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A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztálya által 

kibocsátott és a Nemzetközi Közlekedési Hatóság által 

jóváhagyott: - F. 1. sz. Jelzési Utasítás és az 

- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás a meghatározó.  

  

JELZŐK (KIVONATOS) 

 

Alakjelző: vonatforgalmat, vagy tolatási mozgást szabályozó 

jelző. A vasúti pálya mellett, fixen helyezkedik el. A jelzést 

megfelelő helyzettel (kar, tárcsa), vagy jelzőfénnyel fejezi ki. 

 

Állomás előtti szakaszolás: Felsővezetékes villamos vontatásra 

berendezett vonalakon az állomási és a vonali hálózat 

találkozása, ahol a vezetékeket mechanikusan és villamosan is 

elválasztották egymástól. 



 

Bejárati jelző: A közlekedő vonatoknak az Utasításban 

meghatározott szolgálati helyekre történő behaladását 

engedélyező vagy megtiltó főjelző. (kijárati jelző  kihaladásra) 

 

Biztosított tolatásjelző: A szolgálati helyek biztosító-

berendezéseinek hatáskörzetében alkalmazott olyan helyhez 

kötött jelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz 

lehetővé. 

 

Csonkavágány: A többi vágánnyal csak egyik végén összekötött, 

a másik végén vágányzáró szerkezettel vagy földkúppal ellátott 

vágány. 



 

Jelzőkocsi: A vonat műszaki szempontból utolsó üzemképes 

járműve. 
 

Kisiklasztó saru, zártuskó: A vágány egyik sínszálára helyezhető 

olyan védelmi berendezés, amely a vasúti sínszálra fordítva a 

ráhaladó vasúti jármű továbbhaladását akadályozza. 
 

Rálátási távolság: Az a távolság, amely a vasúti pályára 

engedélyezett sebességtől függően, a mozdonyról, vezérlő-

kocsiról a jelző biztonságos megfigyeléséhez szükséges. 

A főjelzőket úgy kell elhelyezni, hogy jelzéseik a mozdonyról, 

folyamatosan láthatók legyenek a vasúti pályára engedélye-

zetett, km/h-ban kifejezett sebesség tízszeresének 1/3 részével 

egyenlő, méterben mért távolságból, de legalább 200 m-től. 

 



 

Szelvényezés: A vonal kiindulási pontjától kezdve, a vasúti pálya 

100 méterenkénti szakaszokra osztása, folyamatos sorszámo-

zással. 



Térköz: A nyíltvonal szakaszokra osztása annak érdekében, 

hogy a nyíltvonalon egyszerre több vonat követhesse egymást. 

 

Térközjelző: Térközi közlekedésre berendezett pályán, a 

térközszakasz elején felállított főjelző. 

 

Tolatásjelző: A tolatási mozgások szabályozására alkalmazott 

jelző. 

 

Vezetőállás jelző: Az egyesített éberségi és vonatbefolyásoló 

berendezésnek (EÉVB) a mozdonyok vezetőállásán elhelyezett 

tartozéka. A vezetőállás jelző különböző színű fényekkel és 

számokkal, vagy számokkal és betűkkel ad jelzéseket, 

utasításokat és információkat a mozdonyvezető számára. 



 

 

Vonat által vezérelt útsorompó: Olyan fénysorompó, amelynek 

zárását és nyitását a vasúti jármű a pályába beépített 

vonatérzékelő elemeken áthaladva vezérli. 

 

Vonat eleje: A haladási irányt tekintve a vonat első járműve. 

 

Zárjelző tárcsa: A vonat végének megjelölésére alkalmazott 

jelzőeszköz. 

 





 

 

 

A jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások 

 

A vasúti jelzések adhatók: 

• helyhez kötött és hordozható jelzőkkel, 

• a járműveken alkalmazott berendezésekkel, 

• hordozható jelzőeszközökkel. 

 

A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az Utasításban 

meghatározott helyen, módon és egyértelműen kell adni. 

 

 



 

A jelzők forgalmi szempontból, továbbá jelzést adó szerkezetük, 

működésük és biztosítottságuk szerint csoportosíthatók. 

 

A jelzők forgalmi szempontból lehetnek: 

- főjelzők (vörös-fehér árboc), 

- előjelzők (sárga-fehér árboc), 

- tolatási mozgást szabályozó jelzők (kék-fehér árboc), 

- egyéb jelzők. 

 

A jelzők jelzést adó szerkezetük szerint lehetnek: 

- fényjelzők, 

- alakjelzők. 





Jelzések: link1, link2, link3 

http://www.lococlub.hu/Leirat/jelzo/jelz.html
http://www2.chem.elte.hu/gigant_club/jelzes/fenyjelzo.html
http://www2.chem.elte.hu/gigant_club/jelzes/jelzes.html


 

A jelzők működésük szerint lehetnek: 

- önműködő jelzők, 

- félig önműködő jelzők, 

- nem önműködő jelzők. 

 

- Az önműködő jelzőkön a jelzések üzemszerűen, emberi 

beavatkozás nélkül, a közlekedő vonat hatására változnak meg. 

- A félig önműködő jelzőket a jelzők kezelésével megbízott (a 

jelzőt kezelő) dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező 

állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a közlekedő vonat hatására 

jelenik meg. 



 

 

A jelzők biztosítottságuk szerint lehetnek: 

- biztosított jelzők, 

- nem biztosított jelzők. 

 

A forgalmi szolgálat lebonyolításában résztvevő állomási, pálya- 

és mozdonyszemélyzetnek ismernie kell a működési területükön 

található jelzőket és azok helyét. 

 

Az erre vonatkozó adatokat a Közlekedési Határozmányok, 

illetve a Menetrendi segédkönyv tartalmazza. 

 



 

 

 

A főjelzők 
 

Főjelző a bejárati, a kijárati, a fedező és a térközjelző. 

 

A főjelzők feladata, hogy megtiltsák, vagy megengedjék a 

vonatok továbbhaladását. A főjelzők továbbhaladást 

engedélyező jelzéseikkel általában jelzik a továbbhaladás 

sebességét is. 

 

A főjelzők jelzései általában a tolatási mozgásokra nem 

érvényesek. 

 

 



Ilyen is volt 
 

Ha a bar (rúd) keresztben állt a vágány irányára, a jelentése „Állj!” 

volt, ha azzal párhuzamos volt, és így nem is volt látható a 

mozdonyvezető számára, az elhaladás szabad volt. 

 New Swindon állomásról 1847-ből     

Forrás: http://vilagvasutai.hu/amerikai/ambizber/regijelzotovabbel2.html 

http://vilagvasutai.hu/amerikai/ambizber/regijelzotovabbel2.html


A jelző a Midland Railway-től származik, így került az L. M. S-hez 

(London, Midland & Scottish Railway), amely még át is tervezte 

1943-ban. 

 

A jelző két szerepe: 

1. Stop shunt (tolatás állj). 

Ott használták, ahol mellékvágányok szintben keresztezik 

egymást, és két vonat tolathat azonos helyen, ugyanabban az 

időben. A jelzőt a keresztezésnél állították föl. Mikor a 

jelzőlap felületét a mozdony felé fordították, az nem mehetett a 

keresztezésbe. A jelzőt a tolatószemélyzet kezelte. 

 

2. Blasting signal (robbantási jelző). 

Kőfejtő közelében használták. A jelzőt kezelő személy 

kapcsolatban állt a fejtés irányítójával, aki időnként engedélyt 

kért a robbantásra a vasúti pálya közelében. Ekkor a jelzőt kezelő 

dolgozó ellenőrizte, hogy nem volt vonat várható, és a vonal is 

szabad volt. Minden feltétel teljesülése esetén a dolgozó a jelzőt 

felületével a robbantás irányába fordította, így a vonatok számára 

„Megállj!” jelzést, a robbantók felé „Szabad” a robbantás jelzést 

adott. 



  

 

BIZTOSÍTÓ BERENDEZÉSEK 
 

A vasúti biztosítóberendezések a vasúti közlekedés biztonságát 

hivatottak elősegíteni. 

A cél: minél több emberi mulasztás elhárítása. 

 

Megkülönböztethetünk: 

 állomási, 

 nyíltvonali biztosító berendezéseket. 

 

 

 

 



 A biztosítóberendezések célja, hogy biztonságosabbá tegyék a 

vonatok közlekedését, lehetőség szerint megelőzzék az összeütközést, 

kisiklást, gázolást stb. 
 

Ezt úgy érik el, hogy a főjelzőket (amelyek megengedik, vagy 

megtiltják a vonatok közlekedését) csak bizonyos feltételek megléte 

esetén engedik a kezelő személyzetnek „Szabad”-ra állítani. 
 

Ezt a feltétel-rendszert a váltók és a jelzők közötti szerkezeti 

függésekkel hozzák létre, méghozzá oly módon, hogy: 

1.A váltót csak akkor lehet feloldani és átállítani, ha az őt fedező 

jelző „Megállj!” állásban van, 

2.A jelzőt csak akkor lehet „Megállj!” állásból „Szabad!” állásba 

állítani, ha az általa fedezett váltók helyesen állnak és ebben az 

állásban rögzítve is vannak. 

3.Az érintett váltókat valamint a védelmi berendezéseket (sorom-

pókat, kisiklasztósarukat, vágányzáró sorompókat, tolatás-

jelzőket) a vonat teljes elhaladásáig rögzítik. 



  

A vasúti biztosítóberendezések alapvető feladatai: 

A vasúti forgalom irányításának gépesítése, 

 

Az automatizálás, mint szabályozás általános blokkvázlata: 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


