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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
o
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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. 
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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).  

Anyám 
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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 
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Forgalmi iroda I. sz. állítóközpont

MOTORSZÍN
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Forgalmi iroda I. sz. állítóközpont

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. 
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 A „plusz-jellel” jelölt, apró állóbet vel (sz kebben szedett) szövegek tájékoztató 
jelleg ek és olyan szabályokat tartalmaznak, amelyeket a gyermekvasutasoknak nem 
kell kötelez en ismerni, de szolgálataikban azok alkalmazása (a feln tt vasutas 
dolgozók külön rendelkezése alapján) el fordulhat. 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 
tananyag jobb megértését szolgálják. 
 





 A kapott szolgáltatásért minden esetben fizetni kell. Ha bemész a moziba, addig nem 
engednek be a terembe, míg meg nem veszed a mozijegyet. A vasúton való utazás 
ugyanilyen szolgáltatás. Fizetés nélkül a vasúton sem lehet utazni. 

 A jegy megvásárlásával az utas és a vasúttársaság között létrejön az úgynevezett 
személyszállítási szerz dés. Ez a szerz dés megsz nik, ha az utas befejezi az utazást, 
és elhagyja az állomás vagy megállóhely területét. 

utazási feltételek



 A Gyermekvasúton – más vasutakkal ellentétben – nincs nyugdíjasjegy sem. Nem 
érvényes a BKK jegy, a Budapest-bérlet sem. Semmilyen, más közlekedési 
szolgáltatónál igénybe vehet  kedvezmény nálunk nem érvényes, így a „nagy MÁV” 
dolgozók arcképes igazolványa sem! 
 



 Kistest  kutyák esetében sokszor gondot jelent a szájkosár használata. Vannak 
olyan kutyafajták, amelyekre nem is lehet szájkosarat felrakni. Ilyen esetben a 
vonatvezet  dönti el, hogy felengedi-e a kutyát. 
Jó, ha tudod, hogy a közösségi közlekedésben kutya csak akkor szállítható, ha a 
tulajdonos magával hozza a kutya oltási könyvét is. 







 Az átszállójegyek ára olcsóbb, mint a 2 db egyszeri utazásra érvényes menetjegy 
ára lenne, tehát az átszállójegyr l is elmondható, hogy kedvezményes jegyfajta. 

 





vagy



 Továbbá minden géphez szünetmentes tápegység is tartozik. 

 Minden reggel, a szolgálat megkezdésekor a pénztárosnak lehet sége van 
gyakorolnia a pénztárgép kezelését. Ilyenkor a gyermekvasutas logó mellé az  
„ÉRVÉNYTELEN” felirat kerül. Az ilyen jegyek értékét a gép nem rögzíti terhelésként a 
memóriájában. Ezt a gyakorló üzemmódot az állomásf nök tudja kikapcsolni.   



 A gyermekvasutasok által használt Jegyszerkesztés (Jegyek) funkció egyaránt 
kezelhet  egérrel és egér nélkül, a fenti billenty k használatával is.



 A kosár a jegyeket ábécé sorrendben 
jeleníti meg. Az egész kosár kiüríthet  az 
„Ürít” vagy Ctrl+Delete gombokkal. 



 A gyermekvasutasoknak csak a Jegyszerkesztés 
funkcióhoz van jogosultságuk hozzáférni. A 
pénztárgéppel végezhet  más m veletek: jegy rontása; 

szolgálat lezárása (a napi bevétel összesítése); különkocsi/különvonat elszámolása; 
Utazási engedély nyomtatása; Csoportos jegy és a hozzá tartozó Részvételi jegy 
nyomtatása (utóbbiakról a Jegyvizsgálói szolgálat cím  fejezetben tanulunk). Ezek 
mindegyike jelszóval védett funkció. 

A pénztárgéppel lehet ség van a jegyekre rövid (egysoros) hirdetést szerkeszteni. 
El fordulhat olyan is, hogy bizonyos jegyfajták mellé a gép automatikusan egy külön 
szelvényt, úgynevezett kupont nyomtat. Ezeken is általában hirdetés olvasható, esetleg 
valamilyen (nem utazási) kedvezmény vehet  igénybe velük. Az adott jegyfajtához 
tartozó kuponok a Kosárba is automatikusan belekerülnek. 

  Bizonyos esetekben a pénztárgéppel nyomtatott Csoportos jegy mellé a csoport 
tagjai számára úgynevezett Részvételi jegyek is készülnek. Ezek csak az eredeti 
Csoportos jeggyel együtt érvényesek.  
 

   





r



Nézzük meg, milyen adatokat tudunk leolvasni az el z  rjegy-mintáról! 

 El fordulhat, hogy az rjegyet a vonaton szolgálatot teljesít  feln tt vonatkísér  
állítja ki. Ilyenkor  nem tudja ellátni jegypénztári állomásnév- és keletbélyegz vel, ezért 
annak helyére azt a vonatszámot írja, amelyiken az rjegyet kiadta. 
Ha az rjegyen elszámolt jegyfajták között Családi napijegy is van, akkor a 
„Megrendeléssel kapcsolatos információk” mez ben szerepel a feln tt utas neve.



 
 
 

 A gyermekvasutasok Igazolványának érvényesítése 
Az igazolványok érvényesítése az éves szakmai vizsgáknak megfelel en, minden év 
február–március hónapjában történik. Az érvényesítésre az igazolványokat a vizsga 
megkezdésekor az Ellen rz vel együtt kell a nevel tanár részére átadni. Amennyiben 



a vizsga sikeres, az Ellen rz be való vizsgabejegyzéssel egy id ben az igazolvány is 
érvényesítésre kerül a következ  év március 31-ig, ezt a ráragasztott matrica igazolja. 
Sikertelen vizsga esetén az érvényesítés nem végezhet  el. 
+ Az érvénytelen Igazolvánnyal utazót jegy nélküli utasnak kell tekinteni. 

 Abban az esetben, ha a gyermekvasutas részére kiállított Igazolvány azért 
érvénytelen, mert az érvényesítés nem történt meg, a gyermekvasutast az Igazolványa 
bevonása után a célállomásig akkor is el kell szállítani, ha jegyet váltani nem tud. A 
Gyermekvasutas Ellen rz  nem jogosít jegy nélküli utazásra! 







 Alapszabály a pénztár kezelésében, hogy akkor dolgoztunk jól, ha a bevétel és a 
kiadás megegyezik, tehát amennyi pénzt az utasoktól be kellett szednünk az utasoktól 
a jegyek áráért, azt át is tudjuk adni az állomásf nöknek. 







 Miért fontos ez? 
Könnyen el fordulhat, hogy a nálad lév  pénz keveredik a pénztár pénzével. Elég, ha 
csak fel szeretnéd váltani a saját pénzed kisebbre és ezt elrontod: kevesebbet vagy 
többet veszel ki a pénztárból. Ha pontosan beírtad, hogy a szolgálat kezdetekor mennyi 
saját pénz volt nálad, akkor eltérés esetén igazolni tudod a nálad lév  pénz eredetét. 

Most pedig töltsük ki közösen az el z  oldalpáron lév  pénztárnaplót! 





Most kiszámoljuk, mennyi jegyet adtál el a szolgálatodban!

 Úgy tudod könnyen megjegyezni, hogy mindig a nagyobb számból kell kivonni a 
kisebbet. 

De nem biztos, hogy mindet el is adtad! 





2. (Jó napot kívánok!) 

 Az utasok sokszor bizonytalanok, nem ismerik a nálunk érvényes kedvezményeket. 
Ha látod, hogy kisgyerekkel utazik, kérdezd meg hány éves, hiszen 6 éves kor alatt nem 
kell jegyet váltani neki! 
Ugyancsak kérdezz rá az életkorra olyankor, ha nagyobb diákok gyermekjegyet kérnek, 
hiszen sokan azt hiszik, hogy a diákigazolványukkal azt megvehetik. Ilyenkor 
tájékoztasd ket, hogy 18 éves kor felett feln tt jegyet kell váltani! 
Légy mindig nagyon türelmes, hiszen az utasok nem tehetnek arról, hogy kevesebb 
információval rendelkeznek vasutunkról, mint te! Nagyon fontos a körültekint , alapos 
tájékoztatás. 

 Ha utazásuk Családi napijeggyel olcsóbb vagy ugyanannyiba kerül, akkor javasold 
nekik, hogy vegyenek azt! 

 Célszer  mindig kiszámolt összeget kérni az utasoktól és tartalékolni a kisebb 
címleteket a kés bbi visszaadásokhoz. Ha az utas nem is tud pontosan fizetni, a nagy 
címlet  papírpénz mellé érdemes az összeg 1000 forintnál kisebb részét akkor is kérni 
t le kiszámolva, hátha úgy könnyebb egy nagyobb címletet visszaadni. 
Például, ha a jegyekért a fizetend  összeg 1400 forint, és az utas 5000 forintos 
bankjeggyel fizet, rögtön érdemes t le kérni 400 forintot és akkor kerek összeget, 4000 
forintot tudsz visszaadni.  

  



 Ha tévedésb l nem ezt a jegyet veszed ki és észreveszed, rögtön szólj az 
állomásf nöknek! Ezt jegyátugrásnak nevezzük. 

 Miért nem rakhatod el rögtön az átvett pénzt? 
Azért, hogy ne mondhassa azt az utas, hogy  nagyobb címlet  pénzt adott. Ha elrakod 
a többi közé, akkor nem tudod megmutatni neki, hogy mivel fizetett. Ha végig ott van 
el tted a pénze, akkor rögtön meg tudod neki mutatni, mivel fizetett. 
Ha már elment az ablaktól, elrakhatod, hiszen távozás után nincs reklamáció. Ha 
elraktad a pénzt, utána kezdhetsz foglalkozni a következ  utassal. 



 Ha a szolgálat elején nem jelezted, hogy van saját pénzed, akkor hiába keveredett 
a pénztári bevételhez, nem kaphatod vissza. 

 A MÁV Zrt. a Gyermekvasút m ködésére sok pénzt áldoz. Fizeti a 
gyermekvasutasok képzéséhez, étkezéséhez, egyenruhájához, táborozásához, egyéb 
programjaihoz szükséges pénz jelent s részét. Ezért kérjük, hogy legjobb tudásod 
szerint és BECSÜLETESEN végezd a szolgálatot. 



 





Ha szolgálat közben keletkezett el re tudható fölösöd (pl. borravalóból), azt 
jelezheted a h vösvölgyi (kereskedelmi) állomásf nöknek a fordulók közötti id ben, de 
legkés bb az elszámolás kezdetéig. 



 Innen származik a jegyvizsgáló elnevezés. 





Hogyan kezeljük a különböz  formátumú jegyeket? 

 

 Ha nincs nálad jegyvizsgáló kulcs vagy útközben meghibásodott, a jegyeket a 
dátum és a vonatszám ráírásával is kezelheted. A vonatszámot a nálad lév  
menetrendben tudod megnézni. 
Ha az utasok létszáma nem egyezik a gépi csoportos jegyen vagy az rjegyen 
elszámolt utasf vel, akkor szólj a vonatvezet nek!



(pontos címe: Belföldi közforgalmú menetrend 20__-
20__)

A szolgálatban lév  vasutasok a forgalom lebonyolításához szolgálati célú 
menetrendeket használnak, ilyen a menetrendábra, a menetrendjegyzék és a szolgálati 
menetrend. Ezekr l F.2 órán tanultok részletesebben. 







A következ kben lássunk néhány gyakorlati tudnivalót az illemmel és a 
szolgálati magatartással kapcsolatban! 



asszonyom, hölgyem
úr, uram 

„elnézést” / „kérem” / „legyen 
szíves”

„<szolgálati beosztás> pajtás”

„<szolgálati 
beosztás> <úr/n >”

„Állomásf nök <úr/n >! <név> <szolgálati 
beosztás> szolgálatra jelentkezem.” 



„Állomásf nök 
<úr/n >! <név> <szolgálati beosztás> a szolgálatot átadom / befejeztem.” 

(lásd még a szolgálati 
felszerelésr l szóló részt!)

Hideg id járás esetén az egyenruhával harmonizáló sál, keszty , mellény viselhet . 
Tisztelgés alatt a tisztelg  kézr l az egyenruhával harmonizáló „civil” keszty t le kell 
venni. Az egyenruhához ill  mellények, pulóverek csak akkor hordhatók, ha a 
Gyermekvasút által kiadott ruhadarabok (zakó, kabát) nem melegítenek eléggé. Ha az 
id járás napközben kellemesebbé válik (vagy zárt helyen tevékenykedik a 
gyermekvasutas), az egyenruha részét nem képez  ruhadarabokat kell levenni és az 
általunk kiadottakat kell viselni. 
Az Otthonépületben reggel a ruharaktárból kapott ruhadarabok mindegyikét reggeli el tt 
fel kell próbálni, át kell nézni, az esetlegesen koszos, méretben nem megfelel  vagy 
hibás ruhadarabokat ki kell cseréltetni. 

„Kérem, <felszólítás>, mert  <indok> ! Köszönöm.” 
 pl. „Kérem, álljanak beljebb, mert tolatást végzünk! Köszönöm.” vagy „Kérem, 

aprópénzzel fizessen, mert nem tudok visszaadni! Köszönöm.” 
 





 









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

 























 









 A farkas név eredete nem ismert. Elképzelhet , hogy hajdan farkasok tanyáztak itt, 
de utalhat a név egy mérgez  növényre, a farkasalmára, amely az árnyas völgyekben 
ma is b ven terem.  



 Az emlékoszlop táblájának szövege (Devecseri Gábor verse): 







Konkoly Thege Miklós híres magyar csillagász volt, 1871-ben alapította az intézetet 
saját birtokán, Ógyallán. Az volt az ország els  csillagvizsgálója. Halála után az állam-
nak ajándékozta. Mikor Csillebércen megépült ez a csillagvizsgáló, méltán nevezték el 
róla az utcát. Ebben az intézetben tudományos munka folyik, a nagyközönség csak nyílt 
napokon látogathatja. 

 A vonal érdekessége volt Csillebérc és Virágvölgy állomás között az a kéttörzs  s-
bükkfa, melyeket a vágányok is kikerültek. Sajnos a vonatok id közben mégis kárt tettek 
a fákban, azok a vágány felé kezdtek d lni, így ki kellett vágni. 1989-90-ben a pályát 
felújították, és a fák helyén az eredeti terveknek megfelel en kiegyenesítették. 

 





  A kápolnában vasárnap délel ttönként misét is tartottak. 1946-ban lebontották, majd 
1992-ben lelkes hívek újra felépítették. A kápolna mellett egy emléktáblát látunk: 1944-
ben itt rakták le egy másik kápolna, a Világ Királyn je Engesztel kápolna alapkövét. A 
nagy kápolna azonban a sípálya használatát akadályozná, ezért építése nem folytató-
dott, végleges helye ma is vitatott.  

 1913. június 22-én leplezték le. A szobrot azért itt helyezték el, mert a közeli Isten 
szeme nyaralóban fogták el Kossuth Lajost 1837-ben az osztrák titkosrend rség kopói.  

 Gyönyör  templomát 1748-ban kezdték építeni. Története egy csodához kapcsoló-
dik: egy Traub János nev  legény el tt megjelent a szenved  Krisztus arca. Kés bb 
beteg lett, majd csodás gyógyulása után egy Mária képet függesztett arra a tölgyfára, 
ahol a jelenés történt. Kés bb templomot emeltek e hely fölé. A fatörzset és a kegyképet 
ma a templomban láthatjuk az oltár mögött illetve fölött.  
Makkosmária (más néven Máriamakk) területe Budakeszi város üdül övezete. 



 1998 februárjában ismeretlen tettes felgyújtotta az épületet, az állomásf nöki iroda 
és a tet  leégett. Helyreállítása az 50. évforduló ünnepségeire megtörtént. 



 A Libeg  nyitott iker-ül székes drótkötélpálya, 1970. augusztus 20-án nyitották meg. 
Akkor még a budapestiek az 58-as villamossal utazhattak a Zugligetbe, amit 1977-ben 
szüntettek meg. 

 János-hegy nevének eredete nem ismert. A d l -keresztel n Pozsonyi-hegynek ne-
vezték el, mert tiszta id ben Pozsonyig el lehetett látni. Ez a név azonban nem hono-
sodott meg. A Pozsonyi-hegy viszont létezik, mert az Erzsébet kilátótól Szépjuhászné 
felé sétálva el ször meredeken visz le az út, majd vízszintesen, a Kisk fej hátán halad 
tovább. E kényelmes szakasz vége a Pozsonyi-hegy csúcsa (431 m). Szépjuhászné 
el tt a vonatunk is ezt a hegyet kerüli ki. 
A János név eredetér l a szájhagyomány több történetet is mesél.  
Egyesek szerint János gróf kolostort alapított itt és lakóinak szántókat, erd ket adott. 
Mások szerint Mátyás apja, Hunyadi János szívesen vadászgatott erre. Egy nap orv-
gyilkosok támadtak rá, de lánya saját élete árán meghiúsította a merényletet. Mátyás a 
merénylet helyén egy kápolnát emeltetett Szent János tiszteletére. 
Harmadik legenda szerint 1235-ben Hench János, egykori budai bíró után kapta nevét, 
akinek itt voltak birtokai. 
Tény, hogy a XIX. század közepén a csúcsot egy Szent János szobor díszítette. 



Szépjuhászné állomás napjainkban 







 1820-ban egy halott asszonyra leltek az erd ben. A környékbeli németek így újsá-
golták a tragédiát: „ein totes Weib", amit a magyarok tótasszonynak értettek. 



 Az 1970-es évek elejéig a pénztár és a váróterem az alsó szinten volt. Fenn büfé 
m ködött és több szolgálati helyiség volt. 1973-tól a 2000-es évek elejéig a peronon volt 
kiállítva a 490,039 pályaszámú g zmozdony. Felújítása után ismét közlekedik. 
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