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1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A vasúti közlekedés lebonyolítása során a 
szolgálatot végző gyermekvasutas pajtások 

és felnőtt dolgozók látható illetve hallható jelzéseket adnak egymásnak. A 
jelzésekkel szabályozzák a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat.A 
vasúti jelzések helyhez kötött és hordozható jelzőkkel, járműveken alkalma-
zott berendezésekkel, továbbá hordozható jelzőeszközökkel, a figyelmezteté-
sek pedig figyelmeztető jelekkel adhatók. 

 
A jelzések parancsot ad a szolgálatot teljesítő 
vasutas pajtásoknak és a felnőtt dolgozóknak 
valamilyen szolgálati ténykedés azonnali 

végrehajtására. 
A figyelmeztető jelek tájékoztató szerepet töltenek be, vagy valamilyen szol-
gálati ténykedés későbbi végrehajtására hívják fel a figyelmet. 

� A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a szolgálatot teljesítők kö-
zött. Ebből 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. 

 

A jelzőket és a figyelmeztető jeleket általában 
a pálya jobb oldalán helyezik el úgy, hogy a 
mozdonyról legalább 200 méter távolságtól 

kezdve folyamatosan láthatóak legyenek. Bizonyos esetekben a jelzők és 
figyelmeztető jelek a pálya bal oldalán is elhelyezhetők. 

 
A jelzéseket mindig idejében, a meghatáro-
zott helyen és módon és egyértelműen, sza-

bályosan (e könyvben leírtak szerint) kell adni. 
 
Megkülönböztetünk látható és hallható jelzé-
seket. 

A látható  jelzések kétfélék: nappali világosságra és sötétségre megállapított 
jelzések. A látható jelzések közül a nappali jelzéseket virradattól alkonyatig, a 
sötétben alkalmazandó jelzéseket alkonyattól virradatig kell adni. 
Nappal is a sötétben alkalmazandó jelzéseket kell használni alagútban és 
akkor, ha a távolbalátás korlátozott. 
A hallható  jelzéseket, a fényjelzőkkel adott jelzéseket, és a Gyermekvasúton 
az alakjelzőkkel adott jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni. 
 
 

A jelzésekr ől általában 

A jelzések rendeltetése  
(a jelzés parancs elve) 

A jelzők és figyelmeztető  
jelek elhelyezése 

A jelzésadás módja 

A jelzések csoportosítása 
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A távolbalátás akkor korlátozott, ha a nap-
szaknak megfelel ő jelzéseket ID ŐJÁRÁSI 
OKOK (például: köd, s űrű eső, hózápor, 

vihar, stb.) miatt nem lehet legalább 200 m távolságról biztosan látni.  
 
A szabadlátás akkor korlátozott, ha a nap-
szaknak megfelel ő jelzéseket TEREPVI-
SZONYOK (például: fák, épületek) miatt 

nem lehet a vonatról a „rálátási távolság”-ból, tolatásnál a mozgás sza-
bályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni.  

� A „rálátási távolság” a Gyermekvasúton 200 m. 
 

Ha valamely jelzés értelme tekintetében bár-
milyen kétely merül fel, a vonatközlekedést 
és a tolatási mozgásokat azonnal meg kell 

állítani, álló helyzetből pedig nem szabad elindulni (kétes előjelzés esetén 
pedig fel kell készülni a főjelző előtt való megállásra). A jelzés értelmét meg-
bízható módon tisztázni kell. 

1.1 A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból 
 
A főjelzők feladata, hogy megtiltsák vagy 
megengedjék a vonatok továbbhaladását.  

A főjelzők a továbbhaladást engedélyező jelzéseikkel általában jelzik a to-
vábbhaladás sebességét is.  
A főjelzők jelzései a tolatási mozgásokra nem érvényesek. 
A Gyermekvasúton kétféle rendeltetésű főjelzőt alkalmazunk: bejárati főjelzőt 
és kijárati főjelzőt. 

 
Az előjelzők előjelzést adnak a főjelzőre (a 
főjelzőn várható jelzést előre jelzik a moz-

donyvezető részére). 
 
A tolatásjelzők azt jelzik, hogy az engedélye-
zett tolatás csak a tolatásjelzőig vagy azon túl 

is végezhető. 
A tolatásjelző jelzései a vonatokra nem érvényesek. 

 
Az egyéb jelzők különféle egyéb jelzési pa-
rancsokat adnak. 

A távolbalátás 
korlátozottsága 

A szabadlátás 
korlátozottsága 

Teendők kétes 
jelzés esetén 

Főjelzők 

Előjelzők 

Tolatásjelz ők 

Egyéb jelz ők 
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1.2 A jelzők csoportosítása jelzést adó alkatrészük szerint 
 
A fényjelzők nappal és sötétben egyaránt 
fényekkel adnak jelzéseket. 
 
A Gyermekvasúton az alakjelzők nappal és 
sötétben egyaránt az alakjukkal adnak jelzé-

seket. 

� A „nagyvasúton” az alakjelzők fényvisszaverő lapokkal vannak ellátva, vagy pedig 
sötétben fényekkel adnak jelzéseket (kőolajlámpákat gyújtanak meg rajtuk, amelyek 
előtt színes üvegek mozognak). 

1.3 A jelzők csoportosítása m űködésük szerint 
 
E jelzőket a pajtások állítják továbbhaladást 
engedélyező és továbbhaladást megtiltó 

állásba egyaránt. 
 
E jelzőket a pajtások állítják továbbhaladást 
engedélyező állásba, de a vonat elhaladása-

kor önműködően állnak vissza továbbhaladást megtiltó állásba. 
A Gyermekvasúton az összes alakjelző nem önműködő jelző, és minden 
fényjelző félig önműködő jelző. 

� A „nagyvasúton” használunk önműködő fényjelzőket is, amelyeka jelzéseiket a vo-
nat hatására változtatják, illetve léteznek félig önműködőalakjelzők is. 

1.4 A jelzők csoportosítása biztosítottságuk szerint 
 
A biztosított jelzők csak a megfelelő feltételek 
teljesülése esetén állíthatók továbbhaladást 

engedélyező állásba. 
E jelzők az utánuk következő váltókkal (és az állomás többi jelzőjével) szer-
kezeti függésben vannak. (A szerkezeti függést a Biztosítóberendezések 
tantárgy részletesen tárgyalja.) 
A Gyermekvasúton a főjelzők mindegyike biztosított jelzőnek minősül. 

 
A nem biztosított jelzők az utánuk következő 
váltókkal nincsenek szerkezeti függésben, 

azonban az állomás többi jelzőjével általában igen. 
Az alak tolatásjelzők nem biztosított jelzők (a váltókkal nincsenek szerkezeti 
függésben, csak a főjelzőkkel). 

Fényjelz ők 

Alakjelz ők 

Nem önm űködő jelzők 

Félig önm űködő jelzők 

Biztosított jelz ők 

Nem biztosított jelz ők 
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1.5 A jelzőárbocok színezése 
 

 
 

 
A különböző jelzőkkel adott azonos jelzések 
értelme általában megegyezik. A jelzőárboc 
akkor jut szerephez, haa jelző nem ad jelzést 

(a fényjelző sötét, vagy az alakjelző karja-tárcsája letörött, stb.). 
A vörös-fehér jelz őárboc azt jelzi , hogy a vonat főjelzőhöz érkezett, amely 
mellett csak akkor szabad elhaladni, ha a jelző továbbhaladást engedélyez 
(vagy a továbbhaladásta felnőtt dolgozó – állomásfőnök – engedélyezte Hívó-
jelzéssel, élőszóval vagy Írásbeli rendelkezéssel). 
A sárga-fehér jelz őárboc azt jelzi , hogy a vonat előjelzőhöz érkezett. Ha a 
jelző megállásra ad előjelzést vagy jelzést egyáltalán nem ad, fel kell készülni 
a következő főjelző előtt történő megállásra. 
A kék-fehér jelz őárboc azt jelzi , hogy a jelző jelzése a közlekedő vonatokra 
nem érvényes. 
A nem biztosított jelzők árbocán (tehát a Gyermekvasútonaz alak tolatásjelzők 
árbocán) a színes sáv fehér sávval meg van szakítva. 

A jelzőárbocok mozgást 
szabályozó szerepe 

TOLATÁSJELZ Ő 
 

 
 

A tolatásjelzők  
árboca 

kék-fehér  
sávozású. 

ELŐJELZŐ 
 

 
 

Az előjelzők 
árboca 

sárga-fehér 
sávozású. 

FŐJELZŐ 
 

 
 

A főjelzők 
árboca 

vörös-fehér 
sávozású. 
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1.6 A jelzők alkalmazása és szabványos állása 
 
Bejárati f őjelző van felállítva minden állomás előtt, az első váltótól legalább 
100 m távolságban. 
Kijárati fő jelző van felállítva általában a biztosított állomások vonatindító 
vágányai mellett. (A kijárati jelző alkalmazása nem kötelező.) 
A Gyermekvasúton az összes főjelző szabványos állásaa Megállj-állás - vo-
natközlekedési szünetekben a jelzőket ebben az állásban kell tartani. 
Előjelző van felállítva általában a főjelzők előtt általános fékúttávolságra (a 
vonatok hosszú fékútja miatt a főjelző Megállj-jelzésére a fékezést idejében 
meg kell kezdeni). Előjelzés azonban adható a főjelző előtt felállított fény 
főjelzővel is (tehát például a fény kijárati jelzőre a fény bejárati jelző ad előjel-
zést). 
A Gyermekvasúton az összes előjelző szabványos állásaa Megállj-jelzést 
előjelző állás. 
Tolatásjelz őt ott állítanak fel, ahol két különböző szolgálati ág vágányzata 
találkozik (pl. a vontatási telep határánál), vagyha a vonatok által járt vágányút 
felé rendszeres tolatás történik és nincs terelési lehetőség. A tolatásjelző a 
vonatok vágányútját védi az oldalról vagy szemből jövő tolatási mozgásoktól. 
A tolatásjelzők szabványos állása a tolatást megtiltó állás. 

1.7 A jelzők kezelése 
 
A főjelzőket csak az összes biztonsági intéz-
kedés megtételét követően szabad továbbha-

ladást engedélyező állásba állítani (ezt részletesen a Forgalmi ismeretek 
témakör tartalmazza). 
A főjelzőket veszély esetén azonnal Megállj-állásba kell állítani. 

 
Az alak fő jelzőt (bejárati jelz őt vagy kijárati 
jelzőt) a vonat elhaladása után csak akkor 
szabad Megállj-állásba állítani, ha a vonat 

utolsó járm űve is lehaladt a vágányútban érintett utolsó váltóról.  
(Ebből a szempontból a váltó a csúcssín elejétől a Biztonsági határjelzőig 
értendő). 
A fényjelzők a vonat elhaladásának hatására önműködően állnak vissza Me-
gállj-állásba. 

Alapszabályok 

A jelzők visszaállítása a 
vonat elhaladása után 
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2 ALAKJELZ ŐK ÉS JELZÉSEIK 

 
 

 

 
Kétfogalmú alak 

tolatásjelz ő 
Alakjával két jel-

zési parancsot tud 
adni 

 
Háromfogalmú 

alak előjelző 
Alakjával három 
jelzési parancsot 

tud adni 

 
Kétfogalmú 
alak előjelző 
Alakjával két 

jelzési parancsot 
tud adni 

  

Biztosított  
kijárati f őjelző 

 
Alakjával két 

jelzési parancsot 
tud kifejezni. 

Biztosított  
bejárati f őjelző 

 
Alakjával három 
jelzési parancsot 

tud kifejezni. 
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Alaphelyzet  
 

2.1 Alak bejárati jelz ő és kétfogalmú alak el őjelző jelzései 
Összefüggések a jelzések között 

Virágvölgy, Jánoshegy, Hárshegy és H űvösvölgy állomás 
 
 
 
 
 
 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

csúccsal szemben (és gyök 
felől) haladó menet részére 

egyaránt  
EGYENES irányba áll! 
Fekete mezőben függőleges 

helyzetű fehér téglalap. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 

ALAK BEJÁRATI JELZŐ 
Megállj! 

Egy jelzőkar vízszintesen az 
árboctól jobbra. 

KÉTFOGALMÚ ELŐJELZŐ 
A fő jelzőn Megállj-

jelzés várható! 
Négyszögletes tárcsa sárga 
lapjával a vonat felé fordítva. 

ELŐJELZŐRE  
FIGYELMEZTETŐ JEL 
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Bejárat egyenes irányb a 
„Egyenesbe Egy kar” 

Alak bejárati jelz ő és kétfogalmú alak el őjelző jelzései 
Összefüggések a jelzések között 

Virágvölgy, Jánoshegy, Hárshegy és H űvösvölgy állomás 
 
 
 

2.2 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

csúccsal szemben (és gyök 
felől) haladó menet részére 

egyaránt  
EGYENES irányba áll! 
Fekete mezőben függőleges 

helyzetű fehér téglalap. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 

ALAK BEJÁRATI JELZŐ 
Szabad 

sebességcsökkentés 
nélkül! 

Egy jelzőkar az árboctól jobbra 
rézsútosan felfelé. 

KÉTFOGALMÚ ELŐJELZŐ 
A fő jelzőn sebesség-
csökkentés nélkül to-
vábbhaladást engedé-
lyező jelzés várható! 

Tárcsa sárga lapjával vízszintes 
helyzetben. 

ELŐJELZŐRE  
FIGYELMEZTETŐ JEL 
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Bejárat kitér ő irányba  
„Kitérőbe Két kar” 

Alak bejárati jelz ő és kétfogalmú alak el őjelző jelzései 
Összefüggések a jelzések között 

Virágvölgy, Jánoshegy, Hárshegy és H űvösvölgy állomás 
 
 
 
 

2.3 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

csúccsal szemben haladó 
menet részére  

KITÉRŐ irányba áll! 
Fekete mezőben fehér nyíl, 

melynek hegye a kitérés irányát 
jelzi. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 

ALAK BEJÁRATI JELZŐ 
Szabad csökkentett, 
legfeljebb 15km/h se-

bességgel! 
Kettő jelzőkar az árboctól jobbra 

rézsútosan felfelé. 

KÉTFOGALMÚ ELŐJELZŐ 
A fő jelzőn Megállj-

jelzés várható! 
Négyszögletes tárcsa sárga 
lapjával a vonat felé fordítva. 

ELŐJELZŐRE  
FIGYELMEZTETŐ JEL 

A kétfogalmú előjelző a csökkentett sebes-
ségre nem tud előjelzést adni, ezért ilyen 
esetekben a biztonság érdekében a Megállj-
jelzésre ad előjelzést. 
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Alaphelyzet  
 

2.2  Alak bejárati jelz ő és háromfogalmú alak el őjelző jelzései 
Összefüggések a jelzések között 

Széchenyihegy állomás 
 
 
 
 

2.4 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

csúccsal szemben (és gyök 
felől) haladó menet részére 

egyaránt  
EGYENES irányba áll! 
Fekete mezőben függőleges 

helyzetű fehér téglalap. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 

ALAK BEJÁRATI JELZŐ 
Megállj! 

Egy jelzőkar vízszintesen az 
árboctól jobbra. 

HÁROMFOGALMÚ ELŐJELZŐ 
A fő jelzőn Megállj-

jelzés várható! 
Kör alakú tárcsa sárga lapjával 
a vonat felé fordítva, alatta egy 

függőleges helyzetű sárga-fehér 
jelzőkar. 

ELŐJELZŐRE  
FIGYELMEZTETŐ JEL 
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Bejárat egyenes irányba  
„Egyenesbe Egy kar” 

Alak bejárati jelz ő és háromfogalmú alak el őjelző jelzései 
Összefüggések a jelzések között 

Széchenyihegy állomás 

 
 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

csúccsal szemben (és gyök 
felől) haladó menet részére 

egyaránt  
EGYENES irányba áll! 
Fekete mezőben függőleges 

helyzetű fehér téglalap. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 

ALAK BEJÁRATI JELZŐ 
Szabad 

sebességcsökkentés 
nélkül! 

Egy jelzőkar az árboctól jobbra 
rézsútosan felfelé. 

HÁROMFOGALMÚ ELŐJELZŐ 
A fő jelzőn sebesség-
csökkentés nélkül to-
vábbhaladást engedé-
lyező jelzés várható! 

A tárcsa lapja vízszintes hely-
zetben, alatta egy függőleges 
helyzetű sárga-fehér jelzőkar. 

ELŐJELZŐRE  
FIGYELMEZTETŐ JEL 
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Bejárat kitér ő irányba  
„Kitérőbe Két kar” 

Alak bejárati jelz ő és háromfogalmú alak el őjelző jelzései 
Összefüggések a jelzések között 

Széchenyihegy állomás 

 
 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

csúccsal szemben haladó 
menet részére  

KITÉRŐ irányba áll! 
Fekete mezőben fehér nyíl, 

melynek hegye a kitérés irányát 
jelzi. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 

ALAK BEJÁRATI JELZŐ 
Szabad csökkentett, 
legfeljebb 15km/h se-

bességgel! 
Kettő jelzőkar az árboctól jobbra 

rézsútosan felfelé. 

HÁROMFOGALMÚ ELŐJELZŐ 
A fő jelzőn csökkentett 

legfeljebb 15 km/h 
sebességgel továbbha-

ladást engedélyez ő 
jelzés várható! 

Kör alakú tárcsa sárga lapjával 
a vonat felé fordítva, alatta egy 
rézsútos helyzetű sárga-fehér 

jelzőkar. 

ELŐJELZŐRE  
FIGYELMEZTETŐ JEL 
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Alaphelyzet  
 

Kijárat egyenes irányból  
 

2.3 Alak kijárati jelz ő jelzései 
Széchenyihegy, H űvösvölgy állomás  

 
 
 

Alaphelyzetben a kijárati jelz ők Megállj!-jelzést 
adnak. 
 

 
 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

(csúccsal szemben és) gyök 
felől haladó menet részére 

egyaránt  
EGYENES irányba áll! 
Fekete mezőben függőleges 

helyzetű fehér téglalap. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 

ALAK KIJÁRATI JELZŐ 
Megállj! 

Egy jelzőkar vízszintesen az 
árboctól jobbra. 

ALAK KIJÁRATI JELZŐ 
Szabad! 

Egy jelzőkar az árboctól jobbra 
rézsútosan felfelé. 
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Kijárat kitér ő irányból  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az alak kijárati jelz ők nem jelzik a kijárati váltók állását és a kihaladás 
sebességét sem, hanem csak azt, hogy ki szabad-e haladni vagy nem.  
A mozdonyvezető  a kijárati váltó(ko)n csak akkor alkalmazhat 15 km/h-
nál nagyobb sebességet, ha megállapította, hogy a kijárati váltó(k) 
egyenes irányban áll(nak).  

ALAK KIJÁRATI JELZŐ 
Szabad! 

Egy jelzőkar az árboctól jobbra 
rézsútosan felfelé. 

ALAK KIJÁRATI JELZŐ 
Megállj! 

Egy jelzőkar vízszintesen az 
árboctól jobbra. 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó 

gyök fel ől haladó menet 
részére  

KITÉRŐ irányba áll! 
Fekete mezőben vízszintes 

helyzetű fehér téglalap. 

BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ 
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2.4 A tolatásjelz ő jelzései 
A tolatásjelző nem ad engedélyt a tolatás megkezdésére, illetve nem tiltja 
meg a már megkezdett tolatást. Jelzéseivel csak azt jelzi, hogy az engedélye-
zett tolatás csak a tolatásjelzőig, vagy pedig a jelzőn túli vágányrészen is 
végezhető-e. A „Tilos a tolatás” jelzés azt jelzi, hogyaz engedélyezett tolatás 
csak a tolatásjelzőig; a „Szabad a tolatás” jelzés pedig azt jelzi, hogy az en-
gedélyezett tolatás a jelzőn túli vágányrészen is végezhető. 

 
 
A tolatásjelzők feladata, hogy védjék a vonatok vágányútját az oldalról vagy a 
szemből, illetve a hátulról végzett tolatásoktól. 
A Gyermekvasúton nem biztosított tolatásjelzőket használunk. Ez azt jelenti, 
hogy a tolatásjelzők a váltókkal nincsenek szerkezeti függésben. A főjelzőkkel 
azonban minden esetben szerkezeti függésben vannak, ami azt jelenti, hogy 
a vonat részére a főjelzőt csak akkor lehet „szabad” állásba állítani, ha a tola-
tásjelző „Tilos a tolatás”-jelzést ad, és amíg vonat részére a főjelző „szabad” 
állásban van, addig a tolatásjelzőt nem lehet „Szabad a tolatás”-állásba állíta-
ni. 
 

ALAK TOLATÁSJELZŐ 
 

Tilos a tolatás! 
 

Csúcsára állított négyszögletes 
kék tárcsa lapjával a vágányra 

merőleges helyzetben. 

ALAK TOLATÁSJELZŐ 
 

Szabad a tolatás! 
 

Csúcsára állított négyszögletes 
kék tárcsa lapjával a vágányra 

merőleges helyzetben. 
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3 FÉNYJELZŐK ÉS JELZÉSEIK 

3.1 A fényjelz ők jelzési rendszere 
A biztosított fény főjelzők és előjelzők sebességjelzéseket adnak.  
A fényjelzőkkel adott jelzési parancsok értelme mindig ugyanaz, függetlenül 
attól, hogy milyen elnevezésű vagy rendeltetésű jelző adja azokat. 
A továbbhaladást engedélyező jelzések egyrészt azt jelzik, hogy milyen se-
bességgel érkezhet a vonat eleje a jelzőhöz és milyen sebességgel haladhat 
tovább (a jelző utáni váltókon), másrészt azt is jelzik, hogy milyen sebesség-
gel érkezhet a következő jelzőhöz. 
A Gyermekvasúton a sebességjelzési rendszerben alkalmazott sebesség-
értékek: 

• a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség 20 km/h,  
• a csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebesség,  
• a megállást jelentő  0 km/h sebesség.  

3.2 A jelzések értelmezésének alapszabályai 
1) Ha a fényjelzőn csak egy fény  világít és az nem vörös színű: ez azt jelzi, 
hogy a vonat elejével a jelzőhöz a vonatnál alkalmazható legnagyobb se-
bességgel  szabad érkezni, és ennek az egy fénynek a színe, illetve folyama-
tossága vagy villogása jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn. 
2) Ha a fényjelzőn két fény  világít és ezek közül egyik sem vörös színű, akkor 
az alsó fény mindig sárga és sohasem villog. Ez az alsó sárga fény azt jelzi, 
hogy a vonat elejével a jelzőhöz legfeljebb 15 km/h sebességgel  szabad 
érkezni. A felső fény színe, illetve folyamatossága vagy villogása jelzi, hogy 
milyen jelzés várható a következő jelzőn. 

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

3.3 A főjelzők kiegészít ő jelzése 
A fény bejárati jelzőkön (tehát Csillebérc és Szépjuhászné állomás bejárati 
jelzőin) a továbbhaladást megtiltó jelzést szükség esetén Hívójelzés egészíti 
ki. A kiegészítő jelzés (villogó fehér fény) külön jelzőlapon jelenik meg, a főla-
pon világító vörös fény alatt. 
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3.4 Fény főjelzők jelzései 
 
 

Szabad a vonatnál alkalmazható  
legnagyobb sebességgel. 

A következ ő jelzőn a vonatnál alkalmazható  
legnagyobb sebességgel 

továbbhaladást engedélyez ő jelzés várható! 
Egy zöld fény. 

 
 

 
Szabad a vonatnál alkalmazható  

legnagyobb sebességgel. 
A következ ő jelzőn 

legfeljebb 15 km/h sebességgel  
továbbhaladást engedélyez ő jelzés várható!  

Egy villogó sárga fény. 
 
 

 
Szabad a vonatnál alkalmazható  

legnagyobb sebességgel. 
A következ ő jelzőn 

Megállj jelzés várható! 
Egy sárga fény. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapszabály a fényjelz ő jelzésének értelmezéséhez, ha a jelz őn csak egy 
fény világít: 
 Ha a fényjelzőn csak egy fény  világít és az nem vörös színű: ez azt jelzi, 
hogy a vonat elejével a jelzőhöz a vonatnál alkalmazható legnagyobb se-
bességgel  szabad érkezni, és ennek az egy fénynek a színe, illetve folyama-
tossága vagy villogása jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn. 
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Szabad legfeljebb 15 km/h sebességgel.  

A következ ő jelzőn a vonatnál alkalmazható  
legnagyobb sebességgel 

továbbhaladást engedélyez ő jelzés várható!  
Egy sárga fény és fölötte egy zöld fény. 

 
 
 

 
Szabad legfeljebb15 km/h sebességgel. 

A következ ő jelzőn 
legfeljebb 15 km/h sebességgel  

továbbhaladást engedélyez ő jelzés várható!  
Egy sárga fény és fölötte egy villogó sárga fény. 

 
 
 

 
Szabad legfeljebb15 km/h sebességgel. 

A következ ő jelzőn Megállj jelzés várható!  
Két sárga fény függőlegesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alapszabály a fényjelz ő jelzésének értelmezéséhez, ha a jelz őn 
két fény világít: 
 Ha a fényjelzőn két fény világít és ezek közül egyik sem vörös színű, akkor 
az alsó fény mindig sárga és sohasem villog. Ez az alsó sárga fény azt jelzi, 
hogy a vonat elejével a jelzőhöz legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad 
érkezni. A felső fény színe, illetve folyamatossága vagy villogása jelzi, hogy 
milyen jelzés várható a következő jelzőn. 
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3.5 Hívójelzés 
A Hívójelzés azt jelzi, hogy a továbbhaladást tiltó jelzés ellenére a vonata 
jelző mellett megállás nélkül elhaladhat, de csak olyan sebességgel, hogy 
bármilyen jelentkező akadály előtt meg tudjon állni. Eza sebesség azonban a 
Gyermekvasúton a legjobb látási viszonyok között sem lehet nagyobb, mint 
legfeljebb 10 km/h. 

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

3.6 A fény el őjelző 
Az előjelző a hozzá tartozó főjelző előtt általános fékúttávolságban azt jelzi, 
hogy milyen jelzés várható a következő főjelzőn akkor, amikora vonat eleje az 
előjelzőhöz érkezik. A Gyermekvasúton Csillebérc és Szépjuhászné állomás 
fény bejárati jelzői előtt üzemelnek fény előjelzők. (Ezeken az állomásokon a 
fény kijárati jelzőkre a fény bejárati jelzők adnak előjelzést, ezeknek tehát 
külön előjelzőjük nincs.) 

Megállj!  
 

Egy vörös fény. 

Hívójelzés  
 

Egy vörös fény a 
főlapon és alatta 
külön jelzőlapon 

villogó fehér fény. 

Főlap 

Külön jelz őlap 
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3.7 A fény el őjelző jelzései 
 
 

Szabad a vonatnál alkalmazható  
legnagyobb sebességgel.  

A fő jelzőn a vonatnál alkalmazható  
legnagyobb sebességgel  

továbbhaladást engedélyez ő jelzés várható.  
Egy zöld fény. 

 
 
 
 
 

 
 

Szabad a vonatnál alkalmazható 
legnagyobb sebességgel.  

A fő jelzőn legfeljebb 15 km/h sebességgel 
továbbhaladást engedélyez ő jelzés várható.  

Egy villogó sárga fény. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szabad a vonatnál alkalmazható  
legnagyobb sebességgel. 

A fő jelzőn Megállj jelzés várható.  
Egy sárga fény. 
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3.8 Összefüggések a fényjelz ők jelzései között 
 
 
 
 
 

Alaphelyzet  

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó a gyök fel ől haladó menet 

részére egyenes irányba áll.  
Központi állítású váltó 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó csúccsal szemben haladó 

menet részére egyenes irányba áll.  
Központi állítású váltó 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY BEJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY ELŐJELZŐ 
Szabad a vonatnál alkal-
mazható legnagyobb se-

bességgel. A fő jelzőn Me-
gállj-jelzés várható! 
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Összefüggések a fényjelz ők jelzései között 

 
 
 
 
 

Hívójelzés 

� Természetesen a váltó a Hívójel-
zés után kitérő irányba is állhat. 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY BEJÁRATI JELZŐ 
Hívójelzés 

A jelző mellett megállás nélkül elha-
ladhat. Továbbhaladni csak olyan 
sebességgel szabad, hogy a vonat 
bármilyen jelentkező akadály előtt 

megállítható legyen. Ez a sebesség a 
legjobb látási viszonyok mellett sem 

lehet nagyobb, mint legfeljebb 10 km/h! 

FÉNY ELŐJELZŐ 
Szabad a vonatnál alkal-
mazható legnagyobb se-

bességgel. A fő jelzőn Me-
gállj-jelzés várható! 
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Összefüggések a fényjelz ők jelzései között 

 
 
 
 
 
 

Bejárat egyenes irányba – a vonat az állomáson megáll  

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó a gyök fel ől haladó menet 

részére egyenes irányba áll.  
Központi állítású váltó 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó csúccsal szemben haladó 

menet részére egyenes irányba áll.  
Központi állítású váltó 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY BEJÁRATI JELZŐ 
Szabad a vonatnál alkal-
mazható legnagyobb se-

bességgel! 
A következ ő jelzőn Megállj-

jelzés várható! 

FÉNY ELŐJELZŐ 
Szabad a vonatnál alkal-

mazható legnagyobb  
sebességgel!  

A fő jelzőn a vonatnál alkal-
mazható legnagyobb se-

bességgel továbbhaladást 
engedélyez ő jelzés várható! 
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Összefüggések a fényjelz ők jelzései között 

 
 
 
 
 

Be– és kijárat egyenes irányba – a vonat az állomáson áthalad  

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó a gyök fel ől haladó menet 

részére egyenes irányba áll.  
Központi állítású váltó 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó csúccsal szemben haladó 

menet részére egyenes irányba áll.  
Központi állítású váltó 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 
Szabad a vonatnál alkalmazható 

legnagyobb sebességgel! 
A következ ő jelzőn a vonatnál 
alkalmazható legnagyobb se-
bességgel továbbhaladást en-

gedélyez ő jelzés várható! 

FÉNY ELŐJELZŐ 
Szabad a vonatnál alkal-

mazható legnagyobb  
sebességgel!  

A fő jelzőn a vonatnál alkal-
mazható legnagyobb se-

bességgel továbbhaladást 
engedélyez ő jelzés várható! 

FÉNY BEJÁRATI JELZŐ 
Szabad a vonatnál alkal-
mazható legnagyobb se-

bességgel! 
A következ ő jelzőn a vonat-

nál alkalmazható legna-
gyobb sebességgel tovább-
haladást engedélyez ő jelzés 

várható! 
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Összefüggések a fényjelz ők jelzései között 

 
 
 
 
 

Bejárat kitér ő irányba – a vonat az állomáson megáll 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó a gyök fel ől haladó menet 

részére egyenes irányba áll.  
Központi állítású váltó 

VÁLTÓJELZŐ 
A váltó csúccsal szemben haladó 
menet részére kitér ő irányba áll.  

Központi állítású váltó 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY BEJÁRATI JELZŐ 
Szabad legfeljebb 15 km/h 

sebességgel! 
A következ ő jelzőn Megállj-

jelzés várható! 

FÉNY ELŐJELZŐ 
Szabad a vonatnál alkal-

mazható legnagyobb  
sebességgel! 

A fő jelzőn legfeljebb 
15 km/h sebességgel to-

vábbhaladást engedélyez ő 
jelzés várható! 
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Összefüggések a fényjelzők jelzései között 

 
 
 
 
 

 

3.9 

Be– és kijárat kitérő irányba – a vonat az állomáson áthalad 

VÁLTÓJELZŐ 

A váltó a gyök felől haladó menet 

részére kitérő irányba áll. 
Központi állítású v áltó 

VÁLTÓJELZŐ 

A váltó csúccsal szemben haladó 
menet részére kitérő irányba áll. 

Központi állítású v áltó 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Megállj! 

FÉNY BEJÁRATI JELZŐ 

Szabad legfeljebb 15 km/h 
sebességgel! 

A következő jelzőn legfeljebb 
15 km/h sebességgel to-

vábbhaladást engedélyező 

jelzés várható! 

FÉNY ELŐJELZŐ 

Szabad a vonatnál alkal-
mazható legnagyobb  

sebességgel! 
A főjelzőn legfeljebb 

15 km/h sebességgel to-
vábbhaladást engedélyező 

jelzés várható! 

FÉNY KIJÁRATI JELZŐ 

Szabad legfeljebb 15 km/h 
sebességgel! 

A következő jelzőn a vonatnál 
alkalmazható legnagyobb se-
bességgel továbbhaladást en-

gedélyező jelzés várható! 
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3.9 Az ismétlőjelző 
 
A fény főjelző és az előjelzője között vagy pedig két fény főjelző között ismét-
lőjelzőt akkor kell alkalmazni, ha a főjelző jelzései a szabadlátás korlátozott-
sága miatt nem láthatók a mozdonyról az előírt rálátási távolságból. 

 
+ A Gyermekvasút vonalvezetése igen kanyargós, sok hely en halad íves pályaszakaszokon, 
így előfordulnak olyan részek (pl. Szépjuhászné állomás Jánoshegy felőli oldalán, vagy Csille-
bérc állomás Virágvölgy felőli oldalán), ahol a bejárati jelző jelzései nem láthatóak az előírt 
rálátási távolságból. 

 
Az ismétlőjelző nem ad sebességjelzést, hanem csak azt jelzi, hogy a követ-
kező fény főjelzőn továbbhaladást engedélyező, vagy továbbhaladást megtiltó 
jelzés van-e akkor, amikor a vonat eleje az ismétlőjelzőhöz érkezik. 
Az ismétlőjelző jelzőlapján a továbbhaladást engedélyező vagy a továbbhala-
dást megtiltó állásra utaló jelzés fölött fehér fény van. 

3.10 Az ismétlőjelző jelzései 

 
A főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van 
Egy zöld fény és fölötte egy fehér fény a főlapon. 
 
 
 
 

 
 
 
A főjelzőn Megállj!-jelzés van 
Egy sárga fény és fölötte egy fehér fény a főlapon. 
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4 EGYÉB JELZŐK 

4.1 Váltójelzők jelzései 
A váltó a csúccsal szemben és a gyök 
felől haladó menet részére egyaránt 
egyenes irányba áll. 
Fekete mezőben függőleges helyzetű fehér 
téglalap. 
Egyenes irányba álló helyszíni állítású váltó-
nál az ellensúly fehérre mázolt fele van felül. 
 
 
A váltó a csúccsal szemben haladó menet 
részére kitérő irányba áll. 
Fekete mezőben fehér nyíl, melynek hegye a 
kitérés irányát jelzi. 
 
 
 
 
 
A váltó a gyök felől haladó menet részére 
kitérő irányba áll. 
Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér 
téglalap. 
Kitérő irányba álló helyszíni állítású váltónál 
az ellensúly vörösre mázolt fele van felül. 
 

 
 
A központi állítású váltók ellensúlya szürke színű. 
 
 

4.1.1 A váltók szabványos állása 
A helyszíni állítású váltók ellensúlyán  az álló 
helyzetű nagy fekete „A” betű a váltó szabványos 
állását jelzi. 

+ Szabványos állás az egyenes és a kitérő is lehet. 
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4.2 Vágányzáró-jelző 
A Vágányzáró-jelző a csonkavágányok végének megje-
lölésére, valamint a fordítókorongon történő mozgások 
szabályozására szolgál. 
 
Megállj! 
Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben  vízszintes 
fekete sáv. A csonkavágányok végén alkalmazott Vá-
gányzáró-jelző csak Megállj-jelzést tud adni. 
 
Szabad 
Fekete mezőben függőleges fehér téglalap. A jelzés azt 
jelenti, hogy a fordítókorongot a menet részére megfele-
lő helyzetben rögzítették. 
 

4.3 Megállás helye-jelző 
Négyszögletes tárcsa fekete mezejében fehér nagy „Á” betű. A 
jelző fényvisszaverő kialakítású. 
Megállás helye-jelzőt – szükség esetén – állomásokon és meg-
állóhelyeken a megálló személyszállító vonatok megállási helyé-
nek megjelölésére alkalmazunk. A megálló személyszállító vona-
tokat közvetlenül a jelző előtt kell megállítani. 

+ A nem személyszállító vonatokat (pl. mozdonyvonat, szolgálati célú vonat) a kijárati 
jelző előtt, annak hiányában a bejárati vágány túlsó végén lévő Biztonsági határjelző 
előtt kell megállítani. Ha Megállás helye-jelző nincs kitűzve, akkor a személyszállító 
vonatokat is így kell megállítani (ezeken belül, a peron mellett). 

Ha a vonatot a fentiektől eltérő helyen kell megállítani, arra az állomásfőnök 
intézkedik. Részletesen lásd a Megállj-jelzőről szóló részben! 
 

4.4 Tolatási határjelző 
Fehér színű, fekvő téglalap alakú táblán egymás mellett fekete 
nagy T és H betű. A jelző fényvisszaverő kialakítású. 
A Tolatási határjelzőt az állomások legkülső váltója utána nyílt 
pálya felé, a bejárati jelzőn belül 50 m -re helyezik el. Azt a helyet 
jelöli meg, amelyen túl csak az állomásfőnök külön engedélyére 
szabad tolatni. 
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4.5 Útátjáró-jelző 
Az Útátjáró-jelző fehér-vörös sávozású, álló téglalap alakú tábla. A 
tábla középső részén, fehér táblán fekete számokkal az útátjáró 
helyére utaló szelvényszámot tüntetik fel. 
A jelzőt az útátjárók előtt 100 méterre állítják fel. Állomás területén 
lévő útátjárók esetén a jelzőt csak a nyílt vonal felől tűzik ki. Ilyen 
esetben a mozdonyvezető által használt menetrendben (úgyneve-
zett „Szolgálati Menetrend”) az állomás neve mellett fekete-fehér 
sávozású útátjáró-jelzőt ábrázoló jel van. 
Az útátjáró-jelző fokozott figyelésre utasítja a mozdonyvezetőt.  
Mellette Figyelj-jelzést akkor kell adni, ha személy-, vagyon- vagy forgalom-
biztonsági ok ezt szükségessé teszi. 

4.6 A Fénysorompót ellenőrző útátjáró-jelző alkalmazása 
A Fénysorompót ellenőrző útátjáró-jelzőt a vonatszemélyzet 
által ellenőrzött nyíltvonali fénysorompóval felszerelt útátjá-
rók előtt legalább 300 méterre kell elhelyezni. 
A Fénysorompót ellenőrző útátjáró-jelző árbocán fehér-vörös 
sávozású tábla, fölötte kettő villogó fehér fény adására al-
kalmas jelzőlap és e fölött egy vörös szegélyű, talpán álló 
egyenlő oldalú fehér háromszögben fekete felkiáltójel van. 
 
A Fénysorompót ellenőrző útátjáró-jelző szabványos állása 
sötét. A közeledő vonat hatására kettő – felváltva – villogó, 
vagy egy villogó fehér fénnyel ad jelzést a mozdonyvezető 
felé, ha a fénysorompó lezáródott. 
Amennyiben csak egy villogó fehér fénnyel ad jelzést a köze-
ledő vonat felé, akkor az azt jelzi, hogy a fénysorompónak a 
biztonságot nem veszélyeztető hibája van, de használható, vagyis a közút felé 
pirosat mutat. 
Ha a vonat odaérkezésekor a jelző sötét (egyetlen lámpa sem villog), akkor  a 
közutat fedező fénysorompó használhatatlan, vagyis nem záródott le a vonat 
előtt. Ilyen esetben a vonat csak különleges biztonsági szabályok betartásával 
haladhat át az útátjárón. 
 
A Fénysorompót ellenőrző útátjáró-jelző előtt legalább 150 
méterre — a vonatbehatási távolság elején — Fénysorompót 

ellenőrző útátjáró-jelzőre figyelmeztető jelet kell elhelyezni. 
A figyelmeztető jel álló téglalap alakú vörös szegélyű fehér 
tábla, melynek alsó részén rézsútos irányú vörös sáv van. 
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4.7 Biztonsági határjelző 
A Biztonsági határjelző fehér-fekete-fehérre mázolt gerenda 
vagy síndarab a vasúti ágyazatba építve. A Biztonsági 
határjelző két összefutó vágány között (pl. váltóknál) azt a 
helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon álló 
járművek nem veszélyeztetik a másik vágányon haladó 
járműveket. 
 

 

 

4.8 Lassúmenet-jelző 
A pálya műszaki állapota miatt (vagy egyéb, biztonsági okból) egyes vágán y-
részeken csökkentett (a pályán alkalmazható sebességnél kisebb) sebesség-
gel kell haladni. Ilyen pályarészek megjelölésére Lassúmenet-jelzőket hasz-
nálunk. A lassan bejárandó pályarészt az alábbi jelzők egyidejű alkalmazás á-
val kell jelezni. 
Lassúmenet előjelző 
Háromszög alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete 
arab szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét. 
A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az előjelzőn 
jelzett sebességgel szabad érkezni. 
A jelzőt a lassan bejárandó pályarész elejétől általános fékú t-
távolságra kell kitűzni. A jelző jelzésének értelme: Lassíts! 
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Lassúmenet eleje jelző 
Téglalap alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete arab 
szám, amely jelzi (megismétli) a Lassúmenet előjelzőn előjelzett 
sebesség tizedértékét, és egyben megjelöli a lassan bejárandó 
pályarész elejét. 
A jelzőhöz legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad érkezni.  
A jelzőt a lassan bejárandó pályarész elején kell kitűzni. A jelző jelzésének 
értelme: Lassan! 
 
Lassúmenet vége jelző 
Téglalap alakú fehér tárcsán fekete átlós vonal, amely a lassan 
bejárandó pályarész végét jelzi. 
A sebességkorlátozás feloldva, a sebesség azonban csak akkor 
növelhető, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt már a jelző me l-
lett. A jelző jelzésének értelme: Feloldás! 
 

 
 

4.9 A járhatatlan pályarészek fedezése  
A járhatatlan pályarészeket a nyílt pályán Megállj -jelző előjelző-
jével és Megállj-jelzővel kell jelezni. Állomás területén csak a 
Megállj-jelzőt kell alkalmazni. A jelzők fényvisszaverő kialakítá-
súak. 
A Megállj-jelző négyzet alakú, fehér szegélyű vörös tárcsa.  
Jelzésének értelme: Megállj! 
A Megállj-jelzőt a nyílt pályán a járhatatlan pályarész elejétől számított 50 
méterre kell kitűzni. Állomások vágányaira elrendelt vágányzár 
esetén a Megállj-jelzőt a vágány két végén lévő Biztonsági határ-
jelzővel egyvonalban, a két sínszál közé kell kitűzni. 
 
A Megállj-jelző előjelzője kör alakú, fehér szegélyű sárga tárcsa. 
A jelzés értelme: Fékezést megkezdeni! A fékút végén Megállj-
jelzés van! 
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4.9.1 Megállj-jelző alkalmazása egyéb esetekben (kiegészítő anyag) 
Megállj-jelzőt kell alkalmazni az alábbi esetekben is: 
A, A vonat az állomáson foglalt vágányra jár be és a távolbalátás korlá-
tozott. Ilyen esetben a Megállj-jelzőt az álló járművek előtt 20 m éterre kell 
elhelyezni.  

+ Foglalt vágányra csak rendkívüli esetben, az állomásfőnök külön rendelkezése ese-
tén szabad vonatot fogadni. Erről az állomásfőnök minden esetben értesíti a vonat 
személyzetét vagy az előző állomás útján Írásbeli rendelkezéssel vagy  a bejárati jel-
zőnél személyesen, élőszóval. 

 

Nyílt pályán lévő járhatatlan 

pályarész fedezése: 
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B, A vonat olyan vágányra jár be, amelynek végén nincs kijárati jelző, és 
a vágány végén lévő váltón túl 50 méteren belül jármű áll (pl. Széchenyi-
hegy állomás végén, a 2-es váltón túl a csonkavágányon járm ű áll, a váltó 
Biztonsági határjelzőjétől számított 50 méteren belül). Ilyen esetben a Megállj-
jelzőt a Biztonsági határjelzővel egyvonalban kell elhelyezni. 

 
 
C, A vonat pontos megállási helyének kijelölésére, amennyiben az álta-
lános szabályoktól* eltérő helyen kell megállítani. (*lásd a Megállás helye-
jelzőről szóló részben.) 
Ilyen esetben a Megállj-jelzőt a megállás helyénél kell kitűzni. Ebben az eset-
ben a vonat személyzetének értesítéséről (Írásbeli rendelkezésen) az állo-
másfőnök gondoskodik. 

 
 
A fenti esetekben a Megállj-jelző előjelzőjét nem kell kitűzni, de a váltókezelő 
(illetve az állomási személyzet valamelyik tagja) a bejárati váltónál Lassan -
jelzést köteles adni. 
A Megállj-jelző kitűzéséről az állomásfőnök intézkedik. 
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4.10 Munkaterületek fedezése az állomásokon és a nyílt pályán 
A pályán vagy közvetlen közelében végzett munka esetén a 
munkaterületet mindkét irány felől A pályán dolgoznak! nevű 
jelzővel kell fedezni. 
A jelző fehér-vörös sávos oszlopon, aláverő emberalakot ábrá-
zoló tábla (fényvisszaverő kialakítású). 
A jelzőt a munkaterület elejétől számított általános fékúttávo l-
ságban (állomás területén végzett munka esetén legkésőbb a 
bejárati jelző mellett) kell kitűzni. 
A jelző kitűzésére a munka vezetője intézkedik. 
A pályán dolgoznak! jelzőhöz érkező vonat mozdonyvezetője 
„Figyelj!”-jelzést köteles adni. 
A „Figyelj!”-jelzés arra utasítja a pályán dolgozókat, hogy a köz-
lekedést akadályozó tárgyakat helyezzék az űrszelvényen kívül 
és ezt követően hagyják el az űrszelvényt. 
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5 KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK 

A Gyermekvasúton az alábbi jelzőeszközöket alkalmazzuk 

 
Vonatindító  
jelzőeszköz 

 
Négyszögletes  
kézi jelzőtárcsa 

 
Jelzősíp 

 

 
Jelzőkürt a vontató-

járművön 
 

Sárga színű jelzőzászló      
kibontva   és   összecsavarva 

                                   

 

A felnőtt vonatkísérő kézi jelzőtárcsája 
 

 
 
Fehér vagy zöld  

fényt adó jelzőlámpa 

5.1 Vonatközlekedés közben adható jelzések 

5.1.1 Megállj! 
 
 

 

Nappal kibontott jelzőzászló 
vagy más tárgy, sötétben bár-
milyen színű fényt adó lámpa 
körbeforgatása a vonat felé 
fordulva. 
  
 

 
Megállj-jelzést kell adni: 

 balesetveszély esetén (pl.: a vonat szétszakadt és a leszakadt rész 
nem követi a vonatot, vagy a mozdonyvezető Veszé ly-jelzést ad, 
vagy a személykocsi ajtaja nyitva van, vagy a jármű mozgása, hang-
ja stb. alapján feltételezhető, hogy közlekedése nem biztonságos, 
vagy a jármű kereke nem forog, hanem csúszik, stb.); 

 ha a kihaladó vonat elején csak egy lámpa világít (vagy egy sem); 
 ha a vonat biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel; 

A Megállj-jelzést minden gyermekvasutas továbbítani köteles! 
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5.1.2 Lassan! 
 
A váltókezelő (vagy az állomási 
személyzet más tagja) nappal ki-
bontott jelzőzászlót tart ferdén lefe-
lé, sötétben pedig fehér fényű lám-
pát tart vállmagasságban a vonat 
felé fordítva. 
 
 
 

Ezt a jelzést a bejáró vonatok felé kell adni, ha adását az állomásfőnök 
elrendeli vagy az állomásfőnök a peronon ilyen jelzést ad. 

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

5.1.3 Felhívás 
 
A menesztést végző 
pajtás a vonatindító 
jelzőeszközt nappal 
zöld lapjával, sötétben 
zöld fényével vállma-
gasságban, mozdulat-
lanul, a vonatkísérők 
felé fordítva tartja. 

 
 

+ A „nagyvasúton” a menesztés kifejezést nem használják, a Gyermekvasúton azon-
ban használjuk. 

A vonat menesztése alkalmával ezt a kézijelzést kell először adni. 
A menesztést végző pajtás a vágány mellett (amelyikről a vonat indul), az 
utasok fel- és leszállására kijelölt oldalon, a vonat elejével egy vonalban állva 
(gőzvontatású vonat esetén az első kocsi elejénél állva) köteles úgy adni ezt a 
jelzést, hogy saját testi épségét ne veszélyeztesse, ugyanakkor a vonatsze-
mélyzet a jelzést jól láthassa. 

5.1.4 Vonatkísérők a helyükre! 
Egy hosszú hang a jelzősíppal. 
A vonat menesztése során ezzel a hangjelzéssel ki lehet 
egészíteni a Felhívás-jelzést. 
A jelzést a vonatkísérők is megismételhetik, de csak indo-
kolt esetben (feleslegesen ne hangoskodjunk). 
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5.1.5 Indulásra készen 
 
 
Nappal az egyik kar (eset-
leg jelzőzászló), sötétben 
pedig fehér fényű lámpa 
magasan tartva. 
 
 
 
 

A vonatkísérő pajtások először ellenőrzik, hogy az utasok fel - és leszállása az 
összes ajtónál (a másik oldalon is!) befejeződött-e (benéznek a 
kocsiszakaszokba is!), ezt követően a vonat összes ajtaját becsukják, majd az 
utolsó vonatkísérőtől (zárfékezőtől) kezdve egymás után (tehát hátulról előre) 
adják ezt a jelzést. 
Indulásra készen-jelzést csak akkor szabad adni, ha: 

 az utasok le- és felszállása befejeződött; 
 a vonat valamennyi ajtaját becsukták és; 

 a mögötte lévő vonatkísérő pajtás(ok) Indulásra készen-jelzést 
ad(-nak).  

Ha az indulásnak akadálya van, a vonatkísérők Megállj-jelzést kötelesek 
adni (nehogy a vonatot elmenesszék). 
 

 
Ha az összes vonatkísérő pajtás adta az Indulásra 
készen-jelzést, akkor a felnőtt vonatkísérő (vezető-
jegyvizsgáló vagy vonatvezető) is Indulásra készen -

jelzést ad nappal a zöld szegélyes fehér színű kör ala-
kú tárcsával vagy sötétben fehér fényű lámpával. 

 

+ A vonatra beosztott pajtásokért a felnőtt vonatkísérő (vezető-
jegyv izsgáló vagy vonatvezető) felel. Ezzel a jelzéssel jelzi azt, 
hogy a hozzá beosztott vonatkísérő pajtások mindannyian a helyü-
kön vannak. 
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5.1.6 Felhívás az indításra 
 
A menesztést végző pajtás testével a vonat 
felé, arcával a mozdonyvezető felé fordulva, 
a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjá-
val, sötétben zöld fényével a mozdonyvezető 
felé fordítva függőleges irányban fel- és 
lefelé mozgatja. 
 
 
 

+ Menesztés közben azért kell a vonat felé fordulni, hogy egyértelmű legyen, mely ik 
vonatot meneszted. 

A menesztést végző pajtás ellenőrzi kijárati jelző és a váltó megfelelő állását, 
a kocsiajtók csukott állapotát, majd amikor a hozzá legközelebb lévő vonatk í-
sérő is Indulásra készen-jelzést ad, Felhívás az indításra-jelzéssel felhatal-
mazza a mozdonyvezetőt az indításra. 
Felhívás az indításra-jelzést csak akkor szabad adni, ha: 

 a kijárati jelző és a váltó megfelelő állásban áll, 

 a vonat összes ajtaja be van csukva és  

 az összes vonatkísérő Indulásra készen-jelzést ad – a felnőtt 
vonatkísérő is, a zöld szegélyes fehér színű kör alakú tárcsával. 
 

+ A menesztést végző pajtás, miután a vonat elindult, a tárcsát alaphelyzetbe teszi, 
majd tiszteleg az elhaladó vonat utasainak és az ott szolgálatban lévő gyermekvas-
utasoknak és felnőtt dolgozóknak. 
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Áthaladó vonat menesztése  
(Magyarázó ábrák) 
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5.1.7 Felhívás az áthaladásra! 
A váltókezelő pajtás (vagy 
az állomási személyzet más 
tagja) a vonat fogadására 
kijelölt helyen az érkező 
vonat felé fordulva, nappal 
összecsavart jelzőzászlót a 
vágányra merőlegesen 
nyújtott karral vízszintesen 
tart, szabad kezével pedig a 
zászló felé int. Sötétben 
zöld fényű lámpát függőle-
ges irányban fel- és lefelé 
mozgat az első jármű elha-
ladásáig. 

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

Ez csak az alábbi esetekben fordulhat elő: 

 szolgálati vonatok (pl. mozdonyvonat, munkavonat stb.) esetén; 
 személyszállító vonatok esetén csak akkor, ha a megállást a mene t-

rendben „csak forgalmi okból” írták elő (pl. vonattalálkozás miatt); 

 ha az állomásfőnök így rendelkezik (mert a megállásra nincs szük-
ség és a továbbhaladásnak nincsen akadálya); 

 
A rendkívüli áthaladással közlekedő vonatokat a jelzők kezelése után az átha-
ladó vonatok részére előírt módon meneszteni kell (Felhívás az indításra-
jelzés adásával), ÉS amennyiben az állomáson nincs kijárati jelző, vagy a 
bejárati jelző nem ad előjelzést a kijárati jelzőre, (továbbá Csillebérc állom á-
son is), az állomásfőnök külön rendelkezése alapján a bejárati váltónál ezt a 
jelzést kell adni az érkező vonat felé. 



Jelzési Ismeretek (F.1.)  

F1-48  v.6. - 2015.10.15 

 

5.1.8 Szabad az elhaladás! 
 
A váltókezelő pajtás (vagy az állomá-
si személyzet más tagja) nappal 
négyszögletes kézi jelzőtárcsát zöld  
lapjával a vonat felé fordítva függőle-
gesen fel- és le mozgat, sötétben 
pedig zöld fényű kézi jelzőlámpát a 
vonat felé fordítva vízszintesen moz-
gat. 
 
 
 

Ezt a jelzést az állomásfőnök külön engedélyére, a nem kezelhető (vagy az 
állomásfőnök rendelkezése alapján nem kezelt) Megállj állású bejárati, vagy 
kijárati jelző mellett kell adni. 

+ A vonat személyzetét a nem kezelt jelzőről és a kézijelzés adásáról értesíteni kell. 
Az értesítésre az állomásfőnök felkéri a vonatindító állomást vagy a szomszédos ál-
lomás állomásfőnökét, aki a vonat részére Írásbeli rendelkezést állít ki.  
Kijárati jelző esetén a jelzés adása elmaradhat, ha az állomáson gyermekvasutas paj-
tás nem teljesít szolgálatot és nincs más vasutas dolgozó sem, aki a jelzés adására 
igénybe vehető. 



 Kézijelzések és  hangjelzések  

v.6. - 2015.10.15  F1-49 

 

5.2 Tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések 

5.2.1 Megállj! 
Nappal kibontott jelző-
zászló (vagy bármilyen 
tárgy), sötétben fehér 
fényű jelzőlámpa körbe-
forgatása a mozdonyveze-
tő felé. A látható jelzést 
szükség esetén ki kell 
egészíteni a jelzősíppal 
adott három rövid hang-
gal. 

+ A jelzőeszköz körbeforgatása a legfeltűnőbb jelzés, ezért választották ezt a Megállj-
jelzésnek. Minden vasúton, de még a közúton is (!) ugyanazt jelenti. Ugyanígy a leg-
feltűnőbb a több röv id hang egymás után, ezért az a Megállj-jelzés hangjelzése.  

5.2.2 Lassan! 
Nappal kibontott jelzőzász-
ló (vagy mind a két kar) 
ferdén lefelé tartása, sö-
tétben fehér fényű jelző-
lámpa vállmagasságban 
mozdulatlanul, oldalt tartva 
a mozdonyvezető felé. A 
látható jelzést szükség 
esetén ki kell egészíteni a 
jelzősíppal adott kettőnél 
több hosszú hanggal. 

5.2.3 Közeledj felém! 
Nappal kibontott jelzőzász-
ló (vagy az egyik kar), 
sötétben fehér fényű jelző-
lámpa ide-oda mozgatása 
vízszintes irányban a moz-
donyvezető felé. A látható 
jelzést szükség esetén ki 
kell egészíteni a jelzősíp-
pal adott egy rövid és egy 
hosszú hanggal. 
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5.2.4 Távolodj tőlem! 
 
Nappal: kibontott jelzőzászló 
(vagy az egyik kar), sötétben: 
fehér fényű jelzőlámpa fel- és 
lefelé mozgatása a mozdony-
vezető felé. A látható jelzést 
szükség esetén ki kell egészíte-
ni a jelzősíppal adott egy hosz-
szú hanggal. 
 

5.2.5 Rájár 
Egy rövid hang a jelzősíppal, 
ezen kívül nappal: kibontott 
jelzőzászlónak, sötétben: 
fehér fényű jelzőlámpának 
lassú mozgatással félkör 
alakban a fej fölé vitele, ott 
nyugodtan tartása, majd a 
szükséges Közeledj felém, 
vagy Távolodj tőlem jelzés 
látható részének adása a 
mozdonyvezető felé. 

+ Ezt a jelzést tolatás közben jellemzően akkor adják, ha a mozdony álló járművek felé 
fog mozogni, és a járművekig a távolság v iszonylag csekély  (pl. a járművek a vágá-
nyon a mozgás felőli Biztonsági határjelző közelében állnak). 

5.2.6 Határig 
Egy rövid hang a jelzősíppal, 
ezen kívül nappal kibontott 
jelzőzászló, sötétben fehér 
fényű jelzőlámpa, a föld 
közelében vízszintes irány-
ban rövid mozdulatokkal ide-
oda mozgatása és ezután a 
szükséges Közeledj felém, 
vagy Távolodj tőlem jelzés 
látható részének adása a 
mozdonyvezető felé. 
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5.3 A mozdonyvezető hangjelzései 

5.3.1 Figyelj! 
Egy hosszú hang. 
 
A mozdonyvezető ezt a jelzést adja „A pályán dolgoznak ” jelzőeszköznél, 
továbbá ha a fénysorompó elromlott, illetve mindig (pl. útátjáró előtt stb.), ha a 
jelzés adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé 
teszi. 

5.3.2 A vonat indul! 
Egy rövid hang. 
 
A mozdonyvezető ezt a jelzést adja, ha személyszállító vonattal rendkívüli 
megállást követően elindul, vagy nem személyszállító vonatnál minden indu-
lás előtt. 
Ugyanezt a jelzést kell adni bármely vonattal rendkívüli áthaladás közben is. 

5.3.3 Vonat állt meg a bejárati jelző előtt! 
Két hosszú hang. 
 
A mozdonyvezető ezt a jelzést adja, ha az állomáson menetrend szerint átha-
ladó vonatot a Megállj állású bejárati jelző előtt megállította. 

+ A mozdonyvezető ezzel a jelzéssel jelzi, hogy (a jelző kezelését követően) a beha-
ladás során számítani fog arra, hogy az állomáson a menetrendtől eltérően megállít-
ják. 

5.3.4 Veszély-jelzés 
Több rövid hang (hármas csoportokban) egymás után. 
 
A mozdonyvezető ezt a jelzést adja, ha a mozdony légfékberendezése elrom-
lott és ezért a vonatot nem tudja megállítani, vagy a fékhatás a szokáso snál 
gyengébb. 
Ha a mozdonyvezető Veszély-jelzést ad, VAGY a vonat szétszakadt, 
akkor az összes vonatkísérő pajtás köteles az összes kocsiban: 

1. Először a vészféket meghúzni (megkísérelni), majd (a vészfék ha-
tásosságától függetlenül) 

2. Késedelem nélkül a kéziféket is betekerni (jobbra forgatással)  

+ A Gyermekvasút „hegyi pályá”-nak minősül, ami azt jelenti, hogy a vonal nagy ré-
szén igen meredek lejtők találhatók. Vasúti szempontból a 10 ‰ [„ezrelék”]-nél na-
gyobb lejtő már igen meredeknek tekintendő, a Gyermekvasúton azonban 20-30 ‰ -es 
lejtők vannak szinte folyamatosan. Ezért a vonatok megfelelő fékezésére - lejtmenet-
ben - igen nagy gondot kell fordítani.  
Nem tudunk olyan esetről, amikor a fékberendezés hibája vagy vonatszakadás miatt 
ezt a szabály t alkalmazni kellett kisvasutunkon, azonban bármikor szükség lehet rá, 
ezért fontos, hogy jól ismerd! 
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5.4 A mozdonyvezető egyéb hangjelzései (kiegészítő anyag) 

5.4.1 A vonatot vészfékkel állították meg! 
Hosszú-rövid-hosszú hang kétszer egymás után. 
 
A mozdonyvezető ezt a jelzést adja, ha a vonaton van felnőtt vonatkísérő és  a 
vonatot vészfékkel állították meg.  
Ilyen esetben a felnőtt vonatkísérő a vészfék meghúzásának okát kideríti, az 
esetlegesen szükséges intézkedéseket megteszi, majd a vészfékválót vissza-
állítja, hogy a vonat tovább tudjon közlekedni.  

5.4.2 Féket húzd meg! 
Három  rövid hang. 
 

5.4.3 Féket ereszd meg! 
Három hosszú hang. 
 
A mozdonyvezető a „Féket húzd meg!” és a „Féket ereszd meg!” jelzéseke t 
adja a kézifékezéssel továbbított vonatnál a fékek kezelésére kijelölt felnőtt 
dolgozók részére. 
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6 JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN 

6.1 Jelzések a vonatok elején és végén 
 
A vonat elejét (nappal és sötétben) a 
vontatójármű (mozdony / motorkocsi) 
homlokfalán azonos magasságban elhe-
lyezett kettő darab és ezek fölött középen 
egy darab fehér fényű lámpával jelezzük. 
 
 
 

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

+ Eljárás, ha a vonaton jelzési hiányosság van 
Ha a vontatójármű elején legalább kettő lámpa v ilágít, a vo-
natot útközben megállítani nem kell. Az ilyen vontatójármű a végállomástól már csak 
egyedül közlekedhet a vontatási telepre. 
Ha a vontatójárművön csak egy lámpa vagy egy lámpa sem v ilágít, a vonat csak  a kö-
vetkező állomásig közlekedhet (sötétben a vonat elejét legalább egy fehér kézi jelző-
lámpával jelölni kell). Az állomásról csak a hiba elhárítását követően közlekedhet to-
vább. 
Ha a vonat végén nincs zárjelző tárcsa, akkor feltételezni kell a vonat szétszakadását. 
Ilyen esetben a vonat felé Megállj-jelzést kell adni a helyzet tisztázása céljából. 

6.2 Egyéb jelzések a járműveken 
 
 
A tolatást végző vontatójármű elejét és 
végét egy vagy két fehér fényű lámpával 
kell jelezni. 
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7 FIGYELMEZTETŐ JELEK 

7.1 Bejárati jelzőre figyelmeztető jel 
Négyszögletes fehér táb lán fekete 
keretben fekete dőlt kereszt. 
A táblát az állomások bejárati jelző-
jének előjelzője előtt 2 m-re állít-
ják fel. A tábla arra figyelmeztet, 
hogy a következő főjelző bejárati 
jelző lesz. 
 
 
 

7.2 Előjelzőre figyelmeztető jel 
Álló téglalap alakú fehér táb lán kettő 
rézsútos fekete sáv. 
A táblát az előjelző előtt 200 m távol-
ságban állítják fel. A tábla arra figyel-
meztet, hogy 200 méter távolságra alak 
vagy fény előjelző következik. 
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7.3 Megállóhelyre figyelmeztető tábla  
Négyszögletes fekete alapú táblán fehér nagy „M” betű. 
Ezt a figyelmeztető jelet megállóhelyek előtt (az utas peron kezdeté-
től) általános fékúttávolságban kell felállítani mind  a két irány felől. 
Arra figyelmezteti a mozdonyvezetőt, hogy megállóhely következik. 
 
 

7.4 Ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel 
Háromszög alakú fehér táblán fekete 50-es arab 
szám. 
 
 
 
A figyelmeztető jelet a vágány vége (ütközőbak, 
földkúp) előtt 50 m távolságban állítják fel. A szám 
az ütközőbak, földkúp (méter-) távolságára hívja fel 
a mozdonyvezető figyelmét. 
 

+ Ezt a figyelmeztető jelet olyan csonkavágányok 
(úgynevezett „kihúzóvágányok”) vége előtt állítják fel, 
amelyeken a vágány vége felé rendszeres tolatás tör-
ténik. 
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8 VIZSGAKÉRDÉSEK 

1. 
a) Jelzők alkalmazása és szabványos állása  
b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Váltójelzők jelzései, ellensúlyok színezése, a szabványos állás és  

jelzése 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (1 fény esetén)  

 
2. 

a) Közlekedés a Megállj-állású főjelzők mellett (Hívójelzés, Szabad az 
elhaladás-jelzés) 

b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Vágányzáró-jelző, Tolatási határjelző 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (2 fény esetén) 

 
3. 

a) A jelzők csoportosítása biztosítottságuk szerint (árbocszínezés) 
b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Rendkívüli áthaladás alkalmával adandó  kézi- és hangjelzések 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (1 fény esetén) 

 
4. 

a) Jelzők csoportosítása működésük szerint, jelzést adó alkatrészük 
szerint 

b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Biztonsági határjelző, Megállás helye-jelző 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (2 fény esetén)  

 
5. 

a) Jelzők csoportosítása forgalmi szempontból (jelzőárbocok színezé-
se) 

b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Munkaterületek fedezése az állomáson és a nyílt pályán  
d) Fényjelzések értelmezésének alapszabályai (1 fény esetén)  

 
6. 

a) A szabadlátás korlátozottsága, teendők kétes jelzés esetén  
b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Megállj-jelző, Megállj-jelző előjelzője 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (2 fény esetén)  
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7. 
a) A jelzések csoportosítása, távolbalátás korlátozottsága  
b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Vonatok menesztése során adható kézi- és hangjelzések (Felhívás, 

Vonatkísérők a helyükre, Indulásra készen, Felhívás az indításra)  
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (1 fény esetén)  

 
8. 

a) A jelzések rendeltetése, a jelzők és figyelmeztető jelek elhelyezése  
b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Megállj! és  Lassan jelzés; Figyelmeztető jelek 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (2 fény esetén)  

 
9. 

a) A mozdonyvezető hangjelzései 
b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (1 fény esetén) 

 
10. 

a) Teendők, ha a mozdonyvezető Veszély-jelzést ad 
b) Ábraelemzés (jelzések értelmezése) 
c) Jelzések a vonatok elején és végén, illetve a tolatást végző járműve-

ken 
d) A fényjelzések értelmezésének alapszabályai (2 fény esetén ) 

 




