben 
    szükséges er  nagysága is utal a váltó állapotára 

elektromos jelzések 
- színes „ablakok” (blokkmez k, VES-berendezés visszajelz  ablakai) 
- színesen világító vagy villogó fények (általában „vágánytáblán”) 
- cseng jelzés (különböz  hangokkal többféle dologra is utalhat) 
 







 A biztosítóberendezések a szerkezetek között kezelési függ ségeket hoznak létre 
(pl. az állítási sorrenddel). Ez azt jelenti, hogy a kezeléseket (a jelz k vagy váltók állítá-
sát, a váltók vagy a vágányút lezárását, feloldását, sorompó felnyitását, stb.) csak bizo-
nyos feltételek teljesülése esetén engedi a berendezés kezelni (átállítani, lezárni vagy 
feloldani). Ezeket a függ ségeket a biztosítóberendezések mechanikus és/vagy elekt-
romos szerkezetek segítségével hozzák létre. 

 A váltók és a jelz k közötti függést „alapfüggés”-nek is nevezzük. A„nagyvasúti" biz-
tosítóberendezésekben az alapfüggést úgy alakítják ki, hogy:  
 

 a vonat teljes elhaladásának ideje alatt tartsa zárva a váltókat (ne csak addig, 
amíg a jelz  szabadon áll). 
 

 a berendezés jelezze, hogy a lezárás (jelz állítás) melyik vágányútra vonatkozik 
(pl. látszik a vágányúti csík vagy a vágányszám a kallantyú, kapcsológomb mögött). 

 

(A Gyermekvasúton ilyenek a Siemens-blokkos, a VES, a D55 és a D70 berendezések.)  

A fejlettebb berendezések az alapfüggésen kívül egyéb feltételeket is vizsgálnak: 
 

 egyes berendezések az állomás összes vágányszakaszának állapotát is érzékelik 
  (áll-e járm  rajta, vagy nem) és a f jelz t csak akkor engedik „szabadra” állítani, ha 
  a vágányút nem foglalt (ilyenek a VES, a D55 és a D70 berendezéseink). 

 

 a legmodernebb berendezés-típusok a tolatási mozgásokat is biztosítják (a D70). 

(emelty k, vágánytábla)
(mechanikus elzárási szekrény vagy 

    külön elektromos jelfogóterem) 



 A vasúti közlekedés legveszélyesebb pontjai a váltók. 
 

A vasutak fejl dése során el ször a váltókhoz találtak ki olyan szerkezeteket, amelyek 
biztonságossá teszik a kezel  személyzet szolgálatellátását. A váltókezeléssel kapcso-
latos esetleges figyelmetlenségb l súlyos balesetek származhatnak.  

 A helyszíni állítású váltók az ellensúly színezésér l (vörös-fehér) is felismerhet k. 
 

 A helyszíni váltóállítás el nye, hogy a szerkezet egyszer . Hátránya, hogy a váltó-
kezel nek oda kell menni a váltóhoz, ha átállítani vagy ellen rizni kell  – sok id be telik 
egy vágányút beállítása és lehet hideg, es , stb. Erre találták ki a központi váltóállítást. 

 A súly tényleg nehéz, oda kell figyelni a kezelésére. Egy óvatlan mozdulat könyök 
vagy csukló rándulást, vagy izomfájdalmat okozhat. A „lazaság”, „kivagyiság” a ve-
szélyes üzemben megbosszulja magát (nem biztos, hogy az els  alkalommal). 

 A csúcssínek akkor állnak át, amikor az ellensúlyt már átlendítettük a másik oldalra, 
így a súly ereje segíti a csúcssínek mozgatását. De ez nem jelenti azt, hogy a súlyt 
a lendítés után elengedhetjük – az ellensúlyt nem „dobjuk”, hanem teljesen átállítjuk. 
 

 Az ilyen váltók ellensúlya szürke, de ez ki van kötve a berendezésb l. Ha a központi 
állítás elromlik az állomásf nök a váltót „átszerelhetii” (a javításig) helyszíni állításúra. 

 A vonóvezetékes állítás el nye, hogy lerövidül a vágányútbeállítási id  (nem kell 
a váltóhoz odamenni). Hátrány, hogy az állításhoz itt is emberi er  szükséges, és tolatás 
közben megn  az aláváltás veszélye – ezért kell kinézni az ablakon váltóállítás el tt. 



 Ez a legjobb megoldás a váltó állítására. Elektromos állításnál a berendezés vizs-
gálja a váltó szabad vagy foglalt állapotát is, és ha a váltó 
foglalt, letiltja a váltó állítását. 

(rongálás nélkül)

 

 A váltók lezárásának okai: 
 

 a váltókezel  a vonat közlekedése el tt (vagy közben) figyelmetlenségb l, vagy 
     tévedésb l át ne állítsa a már helyesen álló, leellen rzött váltó (meglep en jellemz  
     baleseti veszélyforrás); 
 

 illetéktelenek át ne állítsák (szándékosan vagy „játékból” – b ncselekmények!). 

 A le nemzárt váltóban mind a két csúcssín mellett találunk kulcsot a váltózárban. 
A váltó helyes állásba állítása után a simuló csúcssínnél lév  váltózárat kell lezárni.  
 

 A váltózár nem csak lezárja, de ellen rzi is a csúcssín tökéletes simulását. Ha 
a csúcssín nem simul tökéletesen, a váltózárat nem lehet lezárni (olyan a szerkezet). 
 

 A másik csúcssín melletti váltózár nem zárható le (mert ott nem simul a csúcssín), 
az a kulcs tehát a váltózárban marad. 
 

A forgalmi irodába bevitt váltózárkulcs tehát bizonyítja:  
- a váltó lezártságát (senki nem tudja átállítani); 
- a váltó melyik állásba lett állítva és lezárva (csak az az állás zárható le, ahogyan áll); 
- a lezáráskor a simuló csúcssín tökéletesen simult a t sínhez. 
 

Ennek a módszernek az el nyei és hátrányai megegyeznek a helyszíni váltóállítással. 

 Figyeljük meg, hogy a nyomtatott KIS „e” bet  kör alakú, ugyanúgy mint 
a tábla is. (A táblákra NAGY „E” bet t írnak – a továbbiakban itt is úgy írjuk).  

 A retesz (ahogyan a váltózár is) csak abban az irányban zárható le, ahogyan a váltó 
áll, így a lezárásból kiderül, hogy a váltó melyik állásba lett állítva. A retesz ellen rzi 
a simuló csúcssín tökéletes simulását is (csak akkor zárható le, ha tökéletesen simul).  
 

 A vágányúti kallantyú lezárja az állítóemelty ket, a kallantyú elfordítása után az 
emelty k nem állíthatók át (ki sem csappanthatók). A „vágányúti blokk” pedig lezárja a 
kallantyút – a blokk lezárása után a kallantyú nem fordítható vissza.  



 Csillebércen (U) a VES berendezésen a váltó kapcsológombját a vágányúti kapcso-
lógombbal zárjuk le - lezárás után a váltó kapcsológombját nem lehet elfordítani. 
 

 Szépjuhásznén (S) és H vösvölgyben (O) a D55 / D70 biztosítóberendezés a lezárt 
váltó állító gombjait hatástalanítja, a lezárt váltó kezeléskor nem történik semmi. 

 

 A fentieket „forgalmi szint ” váltólezárásnak nevezzük. Létezik még a „biztosítóberen-
dezési szint ” váltólezárás is – ez azt jelenti, hogy a fejlettebb berendezéseknél (lásd 
az 1.4.1. pont magyarázatát) ha a jelz t „szabad”-ra állítottuk, a váltót csak a menet teljes 
leközlekedése után, vagy „kényszeroldás” segítségével lehet feloldani. 

 

 Ez alól kivételek a távolabb fekv  váltók: Virágvölgy 1 és 2,  és Jánoshegy 1 sz. váltó.

 

  Az állítóemelty t az állított szerke-
zettel vonóvezeték köti össze. Ez a ve-
zeték állítás közben mozog és átadja 
a mozgást a küls  szerkezetnek. 
 

Ha az emelty t nem lehet kicsappan-
tani, akkor valamelyik szerkezeti függés 
nem engedi az állítást (esetleg az el z  
m velet nem lett rendesen befejezve). 

 



 Ugyanazt a „B” jel  bejárati jelz t állítja, 
a „B1’” emelty  a Megállj-állásból egy karral, 
a „B2” emelty  a Megállj-állásból mindkét karral egyszerre. 



(ezután a váltót senki nem tudja átállítani)
3. 

(ezzel a berendezés megengedi 
a bejárati jelz  állítását, de csak váltó lezárásának megfelel  jelzés kezelhet ). 

 

e g y e n e s   

Szabad sebességcsökkentés nélkül

A bejárati jelz  és az el jelz  között is szerkezeti függés van: az el jelz  csak 
a bejárati jelz  kezelése után kezelhet , illetve amíg az el jelz  nincs visszaállítva, 
addig a f jelz  sem állítható vissza alaphelyzetbe. 

6. k i t é r  

Szabad csökkentett, 15 km/h sebességgel”
 

 A kétfogalmú el jelz  a f jelz nél csökkentett sebességgel való továbbhaladásra 
nem tud el jelzést adni, ezért ilyenkor marad „A f jelz n Megállj-jelzés várható" állás-
ban. A mozdonyvezet t fékezésre utasítja, ami nem is baj, hiszen kitér be lassítani kell. 

szabad

Vonatkeresztezés esetén csak akkor szabad kezelni a másodikként bejáró vonat- 
    nak a bejárati jelz , ha az els ként érkez  vonat már megállt. 



e g y e n e s  

k i t é r  

(ezzel a berendezés 
megengedi a bejárati jelz  állítását, de csak váltó lezárásának megfelel  jelzés kezelhet ).

Szabad sebességcsökkentés nélkül

A bejárati jelz  és az el jelz  között is szerkezeti függés van: az el jelz  csak 
a bejárati jelz  kezelése után kezelhet , illetve amíg az el jelz  nincs visszaállítva, 
addig a f jelz  sem állítható vissza alaphelyzetbe. 

(folytatás a 28. oldalon) 



a berendezés kezelése, valamint a jelz k jelzéseinek összefüggése az egyes esetekben 
Az  ALAPHELYZETB L  hozható létre a másik két helyzet. 

A kezelés sorrendjét a lila sorszámok jelzik. 



a berendezés kezelése, valamint a jelz k jelzéseinek összefüggése az egyes esetekben 
Az  ALAPHELYZETB L  hozható létre az alábbi két helyzet. 

A kezelés sorrendjét a lila sorszámok jelzik. 

 



A berendezés kezelése, és a jelz k jelzései 
Az  ALAPHELYZETB L  hozható létre a másik két helyzet (Kezelés sorrend: lila sorszámok). 

 
 
 
 

 
 
 
 



a berendezés kezelése, valamint a jelz k jelzéseinek összefüggése az egyes esetekben 
Az  ALAPHELYZETB L  hozható létre a másik két helyzet. 

A kezelés sorrendjét a lila sorszámok jelzik. 
 

 
 



(Hárshegy állomási reteszes biztosítóberendezés kezelésének folytatása a 23. oldalról) 

Szabad csökkentett, 15 km/h sebességgel”
 

 A kétfogalmú el jelz  a csökkentett sebességre nem tud el jelzést adni, ezért marad 
„A f jelz n Megállj-jelzés várható” állásban. 

Vonatkeresztezés esetén csak akkor szabad kezelni a másodikként bejáró vonat- 
nak a bejárati jelz , ha az els ként érkez  vonat már megállt. 

„Oldott”)
 Kezelések csak akkor végezhet k, ha a „F kulcs” el van fordítva a berendezésben. 

A szolgálat megkezdésekor a F kulcsot be kell helyezni a berendezésbe és el kell for-
dítani, ezután a berendezés kezelhet . A szolgálat végén pedig az állomásf nök a vál-
tókat egyenes irányba reteszelve, és a bejárati jelz ket Megállj-állásban a „F kulcs” 
elfordításával elzárja, majd a kulcsot kiveszi, és H vösvölgyben leadja meg rzésre.  

 A 2-es váltó, és a régi vontatási telep váltói (201 és 202) helyszíni állítású le nem 
zárható váltók – azokon vonat nem közlekedik, rajtuk csak tolatási mozgás történik.  



bejárat kijárat

 

Elzárási táblázat
Tilos a tolatás





 
 

 





 A váltó lezárása ennek a retesznek nem feladata. Célja, hogy ellen rizze a simuló csúcs-
sín tökéletes simulását az egyenes irányban, csúccsal szembe („nagyobb sebességgel”) be-
járó vonat esetén A vonóvezetékes állításnál nem lehetünk teljesen biztosak abban (még 
figyelmes kezeléssel sem), hogy a csúcssín tökéletesen simul - pl. a vezetéknyúlás, veze-
tékszakadás, stb. A retesz azonban csak akkor kezelhet , ha a csúcssín tökéletesen simul.  

irodába

A vágányúti blokkmez  színe ZÖLDR L FEHÉRRE változik.  

A vágányúti blokkmez  színe ZÖLDR L FEHÉRRE változik. 

A bejárati / kijárati blokkmez  színe VÖRÖSR L FEHÉRRE változik.  
 

A bejárati / kijárati blokkmez  színe VÖRÖSR L FEHÉRRE változik 
(a megfelel  jelz emelty  kicsappantható). 

Szabad sebességcsökkentés nél-
kül

A f jelz n sebességcsökkentés nélkül to-
vábbhaladást engedélyez  jelzés várható

Szabad csökkentett, 15 km/h sebes-
séggel”

A f jelz n csökkentett sebességgel to-
vábbhaladást engedélyez  jelzés várható















Szabad

 

 A visszazárás csak akkor végezhet  el, ha a feloldó blokk színe és a szigeteltsín-jelfogó 
színe is FEHÉR (lásd az ”Oldási folyamat” cím  magyarázatot és a 3.3.3. pontot). 

 

A jelz  blokkmez  színe FEHÉRR L VÖRÖSRE változik. 

A jelz  blokkmez  színe FEHÉRR L VÖRÖSRE változik. 

 

A vágányúti blokkmez  színe FEHÉRR L ZÖLDRE változik. 

A vágányúti blokkmez  színe FEHÉRR L ZÖLDRE változik. 

 Szigorúan tilos a reteszt zárva tartani vonatmentes id ben, valamint tolatási mozgások 
esetén lezárni. 



 3.3.4. A biztosítóberendezések fontos feladata, hogy 
a vágányút (a váltók) lezárását addig ne lehessen meg-

szüntetni, amíg a vonat a vágányúton végig nem közlekedett (tehát a berendezés a jelz  vissza-
állításán túl a vonat utolsó járm vének az utolsó váltóról való lehaladását is vizsgálja, szigetelt 
sínek segítségével.). A vágányút oldásának folyamata, továbbá a korai visszazárás megakadá-
lyozása, és ezzel az aláváltás megakadályozásának összefüggései az alábbi ábrán láthatók: 

 3.3.3. Ha a vonat elhaladása után: 
a, a feloldó blokk fekete marad, vagy 
b, a Szigeteltsín jelfogó vörös marad 

(az oldóberendezés tehát nem m ködött megfelel en, ezért a berendezés nem oldható fel), 
a váltókezel  ezt köteles jelenteni az állomásf nöknek, aki az oldást m vi úton elvégzi (az „ad.a” 
esetben  kényszeroldást alkalmaz, amelynek során a Feloldóblokk fehér szín re változik, és 
megengedi a f jelz  visszazárását; az „ad.b” esetben a Szigeteltsín jelfogót kézzel visszaállítja.) 
Ezeket a kezeléseket csak akkor szabad alkalmaznia, ha a vonat: 
- leközlekedett és az utolsó érintett váltóról is lehaladt, vagy nem haladt le, de megállt;  
- a f jelz  felé még nem közeledik, vagy a f jelz  el tt megállt (vágányút visszavonás); 

 Az oldási folyamat 

 Kezelési szabályok  
rendkívüli esetekre 
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MOTORSZÍN

I. fázis – a vonat a bejárati jelz el tt van

II. fázis – a vonat a váltókörzetben van
Amikor a vonat eleje az oldó szigeteltsínre ráhalad: a szigetelt-
sín-jelfogó vörös színre vált, a feloldóblokk pedig fehérre.

III. fázis – a vonat vége is lehaladt az utolsó váltóról 
Amikor az utolsó járm is lehalad az utolsó váltóról (oldó szigetelt-
sínr l), a szigeteltsín-jelfogó fehér színre vált

A korai oldást megakadályozza az I. fázisban:
- a „szabad” állásban álló bejárati jelz emelty je;
- a feloldóblokk (alaphelyzetében) fekete színe
(nem engedik lehúzni a bejárati jelz blokkal közös blokkbillenty t – mechanikus függés)

A korai oldást megakadályozza a II. fázisban:
- a „szabad” állásban álló bejárati jelz emelty je – mechanikus függés;
- a szigeteltsín-jelfogó vörös színe (megszakítja az induktor áramát: a bejárati jelz blokk 
és a feloldó közös blokkbillenty je a jelz visszaállítása után már lehúzható, de az 
induktor nem ad áramot, amíg a vonat az oldó szigeteltsínen van (a jelfogó ablaka 
vörös) – elektromos függés)

A vonat az utolsó váltóról is lehaladt, az oldás a bejárati jelz visszaállítása után elvégezhet .

1.

2.





 Ha a fekete gomb feletti (használhatóságot 
jelz ) kis ablak VÖRÖS, akkor a váltó állása 
a berendezésr l nem állapítható meg (lehet, hogy feles állásban van, esetleg fel is vágták).  



 A fekete gomb elfordításakor az elektromos állítómotor áramot kap, ami átállítja 
a csúcssíneket és a kampózárakat. Ha a csúcssínek és a kampózár 8 másodperc alatt 
nem áll át, akkor a berendezés az állítóáramot lekapcsolja 
a motor védelme érdekében (ne égjen le a motor).  
 

Ha a váltó visszajelzése foglaltságot mutat (vörös sávok a táb-
lán), akkor hiába fordítjuk el a fekete gombot, a váltó nem áll át.  
 

Ha a váltót a berendezés foglaltnak mutatja, nem szabad ráállítani. Ekkor a váltó nem 
fog átállni „önm köd en” majd ha a járm  lement róla, mert a kezeléskor a késleltetés 
ez esetben is elindul, tehát a váltó így nem fog átállni, esetleg feles állásban megáll.  

Ez a lezárás még visszavonható: amíg a jelz t nem kezeltük, a zöld gomb még alap-
helyzetbe állítható (ez még csak „forgalmi szint ” lezárás



 

 A vörös gomb feletti 4 kis ablak visszajelzéseib l akár a vágánytábla nélkül is 
megállapítható a vágányút lezártsága, illetve a jelz k állása. (Az els  ilyen beren-
dezés 1928-ban, Balatonszemesen, még vágánytábla nélkül készült).  
 

 Most megfigyeljük, hogy a vörös gomb hogyan vesz részt a biztosításban, és 
a gomb feletti 4 kis ablak m ködését, visszajelzését is részletezzük az alábbiak-
ban. (Ezek a változások a határozott kezeléskor olyan gyorsan történnek, hogy 
észre sem vesszük, kivéve, ha a vörös gombot nagyon lassan forgatjuk el). 
 
1. fázis: a vörös gombot kimozdítjuk az alaphelyzetb l, elkezdjük elfordítani (kb. 10º-ra) 
 

Ekkor a berendezés mechanikusan megvizsgálja, hogy: 
- két bejárat szemb l egyszerre ne legyen beállítható (más-más vágányra sem) 
- a vágányúti kapcsológomb valamelyik vágány felé el van fordítva 
 

A vizsgálat eredménye érezhet : a kapcsológomb kimozdítható, avagy nem. 
 

A vörös gomb kimozdításakor, a berendezés elektromechanikusan vizsgálja: 
- az érintett váltó használható (a váltó visszajelz  ablaka fehér) 
- a vágányút összes szakasza nem foglalt (nincs vörös fénysáv a vágányútban) 
- az állomás túloldalán a másik vágányra nincs azonos irányú menet beállítva 
- nincs az állomásnak ezen az oldalán a bejárati jelz re Hívójelzés kivezérelve 
 

Az elektromechanikus vizsgálat eredményét láthatjuk is: ha a vörös gombot egy kissé kimozdít-
juk (kb. 10 ) és ekkor a felette lév  JOBB FELS  kis ablak (vörösb l) FEHÉRre változik. Ez azt 
jelenti, hogy a vörös gomb alaphelyzeti lezárása megsz nt, mert a feltételek elektromos vizsgá-
lata szerint nincs korlátozó tényez , így a gomb tovább forgatható – a berendezés megengedi 
a jelz  állítását. (Bizt.ber. nyelven: „a vörös gombot alapban reteszel  elektromágnes meghúz”).  
  

Ha a biztonsági feltételekb l bármelyik nem teljesül, a vörös gombot a berendezés nem engedi 
elfordítani (csak max. kb. 30º-ig), tehát a vörös gomb már a forgatás elején megakad (elektro-
mechanikus zárás, ha a jobb fels  kis ablak vörös marad a gomb kismérték  elfordítása után is). 
 
2. fázis: a vörös gombot 45º-ig elfordítjuk. Ekkor a berendezés a vörös gomb visz-
szafordítását már meggátolja, a vágányutat ezzel „biztosítóberendezési szinten” 
is lezárja. Ezt úgy jelzi vissza, hogy a BAL FELS  kis ablak (zöldb l) FEHÉRre 
változik. („a vágányút-záró elektromágnes beesik, lezár”).  
 

Ha a gomb hibás m ködés miatt esetleg nem záródna le (a bal fels  kis ablak zöld 
marad) akkor a jelz n nem jelenhet meg a „szabad” jelzés, mert a vágányút biz-
tosítóberendezési szempontból nem záródott le (a gomb visszaforgatható lenne). 
 
3. fázis: a vörös gombot 90º-ig elfordítjuk. Ha a gombot legalább 60 - 
ban elfordítjuk, akkor a megfelel  jelz n megjelenik a szabad jelzés, 
és a „Be” vagy „Ki” szó is megjelenik az alsó ablakban. 
 

Ebben a fázisban a jobb fels  kis ablak feladata megváltozik: már 
nem arra utal, hogy a gomb elfordítása engedélyezett-e (hiszen azon 
már túl vagyunk), hanem a jelz  állására utal. Ha jelz n bármilyen 
ok miatt nem jelenik meg a szabad jelzés, akkor a JOBB FELS  
kis ablak (fehérb l) visszavált VÖRÖSre! 
 

Tehát a jelz n szabad jelzés akkor van: ha a vörös gomb el van 
fordítva 90 -ra ÉS mindkét fels  ablak fehér. 



Ha a szabadra állított jelz  bármilyen okból Megállj-állásba áll vissza (pl. a vonat 
hatására, vagy más okból), akkor a JOBB FELS  kis ablak RÉSZBEN VÖRÖS 
szín  lesz.  

A jelz kezelés visszavonásához már Kényszeroldás szükséges („biztosítóberende-
zési szint ” lezárás). A váltók és a jelz k közötti alapfüggést tehát a vörös gomb való-
sítja meg. A figyelmetlenül végzett Kényszeroldás balesetet okozhat, ezért gombja 
ólomzáras, a kezelése számlált – csak az állomásf nök kezelheti. 
 

(„a vágányút-záró retesz-
mágnes meghúz”)

 

 Ha a vonat kijáratát sürg sen kell beállítani (pl. érkez  vonat után az ellenvonat azonnal 
indulna) akkor a kezelését érdemes a sorompó lezárásával kezdeni, hogy amíg a kapcsoló-
gombokat állítjuk, az id zítés már telhessen (kb. fél perc nyerhet ). 



 

Kihaladás közben a Széchenyihegy felé es  vágánycsíkban egy távolodást mutató vörös 
nyíl is megjelenik a táblán. Ez a nyíl akkor t nik el, amikor a vonat az el jelz n túl ér. 

(„13 kHz szig.sínt”) 



(kb. amikor a vonat elejét l a bejárati 
jelz  már látható)

(egy zöld, vagy 
kitér  áthaladás esetén alulról felfelé sorrendben: sárga - villogó sárga)



(egy zöld, vagy kitér  áthaladás esetén alulról felfelé sorrendben: 
sárga - villogó sárga)

Ezért rendkívüli áthaladás esetén ilyen esetben a bejárati váltónál Felhívás az átha-
ladásra-jelzést is adni kell a vonat felé.

 A késleltetési id  egyes kezelések esetén azért van beépítve, hogy a sorompó lezá-
rását követ en a leglassabban haladó (még éppen a szabad jelzésre behajtó) közúti 
járm  is elhagyhassa az útátjárót. 
 



 Ha a vonat elhaladása során a vágányút nem oldódik, akkor az állomásf nök 
a „Kényszeroldás” feliratú, nyomásgátló szerkezettel és számlálóval ellátott nyomó-
gombbal oldja a berendezést. Hatására a vörös gomb feletti bal fels  ablak fehérr l 
zöldre vált (a vágányút-záró reteszmágnes meghúz - mintha a vonat elhaladt volna). 
 

Az állomásf nök kényszeroldást alkalmaz abban az esetben is, ha a vágányutat a jelz  
állítása után kívánjuk törölni, illetve megváltoztatni. 
Ilyen esetben kényszeroldani csak akkor szabad, ha vonat a jelz  felé nem közeledik, 
tehát az érkez  vonat a szomszéd állomásról még nem indult el, illetve az induló vonat 
még nem lett elmenesztve. Ha vonat közeledik, akkor a jelz t Megállj!-állásba kell állí-
tani, és kényszeroldani csak akkor szabad, ha a vonat a jelz  el tt megállt. 
A kényszeroldó nem megfelel  kezelése balesetet okozhat. 
 

 Ha a berendezés meghibásodása miatt a bejárati jelz  nem kezelhet , akkor az ál-
lomásf nök Hívójelzést vezérel ki, de csak az összes biztonsági intézkedést követ en: 

a vágányúti kapcsológombot és a jelz  kapcsológombot  ha lehetséges  
el zetesen kezelni kell, tehát a vágányutat le kell zárni; 
a váltók 10 amperes állítóbiztosítékait minden esetben ki kell venni (ezzel meg-
akadályozható pl. a téves állítás); 
a fénysorompót le kell zárni és a fehér fény biztosítékait le kell kapcsolni. 

Hívójelzés esetén a berendezés a biztonsági feltételeket nem vizsgálja, tehát a vágá-
nyút szabad voltát, a váltók használhatóságát és helyes állását, a sorompó lezárt álla-
potát, valamint a biztosítékok eltávolítását és lekapcsolását az állomásf nök (a rendel-
kez vel közösen) ellen rzi. 







 Az elektromos hajtóm  a csúcssíneket és a kampózárat ilyenkor rögzíti is. 

  Ilyen esetben is igaz, hogy ha a váltó szárcsíkja nyugodt vörös fénnyel világít, akkor 
használható a járm vek terelésére. Viszont, ha a szárcsík vörösen villog, akkor nem 
használható a járm vek terelésére (pl. a felvágó járm  még a váltón van). 



 A vágányút lezárása (a lezárás kezdeményezése) után a berendezés az erre a vá-
gányútra veszélyes más menetek kezdeményezését kizárja, a gombok lenyomása ha-
tástalan marad. Nem enged a berendezés szemb l ugyanarra a vágányra két irányból 
egyszerre bejáratot állítani, de a másik (szomszédos) vágányra sem, mert ha az egyik 
behaladó vonat esetleg nem tud megállni a kijárati jelz ig, akkor belecsúszik a másik 
behaladó vonat vágányútjába. Ugyanebb l az okból nem engedi meg a berendezés egy 
bejárat és a másik vágányról egy azonos irányú kijárat egyidej  beállítását sem. Átha-
ladó menet azonban mindegyik vágányra és irányra beállítható. 



„els  lezárás”

 A jelz  állításakor a kezd gomb alatti kis lámpa (a jelz  talpa alatt – „T”) sötét lesz. 
 

 A jelz állítás csak akkor hatásos, ha az összes biztonsági feltétel teljesül: a vágányút 
szabad, a váltó használható a járm vek terelésére és helyes állásban áll, továbbá le 
van zárva, stb. 

 A jelz knek a táblán egyszer sített visszajelzésük van. Ez azt jelenti, hogy az összes 
továbbhaladást engedélyez  jelzést a berendezés egy nyugodt zöld fénnyel jelzi vissza. 
A jelz n természetesen a megfelel  sebességjelzés látható – a fenti esetben a bejárati 
jelz n pl. kett  sárga fény (mert legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat be a vonat 
a váltó kitér  állása miatt, és a következ  jelz n – a kijárati jelz n – Megállj-jelzés vár-
ható). A Megállj-jelzést a berendezés a bejárati jelz kön visszajelzi vörös fénnyel, a ki-
járati jelz kön pedig nem. Ha a visszajelzésen a zöld fény villog, az arra utal, hogy a vá-
gányút második lezárása megtörtént, de a szabad jelzés a jelz n valamilyen okból (pl. 
izzókiégés) nem jelent meg, vagy a jelz  nem a vonat hatására állt vissza Megállj-ál-
lásba (pl. foglalttá válik a vágányút, vagy a váltót felvágták, stb.). Ha a jelz  visszajel-
zésén a vörös fény villog, ez arra utal, hogy a jelz  vörös izzója kiégett (ilyenkor a jelz n 
a „pótvörös” izzó világít). 





 Ezután az állomásf nök a vágányutat a szigorú biztonsági ellen rzések megtétele 
után (lényege, hogy a vonat a jelz  felé nem közeledik) „kényszeroldással” feloldja. 

3.6.4.2. Kényszeroldás alkalmazása 
 

A.) Ha a vonat elhaladása után a vágányút nem oldódik önm köd en, akkor az állomásf nök 
a „Kényszeroldás” feliratú, véletlen nyomást gátló szerkezettel és számlálóval ellátott nyomó-
gomb és a kezd gomb egyszerre lenyomásával oldja fel a vágányutat. 
 
B.) Menetvisszavonás válik szükségessé abban a rendkívüli esetben, ha a vágányutat a jelz  
szabadra állítása után kívánjuk törölni, illetve megváltoztatni. Ezt csak különösen indokolt eset-
ben és csak figyelmesen, a szabályokat betartva szabad végezni, mert a nem kell  odafigyelés-
sel végrehajtott menetvisszavonás balesetet okozhat. Ilyen esetben az „A” pont szerinti kény-
szeroldást csak akkor alkalmazhatja, ha: 
 

.meggy z dik arról, hogy a vonat elindult-e már a szomszéd állomásról a jelz  felé. Amennyi-
ben a szomszéd állomás állomásf nöke egyértelm en közli, hogy a vonat még nem indult el, 
akkor a menetvisszavonás egyéb feltételek nélkül végrehajtható 
 

amennyiben a vonat már elindult a szomszéd állomásról a jelz  felé, akkor a jelz t Megállj- 
állásba kell állítani, majd az állomásf nök személyesen meggy z dik arról, hogy a vonat 
a jelz  el tt ténylegesen megállt (megnézi vagy mobiltelefonon érdekl dik a vonatvezet nél). 
 

A kényszeroldó nem megfelel  kezelése balesetet okozhat. 
 

3.6.4.3. Ha a berendezés hibája miatt a bejárati jelz re szabad jelzést kivezérelni nem lehet, 
akkor az állomásf nök a „Hívójelzés” feliratú, nyomásgátló szerkezettel, számlálóval ellátott 
nyomógomb és a bejárati jelz  melletti VÖRÖS gomb egyidej  lenyomásával Hívójelzést vezérel 
ki. A Hívójelzés kivezérlése el tt az összes biztonsági intézkedést az állomásf nöknek kell meg-
tenni, mert a jelzést a jelz re feltétel nélkül ki lehet vezérelni (csak a vörös fény meglétét vizsgálja 
a berendezés). A vágányutat – ha lehetséges – a kezd  és célgombokkal le kell zárni és a váltók 
10 amperes állítóbiztosítékait az állomásf nöknek el kell távolítania. Hívójelzés esetén a beren-
dezés a biztonsági feltételeket nem vizsgálja, tehát a vágányút szabad voltát, a váltók használ-
hatóságát és helyes állását az állomásf nök a rendelkez vel együtt köteles ellen rizni. 
 

3.6.4.4. Ha a berendezés a váltót foglaltnak mutatja, de a valóságban nem áll rajta járm  
(hamis foglaltság), akkor a váltót az állomásf nök a „Szigetelés kikapcsoló” feliratú, nyomás-
gátló szerkezettel, számlálóval ellátott nyomógomb és a váltóhoz tartozó FEKETE gomb egy-
idej  lenyomásával állítja át. E kezelés el tt azonban a helyszínen meg kell gy z dni arról, hogy 
a váltón nem áll-e járm , illetve nem közeledik-e felé. 
  



 



 

(„váltóel-
len rzés helyett”)



(a feltételek megvalósulása esetén) 



 H vösvölgy állomás 2 sz. váltójában a csúcssíneket nem kampózár, hanem ún. ZÁR-
NYELV rögzíti, amely m ködését egy 90 fokkal felfelé elforgatott kampózárhoz hason-
lóan lehet elképzelni.  

(„kékpont felé”)
(„szürkezd  felé”) 





  

+ A kijárati jelz  szabadra állásának feltétele, hogy az el készített menetirányváltó be-
rendezésen a menetirány nyíl az állomásról távolodó 
irányba mutasson, és zöld fénnyel világítson. Ha a 
menetirány nyíl nem megfelel  állásban áll, akkor a 
KÉK szín  MENETIRÁNY KÉRÉS nyomógomb meg-
nyomásával és a mellette lév  „HOZZÁJÁRULÁS” fel-
iratú kulcsos kapcsoló m ködtetésével a menetirány 
megfordítható. Ha a menetirány nyíl megfelel  irány-
ban áll, de VÖRÖS szín , a kulcsos kapcsoló kezelésével zöldre változtatható. 



 






























































