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1. Bevezetés

1.1. Az E.1. sz. Utasítás (továbbiakban: Utasítás) ha-
tálya kiterjed az F.2.sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá 
tartozó vasútvonalak mozdonyszemélyzetére. 

1.2. Az Utasítás négy részben, elkülönülten szabá-
lyozza a mozdonyok személyzetének menetszolgála-
tára vonatkozó üzemi és műszaki szabályokat:

I. rész valamennyi mozdony személyzetére vonatkozó általános rendel-
kezéseket,
II. rész a gőzmozdonyok,
III. rész a dízelmozdonyok,
IV. rész a villamosmozdonyok személyzetére vonatkozó külön rendelke-
zéseket.

A II. rész külön kötetben került kiadásra 106939/1979. szám alatt.

1.3. Az Utasítás rendelkezéseit a mozdonyszemélyze-
ten kívül mindazoknak ismernie és alkalmaznia kell, 
akik a mozdonyszemélyzet részére műszaki jellegű 

utasítást adhatnak, a mozdony és a mozdonyszemélyzet ellenőrzésére jo-
gosultak.
Az Utasítást és mellékleteit, azok módosításait a Közlekedési Főfelügyelet 
hagyja jóvá. A jelen szám alatt jóváhagyott Utasítás függelékeit a vállalat 
saját hatáskörében módosíthatja. 

1.4. A mozdonyszemélyzetnek szolgálatvégzése 
során az alábbi műszaki utasítások meghatározott 
pontjait is ismernie kell és be kell tartani:

E.2. sz. Fékutasítás
E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás
E.101. sz. Általános Utasítás a MÁV villamosított vonalainak üzemére
E.106. sz. Utasítás a nem MÁV által üzemeltetett legfeljebb 1100 V feszült-
ségű villamos felsővezeték közelében teljesített szolgálat ellátására

–

–
–
–

–
–
–
–

Az utasítás

hatálya

Az utasítás

tartalma

Az utasítás ismerete,

betartása, módosítása

Kapcsolódó

műszaki utasítások 
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Műszaki Táblázatok I.-II.
D.4.sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra 

1.4.1. A jelen és az 1.4. pontban felsorolt utasításokon kívül is adható a moz-
donyszemélyzet szolgálatára vonatkozó rendelkezés. Az ilyen rendelkezése-
ket a gépészeti főnökség – legfeljebb kettő év időtartamra – parancskönyv-
ben hozza a mozdonyszemélyzet tudomására, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek a hatályos utasítások előírásaival. 

1.4.2. Az egyes mozdonysorozatokra kiadott kezelési útmutatók előírásait 
– a jelen és az 1.4. pontban felsorolt utasításokon túl – a mozdonyszemély-
zetnek be kell tartani. 

1.5. Az Utasítás a „mozdony” meghatározása alatt va-
lamennyi mozdonyt, motorkocsit, motorvonatot és a 
távvezérlésükre szolgáló vezérlőkocsikat kell érteni.
A „mozdonyszemélyzet” kifejezésen:

gőzmozdonyoknál a mozdony vezetőjét és fűtő(i)t,
dízel- és villamos-mozdonyoknál a mozdony vezetőjét és a gépészeti 
szolgálat oda vezényelt dolgozóit kell érteni. 

–
–

–
–

A mozdony és a 

mozdonyszemélyzet 

fogalma
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2. A mozdonyok személyzeti betöltése,

kiszolgálása

2.1. A mozdonyok műszaki kiszolgálásához a jármű-
vön egy – a járműkategóriára érvényes képesítéssel 
rendelkező – mozdonyvezetőnek (segéd-mozdony-
vezetőnek) kell szolgálatot teljesíteni. A távvezérelt 

(mozdonyról, vezérlőkocsiról) mozdonyokra és dízel-villamos vonatfűtő jár-
műre nem kell külön kiszolgáló személyzet. 

2.1.1. Működő gőzmozdonyt mindig legalább két vontatási dolgozónak:
egy érvényes gőzmozdonyvezetői (segéd-mozdonyvezetői) képesítéssel 
rendelkező járművezetőnek és
legalább egy, gőzmozdony kazánfűtői képesítéssel rendelkező moz-
donyfűtőnek kell kiszolgálni. 

2.1.2. A mozdonyokra a mozdonyvezetőn kívül – szükség esetén – moz-
donyvezető-gyakornokot, típus-, vagy vonalismereti szolgálatot teljesítő 
dolgozót, illetve pilótát, a különleges menetekhez, próbákhoz külön ren-
delkezés alapján műszaki próbavezetőt, illetve a bevezető rendelkezés sze-
rinti kísérőt kell vezényelni. 

2.1.3. Kikapcsolt hajtógépezettel vonatba sorozva szállított dízel- vagy vil-
lamosmozdonyt, motorkocsit – kivéve az áruként feladott és saját kerekein 
továbbított járműveket – a járműkategóriára érvényes képesítéssel rendel-
kező mozdonyvezetőnek (segéd-mozdonyvezetőnek) kell kísérnie. 

2.1.4. Nem kell külön járművezetőnek kísérni:
a külön menettel, szolgálati vonattal szállított, vagy a
a szolgálatképtelenné vált és saját vonatában továbbított motorkocsi(ka)t, 
dízel-villamos vonatfűtő járműve(ke)t és távvezérelt mozdony(ok)at, va-
lamint közvetlenül a segélymozdony mögött továbbított járműve(ke)t, 
ha a vonómozdony vezetője a szállított jármű(vek) kiszolgálására is érvé-
nyes képesítéssel rendelkezik.

–

–

–
–

A mozdonyok

személyzeti

betöltése
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2.1.5. Fagyveszély esetén – jól működő hőntartó berendezés hiányában, ha 
a dízelmotor(ok) hűtővízköre nincs fagyálló folyadékkal feltöltve – a moz-
dony üzemelő dízelmotorját a járműkategóriára érvényes képesítéssel ren-
delkező mozdonyvezetőnek, segéd-mozdonyvezetőnek vagy sajáthaszná-
latú vasúti dízel-járművezetőnek kell járatni (a gépészeti főnökség területén 
az Üzemi Rendben foglaltak szerint). A hőntartó berendezést, a kezeléséből 
vizsgát tett és a feladattal megbízott dolgozónak kell működtetni. 

2.2. A mozdonyon a mozdonyvezető egyedül vagy 
mellette fi gyelőszolgálatot is ellátó dolgozóval tel-
jesít szolgálatot. A fi gyelőszolgálatot ellátó dolgozó 
fi gyelési kötelezettségének – egyéb teendői mellett 

– a Forgalmi Utasításban szabályozott módon köteles eleget tenni.

2.2.1. A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során a mozdony veze-
tőállásán a mozdonyvezető egyedül teljesít szolgálatot, amelynek feltétele-
it az F.2. sz. Forgalmi Utasítás szabályozza.

2.2.2. A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés feltételeinek hiányá-
ban a mozdonyvezetőn kívül fi gyelőszolgálatot ellátó dolgozónak is kell a 
vezetőálláson tartózkodni. Figyelőszolgálatot láthat el a mozdony (vonat) 
megállításában jártas fűtő, vezető jegyvizsgáló, vonali tolatásvezető. Csak 
ezek hiányában lehet másik mozdonyvezetőt (segéd-mozdonyvezetőt) fi -
gyelőszolgálatra felhasználni.

A mozdonyokon 

szolgálatot végzők 

létszáma
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3. Mozdonyszolgálatra beosztás feltételei

3.1. Mozdonyszolgálatra olyan dolgozók oszthatók 
be, akik:

a járműkategóriára előírt hatósági képesítéssel (járművezetői igazolván-
nyal) rendelkeznek,
erre a szolgálatra egészségügyi szempontból alkalmasak,
a szolgálatra kijelölt vonalakat, illetve szolgálati helyeket ismerik (kivéve 
az F.2.sz. Forgalmi Utasítás által meghatározott eseteket),
a kiszolgálandó mozdonyra típusismerettel rendelkeznek,
rendszeres oktatásban részesülnek vagy beosztásuknál fogva önképzés-
re kötelezettek és az előírt anyagból időszakonként eredményes vizsgát 
tesznek.

3.2. Gőzmozdonyvezetői szolgálathoz országos köz-
forgalmú vasúti gőzmozdonyvezetői, dízelmozdony-
vezetői szolgálathoz országos közforgalmú vasúti 

dízelmozdony-vezetői, villamosmozdony-vezetői szolgálathoz országos 
közforgalmú vasúti villamosmozdony-vezetői képesítés szükséges. 

3.2.1. A szolgálati felsőbbség a dízel- és villamosmozdonyok egyes típusai-
ra a mozdonyvezetők számára típustanfolyamot, illetőleg típusvizsgát írhat 
elő. 

3.2.2. A segéd-mozdonyvezetők az elvégzett tanfolyam tematikája szerinti 
járműveken önállóan végezhetnek tolató (gurító) szolgálatot. A szolgálati 
felsőbbség határozza meg azoknak a további mozdonyoknak és egyéb jár-
műveknek, járművezetői feladatoknak a körét, amelyekben a segéd-moz-
donyvezetők – eredményes típusvizsga után – önálló szolgálatot végezhet-
nek.

–

–
–

–
–

A mozdonyszolgálatra 

beoszthatóság

általános

feltételei

A mozdonyvezetők 

képesítése
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3.2.3. Az olyan mozdonyra, amely valamely vasúti üzem (műszaki főnökség) 
területét nem hagyja el, saját használatú vasúti járművezetői képesítésű 
dolgozó is beosztható. 

3.3. A gőzmozdonykazánok és a fűtőkazánkocsik 
kazánjának önálló begyújtásához és kiszolgálásához 
mozdony-kazánfűtői képesítés szükséges. Enélkül a 
fűtő csak felügyelet alatt teljesíthet szolgálatot. 

3.3.1. Dízelmozdonyok gőzfejlesztő berendezéseinek kiszolgálásához leg-
alább országos közforgalmú dízel segéd-mozdonyvezetői képesítés szük-
séges. Az ilyen berendezések kezelőinek az önműködő gőzfejlesztők keze-
lésének és biztonsági előírásainak ismeretéből vizsgát kell tenni a gépészeti 
főnökségen. 

3.3.2. A nem távvezérelt dízel-villamos vonatfűtő járművek kiszolgálásához 
legalább országos közforgalmú dízel segéd-mozdonyvezetői képesítés és 
az adott járműre érvényes típusismeret szükséges. 

3.3.3. A villamos fűtőgépekre az E.101.sz. Utasításból és a fűtőgép kezelésé-
ből vizsgát tett dolgozó osztható be. 

3.4. A közúti-vasúti vontatójárműveket vasúti közle-
kedésnél a személyzeti betöltés szempontjából moz-
donynak kell tekinteni. A járműre a felhasználás helye 
és jellege szerint mozdonyvezetőt, segéd-mozdony-
vezetőt vagy saját használatú vasúti járművezetői 

képesítésű dolgozót kell beosztani. A közúti közlekedésre a KRESZ előírásai 
vonatkoznak. 

3.5. A mozdony személyzetének minden olyan vonal 
és állomás helyi viszonyait ismernie kell ,amelyen vo-
nali, illetve rendszeres tolatószolgálatot teljesít. Ettől 

eltérni az F.2.sz. Forgalmi Utasítás rendelkezései szerint lehet. A vonal-, illet-
ve állomásismeret megszerzésére, nyilvántartására, valamint az érvényessé-
gére vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. 

A fűtők, gőzfejlesztő

berendezések és vo-

natfűtőkocsik

kezelőinek képesítése

A közúti-vasúti

vontatójárművek

személyzetének

képesítése

A vonal, állomás illetve

vontatási telep ismerete 
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3.5.1. A mozdonyszemélyzetnek a honos és forduló vontatási telepek (gépé-
szeti főnökségek) Üzemi Rendjének mozdonyszolgálatra vonatkozó részeit 
ismernie kell. Ezért a gépészeti főnökség Üzemi Rendjének mozdonyszol-
gálatra vonatkozó kivonatát, vagyis azokat a szabályokat, amelyek az adott 
főnökségen a mozdonyok mozgásának, mozgatásának, tárolásának, javítá-
suk megrendelésének, kiszerelésének, tisztításának, átadás-átvételének, a 
személyzet le- és feljelentkezésének, stb. mikéntjét meghatározzák, olyan 
helyen kell kifüggeszteni, hogy azt az idegen személyzet is bármikor tanul-
mányozhassa. Ha a mozdonyvezető járművével olyan vontatási telepre jár 
be, amelyet nem ismer, akkor a vontatási telep vágányhálózatán járművével 
csak előzetes tájékozódás vagy a telepet ismerő kísérő jelenlétében végez-
het mozgást. 

3.6. A mozdonyvezetők csak azokon a járműveken 
végezhetnek önálló mozdonyvezetői szolgálatot, 
amelyeknek a műszaki kiszolgálásához, kezeléséhez, 
vezetéséhez megfelelő elméleti és gyakorlati ismere-

tekkel rendelkeznek (típusismeret). 

3.6.1. A V43, valamint az M41 sorozatú mozdonyokkal üzemeltetett személy-
szállító ingavonatok, valamint az IP vezérlőkocsik kivételével a mozdonyok, 
motorkocsik, motorvonatok vezérlőkocsijait típusismeret szempontjából 
nem kell külön járműtípusnak tekinteni. 

3.6.2. A mozdonyvezetők, a ténylegesen elvégzett mozdonyvezetői tanfo-
lyam tematikája szerint meghatározott mozdonyokra, a hozzájuk tartozó 
vezérlőkocsikra (tanfolyami alaptípusok) a sikeres hatósági vizsgával egy-
ben típusismeretet is szereznek. A hatósági képesítésnek megfelelő további 
járműtípusok kiszolgálásához szükséges a típusismeret megszerzése. 

3.6.3. A típusismeret megszerzéséhez a mozdonyvezetőket legalább 2 nap-
pali vontatási telepi (a szükséges elméleti és helyismereti), valamint 2 nap-
pali és 2 éjszakai felügyelet alatti mozdonyvezetési gyakorlatra kell beosz-
tani. A gépészeti főnökség vezetője a mozdony bonyolultságától függően 
– az ismeretek megszerzésének biztosításához – további típusismereti szol-
gálat teljesítését is elrendelheti.

A mozdonyvezetők 

típusismerete, a típus-

ismeret megszerzése 
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3.6.4. A gépészeti főnökség vezetőjének vagy megbízottjának kell meggyő-
ződnie arról, hogy a típusismereti szolgálatukat teljesített mozdonyvezetők 
a mozdonyokat alaposan megismerték-e. 

3.6.5. Ha a mozdonyvezető két évnél hosszabb ideig nem teljesített szol-
gálatot olyan típusú járművön, amelyre vezényelni kívánják és a jármű ki-
szolgálását illetően bizonytalannak érzi magát, akkor a kifejezett kérésére 
– típusismeret felújítása címén – egy nappali felügyelet alatti szolgálatot 
kell engedélyezni. 

3.7. A mozdonyszemélyzet rendszeres oktatására és 
vizsgáztatására vonatkozó részletes, normatív szabá-
lyokat az O.1.sz. Oktatási Utasítás tartalmazza. 

3.7.1. Akik az időszakos vizsgán nem feleltek meg, azok a vizsga jellegének 
megfelelő mozdonyszolgálatra nem vezényelhetők. Ilyen szolgálatra csak 
akkor lehet őket újra beosztani, ha sikeres időszakos vizsgát tettek. 

Rendszeres oktatás és 

vizsgáztatás
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4. A mozdonyszemélyzet vezénylése

4.1. A mozdonyszemélyzetet a mozdony- és személy-
zeti forduló, a vonatközlekedési terv, az előrelátható 
egyéb igények és az időre vezénylési normatívák 

alapján – a mozdonyszolgálati beoszthatóság feltételei szerint és az idő-
szakra érvényes szolgálati beosztás fi gyelembevételével – a mozdonyfelvi-
gyázó, vagy a személyzet vezénylésével megbízott dolgozó, a Munka Tör-
vénykönyve (Mt) és a Kollektív Szerződés (KSz) előírásainak megfelelően, 
meghatározott időszakra előre vezényli. 

4.1.1. Az előrevezényléstől szükség esetén el lehet térni az Mt, illetve KSz 
munkaidő beosztás módosítására vonatkozó előírás szerint és alkalommal. 

4.1.2. Ha a mozdonyszemélyzet a vezénylésének bármilyen okból (pl.: vonal-
ismeret hiánya) nem tud eleget tenni, akkor azt azonnal jelentenie kell. 

4.1.3. A mozdonyszemélyzetnek – az egyéb vállalati utasításokban előírt 
személyi adatszolgáltatáson túl – a munkáltatás jogszerűségének biztosítá-
sa érdekében be kell jelenteni a rendszeres tartózkodási helyének címét és 
annak megváltozását a mozdonyfelvigyázóknak. 

4.2. A mozdonyszemélyzet a Szolgálati Rend alapján 
veszi tudomásul következő szolgálatát, ezért szolgá-
lata befejezésével valamennyi dolgozónak le kell je-

lentkeznie. 

4.2.1. Ha a mozdonyszemélyzet a szolgálattól bármilyen okból távolmarad, 
akkor ezt a lehető legkorábbi időpontban – szükségesetén más személy se-
gítségével is – a mozdonyfelvigyázó tudomására kell hoznia. 

4.2.2. Ha a mozdonyszemélyzet a KSz–nek megfelelően nem kapott vezény-
lést, akkor legkésőbb a távollétének utolsó napján köteles a beosztásáról 
érdeklődni.

A vezénylés

alapja

A vezénylési

rend

E1_0604_v1.indd   21E1_0604_v1.indd   21 2007.06.04.   15:20:052007.06.04.   15:20:05



22

4.3. Ha a mozdonyszemélyzetet más gépészeti fő-
nökséghez rendelik ki kisegítésre úgy, hogy onnan 
szolgálatonként nem tér vissza honos főnökségéhez, 

akkor azon a főnökségen vezénylik, ahová kirendelték, és ott kell szolgálat-
ba/ból jelentkeznie. 

4.3.1. A kirendelésben lévő mozdonyszemélyzetet beosztás előtt meg kell 
ismertetni a helyi viszonyokkal (3.5.1. pont) olyan mélységig, ami a szolgálat 
biztonságos elvégzéséhez szükséges.

Kirendelés
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5. A mozdonyszemélyzet szolgálatellátására

vonatkozó általános előírások

5.1. A mozdonyszemélyzet fő feladata a vonattováb-
bítás és a vontatójárművel végzett tolatás. Szolgálata 
során köteles fegyelmezett, utasításszerű magatar-

tást tanúsítani. Mindent el kell követnie annak érdekében, hogy az emberi 
életek és anyagi javak épségét megóvja. 

5.1.1. A mozdonyszemélyzetnek minden helyzetben körültekintően, nyu-
godtan és határozottan kell viselkedni. Helyét mindaddig nem hagyhatja 
el, amíg a veszély elhárítására, vagy annak csökkentésére, illetve az élet- és 
vagyonbiztonság megóvására irányuló összes lehetséges intézkedést meg 
nem tette. 

5.1.2. A mozdonyszemélyzet köteles a munkáját a szolgálati utasítások, a me-
netrend és tartozékai, valamint az érvényes rendeletek és szabályok alapján 
pontosan és gazdaságosan végezni. A részükre előírt szolgálati, műszaki, 
jelzési, forgalmi, tűz-, környezet- és munkavédelmi előírásokat tudniuk és 
alkalmazniuk kell. Olyan esetben, amelyre az utasítások nem tartalmaznak 
konkrét előírásokat, a mozdonyszemélyzetnek az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
ilyen helyzetekre vonatkozó előírásai szerint kell eljárnia. 

5.1.3. A mozdonyszemélyzet köteles az óvórendszabályokat pontosan be-
tartani és hatáskörében gondoskodnia kell arról, hogy azokat mások is be-
tartsák. 

5.1.4. A mozdonyszemélyzetnek rendelkezésére kell bocsátani azokat az 
utasításokat és segédkönyveket, amelyek tartalmát szolgálatának szabály-
szerű ellátása érdekében ismernie kell. 

5.1.5. Egyes utasításokat és segédkönyveket állandó személyes használatra, 
másokat csak betekintésre kell kiadni. Az 1. melléklet táblázatosan tartal-
mazza azt, hogy mit és milyen beosztásban kell állandó személyes haszná-
latra vagy csak betekintésre kiadni.

Szolgálati magatartás, 

a szabályok betartása
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5.1.6. A mozdonyszemélyzet a részére személyes használatra kiadott utasí-
tások és segédkönyvek közül a táblázatban „k” betűvel jelölteket szolgálat-
ban köteles magánál tartani. 

5.1.7. A mozdonyszemélyzet köteles az utasításokhoz, menetrendekhez, 
segédkönyvekhez kiadott pótlékokat, kiegészítéseket vagy módosításokat 
életbelépésüknek megfelelően helyesbíteni. 

5.2. A mozdonyszemélyzet fi gyelési kötelezettségét 
a Jelzési és Forgalmi Utasítás részletesen szabályozza. 
A mozdonyvezetőnek a mozdony üzemével, az utas-
tájékoztatással és a mellé beosztott dolgozó felügye-

letével kapcsolatos munkáját úgy kell végeznie, hogy fi gyelési kötelezettsé-
gének eleget tudjon tenni. 

5.2.1. A vonatközlekedésnél és tolatószolgálatban a mozdonyszemélyzet 
a közlekedést szabályzó személyek forgalmi, illetve a tolatás vezetésével 
megbízott dolgozó tolatás lebonyolítására vonatkozó, utasítás szerinti ren-
delkezéseit köteles végrehajtani. 

5.2.2. Ha egyes pályarészeken vagy műtárgyakon különleges feltételekkel 
kell áthaladni, akkor a mozdonyszemélyzet köteles az illetékes szakszolgálat 
intézkedésre jogosult alkalmazottjának helyszíni utasításait is követni. 

5.3. Szolgálat közben a mozdonyvezető (segéd-moz-
donyvezető) a hozzá beosztott fűtőnek, fi gyelőszol-
gálatot ellátó dolgozónak, a mozdonyvezető gya-
kornoknak, kiképzésre beosztott mérnököknek és 

technikusoknak feljebbvalója. 

5.3.1. A mozdonyon utazásra jogosító engedéllyel rendelkező személyek és 
az ott fi gyelőszolgálatot ellátó dolgozónak a mozdonyra lépésére, valamint 
az ott tartózkodásukra vonatkozó előírások és közlekedésbiztonsági felté-
telek betartásért a mozdonyvezető felelős. Ebben a vonatkozásban az en-
gedéllyel rendelkező személyek felé – kivéve az 5.4. pont alá tartozókat – a 
mozdonyvezető rendelkezésre jogosult.

Figyelési kötelezett-

ség, rendelkezések 

végrehajtása

A vezetőálláson

tartózkodók szolgálati 
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5.3.2. A mozdonyvezető köteles a mozdony vezetőállásán tartózkodásra 
kiállított sorszámmal ellátott engedélyt (1. sz. függelék) megvizsgálni és 
amennyiben annak érvényessége a kiállítás alapján menetjegyhez kötött, 
annak kezelésére alkalmas módon intézkedni a vezető jegyvizsgáló felé. 
Jogosulatlan felhasználás esetén az engedélyt be kell vonni és az esetről 
jelentést kell tenni. 

5.4. A mozdonyszemélyzet feljebbvalói azok a sze-
mélyek, akik beosztásuknál fogva felügyeleti iga-
zolványuk vagy szolgálati megbízólevelük alapján 
gépészeti ügyekben is ellenőrzésre és intézkedésre 

jogosultak. 

5.4.1. Az ellenőrzést végző feljebbvaló a járműre való felszálláskor köteles 
magát a mozdonyvezetőnél az ellenőrzésre és a vezetőálláson tartózkodás-
ra jogosító igazolványával, megbízólevelével igazolni. 

5.4.2. A mozdony vagy mozdonyszemélyzet ellenőrzése céljából a moz-
donyra lépő feljebbvalónak a mozdonyvezető (segéd-mozdonyvezető) – az 
ellenőrzést végző kérése szerint – köteles:

bemutatni a járművezetői igazolványát és a menetokmányokat,
jelentést tenni a kapott szóbeli és írásbeli rendelkezésekről, a mozdony 
műszaki állapotáról, az előfordult rendkívüli eseményekről, valamint
a vezetőálláson tartózkodó további személyek mozdonyon tartózkodá-
sának jogosultságáról. 

5.5. A mozdonyszemélyzetnek a szolgálati időnek 
minősülő várakozási időket – kivéve a munkaközi 
szünetet – a mozdony ápolására és tisztántartására 

kell fordítani. 

5.5.1. A mozdonyszemélyzet a szolgálata közben (alkalmas időben) köteles 
a vezetőállás(oka)t kitakarítani, szükség szerint a fényszórókat, visszapillan-
tó tükröket és a vezetőállás(ok) homlok- és oldalablakait megtisztítani. 

5.6. A mozdonyszemélyzet az üzemanyagok és a 
villamos energia rendeltetésszerű és gazdaságos 
felhasználásáért felelős. Helytelenül értelmezett ta-

–
–

–
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karékosságból a közlekedés biztonságot, a mozdony üzembiztonságát és 
műszaki állapotát, valamint a vonat menetrendszerűségét nem szabad ve-
szélyeztetni. 

5.7. A mozdony felszerelési tárgyai és szerszámai 
megőrzéséért, állapotuk megóvásáért a mozdony-
személyzet felelős akkor, ha azok elzárása biztosított. 

5.8. A mozdony alkatrészeit, berendezéseit a moz-
donyszemélyzetnek eltávolítani, nem szabványosra 
cserélni, beállítási értéküket megváltoztatni, a mű-
ködtető és védelmi reléket, biztosítókat üzemen kívül 

helyezni, átkötni – kivéve a II., III. és IV. részben megengedett eseteket – az 
üzemeltetésnél az előírásoktól eltérő anyagokat használni tilos. 

5.8.1. A vezérlési és egyéb áramkörökben csak a kezelési és karbantartási 
utasításban előírt értékű biztosítókat szabad használni. Ezek átkötése, „pat-
kolása”, vagy pótlása nagyobb névleges értékűvel szigorúan tilos! A kapcso-
lási rajzon feltüntetetteken kívül egyéb berendezéseket (külön fényforrás, 
dugaszolóaljzat stb.) felszerelni csak külön engedéllyel szabad. 

5.9. Ha a mozdony mozgása közben a vezetőálláson 
egyedül szolgálatot teljesítő mozdonyvezető szol-
gálatképessége valamilyen okból annyira csökken, 
hogy a pályát, jelzéseket nem tudja kétséget kizáró-
an megfi gyelni vagy a mozdonyt nem tudja bizton-
ságosan vezetni, akkor a vonatot meg kell állítania, 

illetve a tolatást meg kell szüntetnie. Továbbhaladni csak akkor szabad, ha 
a mozdonyvezető a szolgálatképességét visszanyerte. Ha ez előreláthatólag 
hosszabb időt venne igénybe, vagy megfelelő elsősegélynyújtásra az adott 
körülmények között nincs lehetőség, akkor a rendelkezésre álló eszközzel 
segítséget kell kérni. 

5.9.1. Az egy személy által kiszolgált dízel vagy villamosmozdonyt a moz-
donyvezető cselekvésképtelenné válása (szolgálatképtelensége) esetén az 
éberségi (EÉVB) berendezés állítja meg. Ilyen esetben a vonatnál, illetve a 

Szerkezeti változtatá-

sok, módosítások
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mozdony közelében szolgálatban lévő vagy a rendkívüli megállás okát ku-
tató vasutas dolgozók valamelyike köteles a vezetőállára felmenni, illetve 
arra intézkedni. A vezetőállásra felmenő dolgozó köteles a kéziféket meg-
húzni, elsősegélyt nyújtani és a történteket a forgalmi szolgálattevőnek 
vagy a forgalmi vonalirányítónak jelenteni. 

5.9.2. Ha a mozdony vezetőállásán a cselekvőképtelenné vált mozdonyve-
zető nem egyedül teljesít szolgálatot, akkor a megálláshoz és az elsősegély-
nyújtáshoz szükséges intézkedéseket, valamint az eset jelentését a szolgá-
latképesen maradt dolgozónak kell megtennie. A vonat, illetve a mozdony 
megállítása után mindig a szolgálatképtelenné vált dolgozó elsősegélyben 
részesítése az első teendő. 

5.9.3. A vonatot továbbító mozdonyvezető szolgálatképtelensége esetén 
a menet a végállomásig (mozdonyváltó állomásig) a Forgalmi Utasításban 
szabályozott módon folytatható, ha a vonatnál található olyan – a járműre 
érvényes képesítésű és az adott mozdonyvezetői szolgálatba állítás feltéte-
leivel is rendelkező – személy, aki a mozdonyvezető szolgálatát átveszi. 

5.9.4. Ha a vonatnál a mozdonyra érvényes típusvizsgával rendelkező, szol-
gálatba állítható segéd-mozdonyvezető található, de az adott közlekedés-
hez mozdonyvezetői képesítés szükséges, akkor a segéd-mozdonyvezető 
csak a következő állomásig, legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbíthatja 
a vonatot. 

5.9.5. Amennyiben az 5.9.2.–5.9.3. pontban leírt módon a szolgálatképte-
lenné vált mozdonyvezető feladatainak átvétele nem biztosítható, illetve az 
5.9.4. pont szerint a következő állomástól a végállomásig a menet csak a 
leváltó mozdonyvezető megérkezése után folytatható. 

5.9.6. Ha a mozdonyvezető mellett szolgálatot teljesítő dolgozó válik szolgá-
latképtelenné, illetve ha a mozdonyvezető szolgálatát ő veszi át és egyéb-
ként a vezetőálláson műszaki feladatai nincsenek, akkor őt a vonatnál talál-
ható, fi gyelőszolgálat feltételeinek megfelelő dolgozó helyettesítheti. 

5.10. Szolgálat közben a vonatot továbbító és tola-
tást végző mozdonyokat az F.1. sz. Jelzési Utasításban 
megjelölt módon kell megjelölni. 

Jelzőlámpák kezelése
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5.10.1. A fényjelzésekhez nappal és sötétben egyaránt a lámpák tompított 
fényét kell használni. A pálya, a jelzők, a jelzések megfi gyeléséhez sötétben 
a távolsági fényszórót kell használni, kivéve sűrű havazás, köd, illetve az el-
vakítás veszélye esetén. 

5.10.2. Állomás (szolgálati hely) területén az ott tartózkodó vonatok és a 
tolatást végző mozdonyok megjelölésére a lámpák tompított fényét kell 
használni. 

5.10.3. Jelzőfényt és csak ennek hiányában tompított fényt kell használni az 
üzemben lévő, de bármely ok miatt várakozó mozdonyok megjelölésére, 
valamint a vonat végét jelző vörös jelzőüveg átvilágítására. 

5.11. A mozdonyvezető kötelességei az előzőekben 
felsoroltakon túl:

gondoskodni arról, hogy szolgálati ideje alatt a mozdonyon illetéktelen 
személy ne tartózkodjon, azt illetéktelen el ne indíthassa,
a mellé beosztott vontatási dolgozó munkájára felügyelni és a mellé 
megbízás alapján beosztott gyakornokot a jármű szerkezetére, kezelésé-
re, valamint a vonal helyi jellegzetességeire oktatni,
a jármű üzemanyagkészletének kiegészítéséről gondoskodni, az elfo-
gyasztott üzem-, kenőanyagokat kivételezni és a segédanyagok átvéte-
lét elismerni,
a menetigazolványt a 7.sz. függelékben szabályozottak szerint vezetni, az 
előfordult rendellenességekről, szabálytalanságokról, balesetekről írás-
beli jelentést tenni,
az üzemi naplót az 5.sz. függelék szerint vezetni, kezelni,
a sebességmérő szalagot, a kapott írásbeli rendelkezések mozdonyveze-
tői példányát, a tolatási jegyzéket és a fékpróba bárcát előírás szerint (4.sz. 
függelék) kezelni és érkezés után a menetokmányokkal együtt leadni,
különös gondot fordítani a tűzvédelemre, az e célból szükséges intézke-
déseket haladéktalanul megtenni,
az üzem közben előforduló és a rendelkezésér álló eszközökkel elhárítha-
tó meghibásodásokat megszüntetni,
meghibásodás esetén a továbbhaladás vagy továbbüzemelés lehetősé-
gét, illetve feltételeit (pl. sebességkorlátozás, vonatba sorozás) eldönte-
ni,

–

–

–

–

–
–

–

–

–

A mozdonyvezető 

általános érvényű 

kötelességei

E1_0604_v1.indd   28E1_0604_v1.indd   28 2007.06.04.   15:20:062007.06.04.   15:20:06



29

a vezetőálláson a fi gyelőszolgálatot teljesítő dolgozót szükség esetén a 
mozdony (vonat) megállítására indulás előtt kioktatni,
a vonat energiaellátásával (fűtés-hűtés) kapcsolatos teendőket a 2.sz. 
függelékben kivonatolt E.12.sz. Utasítás 4. fejezetében előírtak szerint, a 
biztonsági szabályok betartásával megtenni. 

5.12. A mozdonyvezető mellett szolgálatot teljesítő 
vontatási dolgozó az általános szabályokon túlmenő-
en köteles:

a pálya, a jelzők és jelzések megfi gyelése közben minden olyan eseményt, 
amely fontosnak látszik, vagy amelynek jelentőségével nincs tisztában, a 
mozdonyvezetőnek jelenteni,
a mozdonyvezetőnek a jármű kiszolgálásában, karbantartásában, tisztí-
tásában és a járművön lévő berendezések megfi gyelésében segédkezni,
tevékenységét a mozdonyvezető rendelkezése szerint ellátni,
a mozdonyvezető szolgálatképtelenné válása esetén a vonatot (moz-
donyt) megállítani és az 5.9.2. pont szerint eljárni.

A mozdonyvezető mellett szolgálatot teljesítő vontatási dolgozóra vonat-
kozó előírások a fi gyelőszolgálatra beosztott mozdonyvezetőkre (segéd-
mozdonyvezetőkre), gyakornokokra, típus- vagy vonalismereti szolgálatot 
teljesítő dolgozókra is érvényesek. 

–

–

–

–

–
–
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6. Biztonsági szabályok

6.1. A mozdony megvizsgálása, kenése, tisztítása, 
javítása, kiszerelése közben ügyelni kell arra, hogy a 
járműnek minden szándékolt vagy véletlen mozgása, 

géprészeinek mozgása (forgása), villamos feszültség alatt álló berendezé-
sei, illetve a villamos energiaellátó rendszer a rajta foglalatoskodó, vagy a 
jármű közelében tartózkodó személyekre ne legyen veszélyes. 

6.1.1. A mozdonyok villamos berendezésein végzett munkák (pl. vizsgálat, 
hibakeresés stb.) során – érintésvédelmi szempontból – a III. és IV. részek 2. 
fejezetében foglaltakat be kell tartani. 

6.1.2. A mozdonyokon a mozgó (forgó) géprészek veszélyességére, azok 
megközelítése során külön fi gyelmet kell fordítani. 

6.1.3. Üzemanyag vételezés közben a mozdonyt be kell fékezni, a dízel 
motor(ok)at le kell állítani. 

6.1.4. A tisztítási munkákat a munka-, környezetvédelmi előírások és a forga-
lombiztonsági szabályok betartásával szabad elvégezni. 

6.1.5. A mozgásban lévő mozdonyról a visszapillantó tükör külső vonalán 
kívülre hajolni vagy a jármű futóhídjára kimenni tilos. 

6.1.6. A mozgásban lévő mozdony géptér (védház), valamint vezetőfülke aj-
tóit mindig csukva kell tartani. 

6.1.7. Üzemelő mozdony gépterében a mozdonyszemélyzeten és a jármű 
ellenőrzését, vizsgálatát végző dolgozón kívül más személynek tartózkodni 
tilos. A jármű ellenőrzését, vizsgálatát végző dolgozó – a vonatkozó bizton-
sági szabályok betartásával – menetközben is tartózkodhat a géptérben.

Óvórendszabályok
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6.2. A vontatási telep (gépészeti főnökség) területén 
a mozdonyok mozgatását, mozgását – a jelen elő-
írások betartásán túl – a főnökség Üzemi Rendjében 
szabályozott módon és az ott meghatározott dolgo-

zó engedélyével, illetve vezetésével szabad végrehajtani. 

6.2.1. A vontatási telep területén bármely vasúti járműmozgásra vonatkozó-
an az alkalmazható legnagyobb sebesség 5 km/h. 

6.2.2. Egymással nem kapcsolt mozdonyok esetén a követő jármű vezetője 
köteles az előtte haladó járműtől állandóan a sebességtől függő és a fékút-
nak megfelelő távolságban maradni. 

6.2.3. Ha egymással összekapcsolt mozdonyok bármelyikén valamilyen 
munka elvégzése szükséges, akkor a munka megkezdéséről és befejezésé-
ről az érdekelt többi jármű személyzetét minden kétséget kizáróan értesí-
teni kell. 

6.2.4. A mozdonyszínbe való be- és kijárást az Üzemi Rendben leírt szabá-
lyok szerint, különös óvatossággal kell végezni. A mozdonyszín kapuját ilyen 
esetben mindig teljesen ki kell nyitni és a kapuszárnyakat rögzíteni kell. 

6.2.5. A fordítókorongra és tolópadra járás előtt minden esetben meg kell 
állni. A fordítókorongra, tolópadra csak akkor szabad rájárni, ha a fordító-
korong, tolópad a rájárásnak megfelelő vágányútban rögzítve van és ke-
zelője erre kézi jelzéssel is engedélyt ad. A mozdonyokat fordítókorongra, 
tolópadra saját erejükkel, más járművel vagy csörlővel kell ráállítani. Nem 
szabad rájárni szalasztással, csurgatással, illetve a jármű lendületével. 

6.2.6. Fordítás, illetve a tolópad mozgásának megkezdése előtt a mozdonyt 
be kell fékezni. Ha a fékberendezés hasznavehetetlen, akkor a járművet rög-
zítősaruval kell állvatartani. 

6.3. A mozdonyvezető általában csak azt követően 
távozhat el a mozdonyától, ha azt üzemen kívül he-
lyezte, megfutamodás ellen biztosította és a külső 
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nyílászáróit lezárta olyan módon, hogy arra illetéktelen személy ne juthas-
son fel. Vontatási telep területén a 11.4. pont szerint kell eljárni. 

6.3.1. Ha a vonatok továbbítása között vagy tolatás közben a villamos- vagy 
dízelmozdonynak állomáson kell várakoznia, de azzal az előre kapott értesí-
tés szerint mozgást nem kell végezni – és dízeljármű esetében fagyveszély 
nincs – akkor azt a mozdonyvezetőnek nem kell őrizni, a járműtől a forgalmi 
szolgálattevő engedélyével eltávozhat a 6.3. pontban leírtak betartásával. 

6.3.2. A vezetőfülkét a mozdonyszemélyzetnek menetközben – életveszély 
esetét kivéve – elhagyni nem szabad. Menetközben bekövetkezett rendel-
lenesség esetén a mozdonyvezető csak akkor hagyhatja el a vezetőfülkét és 
mehet a rendellenességet felkutatni, ha előzőleg a mozdonyt megállította 
és megfutamodás ellen biztosította. 

6.3.3. Ha két vezetőfülkével ellátott mozdonyon a menetirányban elől levő 
vezetőfülkében a menethez szükséges kapcsoló-berendezések menetköz-
ben meghibásodnak, akkor a mozdonyvezető köteles a vonatot azonnal 
megállítani. A vonatot ilyen esetben a másik vezetőfülkéből kell – az F.2. sz. 
Forgalmi Utasításban a toltvonatok részére előírt szabályok betartásával – a 
legközelebbi állomásig továbbítani. 

6.3.4. Műszaki hiba miatt megállt vonat mozdonyvezetője köteles az F.2.sz. 
Forgalmi Utasításban foglaltak szerint eljárni. A mozdonyvezető – tovább-
haladáshoz szükséges – feladatai ellátásához a 6.3. pontban leírtak betartá-
sa mellett eltávozhat a mozdonyától.
Előfordulhat, hogy a hiba feltárásához, illetve elhárításához szükséges a 
mozdony egyes berendezéseinek üzeme (pl.: sűrített levegő utántáplálása). 
Ebben az esetben a mozdonyt nem kell üzemen kívül helyezni, de a jár-
műtípustól függően a kezelőszerveit olyan állásba kell állítani, hogy annak 
saját géperőből történő megindulása, vonóerő kifejtése kizárt legyen. A 6.3. 
pontban leírtak szerint kell az ilyen módon őrizetlenül hagyott mozdony áll-
vatartását biztosítani és az illetéktelen személy feljutását megakadályozni. 
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7. Tűzbiztonsági szabályok

7.1. A mozdonyok üzemeltetése, vizsgálata során 
gondoskodni kell a tűzveszélyes helyek fokozott vizs-
gálatáról. A járműtűz elkerülése érdekében a tűzve-

szélyt okozó rendellenességek megszüntetésére haladéktalanul intézkedni 
kell. 

7.1.1. A mozdonyokon tűzveszélyes folyadékot (benzin, benzol, alkohol stb.) 
szállítani tilos, a használt tisztítóanyagot a vontatási telep erre kialakított 
helyén szabad tárolni. 

7.1.2. Villamos ételmelegítő készülékeket csak felügyelet mellett szabad be-
kapcsolva tartani. 

7.1.3. A mozdonyokon csak azok akkumulátoráról táplált, vagy saját akku-
mulátorral, illetve szárazelemmel működtetett kézilámpát szabad használ-
ni. 

7.2. A mozdonyszemélyzet a mozdonyokon alkal-
mazott kézi tűzoltókészülékek meglétéről a leltári 
tárgyak jegyzéke alapján (9.2.2., 9.3.1. pont), míg az 

üzemképességükről a készülék ellenőrző műszere alapján köteles meggyő-
ződni akkor, ha az – típustól függően – ezzel rendelkezik. 

7.2.1. A kézi tűzoltókészülékeket a szabványban előírt tárolóhelyétől elzárni, 
eltorlaszolni, letakarni még átmenetileg sem szabad. 

7.2.2. A kiürült vagy üzemképtelenné vált kézi tűzoltókészülékekről az Üze-
mi Naplóba kell bejegyzést tenni és cseréjéről az első alkalmas helyen, de 
legkésőbb a soron következő mozdonyvizsgálat alkalmával gondoskodni 
kell. A cserét csak akkor lehet a következő mozdonyvizsgálatig halasztani, 
ha a mozdonyon rendszeresített tűzoltó készülékek legalább fele a teljes 
oltókapacitásukkal üzemképesek maradtak.

A mozdonyszemélyzet 

tűzvédelmi feladatai

Tűzoltókészülékek a 

mozdonyokon
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7.3. Tűz vagy tűzre utaló jelenség (szokatlan szikrá-
zás, füst, égési szag) esetén a mozdonyt azonnal üze-
men kívül kell helyezni és a vonatot gyorsfékezéssel 

meg kell állítani. Alagútban, hídon, továbbá két- vagy többvágányú pályán 
a szomszédos vágányokon tartózkodó vonat mellett, a vasútvonalat keresz-
tező országos villamos távvezetéktől mért 40 m távolságon belül tilos meg-
állni. 

7.3.1. Meg kell állapítani a tűz keletkezésének helyét és terjedelmét. Ha arra 
mód van, az égő mozdony közeléből a veszélyeztetett járműveket és egyéb 
éghető anyagokat el kell távolítani. Ha a lángok a felsővezetéket, vagy an-
nak tartozékait 2 méteren belül megközelíthetik, kezdeményezni kell a fel-
sővezeték feszültségmentesítését. 

7.3.2. A mozdony személyzete köteles a tűz oltására minden lehetőséget 
és eszközt felhasználni, a szükség szerinti kézi tűzoltókészülékeket igénybe 
venni. 

7.3.3. A biztonsági teendők megtétele után a mozdonyon rendszeresített 
tűzoltó készülékkel (berendezéssel) a tűzoltást haladéktalanul meg kell kez-
deni. Vízzel vagy habbal oltást villamosított vonalakon csak a villamos fel-
sővezeték kikapcsolása és a földelés végrehajtása után szabad megkezdeni. 
Egyes haboltók a rajtuk levő feltételek betartása esetén a feszültség alatt 
álló berendezések oltására is alkalmasak lehetnek. 

7.3.4. Az égő járműtől csak akkor szabad eltávozni, ha a tűz, vagy annak 
következményei a személyes biztonságot veszélyeztetik. 

7.4. Állomáson, illetve vonalon keletkezett mozdony-
tüzet a mozdonyszemélyzet haladéktalanul köteles a 
forgalmi szolgálattevőnek, vagy a forgaémi vonalirá-

nyítónak jelezni. 

7.4.1. Vontatási telepen keletkezett mozdonytüzet a mozdonyszemélyzet a 
mozdonyfelvigyázónak vagy a Gépészeti Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédel-
mi Tervében meghatározott dolgozónak köteles jelezni. 

7.4.2. A jelzéssel egyidőben a tűz oltását is el kell kezdeni.

Eljárás mozdonyoknál 

keletkezett tűz esetén

A tűzeset jelzése
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8. A szolgálatbalépés, váltás és a szolgálat

befejezése

8.1. A mozdonyszemélyzetnek minden szolgálatba-
lépésekor a Munka Törvénykönyvében, illetve a Kol-
lektív Szerződésben meghatározottak szerint, szemé-

lyesen kell jelentkezni a mozdonyfelvigyázónál.

8.1.1. A jelentkezési kötelezettség forduló vontatási telepen, pihenő után is 
fennáll.

8.1.2. A mozdonyfelvigyázónál az önköltségi útra vezényelt személyzetnek 
is jelentkeznie kell.

8.1.3. A KSz Helyi Függelékében meghatározott esetekben, ha a szolgálat-
ba jelentkezés a mozdonyfelvigyázónál nem személyesen történik, annak 
végrehajtását a gépészeti főnökség Üzemi Rendjében kell szabályozni és 
annak megfelelően kell eljárni, fi gyelembe véve az F.2.sz. Forgalmi Utasítás-
ban leírtakat is.

8.2. A mozdonyfelvigyázó köteles a mozdonyvezető-
nek szolgálatba való jelentkezése alkalmával a szük-
séges mennyiségű és előírás szerint kitöltött (7.sz. 

függelék) menetigazolványt átadni.

8.3. A mozdonyvezető köteles jelentkezéskor:

a parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul venni,
a szolgálathoz szükséges eszközöket átvenni,
amennyiben nem ismeri a vonalat, állomást vagy mozdonyt, amelyre ve-
zényelték, köteles arról jelentést tenni.

8.4. A mozdonyvezetőnek a vontatási telepi kijárás-
kor a kijelölt őrhelynél a mozdonnyal meg kell állnia 

–
–
–

Jelentkezés

Menetigazolványok 

kiadása

A mozdonyvezető 

kötelességei

jelentkezéskor

Kijárás
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és a menetigazolványt a kijelentkezés időpontjának bejegyzése végett át 
kell adnia az őrhely személyzetének. Ettől csak az Üzemi Rendben megha-
tározott esetekben szabad eltérni.

8.5. A mozdonyszemélyzet a szolgálat befejezésekor 
– járművének előírt kezelése, lezárása vagy a leváltó 
személyzetnek, illetve vontatási telepen az Üzemi 

Rend szerinti átadása után – köteles a mozdonyfelvigyázónál lejelentkezni.

8.5.1. A mozdonyszemélyzet a vontatási telepi érkezés után – szolgálata 
befejezésekor – köteles járművét üzemanyaggal kiszerelni, az előírásoknak 
megfelelően kezelni, majd azt az Üzemi Rend szerint átadni, végül a moz-
donyfelvigyázónál lejelentkezni.

8.5.2. Lejelentkezéskor a mozdonyvezető köteles:
a következő szolgálatát tudomásul venni,
a menetigazolványt, az írásbeli rendelkezéseket, a tolatási jegyzéket, a 
szabályszerűen kezelt sebességmérő szalagot, a fékpróba bárcát, az Üze-
mi Napló szabályszerűen kitöltött lapjának eredeti példányát, valamint a 
használatra átvett eszközöket a mozdonyfelvigyázónak leadni,
a járművön esetleg szükségessé vált javításokat megrendelni,
a szolgálat közben előfordult rendkívüli eseményekről az „Esemény-
könyv”-ben írásbeli jelentést tenni,
a forgalom biztonságát veszélyeztető eseményekről és az ilyen jellegű 
járműsérülésekről az írásbeli jelentésen kívül a mozdony reszortosának 
(távollétében a mozdonyfelvigyázónak) szóbeli jelentést is tenni,
az időközben megjelent parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul ven-
ni.

8.5.3. A KSz Helyi Függelékében meghatározott esetekben, ha a lejelentke-
zés nem személyesen a mozdonyfelvigyázónál történik, akkor annak mi-
kéntjét a gépészeti főnökség Üzemi Rendjében kell szabályozni és annak 
megfelelően kell eljárni.

–
–

–
–

–

–

Lejelentkezés szolgálat 

befejezésekor
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8.6. Ha a mozdonyszemélyzet olyan szolgálatot tel-
jesít, amelyre – a törvényes leghosszabb munkaidő 
betartása érdekében – a személyzeti forduló hazaté-
résre meghatározott önköltségi vonatot jelöl ki, akkor 

köteles a mozdonyirányítót vagy a forgalmi vonalirányítót erről időben ér-
tesíteni. A mozdonyt (vonatot) leváltó személyzet hiányában köteles olyan 
időben elhagyni (lezárni), hogy a kijelölt vonattal a hazautazás biztosítva le-
gyen. A lezárás tényét és a kijelölt vonattal történő hazautazást a mozdony-
irányítónak be kell jelenteni. Amennyiben a mozdonyszemélyzet a kijelölt 
vonattal nem tudott hazautazni, akkor erről a honos gépészeti főnökségen 
eseménykönyvben jelentést kell tennie.

Hazautazás a honos 

főnökségre kijelölt 

vonattal
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9. A mozdonyok felkészítése a menet

(tolató, gurító) szolgálatra,

a mozdonyok átvétele, váltás

9.1. A mozdonyok felkészítése a szolgálatra alapve-
tően a vontatási telepek személyzetének feladata és 
felelőssége. A mozdonyok vizsgálatával, illetve ma-

gasabb rendű vizsgálatával, valamint a szükséges javítások elvégzésével 
biztosítani kell a szolgálatra alkalmas állapotukat legalább a következő vizs-
gálatig, amelynek tényét az Üzemi Naplóba való bejegyzés igazolja.

9.1.1. A vontatási telepen (vizsgálóhelyen) szolgálatra felkészített mozdony-
nak az alábbi feltételek mindegyikének meg kell felelni:

az akkumulátortelep megfelelő állapota,
a biztonsági, védelmi berendezések és felszerelések megléte, a fémzárak 
épsége,
az üzemanyag rendszerek (hűtő-, kenő-, tüzelőanyagok, hidraulika olaj, 
homok, stb.) megfelelő tömörsége, az ilyen anyagok szükséges mennyi-
ségének megléte,
a sebességmérő berendezés üzemkész állapota,
a tűzoltó készülékek megléte, működőképessége és érvényessége,
a megfelelő tartalékbiztosítók és a tartalékizzók megléte,
az előírt jelzőeszközök, valamint értekező berendezések megléte és 
megfelelő állapota (beleértve a kijelző világítást is),
a kerékpárok, a hordmű, az ütköző- és vonókészülék, a pályakotró törés, 
lazulás, repedés, esetleg alakváltozás mentes állapota,
a kezelőszervek, kapcsolók munkavédelmi szempontból kifogástalan ál-
lapota,
a jármű üzemének követhetősége a vezetőálláson levő műszerek, jelző-
lámpák alapján,
az ablaktörlők, a páramentesítők és a vezetőállás fűtés működőképessé-
ge,
az éberségi berendezés vagy az EÉVB érvényessége, működőképessége,

–
–

–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

A mozdonyok felkészí-

tése a szolgálatra
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homokolóberendezés működőképessége,
a jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége,
a vezetőállás nyílászáróinak működőképessége, tömítettsége, zárhatósá-
ga,
a visszapillantó tükrök megléte és megfelelő állapota,
dízelmozdonyoknál a motor megfelelő tömörsége (hűtővíz, kenőolaj, tü-
zelőanyag, kipufogógáz rendszer),
az önműködő és kiegészítő légfék berendezés, valamint a kézifék, illetve 
rögzítőfék kifogástalan működése, érvényessége,
a mozdony fény- és hangjelző berendezéseinek működőképessége,
a jármű külső-belső megfelelő tisztasága,
a járművezetői szék(ek) kifogástalan állapota.

9.1.2. A mozdonyfelvigyázó szolgálatra csak megfelelően felkészített és a 
meghatározott feladatra alkalmas mozdonyt jelölhet ki.

9.2. A mozdonyvezető a jármű kulcsainak átvétele 
után a jármű leltári tárgyait az Üzemi Rendben meg-
határozott módon köteles átvenni. Az átvétel tényét 

és az esetleges megállapításokat az Üzemi Naplóban kell rögzíteni és olvas-
ható aláírással elismerni.

9.2.1. A mozdonyvezető a jármű üzembe helyezése előtt köteles meggyő-
ződni az Üzemi Napló alapján a gépvizsgálat érvényességéről, továbbá a 
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó bejegyzésekről. Ha a gépvizsgá-
lat érvénytartama lejárt, vagy a 9.1.1. pontba tartozó feladott javítást nem 
végezték el, akkor a mozdony a vontatási telepről (vizsgálóhelyről) nem jár-
hat ki!

9.2.2. A menetszolgálat megkezdése – a vontatási telepről való kijelentke-
zés – előtt a mozdonyvezetőnek személyesen kell ellenőriznie:

az előírt jelzőeszközök, valamint értekező berendezések meglétét és ál-
lapotát,
a mozdony fény- és hangjelzést adó berendezéseinek működőképessé-
gét,
az éberségi berendezés, illetve az EÉVB, valamint a sebességmérő beren-
dezés üzemkész állapotát,
a jármű üzemét a vezetőálláson levő műszerek, jelzőlámpák alapján,

–
–
–

–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

A mozdony átvétele 

vontatási telepen
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a mozdonnyal végzett mozgás (indítási próba) előtt, az önműködő fék-
berendezés működését az E.2.sz. Fékutasítás előírásai szerint,
a gázolaj mennyiségét.

9.2.3. Ha a mozdonyvezető a 9.2.2. pontban felsoroltak ellenőrzése során 
rendellenességet tapasztal, akkor a mozdonnyal kijárnia nem szabad és az 
észlelt hiányosságokat az illetékes mozdonyfelvigyázónak jelentenie kell.

9.3. Állomási személyzetváltásnál a leváltandó moz-
donyvezető köteles tájékoztatni a leváltóját a jármű 
állapotáról, az esetleges rendellenességekről, a szol-

gálata alatt bekövetkezett műszaki eseményről és az intézkedésekről. Az 
Üzemi Naplóba tett, hiányosságokra utaló bejegyzésekre a leváltója fi gyel-
mét szóban is fel kell hívnia. Az átadás-átvétel megtörténtét olvashatóan 
kell az Üzemi Naplóban rögzíteni.

9.3.1. A leváltandó és leváltó mozdonyvezető együtt köteles átvizsgálni a 
jármű leltári készletét, a gázolaj mennyiségét. Az állapotukra, meglétükre 
vonatkozó bejegyzést a leváltandó mozdonyvezető köteles megtenni, de 
mindkettőjüknek alá kell írni azt.

9.3.2. A fékberendezés tekintetében az E.2. számú fékutasításban foglaltak 
szerint kell eljárni.

9.3.3. A leváltó mozdonyvezetőnek a váltás helyén ellenőriznie kell az Üzemi 
Naplóban a gépvizsgálat érvényességét és annak lejárati idejétől függően a 
9.4.2. pont szerint kell eljárni.

9.3.4. Ha a leváltó mozdonyvezető indulás után a jármű üzemében rendel-
lenességet észlel, akkor azt az Üzemi Naplóban rögzítenie és rádión vagy az 
első alkalmas helyről az illetékes mozdonyirányítónak vagy mozdonyfelvi-
gyázónak jelentenie kell. 

9.3.5. Ha a gépészeti főnökség személyzeti fordulója, villamosmozdonyok 
esetén 3 percnél, dízelmozdonyok esetén 4 percnél rövidebb idő alatt le-
bonyolított személyzetváltást tesz szükségessé, akkor az Üzemi Rendben 
kell szabályozni, hogy a 9.3.1.–9.3.3. pontokban előírt tevékenységekből 
melyeket kell a váltás helyén és melyeket kell más meghatározott helyen 

–

–

Teendők állomási sze-

mélyzetváltás esetén
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elvégezni. A gázolaj mennyiségének ellenőrzése nem helyezhető át a váltás 
helyéről.

9.4. Ha a mozdonyvezetőt olyan járműre vezénylik, 
amelyet valamelyik állomáson az előző személyzet 
lezárva hagyott, akkor a mozdonyvezető a kulcsokat 
a forgalmi szolgálattevőtől vagy az őrzéssel megbí-

zott dolgozótól kapja meg.

9.4.1. Az átvétel alapja ebben az esetben is az Üzemi Napló. A vonaton (vo-
natban) lezárt mozdony Üzemi Naplójába a lezárás, valamint a nyitás tényét 
óra, perc pontossággal elő kell jegyezni. A jármű vizsgálatát a 9.2.2. pontok-
ban foglaltak szerint kell végrehajtani, kiegészítve a vizsgálócsatorna nélkül 
elvégezhető olaj és hűtőfolyadék szintek ellenőrzésével.

9.4.2. Ha a gépvizsgálat esedékessége lejárt vagy a továbbításra kerülő vo-
nat várható érkezése előtt jár le, vagy a mozdonyvezető az ellenőrzés során 
olyan jelenséget tapasztal, ami a jármű további üzemeltetését vagy a köz-
lekedés biztonságát veszélyezteti, kérnie kell a jármű vizsgálóhelyre irányí-
tását.

Eljárás vontatási 

telepen kívül lezárt 

mozdony átvételekor
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10. Menet (tolató, gurító) szolgálat

10.1. A mozdony vezetője a jármű mozgása közben a 
menetirány szerinti első vezetőálláson köteles tartóz-
kodni. Ettől eltérni csak toltvonatnál, illetve tolatási 

művelet során a Jelzési és Forgalmi Utasítában, valamint a 6.3.3. pontban 
leírt esetekben szabad.

10.2. Vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a vona-
tot indító állomás forgalmi szolgálattevőjének, illetve 
vonatfelvevőnek kell átadni a menetigazolványt a vo-

nat adatainak bejegyzésére. Így kell eljárni akkor is, ha a közlekedés során a 
vonat adataiban változás következik be (7.sz. függelék).
10.2.1. Ha a vonatnál vonali tolatásvezető teljesít szolgálatot, akkor a moz-
donyvezető a menetigazolványt – a menetszolgálat megkezdése előtt – a 
vonali tolatásvezetőnek köteles átadni az adatok bejegyzése és vezetése 
céljából.

10.2.2. Ha a vonatnál vezető jegyvizsgáló teljesít szolgálatot, akkor a menet-
szolgálat megkezdése előtt, vagy ha a menetszolgálat alatt a vonat adatai-
ban változád következik be, a menetigazolványt át kell adni a vezető jegy-
vizsgálónak a vonat adatainak, illetve a változások bejegyzésére.

10.3. A mozdonyvezetőnek szolgálatban járműveze-
tői igazolványát, zseblámpát és íróeszközt magánál 
kell tartania. 

10.4. A mozdony vezetéséért kizárólag a mozdony-
vezető felelős. Feljebbvaló jelenléte (5.4. pont) a jár-
mű vezetőjét nem mentesíti a felelősség alól. 

10.4.1. A mozdony vezetésére használatos kezelőszerveket – veszély esetét 
kivéve – kizárólag:

A mozdonyvezető 

helye

A menetokmányok 

kezelése 

Járművezetői igazol-

vány, lámpa, íróeszköz

Felelősség a mozdony 

vezetéséért

E1_0604_v1.indd   45E1_0604_v1.indd   45 2007.06.04.   15:20:102007.06.04.   15:20:10



46

a 3. fejezetben leírt feltételeknek megfelelően, mozdonyvezetői felada-
tok ellátására odavezényelt dolgozó,
az 5.9. és a hozzá tartozó alpontok alapján az ott meghatározott dolgo-
zók,
a vonal-, állomás-, vagy típusismeret megszerzésére odavezényelt moz-
donyvezető, a vonatkozó külön előírások betartásával,
a 10.4.2. pontban leírt feltételek betartása mellett, a felügyelet alatt jár-
művezetési gyakorlatot teljesítő dolgozó,
a mozdony vezetésére jogosult feljebbvaló (10.4.3. pont) kezelheti. 

A jármű vezetését a felsoroltakon túl más személynek nem szabad megen-
gedni. 

10.4.2. A mozdonyvezető-, illetve a mérnök-gyakornok felügyeleti utazási 
ideje alatt csak gyakorlásra, a kijelölt mozdonyvezető jelenlétében, annak 
engedélyével és felelősségére indíthatja meg, illetve vezetheti a moz-
donyt. 

10.4.3. Ha valamely feljebbvaló, aki a mozdony vezetésére jogosult és a jár-
művezetői igazolványát magánál tartva a jármű vezetését átveszi, a vezetés 
tartamára a felelősséget is viseli. A mozdonyvezető ez esetben is köteles ve-
szély esetén a szükséges elhárító intézkedéseket megtenni. A vezetés át- és 
visszavételét a menetigazolvány Megjegyzések rovatába kell bejegyezni. 

10.5. A mozdonyon csak a vonatszemélyzet szemé-
lyes használatára, a szolgálati idővel arányos men-

nyiségű tárgyakat, anyagokat (élelmiszert) szabad külön engedély nélkül 
szállítani. 

10.5.1. Egyéb anyagokra szállítási engedélyt a szolgálati felsőbbség, illetve 
a Gépészeti Főnökség vezetője adhat. Az ilyen szállítmányokat „Szolgálati 
küldemény” jelzéssel kell ellátni és fel kell tüntetni a küldő szervezet és sze-
mély nevét, telefonszámát, valamint a címzett megnevezését. 

10.5.2. A mozdony vezetőállásán a kereskedelmi célú áruszállítás feltételeit 
a 6.sz. függelék tartalmazza. 

10.6. A hatóságok, vagyonvédelmi szervek a moz-
donyvezető jelenlétében jogosultak a mozdony át-

vizsgálására. 

–

–

–

–

–

Szállítási tilalom

A mozdony hatósági 

átvizsgálása

E1_0604_v1.indd   46E1_0604_v1.indd   46 2007.06.04.   15:20:102007.06.04.   15:20:10



47

10.6.1. A mozdonyvezető köteles a vizsgálatot közreműködve elősegíteni, 
a vizsgálat előtt a járművet üzemen kívül helyezni, a vizsgálatot végzőket 
kísérni és az esetleges veszélyekre fi gyelmeztetni. 

10.7. Ha a mozdonyszemélyzet a bejárandó állomás 
vágányainak, a vonalnak, a pályaberendezésnek vagy 

másik vonatnak a megfi gyelése közben olyan jelenséget vesz észre, amely a 
saját vonatát vagy más vonatot veszélyeztet, intézkednie kell a saját vonat 
vagy másik vonat megállítására, kivéve, ha azzal a veszély fokozódna. 

10.8. Baleset és forgalmi akadály esetén a személy-
zetnek elsősorban a felügyeletére bízott járművet 
kell biztonságba helyeznie. Gondoskodnia kell arról, 

hogy a baleset további következményeként robbanás, tűz vagy villamos 
baleset ne keletkezhessék. 

10.8.1. Ha balesetnél több mozdony van a helyszínen és ezek valamelyiké-
nek személyzete szolgálatképtelenné vált, a felügyelet nélkül maradt jármű 
biztonságba helyezéséért a többi mozdonyvezető felelős. 

10.9. Ha a sebességmérő berendezés meghibásodik, 
de az éberségi berendezés, illetve az EÉVB éberség-
ellenőrzést ad, akkor a vonat, a percenként megtett 
út alapján végzett sebességbecsléssel a célállomásig 

továbbítható. Ha a berendezés éberségellenőrzést nem ad, akkor az elő-
zőeken túl, az F.2.sz. Forgalmi Utasítás rendelkezéseinek megfelelően kell 
eljárni. 

10.9.1. A vonatbefolyásoló berendezés kezelésével és meghibásodásával 
kapcsolatos részletes rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza. 

10.10. A vonatban lévő mozdony(ok), mozdonyve-
zető által nem használt vezetőfülkéjének szabadba, 
utastérbe valamint poggyásztérbe nyíló ajtóit, abla-

kait le kell zárni, ha ott személyek nem tartózkodnak.

Veszély észlelése

A mozdonyok

 biztonsága

A nem használt vezető-

fülke lezárása

A sebességmérő, 

éberségi és vonatbefo-

lyásoló berendezés
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10.11. A mozdonyvezetőnek – a kapott felhatalma-
zás alapján – el kell indítania a vonatot (mozdonyt) 
akkor, ha az indulást vontatási ok sem akadályozza. 

10.11.1. A kézi működtetésű homokoló berendezést, az adott viszonyoknak 
megfelelően, a 20 tengelynél nagyobb vonatok esetében a kerékperdülés 
megelőzésére – ekkor is csak szakaszosan, csekély homok kibocsátásával 
– szabad működtetni. Váltókon, szigetelt síneken való áthaladás közben ke-
rülni kell a homokoló berendezés működtetését. 

10.11.2. A kerékperdülést a vonóerő csökkentésével, és ha van, akkor a kézi 
működtetésű perdülésgátlóval kell megszüntetni. A megperdült kerék alá 
kézi működtetéssel homokolni tilos! 

10.12. A mozdonyszemélyzet köteles a Forgalmi Uta-
sításban elrendelteken kívül a műszereket, az ellen-
őrzőlámpákat, a zajokat stb. is fi gyelemmel kísérni. 
Kutatni kell a gyanús vagy rendellenes zaj, szag stb. 

okát és ennek megfelelően kell intézkedni. 

10.12.1. Ha a tartózkodási idő lehetővé teszi, akkor meg kell győződni arról, 
hogy a tengelyágyaknál, csapágyaknál, mozgó alkatrészeknél és a kerékab-
roncsoknál nem mutatkozik-e a szokottnál nagyobb hőmérsékletű vagy 
üzemveszélyes melegedés, érzékelhető sérülés, rendellenesség. 

10.12.2. Az utastájékoztató berendezéssel felszerelt mozdonyok személyze-
te az adott vonathoz összeállított, valamint a rendkívüli események miatt 
szükségessé váló egyéb közleményeket köteles bemondani, illetve a beren-
dezést kezelni, a Forgalmi Utasításban előírt módon. 

10.13. Minden olyan eseményt, körülményt, amely a 
mozdony vagy a személyzet további vezényelhetősé-

gét befolyásolhatja, a lehető legkorábban jelenteni kell a mozdonyfelvigyá-
zónak, illetve a mozdonyirányítónak. 

10.13.1. Ugyancsak jelenteni kell azt is, ha az érkezés után olyan nagyobb 
javítás szükséges, amely a jármű vezénylését nem zavarja, de az elvégzésére 
előre fel kell készülni. 

A vonat megindítása

A mozdonyszemélyzet 

magatartása menet/

tartózkodás közben

Előjelentés vonalról
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11. A mozdony kiszerelése, kezelése

menet után

11.1. A menetközben észlelt hiányosságokat és rend-
ellenességeket az Üzemi Naplóba kell bejegyezni. Ha 
a mozdony javítást igényel, akkor azt szabatos meg-

jelöléssel és kellő részletességgel kell megrendelni. A menet után szükséges 
kisebb javításokat lehetőség szerint a forduló vontatási telepen kell elvé-
geztetni azért, hogy a mozdony a következő szolgálatra üzemképes állapot-
ban legyen. A sérült vagy hiányzó ólomzárakról eseménykönyvileg jelentést 
kell tenni.

11.1.1. Ha az Üzemi Napló adatai szerint gépvizsgálat esedékes, akkor a 
mozdonyvezető köteles azt időben a vontatási telepen (kijelölt vizsgálóhe-
lyen) kezdeményezni. A mozdonyfordulóban előírt gépvizsgálatokat a for-
dulóban kijelölt időben és helyen kell elvégeztetni, annak megtartásáért a 
területileg illetékes mozdonyfelvigyázó (vontatási műszaki irányító) felelős.

11.1.2. A nem fordulóban közlekedő mozdonyok gépvizsgálatát is az Üzemi 
Napló adatai alapján a mozdonyvezetőnek kell időben kezdeményeznie. A 
területileg illetékes mozdonyirányító felelős a mozdony beállításáért a vizs-
gálóhelyre és a vizsgálat elvégzéséért.

11.2. A felszerelési tárgyakat az épségük és meglétük 
szempontjából ellenőrizni kell, majd a tárolási helyü-
kön azokat elzárni.

11.3. A szolgálat befejezése után a mozdonyt a leje-
lentkező (a vontatási telepre bejáró) személyzetnek 
kell üzem- és kenőanyaggal kiszerelni a KSz Szakági 

és Helyi Függelékeiben megállapított normaidők fi gyelembevételével. A 
kivételezett anyagokat azonnal el kell ismerni. A korszerűsített dízelmoz-
donyokat az Utasítás III. részének 5.2. pontja szerint kell kenőanyaggal ki-
szerelni.

A mozdony érkezés 

utáni vizsgálata

A felszerelési tárgyak 

vizsgálata

A vontatójármű kisze-

relése üzemanyaggal
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11.3.1. A homokkészlet és dízeljárműveknél a hűtőfolyadék utántöltését a 
mozdonyszemélyzetnek kell kezdeményezni és az Üzemi Rendben kijelölt 
dolgozónak kell elvégezni.

11.3.2. Csak az előírt helyen és az előírt mennyiségű és minőségű anyagokat 
szabad kivételezni. A vételezésnél észlelt rendellenességekről haladéktala-
nul jelentést kell tenni.

11.3.3. Ha előre nem látott okból anyagvételezés vált szükségessé, akkor azt 
a mozdonyvezetőnek írásban jelentenie kell.

11.4. A mozdonyszemélyzet csak akkor távozhat el 
a mozdonytól, ha azt a legközelebbi szolgálattételre 
megfelelően előkészítette és a mozdony elhagyására 

vonatkozóan az Üzemi Rendben meghatározottak szerint járt el.

A mozdony elhagyása 

vontatási telepen
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12. Eljárás a mozdonyok hibája, balesetek és

menetakadályok esetén

 

12.1. A mozdonyon bekövetkezett bármilyen hiba 
megszüntetésénél a mozdonyszemélyzetnek a sze-
mélybiztonságot és a vonat üzembiztonságát kell 

szem előtt tartani. Ha a vonatot a mozdony hibája miatt meg kell állítani, a 
hibát a vonat és a vonal személyzetének közreműködésével a lehető legrö-
videbb idő alatt meg kell szüntetni, hogy a vonat, vagy legalább egy része a 
legközelebbi állomásig közlekedhessék. A hiba helyszíni javíthatóságát leg-
feljebb 10 perc alatt kell eldönteni. Ha a hiba a helyszínen 30 percen belül 
nem szüntethető meg, akkor segélymozdonyt kell kérni. A segélymozdony 
alkalmazását a mozdonyirányító a normaidőtől eltérően is elrendelheti.

12.1.1. Ha a mozdony üzemképtelenné vált, akkor a mozdonyvezető köteles 
gondoskodni a jármű szállításhoz szükséges előkészítéséről.

12.2. Ha a mozdonyon hiba, vagy sérülés következett 
be, a menetet csak akkor szabad folytatni, ha:

a hibát a mozdonyszemélyzet megszüntetett, vagy
a hibás részt üzemen kívül lehet helyezni, és nagyobb mértékű sérülés 
bekövetkezésétől, kifejlődésétől, illetve az ebből eredő baleset-, tűzve-
szély kialakulásától nem kell tartani.

12.3. Működő, vagy vonatban továbbított mozdony-
nál bekövetkezett hordműalkatrészek (hordrugó, 
függvas himba) törés esetén a menetet akkor szabad 

folytatni, ha a törés következtében a hordműben befeszülés nem lépett fel 
vagy a mozgás során nem következhet be.

–
–

A mozdony hibájának 

megszüntetése

A működési zavar 

okának vizsgálata és 

elhárítása

Mozdonyalkatrészek 

törése, lazulása
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12.3.1. Befeszülés – siklásveszély – esetén az ideiglenes helyreállításhoz se-
gélykocsit kell kérni. A menetet a helyreállítást vezető rendelkezése szerinti 
sebességgel szabad folytatni gépmenetben a legközelebbi vontatási tele-
pig, vonattal pedig a legközelebbi mozdonyváltó állomásig. 

12.4. A mozdony lemezes hordrugóját töröttnek kell 
tekinteni akkor, ha egy fő- vagy két melléklapja tö-
rött. 

12.4.1. Csavarrugó akkor törött, ha a rugórendszer sérült eleme a mozdony 
álló helyzetében nem vesz fel terhelést. 

12.4.2. Gumirugó (rugalmas elem) akkor szakadt, ha a gumiréteg valamelyik 
rugókeresztmetszetben teljesen elvált, a felületek egymáshoz viszonyítva 
elmozdultak. 

12.4.3. Törött hordrugóval a vonat max. 60 km/h, a váltókon 20 km/h sebes-
séggel a célállomásig továbbítható, a mozdony az előzőekben megadott 
sebességekkel a javítóbázisra közlekedhet. 

12.5. A kerékabroncs szakadása vagy a tengelycsap 
törése, továbbá a keréktárcsa-agy lazulása esetén 
a menet nem folytatható. Ilyen esetben segélyt kell 

kérni ideiglenes kerékpárcseréhez. 

12.6. A kerékabroncsot akkor kell elmozdultnak te-
kinteni, ha a kerékvázon és az abroncson levő, sugá-
rirányú fehér vagy vörös festékcsík határvonala nem 

esik egybe. A kerékabroncsot akkor kell lazának tekinteni, ha az alábbiak-
ban felsorolt jelenségek bármelyike fennáll:

feloldott fék mellett több különböző helyen, megközelítőleg sugárirány-
ban az abroncsra mért kalapácsütések nem adnak tiszta csengő hangot,
a kerékabroncs és a kerékváz között rozsdakiverődés látható,
az abroncs és a kerékváz csatlakozó élei sérültek,
a biztosítógyűrű sérült, laza vagy mellette rozsdakiverődés látható. 

–

–
–
–

Hordrugótörés

Kerékabroncs és

tengelytörés

Elmozdult, vagy laza 

kerékabroncs
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12.6.1. Ha a mozdonyvezető kerékabroncs elmozdulást állapít meg, akkor 
a lazaságra vonatkozó ellenőrzést különös gondossággal kell elvégezni. 
Amennyiben a kerékabroncs nem minősül lazának, akkor a vonatot a célál-
lomásig kell továbbítani és onnan a mozdonyt a legközelebbi vizsgálóhely-
re kell beállítani. 

12.6.2. Ha az abroncs lazának minősül, és azt vontatási telepen (vizsgálóhe-
lyen) állapítja meg a mozdonyvezető, akkor a mozdony a vontatási telepről 
(vizsgálóhelyről) nem járhat ki. Megállapításait jelentenie kell az illetékes 
mozdonyreszortosnak, illetve a vizsgálóhely szolgálatban levő vezetőjének. 
A mozdonyvezetőnek a továbbiakban a nevezettek – Üzemi Naplóba is be-
jegyzett szabatos – rendelkezése szerint kell eljárnia. 

12.6.3. Ha a vörös színjelölésű abroncs elmozdulását vagy az abroncslazu-
lást olyan helyen állapítja meg a mozdonyvezető, ahol nincs vontatási telep 
vagy vizsgálóhely, akkor ő maga köteles dönteni a mozdony futásképessé-
géről és az alkalmazható sebességről a 12.6.4.–12.6.5. pontok szerint. 

12.6.4. Ha az abroncs tengelyirányban nem mozdult el, a biztosítógyűrűje 
ép, az abroncs és a kerékváz között szemmel láthatóan hézag nincs, akkor a 
mozdony csak a legközelebbi vontatási telepig (vizsgálóhelyig) – személy-
szállító vonat kivételével – legfeljebb 60 km/h sebességgel továbbíthat vo-
natot. A laza abroncsú kerékpárt – ha az műszakilag lehetséges – a vonta-
tásból és a fékezésből ki kell iktatni. 

12.6.5. Ha az abroncs és a kerékváz kapcsolata nem felel meg a 12.6.4. pont-
ban felsorolt feltételeknek, akkor a mozdony vonatot nem továbbíthat, 
szolgálatképtelennek minősül, vontatási telepre való közlekedtetéséhez 
segélymozdonyt kell kérni. A mozdony ilyen esetben legfeljebb 25 km/h, 
kitérő irányba legfeljebb 5 km/s sebességgel továbbítható. 

12.7. A sérült lengéscsillapítót le kell szerelni vagy 
– ha az nem lehetséges – a leszakadt részt fel kell kö-
tözni úgy, hogy a mozdonyban, pályaberendezésben 

további sérülést ne okozhasson. 

12.7.1. A mozdony engedélyezett legnagyobb sebességének – ha a moz-
dony kezelési szabályzata ettől eltérően nem rendelkezik – legfeljebb felé-
vel közlekedhet, ha lengéscsillapítóját leszerelték vagy hatástalanná vált.

Lengéscsillapító 

sérülés
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12.8. A vontatómotor külső hűtés nélkül nem tartha-
tó üzemben. 

12.9. Ha a leoldott biztosító, elektronikus védelem 
vagy kismegszakító közvetlenül a csere, illetve vis-
szaállítása után ismételten kiolvad vagy leold, akkor 

az áramkör újbóli feszültség alá helyezése csak a zárlat helyének kiderítése 
és megszüntetése után történhet meg. 

12.10. Légsűrítő olajkenés hiánya esetén szolgálat-
képtelenséget kell jelenteni. Légsűrítő hajtómotor 

túláram esetén a védelem kétszer visszaállítható, ismétlődő hiba esetén 
szolgálatképtelenséget kell jelenteni. 

12.11. Üzemképtelen akkumulátortöltővel vontatási 
telepről kijárni tilos! Üzemelő vontatójármű akkumu-
látorának töltését rendszeresen kell ellenőrizni. Ak-

kumulátortöltő hiba esetén a vontatójármű legfeljebb egy óráig tartható 
üzemben. 

12.12. Hibás akkumulátorral vontatási telepről kijárni 
tilos! Hibásnak kell tekinteni az akkumulátortelepet 
olyan esetben is, ha az üresjárási feszültsége a név-

leges feszültség 90%-át ne éri el. Az akkumulátor áramkör üzem közbeni 
megszakadása esetén AT típusú töltőnél a feszültség hullámosság védelem 
jelez, HTV töltőnél az EÉVB hangja megváltozik, folyamatos felhívást ad. A 
továbbiakban a 10.13. vagy a helyzettől függően a 12.1. pont szerint kell 
eljárni. 

12.13. Tengelyágyolvadás esetén a mozdony szol-
gálatképtelen, az állomást nem hagyhatja el. Ha ez a 

nyílt vonalon következik be, akkor legfeljebb 10 km/h sebességgel a legkö-
zelebbi állomásig lehet közlekedni. 

12.14. A teendőket főként a sérült ütközők helyzete 
határozza meg akkor, ha az ütköző(k) leesésétől nem 

kell tartani. Ha a vonattal kapcsolódó ütköző sérült, akkor a mozdony a vo-
natot a legközelebbi állomásig max. 25 km/h, váltókon max. 5 km/h sebes-
séggel továbbíthatja. a vonattal kapcsolódó ütköző sérülése esetén a moz-

Üzemképtelen vonta-

tómotor szellőző

Vontatómotor

szellőző túláram

A légsűrítő hibái

Az akkumulátortöltő 

hibája

Az akkumulátortelep 

hibája

Tengelyágyolvadás

Ütközősérülés
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dony „hátul működő mozdonnyal közlekedő személyszállító ingavonatot” 
nem továbbíthat. Ha a vonattal nem kapcsolódó ütköző(k) sérült(ek), akkor 
a mozdony a vonatot a célállomásig továbbíthatja. 

12.14.1. Ha az ütköző(k) leesésének veszélye fennáll, akkor a sérült, de leesés 
ellen rögzített ütközőkkel a mozdony csak gépmenetben közlekedhet a leg-
közelebbi javítóbázisig. 

12.15. A vonat a célállomásig sebességkorlátozás 
nélkül továbbítható akkor, ha a pályakotró leesésé-

nek veszélye nem áll fenn, és a sérült rész nem közelíti meg 100 mm-nél 
jobban (a kocsivizsgálói kalapács fejhosszúsága 120 mm) a sínkorona felső 
síkját.
Ha a sérült rész az előző méret felénél is közelebb van a sínkorona síkjához, 
akkor segélyt kell kérni.
A két mérethatár közötti esetben folyóvágányon 25 km/h, váltókon 5 km/h 
sebességgel a következő állomásig közlekedhet, ahol segélyt kell kérni. 

12.16. A mozdony a honos vontatási telepre gépme-
netben közlekedhet. 

12.17. Ha a fogaskerékházból füst áramlik ki, de a ke-
rékpárok még forognak, akkor a vonatot max. 25 km/
h sebességgel lehet továbbítani a kérdéses forgóváz 
selejtezése után. Ha a kerékpárok már nem forognak, 

akkor a mozdony saját erővel nem mozgatható és a hajtómű megbontásá-
hoz segélyt kell kérni. 

12.18. Ha a kenőolaj elfolyt vagy elfolyhat, akkor a 
hajtóműházhoz tartozó vontatómotort le kell selej-
tezni, és a vonat a legközelebbi állomásra továbbít-

ható. Gépmenetben a legközelebbi javítóbázisra legfeljebb 60 km/h sebes-
séggel lehet közlekedtetni. 

12.19. Ha a keréklaposodás a kocsivizsgálói kalapács 
fejhosszúsága felét eléri, akkor a vonat a legközeleb-
bi állomásig max. 25 km/h sebességgel továbbítható. 

Az innen való továbbíthatóságról a honos gépészeti főnökség reszortosa 
dönt. 

A pályakotró sérülése

Vonókészülék szakadás

Fogaskerékházból 

hallható kattogó-

ropogó hang

Hajtóműház, olajteknő 

sérülés

Nagymérvű

keréklaposodás
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12.20. Ha a mozdonyvezető előtti homlokablak olyan 
mértékben sérült, hogy az a pálya, illetve jelzőberen-
dezés megfi gyelését zavarja, akkor a vonat a legköze-

lebbi állomásig, legfeljebb 25 km/h sebességgel továbbítható. A mozdony 
ezzel a sebességgel gépmenetben a javítóbázisra közlekedhet. 

12.20.1. Ha a segéd vezetőasztal előtti homlokablak sérült meg az előző-
ekben meghatározott mértékben, vagy a mozdonyvezető előtti ablakrész 
legfeljebb 1/3-át elfoglaló, de a kilátást még nem zavaró mértékű sérülés 
következik be, akkor a vonat a célállomásig 60 km/h sebességgel továbbít-
ható. A segédvezetői asztal előtti ablakmező 1/3-át meg nem haladó sérü-
lése esetén a vonat sebességkorlátozás nélkül továbbítható. 

12.20.2. Ha a szélvédő sérülése a 12.20.1. pontban leírt mértéket nem éri el, 
de a rögzítése balesetveszélyessé vált, akkor az alkalmazható sebességről, 
esetlegesen a segélymozdony kéréséről a mozdonyvezető dönt, a közleke-
dés biztonságának fi gyelembe vételével. 

12.21. A vontatott járművekben a vonalon keletke-
zett hibák megszüntetését a mozdonyszemélyzet 

köteles megkísérelni. Ha az elhárításra a helyszínen nincs lehetőség, akkor 
segélyt kell kérni. 

12.21.1. Kocsihiba esetén állomásokon az E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati 
Utasítás „Állomási vágányokon végzett javítások” fejezete (2.sz. függelék) 
szerint kell eljárni. 

12.21.2. Valamely kocsi üzemképességének megítélésénél – kocsivizsgáló, 
kocsiszolgálati művezető vagy reszortos távollétében – a mozdonyvezető 
véleménye a mértékadó. Ha a kocsiszolgálati dolgozó a mozdonyvezető 
megállapítását felülbírálja, akkor azt a menetigazolvány megjegyzés rova-
tába az utasítást adó nevével együtt be kell jegyezni. 

12.21.3. Központi ajtózárás meghibásodása esetén az F.2.sz. Forgalmi Utasí-
tás szerint kell eljárni. 

Homlokablak sérülés, 

beszakadás

A kocsihibák elhárítása
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12.22. Szolgálat közben a közlekedésbiztonságot 
veszélyeztető rendkívüli eseményről (baleset, veszé-
lyeztetés, szándékos vagy gondatlan cselekmény, 
tűzeset, jármű, pálya, felsővezeték, biztosítóberende-
zési hiba, stb.) körülményről, előre nem látott elhá-

ríthatatlan akadályról – a baleset elkerülése, a további károk elhárítása ér-
dekében tett helyszíni intézkedéseken túl – a mozdony személyzete köteles 
a 8.sz. függelék szerint jelentést tenni. 

12.22.1. A mozdony biztonságba helyezése után a mozdony személyzete 
köteles a vonat biztonságba helyezésére, fedezésére, a segélynyújtásra és a 
pálya szabaddá tételére irányuló munkákban részt venni. 

12.22.2. Ha a pályát víz borítja, akkor előtte meg kell állni. Amennyiben a 
víz szintje a sínkorona magasságát meghaladja, azon áthaladni csak a pálya 
műszaki felügyeletét ellátó szakember engedélyével és jelenlétében, legfel-
jebb 5 km/h sebességgel szabad. 

Eljárás rendkívüli 

esemény vagy veszély-

helyzet észlelése 

alkalmával
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13. Havazáskor és hófúváskor

követendő eljárás

13.1. Ha a mozdonyszemélyzet a vonalon nagyobb 
terjedelmű és magasságú hófúvásos helyeket, hóval, 
jéggel vagy zúzmarával erősen megterhelt lég- vagy 

felsővezetéket észlel, vagy ha megállapítja, hogy a a havazás miatt az alak-
jelzők nem mutatják minden kétséget kizáróan a helyes jelzési képet, akkor 
felszólítás nélkül köteles észleléseiről mozdonyrádión, mobiltelefonon, en-
nek hiányában a legközelebbi állomáson, ahol a vonat menetrend szerint 
megáll, jelentést tenni. Közvetlen veszély esetén a jelentést már a legköze-
lebbi értekezési helyről távbeszélőn meg kell tenni.

13.2. Az elfagyott alkatrészek felmelegítésére, ki-
olvasztására a fáklyát kell használni. A nyílt lánggal 
való felmelegítést, kiolvasztást körültekintéssel kell 

végezni, hogy tűz vagy egyéb kár ne keletkezzen. A gumit vagy más ég-
hető anyagot tartalmazó alkatrészt, nyomás alatt álló edényt nyílt lánggal 
kiolvasztani nem szabad. Az olvasztás során felhasznált eszközök visszama-
radt anyagainak elhelyezésére vonatkozóan a 7.1.1. pontban leírtakat kell 
betartani.

13.3. A mozdony jelzőlámpáit a rájuk tapadt hótól 
olyan gyakorisággal kell megtisztítani, hogy világí-
tóképességük fennmaradjon. A magasban végzett 
munkáknál fokozott óvatossággal kell eljárni a leesés 

és felsővezetékes vágányon az áramütés veszélye miatt. 

13.4. A vonatok behavazott pályán, az alkalmazott 
mozdonyoktól függően a D.4.sz. utasítás előírásai 
(3.sz. függelék) szerint közlekedhetnek. 

Jelentési

kötelezettség

Elfagyott alkatrészek 

kiolvasztása

A mozdony

jelzőlámpák tisztoga-

tása havazáskor

Közlekedés

behavazott pályán

E1_0604_v1.indd   59E1_0604_v1.indd   59 2007.06.04.   15:20:122007.06.04.   15:20:12



60

13.5. Ha valamely vonat vagy hókotrómenet a hóban 
elakadt és ha az elakadás, a kerékcsúszás homokszó-
rás, az előre-hátramenet végzése mellett sem szün-
tethető meg, akkor a további kiszabadítási kísérletet 

meg kell szüntetni. Ilyen esetben a vonat vagy hókotrómenet kiszabadítá-
sára segélyt kell kérni. 

13.5.1. Személyszállító vonat elakadása esetén a vonat fűtéséről – amíg ah-
hoz az energiaellátás és gőzfűtés esetén a víz is rendelkezésre áll – gondos-
kodni kell. A mozdonyvezető a mozdonyát nem hagyhatja el mindaddig, 
amíg erre vontatási felügyeleti közegtől utasítást vagy engedélyt nem kap. 

13.6. A mozdonyokat csak a D.4.sz. utasításban (3.sz. 
függelék) előírt eszközökkel és módon szabad hóaka-
dály áttörésére használni. 

Eljárás a hóakadályban

elakadt mozdony 

esetén

Hóakadály

áttörése
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III. RÉSZ

A DÍZELMOZDONYOK

MENETSZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓ

ÜZEMI ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOK 
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1. Általános rendelkezések

 

1.1. Az E.1. számú Utasítás III. részében (továbbiak-
ban: III. rész) foglalt szabályok a dízelmozdonyok, 

(motorkocsik, dízel-villamos vonatfűtőkocsik és vezérlőkocsik) személyze-
tére és mindazokra kötelezőek, akiknek munkaköre ezek üzemeltetésével 
összefügg.

1.2. A III. rész a dízelmozdonyok üzemére, menetszol-
gálatára valamint a személyi- és vagyonbiztonságra 

vonatkozó, az általános szabályokat kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz-
za.

Az utasítás hatálya

Az utasítás tartalma
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2. Személyi biztonsági szabályok

 

2.1. A dízelmozdony dízelmotorjával kapcsolatos elő-
írások a mozdonyban található valamennyi dízelmo-
torra vonatkoznak. A dízelmozdony üzembe helye-
zését az adott mozdonyra érvényes típusismerettel 

rendelkező mozdonyvezető, segéd-mozdonyvezető vagy saját használatú 
dízel járművezető képesítésű dolgozó végezheti. Az üzembe helyezéskor 
– a dízelmotor indítása előtt gondoskodni kell a jármű légfékkel, vagy kézi-
fékkel való állvatartásáról és az üzemi feltételeken (I. rész 9. fejezet) túlme-
nően a 2.1.1.–2.1.4. pontokban leírt feltételeket is biztosítani kell.

2.1.1. A dízelmozdony alatt, a tetőn, a géptérben és a védházban szemé-
lyek nem tartózkodhatnak és a gépészeti berendezéseket takaró fedelek-
nek az előírás szerinti helyükön kell lenniük. Ezt az üzembe helyezést végző 
személynek kell leellenőriznie. Kivételt képeznek azok a személyek, akik az 
üzembe helyezést végző személy utasítására a különböző gépészeti egysé-
geknél a motor indításában segítenek.

2.1.2. A mechanikus erőátvitelű mozdonyok erőátviteli lánca nyitott legyen. 
Ezt a főkapcsoló nyitott, vagy irányváltó középállásával kell biztosítani. Ezt 
szintén annak a személynek kell leellenőriznie, aki az üzembe helyezést 
végzi.

2.1.3. A hidraulikus (hidrodinamikus vagy hidromechanikus) erőátvitelű 
mozdonyoknál a hajtómű kikapcsolt állapotban legyen. Az üzembe helyező 
személynek ellenőriznie kell, hogy egy előzetes kényszerüzem miatt a haj-
tómű töltőmágnes vagy a fővezérlő tolattyú nincs-e mechanikusan vagy a 
vezéslési rendszer egyes elemeivel töltő állásban reteszelve.

2.1.4. A villamos hajtásrendszerű mozdonyoknál a főáramkör nyitott álla-
potban legyen. Ezt szintén annak a személynek kell leellenőriznie, aki az 
üzembe helyezést végzi.

A dízelmozdony 

üzembe helyezésének 

feltételei
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2.2. A mozdonyon, illetve az alatt, a tetőn, a gép-
térben és a védházban ellenőrzést, javítást, illetve 
egyéb munkát végezni csak üzemen kívül helyezett 

dízelmotornál és a jármű kézifékkel befékezett helyzetében szabad. Kivételt 
képeznek azok az ellenőrzési szempontok, amelyek kifejezetten működő dí-
zelmotorra, hajtóműre vannak előírva, ezek azonban a megfi gyelésre korlá-
tozódnak. Azon motorkocsik és vezérlőkocsik esetében, amelyeknél ezek az 
ellenőrzési munkálatok az utastérből végezhetők, gondoskodni kell arról, 
hogy ott utas ne tartózkodjék. Villamos felsővezeték alatt, a tetőn, illetve 
a járműszekrény azon részén, amely a megközelítési távolságon (E.101.sz. 
utasítás) belül találhatóak, ellenőrzési, szerelési munka nem végezhető. El-
kerülhetetlen esetben gondoskodni kell a felsővezeték feszültségmentesí-
téséről és a szabályszerű munkahelyi ideiglenes védőföldelésről (E.101 sz. 
utasítás).

2.2.1. A dízelmotoron és az erőátviteli berendezéseken szükségessé váló 
munkavégzésnél különös gondot kell fordítani a meleg alkatrészek – kipu-
fogórendszer, víz- és olajcsövek – megközelítésére, megbontása az égési, 
illetve forrázási sérülések megelőzésére. Gondoskodni kell a véletlen be-
indulás megelőzéséről a jármű feszültségmentesítésével, a késeskapcsoló 
kikapcsolásával vagy akkumulátor főbiztosító kiemelésével.

2.2.2. A mozdony villamos vezérlő, villamos segédüzemi, villamos fűtési be-
rendezéseit, melyek a járműszekrényhez (sínhez) képest 42 V-nál nagyobb 
feszültség alá kerülhetnek, megérinteni, illetve ezeken munkát végezni a 
következő feltételek mellett szabad:

a dízelmotort le kell állítani, a vezérlési rendszert feszültség-menetesíteni 
kell, kivéve akkor, ha a hibakeresés erre irányul.
a mozdony és a külső hálózat közötti segédüzemi csatlakozást meg kell 
szüntetni,
többes vezérlés esetén a két jármű között a villamos csatlásokat (vezér-
lés, fűtés, hangosítás) meg kell szüntetni.
a segédüzemi (250 V) és fűtési (1500 V) berendezéseken végzett mun-
káknál külön gondot kell fordítani ezek szabályozó berendezéseibe épí-
tett kondenzátorok kisütésére.

–

–

–

–

Munkavégzés

dízelmozdonyon
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3. Menetszolgálat

3.1. A dízelmozdonyt üzemelő motorral felügyelet 
nélkül hagyni nem szabad. Kivételt képeznek a táv-
vezérelt járművek és az I. rész 6.3.4. pontban megha-

tározott esetek.

3.2. A jármű működését üzem közben fi gyelemmel 
kell kísérni. A beépített műszerek, jelzőlámpák, hi-
batároló-kijelzők által jelzett értékeket kellő gyako-
risággal ellenőrizni kell. A műszerek, jelzőlámpák és 

hibatárolók hibajelzése, rendellenes zaj, rendellenes üzem esetén az okot 
fel kell kutatni és a hiba elhárításáról intézkedni kell.

3.2.1. Különös gondossággal kell eljárni a régebbi gyártású dízelmozdo-
nyoknál, amelyeknél a hűtővíz hőmérséklet szabályozása nem önműködő. 
Ezeknél az előírt hűtővíz- hőmérséklet szabályozása a mozdonyvezető fel-
adata.

3.3. Irányt és/vagy fokozatot váltani csak és kizárólag 
álló helyzetű és befékezett járműnél szabad. Villamos 
erőátvitelű dízelmozdonyokat sem vonattal, sem 

gépmenetben ellenárammal fékezni még veszély esetén sem szabad.

3.4. Középállomásokon, hosszabb tartózkodás ideje 
alatt a mozdonyszemélyzet köteles – a rendelkezésre 
álló idő alatt az alkatrészek hozzáférhetőségétől füg-
gően – a felügyeletére bízott járműveket megvizsgál-

ni, különös fi gyelemmel a menet közben esetleg észlelt rendellenességek-
re. 

3.4.1. Alapjáraton járó motornál ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rendel-
lenes zörejek és a tüzelőanyag-, kenőolaj- és hűtővízrendszer csővezetékei 

Beindított dízelmotor 

felügyelete

A dízelmozdonyok 

működésének üzem 

közbeni ellenőrzése
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épek és tömörek-e. Az elektronikus vezérlőrendszerek hibatárolóinak jelzé-
seit szintén meg kell fi gyelni. 

3.5. Távvezérlési kapcsolat létesítése, illetve bontása 
előtt a mozdony(ok) dízelmotorja(it) le kell állítani és 
a mozdonyokat feszültség mentesíteni kell. A kapcso-

lás szabályszerű végrehajtásáért a mozdonyvezető a felelős.

Távvezérlési kapcsolat 

létesítése
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4. Teendők a dízelmozdony

hibái esetén

 

4.1. Rendellenes zörejek esetén a zajok eredetét és 
természetét tisztázni kell. A vizsgálat eredményének 
értékelése a mozdonyvezető kötelessége. Ha olyan 

hibát észlel, amely a motor épségét veszélyezteti, akkor köteles azt azonnal 
megállítani. Ilyen esetben a menetet folytatni nem szabad, a jármű szolgá-
latképtelen. Ha a hibát a mozdonyvezető megszüntette, akkor a menetet 
folytatni kell, azonban a korábban hibás, de megjavított berendezés műkö-
dését fokozott fi gyelemmel kell kísérni. A hibát és a megszüntetés módját 
a honos gépészeti főnökségre vagy a műszaki vizsgálatra kijelölt szolgálati 
helyre érkezét követően, illetve személyzetváltás alkalmával azonnal jelen-
teni kell, és az „Üzemi Napló”-ba be kell írni.

4.1.1. A kenőolajnyomás-hiány védelem működése és rendellenes zaj együt-
tes észlelése esetén a motort újra indítani, illetve tovább üzemeltetni a hiba 
megszüntetéséig tilos!

4.1.2. A kenőolajnyomás-, túlfordulat- és a kartergázvédelmi berendezések 
a hibaelhárítást követően legfeljebb egyszer állíthatók vissza. Amennyiben 
az ismételt visszaállítás eredménytelen, akkor a járművet szolgálatképte-
lennek kell minősíteni.

4.2. Amennyiben a rendellenes működést a védelmi 
berendezést vezérlő egyéb elem hibája okozta, ki le-
het iktatni, ha a berendezést működésbe hozó para-

méter értéke egyéb műszerrel, vagy észleléssel ellenőrizhető (pl. „a hűtővíz 
túlmeleg” termosztát rossz, de a víz hőmérséklete a hőmérőről ellenőrizhe-
tő). Nem iktatható ki a dízelmotor kenőolajnyomás-, hűtővízhiány-, túlfor-
dulat-, a kartergázvédelmi berendezése.

Rendellenességek a 

dízelmotornál

Védelmi berendezések 

hibái
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4.3. A dízelmotor hűtővizének hőmérséklete nem 
haladhatja meg a túlnyomásos hűtőknél a 100°C-t, 

nyitott hűtőrendszereknél a 90°C-t. Ha út közben a dízelmotor hűtővíz hő-
mérséklete indokolatlanul megemelkedik, akkor át kell térni a kézi szabá-
lyozásra.

4.3.1. Ha a hűtővíz hőmérséklet növekedése nem szűnik meg, akkor a motor 
terhelését fokozatosan csökkenteni kell, az előidéző okot meg kell keresni 
és meg kell szüntetni. Tilos a dízelmotort azonnal leállítani! Visszahűtés cél-
jából a motort terheletlenül, kis fordulatszámon kell járatni.

4.3.2. Ha a hűtővíz hőmérsékletének növekedése következtében a rendszer 
nagymennyiségű hűtőfolyadékot veszít, a motort tovább üzemeltetni nem 
szabad. Fagyálló folyadékkal feltöltött rendszer esetén a mozdony szolgá-
latképtelen, egyéb esetben a lehetőségeknek megfelelően pótolni kell a hi-
ányzó mennyiséget. Amennyiben az eltávozott hűtővízmennyiség pótlásra 
került és az nem a megfelelő minőségű volt, abban az esetben ezt a honos 
gépészeti főnökségre vagy a műszaki vizsgálatra kijelölt szolgálati helyre ér-
kezést követően, illetve személyzetváltás alkalmával azonnal jelenteni kell 
és az „Üzemi Napló”-ba be kell írni. Intézkedni kell, hogy a legrövidebb úton 
a hűtővízkészletet az előírt minőségű hűtőfolyadékkal egészítsék ki.

4.4. A fő- vagy a fűtési áramköri rendszerekben be-
következett földzárlat esetén a védelem működésbe 
lépésekor a menetszabályzót alaphelyzetbe kell vis-
szaállítani, majd a vonat megállítása után a követke-

zők szerint kell eljárni: 

4.4.1. Amennyiben a védelem megszólalásán kívül azzal egy időben más 
jelenségek, így kábelégésre, szigetelőanyag égésre utaló füstszag nincs, a 
túláramvédelem nem oldott le, akkor a nagyfeszültségű rendszer könnyen 
hozzáférhető részeinek (irányváltók, kontaktorok, különös tekintettel a fő-
generátorra) szemrevételezése után, amennyiben rendellenesség nem ta-
pasztalható, illetve az észlelt hiba elhárításra került, a védelem visszaállítha-
tó és a menet folytatható. 

4.4.2. Ha ismételten földzárlat van, akkor a 4.4.1. pontban felsorolt jelen-
ségek mellett azon mozdonyoknál, ahol a vontatómotorok selejtezésére 

Hűtési rendszer hibái

Hibák a villamos erő-

átviteli és segédüzemi 

rendszerekben
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lehetőség van, a hibás motort selejtezni kell, ezután a menet folytatható. 
Ebben az esetben azonban csak olyan terhelésű vonat továbbítható, amely 
az üzemképes vontatómotorok számával arányban van. 

4.4.3. Ha a 4.4.1. és 4.4.2. pontokban felsorolt körülmények között jelentke-
ző földzárlatot nem sikerül behatárolni, megszüntetni, a földzárlatvédelem 
kiiktatható. Intézkedni kell, hogy a hiba a lehető legrövidebb időn belül ki-
javításra kerüljön a legközelebbi vizsgálóbázison, illetve gépészeti főnök-
ségen. 

4.4.4. Ha a földzárlat egyidejűleg más, pl. kábelégésre utaló jelenséggel, va-
lamint a túláramvédelem megszólalásával párosul, akkor az esetleges tűz 
megszüntetése után körültekintő hibafeltárást kell végezni. Amennyiben a 
sérült rész nem javítható, vagy nem selejtezhető, akkor a mozdonyt szolgá-
latképtelennek kell minősíteni. 

 Az előbbiek értelemszerűen vonatkoznak a 250 V-os segédüzemi rendszer-
re is. 

4.5. A villamos vezérlési rendszerben bekövetkezett 
földzárlat esetén a következők szerint kell eljárni: 

4.5.1. Egyvezetékes rendszernél (negatív ág testelt), a földzárlat a kismeg-
szakító vagy az olvadóbiztosító leoldásával egyidőben következik be. Eze-
ket egyszer szabad visszaállítani, illetve cserélni. A védelem újbóli leoldása 
után a menet csak akkor folytatható, amennyiben a hibát a mozdonysze-
mélyzet megszüntette, vagy a meghibásodott részt üzemen kívül helyezte 
és károsodás nem következhet be. 

4.5.2. Kétvezetékes rendszer hibajelzése esetén a menet fokozott fi gyelem-
mel a honos gépészeti főnökségig, illetve a legközelebbi mozdonyvizsgáló 
helyig folytatható. 

4.5.3. A 4.5.1. és a 4.5.2. pontokban leírtaknál kivételt képeznek a személy-
szállító ingavonatok hátul működő dízelmozdonyai. Ebben az esetben so-
ron kívül gondoskodni kell a hiba elhárításáról. Ennek sikertelensége esetén 
csak a legközelebbi állomásig szabad a mozdonyt a szerelvény végén mű-
ködtetni, innen körüljárást követően húzva kell közlekedni. Az eseményt a 
dízelmozdony „Üzemi Napló”-jában rögzíteni kell és az első érintett vontatá-

Hibák a villamos

vezérlési rendszerben
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si telepen, illetve vizsgálóbázison a hiba kijavítását kell kérni. 

4.6. Amennyiben a hidraulikus hajtómű üzemképes 
olajnyomás-védelmi és hidraulikaolaj túlmelegedés 
védelmi berendezései hibaelhárítást követően ismé-
telten leoldottak, akkor a mozdonyt szolgálatképte-

lennek kell minősíteni. Így kell eljárni a védelmet biztosító és az elektroni-
kus vezérlési elemek meghibásodása esetén is. 

4.6.1. Ha a hajtóműnél rendellenes zajok tapasztalhatók és az okot a moz-
donyvezető nem tudja megszüntetni, akkor a mozdonyt szolgálatképtelen-
nek kell tekinteni. 

4.6.2. A hidraulikus hajtómű vezérlési rendszerének meghibásodása esetén 
– VOITH gyártmányú hajtóművek kivételével –, ha erre van lehetőség, át kell 
térni a kézi vezérlésre. Ekkor azonban a vonatot csak az átkapcsolási sebes-
ség felső határának megfelelő sebességgel szabad továbbítani. 

4.7. Abban az esetben, ha a mozdonyt olyan üzem-
állapotban kell vontatni, hogy a hidraulikus hajtómű 
primer kenőszivattyúja nem kap hajtást (a dízelmotor 

nem üzemel), akkor a 4.7.1. illetve a 4.7.2. pont szerint kell eljárni. 

4.7.1. Amennyiben a hidraulikus hajtóműnek nincs szekunder szivattyúja, 
akkor a mozdonyt vontatni csak az irány- vagy fokozatváltó középállásba 
helyezése és reteszelése után szabad. Az előírás szerint reteszelt állást a 
mozdonyvezető köteles ellenőrizni, valamint ennek tényét az „Üzemi Nap-
ló”-ban rögzíteni és aláírni. Ha a rendellenesség ebben az esetben is fenn-
áll, akkor az erőátviteli láncot olyan helyen kell megszakítani – például a 
kardánok leszerelésével –, hogy a mozdony vontatása során a hajtóműbe 
semmilyen körülmények között ne legyen visszahajtás. Amennyiben szük-
séges, segélyt kell kérni. Így kell eljárni abban az esetben is, ha a szekunder 
kenőszivattyú meghibásodott, és a mozdonyt hidegen kell szállítani. 

4.7.2. Amennyiben a hidraulikus hajtómű rendelkezik szekunder kenőszi-
vattyúval (pl.: az M47-1200 és M47-1300 sorozat VOITH L3r4U2 típusú haj-
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tóműve), a menetiránynak megfelelő irányba kell az irányváltót kapcsolni, 
és ezt le kell ellenőrizni. A mozdonyt vontatni az engedélyezett sebesség 
legfeljebb 80%-ával szabad. 

4.8. A hidraulikus hajtóművel kényszerüzemet lé-
tesíteni (a töltőmágnes, illetve a fő-vezérlőtolattyú 
kiékelése) csak a nyílt vonalon bekövetkezett meg-

hibásodások esetén szabad úgy, hogy a vonat a legközelebbi állomásig 
továbbítható legyen. Kivételt képez, ha a vezérlési rendszer hibája a 4.6.1. 
pontban leírtakkal egyidőben jelentkezik. Tilos a kényszerüzem a VOITH 
gyártmányú hidraulikus hajtóműveknél. 

4.9. Üzemképes dízelmozdony(oka)t a 4.9.1.–4.9.5. 
pontok előírásai szerint kell vonatba sorozva szállíta-
ni: 

4.9.1. Dízelmozdonyt lehetőség szerint a vonómozdony után kell besoroz-
ni, fi gyelembe véve a könnyített vonóhoroggal ellátott járműre vonatkozó 
előírásokat. 

4.9.2. A fékberendezés kezelő szerveit az E.2 sz. Utasítás szerinti állásba kell 
helyezni. 

4.9.3. A szállított nem villamos erőátvitelű mozdony irány- vagy fokozatvál-
tóját a felügyeletét ellátó mozdonyszemélyzetnek kell középállásba helyez-
ni és reteszelni, illetve ezek végrehajtásáról köteles meggyőződni. 

4.9.4. Villamos erőátvitelnél a vontatómotorok áramkörének nyitottnak kell 
lennie. 

4.9.5. Hideg időjárás esetén intézkedni kell a hűtővíz rendszer elfagyásának 
megakadályozására. 

4.10. Az üzemképtelen dízelmozdony szállítása so-
rán az Utasítás I. részében előírtak mellett, fagyve-
szély esetén a III. rész 6.1.3. és 6.1.4. pontja szerint kell 
eljárni. 
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5. A menetszolgálat befejezése

utáni teendők

5.1. A menet befejezése után ki kell egészíteni a gáz-
olaj-, a kenőolaj-, a hűtővíz-, és a homokkészletet 
(üzemanyag anyagok). A mozdonyvezető köteles-
sége ezek szakszerű, a környezetet nem szennyező 

végrehajtásának ellenőrzése, a vételezett mennyiségek egyeztetése és el-
ismerése.

5.1.1. A kenőolaj és a hűtővíz vételezését követően a csővezetékek váltóit 
el kell zárni, a zárfedeleket helyükre kell tenni. A kenőolaj fi nomszűrőket a 
típustól függően meg kell vizsgálni, illetve kezelni kell.

5.2. A korszerűsített, újszállítású dízelmotorral üze-
melő mozdonyok (Bz sorozatú motorkocsi, M41 soro-
zatú, M44-400 sorozatú, M43-1200, M47-1200, M47-
1300 sorozatú és az M62-300 sorozatú mozdonyok) 
esetében az alábbiak szerint kell eljárni.

5.2.1. A menet befejezése után a korszerűsített dízelmozdonyokat üzem-
anyaggal ki kell egészíteni az 5.1. pont előírásai szerint, kivéve a motor 
kenőolajjal és a hidraulikus hajtóműolajjal feltöltött egységeket. Ezeknél 
a mozdonyszemélyzetnek csak olajszint ellenőrzést kell végeznie. A moz-
donyszemélyzetnek tilos motor kenőolajat és hidraulikus hajtóműolajat a 
menetigazolványra vételeznie és utántöltenie.

5.2.2. A korszerűsített dízelmozdonyoknál esetlegesen szükségessé váló olaj 
utántöltését a tervszerű karbantartás kivételével a mozdonyszemélyzetnek 
kell kezdeményezni a honos gépészeti főnökségen, vagy legközelebbi gép-
vizsgáló helyen.

5.3. A tárolóhelyre beállított dízelmozdony üzemme-
leg dízelmotorját leállítani csak megfelelő visszahű-
tés után szabad. A visszahűtést motorjáratással kell 

Dízelmozdony 

üzemanyag anyaggal 

történő ellátása

Korszerűsített dízel-

mozdonyok üzem-

anyaggal történő 

ellátása

A dízelmozdony beállí-

tása a tárolóhelyre
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elvégezni a hűtőzsaluk teljes nyitása mellett, alapjárati fordulatszámnál ma-
gasabb fordulatszámon, terhelés nélkül. Hidegvíz bevezetésével visszahű-
tést végezni tilos!
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6. Rendszabályok téli időjárásra

6.1. Fagyveszély esetén a dízelmozdonyok üzemelte-
tése során fokozott fi gyelemmel kell eljárni.

6.1.1. Üzemközben a zsalukon és a légbeszívó nyílásokon képződő jégréte-
get úgy kell eltávolítani, hogy szerkezeti károsodás ne keletkezzen. A légbe-
szívó nyílások csappantyúit téli üzemre kell állítani (belső szívás). Az utastér 
fűtés és szellőzés légcsatornájának külső nyílásait el kell vakolni (csak belső 
légáramlás).

6.1.2. A szabadban álló dízelmozdony hőntartó berendezését lehetőleg a 
segéd-aggregátor üzemeltetésével egyidejűleg kell üzemeltetni. Ezek hiá-
nyában a jármű dízelmotorját az előírt hűtővíz hőmérséklet eléréséig sza-
kaszosan kell járatni, aminek a gyakoriságát a külső hőmérséklet határozza 
meg. Ilyen esetben a dízelmozdonyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni, 
kivéve az I. részben meghatározott eseteket.
 Ha a dízelmozdony fedett, de fagyveszélyes hőmérsékletű helyiségben áll, 
a dízelmotor járatását csak akkor szabad végezni, ha megfelelő és üzemké-
pes elszívó berendezés áll rendelkezésre. Ennek hiányában a motor járatá-
sát a szabadban kell végezni.

6.1.3. Ha a dízelmotort, a segéd-aggregát dízelmotorját, vagy a hőntartó 
berendezést nem lehet működtetni, akkor a hűtővízrendszert vízteleníteni 
kell. A fagyálló folyadékkal feltöltött hűtővízrendszert nem kell vízteleníteni 
akkor, ha a hűtőfolyadék fagypontja kisebb a külső levegő hőmérsékleté-
nél.

6.1.4. A víztelenítés során ki kell nyitni és nyitva kell tartani valamennyi víz-
telenítő csapot, illetve csavart, beleértve a vezetőálláson és az utastérben 
elhelyezett fűtőtesteket és fűtőkazánt is. Ha szükséges, a megfelelő csőve-
zetékeket meg kell bontani. A víztelenítést a környezetvédelmi szempon-
toknak megfelelően és lehetőleg lehűlt, kb. 40°C hőmérsékletű hűtővíznél 
szabad végrehajtani.

Eljárás

fagyveszély esetén
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6.1.5. Önműködő gőzfejlesztővel vagy hőntartóval ellátott járműveknél a 
Kezelési Szabályzat alapján a külső hőmérséklet függvényében kell a hőn-
tartó, illetve gőzfejlesztő berendezést üzemeltetni vagy vízteleníteni.

6.1.6. A dízelmozdonyok hűtőfolyadék, illetve kenőolaj mennyiségének 
kiegészítése után – a hideg motor beindítását követően – a kenőolaj nyo-
mását, valamint a hűtő- és kenőolajrendszert fokozott gondossággal kell 
ellenőrizni.

6.1.7. Nem üzemelő (hideg) dízelmozdony átvételénél és átadásánál a fagy-
mentesítés tényét írásban kell rögzíteni a mozdony „Üzemi Napló”-jában.
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IV. RÉSZ

A VILLAMOSMOZDONYOK

MENETSZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓ

ÜZEMI ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOK 
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1. Általános rendelkezések

1.1. Az Utasításban foglalt szabályok az egyfázisú,
50 Hz, 25 kV névleges váltakozó feszültségről táplált 

villamosmozdonyok személyzetére, valamint mindazokra kötelezőek, akik-
nek munkaköre összefügg ezeknek a vmozdonyoknak az üzemeltetésével, 
javításával vagy baleseti elhárításával.

1.2. Az Utasítás tartalmazza a villamosmozdonyok 
üzemének, menetszolgálatának, javításának és a sze-

mélyi biztonságnak az általános szabályokat kiegészítő rendelkezéseit, a 
MÁV Rt. villamosított vonalaira vonatkozóan. 

1.3. Villamosmozdonyok berendezéseinek üzembe 
helyezésénél vagy vizsgálatánál az Utasítás I. rész 1. 
fejezetében előírtak mellett ismerni kell és be kell tar-

tani a villamos javítóvágányokra és kikapcsolható felsővezetéki szakaszokra 
vonatkozó Végrehajtási Utasítások és a helyi Üzemi Rendben foglaltak ren-
delkezéseit is. 

1.4. Villamosmozdony 25 kV-os áramkörét csak az 
arra felhatalmazott, villamos mozdonyvezetői vizs-
gával rendelkező személyek, a villamos mozdonyve-

zetők felügyelete alatt villamos mozdonyvezetői gyakorlatot teljesítők és a 
vontatási telep területén sajáthasználatú villamos vasúti járművezetők he-
lyezhetik feszültség alá. 

Az Utasítás hatálya

Az Utasítás tartalma

Kapcsolatos műszaki 

utasítások

Villamosmozdonyok 

üzembe helyezése
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2. Villamos berendezések megközelítése,

megérintése

 

2.1. A villamosmozdony bármely részét, amely fe-
szültség alá kerülhet, csak akkor szabad megközelí-
teni, illetve megérinteni, ha a következő feltételek 
egyidejűleg teljesülnek.

az áramszedőket leeresztették,
a villamos mozdonyt külső áramforrás (mozdonyszíni csatlakozás, villa-
mos vonatfűtés, stb.) nem táplálja,
a mozdony távvezérlési kábellel nem csatlakozik másik mozdonyhoz, il-
letve vizsgálókészülékhez,
a villamos gépek egyike sem forog,
a kondenzátorok nem tárolnak energiát,
a vezérlő áramköri hibakeresés kivételével a villamos mozdonyt a földelő 
kapcsolóval leföldelték,
tetőmunkálatoknál a felsővezetéket is szabályszerűen leföldelték, és a 
szomszédos vágányok feszültség alatt álló felsővezeték szerelvényei sem 
veszélyeztetik a biztonságos munkavégzést. Törekedni kell azonban arra, 
hogy tetőmunkálatokra felsővezeték nélküli vágányon kerüljön sor.

2.1.1. Bekapcsolt felsővezeték alatt levő villamosmozdony tetőberendezé-
seit még közvetve sem szabad megérinteni!

2.1.2. Az érintésveszélyre fokozottan ügyelni kell az olyan villamosmozdo-
nyoknál, ahol az oldaljárdáról a feszültség alatt álló tetőberendezés kézzel 
megközelíthető (E.101.sz. utasítás). Az ilyen villamosmozdonyok oldaljárdá-
in csak a tetőberendezés szabályszerű leföldelése után szabad tartózkodni.

2.1.3. Feszültség alatt álló felsővezeték alatt a mozdony véletlen feszültség 
alá helyezésének elkerülése érdekében a vezetőasztal reteszkulcsot a hiba-
elhárítás idejére a hibaelhárítást végző dolgozó köteles magánál tartani ak-
kor, ha azt földelés céljából nem kell a szelektáló váltóban elhelyezni.

–
–

–

–
–
–

–

A villamos berendezé-

sek megérintésének 

feltételei
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3. Villamos vontatójármű berendezéseinek

kezelése

 
3.1. Az irányváltó kapcsolókat a kívánt menetirány-
nak megfelelően kell beállítani. Ezeket működtetni 
csak a villamosmozdonyok álló és befékezett hely-

zetében, a vontatómotorok áramának, illetve a vonóerő nulla értéke esetén 
szabad. 

3.1.1. Emelkedő pályarészen megállított vonatot úgy kell indítani, hogy a 
fékberendezés feloldása után a vonat hátrafelé ne tudjon megmozdulni. 

3.2 A szolgálat megkezdésekor az áramszedők műkö-
dését ellenőrizni kell. Hibás működésű áramszedővel 
a vontatási telepről kijárni tilos!

3.2.1. Vonattovábbítás közben a villamosmozdony menetirány szerinti hát-
só áramszedőjét kell használni. Ettől eltérni tolatási mozgás közben, vagy 
akkor szabad, ha a menetirány szerinti hátsó áramszedő nem helyezhető 
üzembe

3.2.2. Két áramszedővel szerelt mozdony egy üzemképes áramszedővel a 
vonatot a célállomásig továbbíthatja. Ezt követően alkalmas javítóbázisig 
kell közlekedtetni.
Egy motorkocsival közlekedő motorvonat egy üzemképes áramszedővel 
a javítóbázisig közlekedhet. Két motorkocsival közlekedő motorvonat egy 
üzemképes áramszedővel legfeljebb a célállomásig, illetve utasok nélkül a 
javítóbázisig közlekedhet.

3.2.3. Több egymáshoz kapcsolt villamosmozdony közül csak kettő áram-
szedője engedhető fel, kivétel a kettőnél több egységből álló villamos mo-
torvonat.

A villamos

ellenkapcsolás tilalma

A villamosmozdony 

áramszedőinek

használata
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3.3. Feszültségmentes felsővezeték szakasz alatt át-
haladni csak kikapcsolt főmegszakítóval és leeresz-
tett áramszedővel szabad. Az áthaladás előtt gondos-

kodni kell arról, hogy a feszültségmentes szakasz alatt a villamos mozdony 
(a vonat) lendületével haladhasson át.

3.3.1. A feszültségmentes szakasz előtt – alkalmas helyen – az áramszedő le-
ereszthetőségét ki kell próbálni. Zord időjárási viszonyok esetén az áramsze-
dő megbízható leereszkedését többször is ellenőrizni kell. Ha az áramszedő 
nem ereszkedik le, akkor a menetet folytatni csak a hibás áramszedő üze-
men kívül helyezése (selejtezés) után szabad. Amennyiben a körülmények 
szükségessé teszik, az Utasítás IV. rész 3.8.2. pontja szerint kell intézkedni. 

3.4. Fázishatár alatti áthaladáskor a főmegszakítót ki 
kell kapcsolni. Az egy vonatban közlekedő, közvetle-
nül egymás után kapcsolt villamosmozdonyok közül 

csak a menetirány szerinti utolsó haladhat át feleresztett áramszedővel a 
fázishatár alatt. 

3.4.1. Több egységből álló villamos motorvonat esetén a fázishatár jelző 
előtt kell az áramszedőket leereszteni és az ingavonatokra érvényes „Fő-
megszakítót be!” jelző után kell az áramszedőket felereszteni. 

3.4.2. Ha a villamosmozdony a fázishatár előtt úgy állt meg, hogy a fázisha-
tár bekapcsolása nélkül továbbhaladni nem tud, akkor a fázishatáron való 
áthaladást két részletben kell végrehajtani. Ilyen esetben a lakat levétele 
után először a feszültségmentes szakaszt arról a felsővezeték szakaszról kell 
bekapcsolni, amelyik szakasz alatt a mozdony áll. Ezután a mozdonynak el 
kell haladnia a fázishatár szakaszolót tartó oszlopig, itt meg kell állnia és 
a szakaszolót ki kell kapcsolni. Ezt követően a feszültségmentes szakaszt a 
menetirányba eső felsővezetéki szakaszról a megfelelő szakaszoló bekap-
csolásával kell feszültség alá helyezni. Ezután a villamosmozdony a fázisha-
tár alól kihaladhat. 

Ha a vontatójármű a fázishatár semleges szakasza alatt állt meg, akkor a 
kihaladáshoz csak a menetirányba eső felsővezetékről tápláló szakaszoló 
bekapcsolására van szükség. Ennek megtörténte után a jármű a feszültség-
mentes szakasz alól ugyancsak kihaladhat. 

Áthaladás feszültség-

mentes szakasz alatt

Áthaladás

fázishatár alatt
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Mindkét esetben a kihaladás után meg kell állni, a bekapcsolt szakaszolót ki 
kell kapcsolni és a korábban levett lakatokkal a szakaszolókat eredeti hely-
zetüknek megfelelően le kell lakatolni. 

3.4.3. A fázishatár szakaszolójának működtetését az adott felsővezetéki há-
lózatot felügyelő szervezet elektrikusának vagy diszpécserének jelenteni 
kell. 

3.4.4. A fázishatár alatt megállt, több egységből álló villamos motorvonat 
csak a menetirány szerinti első motorkocsi áramszedőjének használatával 
haladhat ki a fázishatár alól. 

3.4.5. Távvezérelt fázishatár működtetését a megállás helyének, a mozdony-
vezető nevének és a vonat számának (mozdony pályaszámnak) közlése 
mellett rádión, mobiltelefonon vagy pályatelefonon az adott felsővezetéki 
hálózatot felügyelő szervezet elektrikusától vagy diszpécserétől kell kérni. 
Az áthaladás megtörténtét ugyanezen a módon vissza kell jelenteni. Ha a 
fázishatár-szakaszoló távműködtetése bármely ok miatt nem lehetséges, 
akkor az elektrikus, illetve diszpécser rendelkezésének megfelelően a moz-
donyvezetőnek kell a kapcsolást hajtókarral elvégezni. A hajtókar a hajtás-
szekrény közelében elhelyezett dobozban található, melyet a fázishatár-la-
katkulccsal lehet kinyitni. Amennyiben az elektrikussal, illetve diszpécserrel 
az értekezés nem lehetséges még a forgalmi szolgálattevő, illetve a forgalmi 
vonalirányító útján sem, akkor a helyszíni kapcsolás nem hajtható végre, 
segélyt kell kérni. 

3.4.6. Az összes fázishatárszakaszoló egyidejű bekapcsolására csak az adott 
felsővezetéki hálózatot felügyelő szervezet elektrikusa vagy diszpécsere ad-
hat utasítást. A nem motoros működtetésű szakaszolóknál a bekapcsolás 
előtt a reteszelést le kell szerelni. Ilyenkor az elektrikus, diszpécser – órájá-
nak a mozdonyvezető órájával történt egyeztetése után – köteles pontosan 
és félre nem érthető módon (óra, perc megadásával) megadni azt az idő-
pontot, amikor a mozdonyvezető a fázishatárnál az összekapcsolást vég-
rehajthatja. A fázishatár szakaszolókat ilyen esetben egy másik mozdony 
személyzete vagy az adott felsővezetéki hálózatot felügyelő szervezet kap-
csolja ki. 
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3.5. Vonattovábbítás közben ügyelni kell a főmeg-
szakító bekapcsolása után a vonat energiaellátásá-
nak visszakapcsolására is. 

3.6. A mozdonyvezetőnek szolgálat közben a felső-
vezetéket is meg kell fi gyelnie, egyrészt az áramsze-
dő megfelelő működésének ellenőrzése, másrészt a 
felsővezeték olyan hibáinak felderítése érdekében, 

amelyek a közlekedő vonatok biztonságát veszélyeztetik. Veszély észlelése 
esetén az Utasítás I. rész 10. fejezetében meghatározottak szerint kell eljár-
ni. Ha a hibás felsővezetéki szakasz veszélyezteti a járművek akadálymentes 
elhaladását, akkor az áramszedőt le kell ereszteni és a vonatot a legrövi-
debb fékúton belül meg kell állítani 

3.6.1. A pályán és a felsővezetéken észlelt hibákat a honos szolgálati főnök-
ségnek is jelenteni kell.

3.7. Menet közben bekövetkezett áramszedő sérülés 
esetén azonnal meg kell állni. Az eseményt mozdony-
rádión vagy mobiltelefonon a mozdonyirányító, vagy 

a legközelebbi állomásról a forgalmi szolgálattevő útján az adott felsőveze-
téki hálózatot felügyelő szervezet elektrikusának vagy diszpécserének je-
lenteni kell. A jelentésben pontosan meg kell határozni a felsővezetéki hiba 
helyét, jellegét és az áramszedő sérülésének mértékét. 

3.7.1. Mozdonyrádió, mobiltelefon hiánya esetén ha továbbhaladásnak mű-
szaki akadálya nincs, a jelentés megtételére a vonatot a legközelebbi állo-
máson még akkor is meg kell állítani, ha ott menetrend szerint áthaladna. 

3.7.2. A sérült áramszedőt le kell ereszteni, ha ez nem lehetséges vagy ennek 
ellenére a sérült áramszedő a környezetét, illetve a felsővezetéki berende-
zést továbbra is veszélyezteti, akkor a mozdonyirányító útján az adott felső-
vezetéki hálózatot felügyelő szervezet intézkedését (segítségét) kell kérni. 

A vonat villamos

energiaellátása

Teendők

áramszedő sérüléskor

A felsővezeték

megfi gyelése,

a hibák jelentése
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3.8. A mozdonyvezetőnek szolgálat közben a felső-
vezeték feszültségét is fi gyelemmel kell kísérnie. Ha 
a felsővezeték feszültségének értéke a 29 kV-ot mg-
haladja, a főmegszakítót ki kell kapcsolni. Ha a felső-
vezeték feszültsége a vonat gyorsítása közben nem 

éri el a névleges 25 kV értéket, akkor a mozdony teljesítményét úgy kell 
szabályozni, hogy a vonalfeszültség értéke 20 kV-nál kisebb értékűre ne 
csökkenjen. 

3.8.1. Ha a felsővezeték feszültségkimaradását a mozdony hibája okozta, 
akkor ennek tényét és okát mozdonyrádión, mobiltelefonon a mozdony-
irányító, vagy a legközelebbi állomásról a forgalmi szolgálattevő útján az 
adott felsővezetéki hálózatot felügyelő szervezetnek jelenteni kell. A hiba 
elhárítása után a menetet folytatni lehet. 

3.8.2. Ha a mozdony a felsővezetéken ismételten zárlatot okoz, akkor az 
áramszedő(ke)t le kell ereszteni, és a mozdonyt szolgálatképtelennek kell 
tekinteni. 

3.8.3. A felsővezeték feszültségének megszűnése, majd megjelenése után 
a vonatokat az alábbi sorrend és várakozási idő betartásával szabad meg-
indítani, illetve gyorsítani, ha az illetékes szakaszirányító másként nem ren-
delkezik. 

3.9. Középállomásokon a tartózkodási idő alatt a 
mozdonyszemélyzet köteles a vonatkozó biztonsági 
szabályok betartásával a villamosmozdonyt átvizs-
gálni.

3.9.1. Meg kell győződni arról is, hogy a tetőberendezéseknél mutatkozik-e 
a földről rálátással megállapítható sérülés. 

Teendők a felsővezeték 

villamos energiaellátá-

si zavarai, kimaradása 

esetén

Villamosmozdony 

vizsgálata

középállomáson

Vonatnem Várakozási idő

1. gyorsvonat 
2. személyvonat 
3. tehervonat 

0 perc 
1 perc 
2 perc 

E1_0604_v1.indd   89E1_0604_v1.indd   89 2007.06.04.   15:20:182007.06.04.   15:20:18



90

3.9.2. A főmegszakító 12 literes légtartályát szolgálatonként legalább egy-
szer vízteleníteni kell. 

3.10. Villamos fékberendezéssel ellátott villamos-
mozdonyoknál a villamos féket a vonali ellenőrző 
fékpróba után használni kell, amennyiben kizáró kö-
rülmény nem merül fel. Jól működő villamos fékbe-

rendezést nem szabad kiiktatni. 

3.11. A V43 sorozatú mozdonyok vontatómotor szel-
lőzésének (560 jelű) téli-nyári átkapcsolóját novem-
ber 10-től március 10-ig, 0 Celsius foknál kisebb külső 
hőmérséklet esetén kell „téli” állásba fordítani. Márci-

us 10. és november 10. között az átkapcsolót „nyári” állásban leólmozva kell 
tartani.

A villamos

fékberendezés

használata

Téli-nyári

vontatómotor

szellőztetés
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4. Villamos vontatójárművek meghibásodásaira

vonatkozó szabályok

 

4.1. A mozdonyvezető a mozdony meghibásodásá-
nak, illetve szolgálatképtelenségének megelőzésére 
köteles:

A vontatójármű műszaki állapotát szolgálatban folyamatosan fi gyelni, 
illetve ellenőrizni,
A kezdődő szerkezeti rendellenességeket, illetve az erre utaló jelensége-
ket kiértékelni és megfelelő módon jelenteni.

4.1.1. Tilos a vonali hibakeresés során:
kontaktort, mágneskapcsolót lángtölcsér nélkül bekapcsolni, működtet-
ni,
túláram- és túlfeszültség-védelmi berendezés beállított értékét megvál-
toztatni, az áramkörből kiiktatni,
az előírttól eltérő (nagyobb) értékű és típusú biztosítót használni, illetve 
biztosítót az áramkörből kiiktatni.

4.1.2. Veszély esetén a vonatot meg kell állítani és a villamosmozdony fő-
áramkörét feszültségmentesíteni kell. A feszültségmentesítést azzal a keze-
lőszervvel kell elvégezni, amelyik az áramszedőt és a főmegszakítót egyide-
jűleg kapcsolja ki.

4.1.3. Ha a leoldott biztosító, elektronikus védelem vagy kismegszakító köz-
vetlenül a csere, illetve visszaállítása után ismételten kiolvad vagy leold, ak-
kor a kérdéses áramkört újból feszültség alá helyezni csak a zárlat helyének 
kiderítése és megszüntetése után szabad.

4.1.4. Leólmozott elektromechanikus túláram védelmek közül csak az aláb-
biak állíthatók vissza:

a fűtési túláram védelmi relé abban az esetben, ha a zárlat nem a mozdo-
nyon keletkezett,
a primer túláram védelmi relé akkor, ha egyidejűleg a fűtési túláram vé-
delmi relé is leoldott,

–

–

–

–

–

–

–

Általános

szabályok
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a diff erenciál védelmi relé akkor, ha a fűtési áramkörben levő biztosítók-
kal együtt oldott le.

Ha a védelmek visszaállítása után a főmegszakító kikapcsol, akkor újból be-
kapcsolni csak a zárlat helyének kiderítése és megszüntetése után szabad.

4.1.5. Ha a villamosmozdonyok vontatómotorja úgy hibásodik meg, hogy a 
vontatómotor forgórészének forgását a hiba nem akadályozza és ez a gép-
térből a gépvizsgáló ablakon keresztül megállapítható, akkor a hibás motor 
feszültségmentesítése (selejtezése) után a menet folytatható.
Vontatómotorköri túláramvédelem leoldása esetén, ha a meghibásodás 
egyértelműen nem állapítható meg, akkor a védelem egyszer visszaállítha-
tó és a menet folytatható. Ismételt leoldás esetén a vontatómotort selejtez-
ni kell.

4.1.6. Villamosmozdonyok vontatómotor áramköri kábeleinek zárlata, vagy 
zárlatának gyanúja esetén a mozdony 10 km/h-nál nagyobb sebességgel 
addig nem mozgatható, ameddig a kábeleket le nem kötötték, illetve a 
szénkeféket ki nem szerelték.

4.1.7. Ha a mozdony főegyenirányítói, inverterei közül egy meghibásodik, 
akkor a menet a hibás berendezés feszültségmentesítése (selejtezése) után 
folytatható.

4.1.8. A sebességszabályozó kör által beállított sebességtől függetlenül a 
villamosmozdony sebességének tényleges értékét mindig a sebességmérő 
műszer mutatja.

4.2. Minden sorozatnál szolgálatképtelenség 

4.3. A V46 sorozatú mozdonynál és villamos motor-
vonatnál szolgálatképtelenség. A V43 és V63 sorozatú 
mozdonyoknál nem szolgálatképtelenség akkor, ha a 
védelem működésével egyidejűleg a vezetőfülke fű-

tési biztosító is kiolvad.

–

Eljárás a primer

túláramvédelem

leoldásakor

Eljárás a primer 

földzárlatvédelem 

leoldásakor
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4.4. A V43 sorozatnál selejtezni kell a hibás vontató-
motor áramkört, a V46 sorozatnál, ha más védelem 
nem működött, akkor egyszer visszaállítható. Ismét-
lődő leoldás esetén szolgálatképtelenség.
A V63 sorozatnál 004-036 pályaszámú mozdonyok-

nál selejtezni kell a hibás forgóváz motorjait, a 037 és nagyobb pályaszámú 
mozdonyoknál, ha más védelem nem működött, akkor az egyszer visszaál-
lítható. Ismétlődő leoldás esetén selejtezni kell a hibás forgóváz vontató-
motorjait. 

4.5. Ha vontatómotor hiba miatt kerül sor selejtezés-
re, intézkedni kell annak mielőbbi ellenőrzése iránt. 
V43 (EZV-KZ) működése esetén, ha más védelem nem 
oldott le, akkor az egyszer visszaállítható. Ismétlődő 

leoldás esetén a hibás vontatómotor áramkört selejtezni kell. Kikapcsolt 
motorkontaktorok melletti leoldás esetén visszaállítható. V46 sorozatnál, 
ha más védelem nem oldott le, akkor az egyszer visszaállítható. Ismétlődő 
leoldás esetén a kérdéses forgóváz motorjait selejtezni kell. V63 sorozatnál, 
ha más védelem nem oldott le, akkor az egyszer visszaállítható. Ismétlődő 
leoldás esetén a kérdéses forgóváz motorjait selejtezni kell. 

4.6. Vontatási üzemben a 4.4. és 4.5. pontban leírtak 
szerint a hibás vontatómotort selejtezni kell. V43 so-
rozatnál egy üzemképes vontatómotorral legfeljebb 
a honos vontatási telepig lehet vonatot továbbítani. 

V46 sorozatnál egy üzemképes forgóvázzal, ha ez elegendő a feladat elvég-
zéséhez, akkor a következő vizsgálatig üzemben tartható. V63 sorozatnál 
négy, vagy ennél kevesebb üzemképes vontatómotorral legfeljebb a honos 
vontatási telepig lehet a vonatot továbbítani. Fék túláramnál a visszaállítás 
után a villamos féket selejtezni kell. 

4.7. V46 sorozatnál egyszer visszaállítható. Ismételt 
leoldás esetén szolgálatképtelenség. V63 sorozatnál 
egyszer visszaállítható. Ismételt leoldás esetén a kér-
déses forgóváz vontatómotorjait selejtezni kell. 

Eljárás a főáramköri 

szekunder (váltakozó 

áramú kör) túláramvé-

delem leoldásakor

Eljárás az egyenirá-

nyító túláramvédelem 

leoldásakor

Eljárás a vontatómotor

túláramvédelem

leoldásakor

Eljárás

a szimmetriavédelem 

leoldásakor
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4.8. V43 sorozatnál, ha a védelem már olyan motorfe-
szültségnél működik, hogy a vonat menetideje nem 
tartható, akkor a hibás egyenirányítót selejtezni kell. 

4.9. V43, V63 sorozatnál visszaállítható a főmegsza-
kító bekapcsolása érdekében, de a fűtési kontaktor 
csak a zárlat megszüntetése után kapcsolható be. 

4.10. Villamosmozdonyt földzárlatos vontatómo-
tor-, segédüzemi- és akkumulátor áramkörrel – ha 
a földzárlat működési zavart, tűzveszélyt nem okoz 
– legfeljebb a legközelebbi „V” jelű vizsgálatig szabad 

üzemeltetni. Ha a földzárlat működési zavart, vagy tűzveszélyt okoz, akkor a 
mozdony földzárlatos áramkörét tilos feszültség alá helyezni!
Villamosmozdony földzárlatos vontatómotorköri, segédüzemi áramkörrel 
vontatási telepről csak az alábbi esetekben járhat ki:

a földzárlatos áramkör mindkét ágát kétséget kizáróan feszültségmen-
tesítették,
V43 sorozatú mozdonynál akkor, ha a vontatómotorköri időszakos 
földzárlat a vontatómotor selejtezésének a következménye,
V63 sorozatú mozdonynál akkor, ha a vontatómotorköri időszakos 
földzárlat a fékellenállás beázásának a következménye. 

4.11. Olajkeringetés nélkül személyszállító vonat a 
célállomásig, tehervonat a legközelebbi állomásig 
továbbítható. Ezt követően gépmenetben a javító 
bázisig kell közlekedni. 

4.11.1. Üzemképtelen olajhűtő szellőzővel:
V43 sorozat: A legközelebbi „V” jelű vizsgálatig korlátozás nélkül közle-
kedhet,
V46 sorozat: a 2. forgóváz selejtezése után csak gépmenetben a javítóbá-
zisig közlekedhet,
V63 sorozat: személyvonat célállomásig, tehervonat a legközelebbi állo-
másig továbbítható. Gépmenetben a javítóbázisig lehet közlekedni. 

–

–

–

–

–

–

Eljárás az egyenirányí-

tó belsőzárlat védelem 

működésekor

Eljárás a vonatfűtési 

túláramvédelem

leoldásakor

Eljárás

a földzárlatvédelem 

leoldásakor

Eljárás

a főtranszformátor 

hibája esetén
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4.11.2. A Bucholz védelem 2. fokozatának működése minden sorozatnál 
szolgálatképtelenség. 

4.12. V43 sorozatnál legfeljebb 500 tonna elegytö-
megig a vonatot csak a legközelebbi állomásig sza-
bad továbbítani. Ezt meghaladó vonatterhelés esetén 

a mozdony szolgálatképtelen és csak gépmenetben szabad a legközelebbi 
javítóbázisig közlekedni. 

4.13. V43 sorozatnál a vonatot a legközelebbi állo-
másig szabad továbbítani. Innen a mozdony gépme-
netben, a vontatómotorok téli szellőztetésével legfel-
jebb a honos főnökségig közlekedhet. 

4.14. V43 sorozatnál a himbacsapszeg törése, vagy 
kicsúszása esetén a vonat a legközelebbi állomásig 
max. 5 km/h sebességgel továbbítható. Innen a moz-

dony 5 km/h sebességgel a legközelebbi javítóbázisig közlekedhet. 

4.15. V43 sorozatnál szakadt vonórúddal a vonat nem 
továbbítható, a mozdony gépmenetben a nyílt pályán 
legfeljebb 25 km/h, a váltókon 5 km/h sebességgel a 

legközelebbi vizsgálóbázisig közlekedhet. Vonórúd görbülés esetén a vonat 
nyílt pályán max. 60 km/h, váltókon 20 km/h sebességgel a célállomásig 
továbbítható. A mozdony a honos vontatási telepre gépmenetben közle-
kedhet. Azt a forgóvázat, amelynek a vonórúdja sérült, selejtezni kell. 

4.16. V43 sorozatnál a géptéri vizsgálóablakon ke-
resztül megállapított forgórész bandázs szakadás 
esetén a mozdony a hajtómű szétkötése előtt nem 

mozgatható. 

Eljárás a simító-fojtó 

szellőző hibája esetén

Eljárás üzemképtelen 

segédüzemi egyenirá-

nyító szellőző esetén

Szekrényfelfüggesztő 

himba törés

Vonórúd sérülés, 

szakadás

Vontatómotor forgó-

rész bandázs szakadás
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1.sz. melléklet 

Összeállítás a mozdonyszemélyzet szolgálati utasításairól és

segédkönyvéről

Jelmagyarázat:  á – állandó személyes használatra
   b – betekintésre kiadott
   k – köteles szolgálatban magánál tartani

Utasítások és segédkönyvek 

megnevezése

Mozdonyvezető, segéd-

mozdonyvezető Gőzmozdony-

fűtő
gőz dízel

villa-

mos

Szolgálati menetrendkönyv á, k á, k á, k –

Menetrendi segédkönyv á, k á, k á, k –

Műszaki Táblázatok I.-II. á á á –

F.1. sz. Jelzési Utasítás á á á á

F.2. sz. Forgalmi Utasítás á á á á

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
Függelékei

á á á b

E.1. sz. Utasítás I. rész á á á á

E.1. sz. Utasítás II. rész á – – á

E.1. sz. Utasítás III. rész – á – –

E.1. sz. Utasítás IV. rész – á á –

E.2. sz. Fékutasítás á á á –

E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgála-
ti Utasítás

b b b –

E.101. sz. Utasítás á á á á

D.4. sz. Utasítás b b b –

Vasúti fékberendezések I. rész á á á –
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2.sz. melléklet 

Az egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés

kezelési szabályzata

Ez a kezelési szabályzat valamennyi egyesített éberségi- és vonatbefolyá-
soló berendezéssel (továbbiakban: EÉVB) felszerelt mozdonyra vonatkozó 
általános és a csak egyes mozdonyokra és vezérlőkocsikra, valamint az EVM 
120 típusú berendezés 120 km/h-nál nagyobb sebességre is alkalmas, mó-
dosított kivitelére vonatkozó külön szabályokat tartalmazza. A szabályzat 
1.–6. pontjait valamennyi mozdonyvezetőnek, míg a 7.–8. pontjait csak a dí-
zel-, a 9.–11. pontokat csak a villamos-mozdonyvezetőknek kell ismerniük.
A kezelési szabályzat egyaránt vonatkozik a berendezés hagyományos 
(„négydobozos”) és korszerűsített (EVM 120 típus) kivitelére is. Ahol a két-
féle kivitel működése között eltérés van, ott a szövegrész oldalanként két 
hasábra oszlik, és a hagyományos kivitelre vonatkozó szöveg az oldal bal 
hasábjában, az EVM 120-ra vonatkozó szöveg pedig a jobb hasábjában ta-
lálható

1. Az EÉVB részei és azok elhelyezése

1.1. A berendezés alapvetően két részre osztható, úgymint pályaoldali és 
mozdonyoldali részre. A pályaoldali rész a berendezés „adó” része: a vonat-
befolyásolásra kiépített pályaszakaszok (sínáramkörök, sugárzó kábelek), a 
mozdonyoldali rész pedig a „vevő”: mindazok a berendezések, amelyek a 
pályáról érkező jelek átvitelében, feldolgozásában részt vesznek.

1.2. A mozdonyoldali rész egységei:
1.2.1. A mozdony mindkét végén elhelyezett két-két vevőtekercs.

1.2.3. A berendezés ki-beiktatására szolgáló „BE” állásban ólomzárral ellátott 
kapcsoló
1.2.4. Az üzemmód választó MENET/TOLATÁS kapcsoló
1.2.5. A vezetőasztal reteszkulcs, a vezetőállásjelző, a nyugtázó kézi nyomó-
gombok és lábpedál.

1.2.2. A táp-, szűrőerősítő-, kiértéke-
lő-, éberségi egység

A négy funkcionális egységet tar-
talmazó közös doboz
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1.2.6. A SAJÁT/CSATOLT átkapcsoló
1.2.7. A fordított működésű EP szelep az általa vezérelt légkibocsájtó szelep 
és ezek nyitott állásban ólmozott kiiktatóváltója
1.2.8. A berendezés biztosítója

2. A berendezés üzembe helyezése

A berendezés az akkumulátor főkapcsoló bekapcsolásával villamos szem-
pontból önműködően üzembe helyeződik, ha:

a berendezés biztosítója ép és a helyén van,
a KI/BE iktató kapcsoló BE helyzetben van,
SAJÁT/CSATOLT kapcsoló SAJÁT helyzetben van,
a MENET/TOLATÁS kapcsoló MENET állásban van.

2.1. Az 1.2.7. pontban említett kiiktatóváltó állása az üzembe helyeződést 
nem befolyásolja, ezért annak nyitott, ólmozott helyzetét a mozdony átvé-
telekor (lásd lásd Utasítás 9. fejezet) ellenőrizni kell.

3. A berendezés működése, kezelése vonabefolyásolásra ki nem épí-

tett pályán (vágányon)

3.1. Bekapcsolt berendezésnél a vezetőállásjelző fénye fehér, ekkor
15 km/h sebesség felett útarányos éberségellenőrzés történik. A berendezés 
kezelést csak 15 km/h sebesség felett igényel. A pedált vagy nyomógombot 
folyamatosan lenyomott helyzetben kell tartani. Ilyen esetben 1550 m meg-
tett út után szólal meg az éberségi kürt. Felengedett pedál mellett a kürt 

–
–
–
–

2.2. Üzembehelyezéskor a vezető-
állásjelző fénye sárga, majd 3–4 má-
sodperc múlva fehér, illetve vonatbe-
folyásolt vágányon az ütemezésének 
megfelelő színű lesz. A berendezés 
ekkor üzemkész.

Üzembehelyeződéskor a beren-
dezés önellenőrzést hajt végre, 
amelynek során a vezetőállásjelzőn 
egymás után valamennyi fény meg-
jelenik, 2–3 másodpercre a főveze-
téket is megcsapolja. A vezetőállás-
jelzőn a fehér vagy vonatbefolyásolt 
pályán az ütemezésnek megfelelő 
színű fény világít. A megszólaló 
éberségi felhívást nyugtázni kell. A 
berendezés ekkor üzemkész.
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már 50 m megtett út után megszólal. A kürt a pedál, illetve a nyomógomb 
egyszeri kezelésére elhallgat, mely kezelésnek a kürt megszólalását követő-
en 150 m megtett úton belül kell megtörténnie.
Ha a kezelés 150 m-en belül nem történik meg, a berendezés leold, azaz a 
vonóerő megszűnik, és vészfékezés következik be. A leoldással egyidőben 
a kürt elhallgat.
A vészfékezést a fordított működésű EP szelep feszültségének kimaradása 
indítja meg. Vonóerő csak akkor fejthető ki újra, ha a berendezés visszaállí-
tása a lábpedál vagy nyomógomb kezelésével megtörtént.

3.2. Az éberségi kürt megszólalása a pedál, illetve nyomógomb előkezelé-
sével (az 1550 m út befutása előtti kezelésével) megelőzhető.

4. A berendezés működése, kezelése vonatbefolyásolásra kiépített pá-

lyán (vágányon) 

4.1. A 2. pontban előírtak szerint üzembe helyezett berendezés vonatbefo-
lyásolásra kiépített pályaszakaszon kapcsolatot tart a mozdony és a helyhez 
kötött főjelzők között, és 15 km/h sebesség felett útarányos éberségellen-
őrzést végez.
Ilyenkor a vezetőállásjelző megismétli a közelített főjelzőre vonatkozó elő-
rejelzést, azaz a közelített főjelzőnél alkalmazható megengedett max. se-
bességre utaló színkép (és felirat) jelenik meg. A mozdonyvezető ennek 
megfelelően köteles a vonat sebességét szabályozni. 
4.1.1. Ha zöld fény világít a vezetőállásjelzőn, akkor a következő főjelzőn se-
bességcsökkenés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés van. A beren-
dezés éberségi része a 3. pontban leírtaknak megfelelően működik. 
4.1.2. Ha vízszintesen osztott zöld/sárga fény feket 80-as vagy 40-es szám-
jeggyel világít a vezetőállásjelzőn, akkor a következő főjelzőn csökkentett 
40 vagy 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés van, vagy 
továbbhaladást engedélyező, nem biztosított bejárati jelző következik. 
4.1.3. A 4.1.2. pontban leírt esetben a berendezés éberségi része 15 km/h 
és az előjelzett sebesség között a 3. pontban leírtaknak megfelelően műkö-
dik. Az előjelzett sebesség felett az éberségi kürt 200 m-enként szólal meg 
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(sűrített éberségi felhívás). Ilyenkor a pedál, illetve nyomógombok helyzete 
közömbös, előkezelésre nincs lehetőség. 
4.1.4. Ha sárga fény világít a vezetőállásjelzőn, akkor a következő főjelzőn 
„Megállj” jelzés van. 15 km/h sebesség felett sűrített az éberségi felhívás. 
4.1.5. Ha vörös fény világít a vezetőállásjelzőn, akkor a mozdony „Megállj” 
jelzést adó főjelző mellett haladt el, és a jelző utáni vágány foglalt (foglalt-
nak tekintendő). A berendezés éberségi része ebben az esetben nem műkö-
dik. 15 km/h-nál nagyobb sebesség esetén a berendezés éberségi felhívás 
nélkül leold. 
4.1.6. Ha fehér fény világít a vezetőállásjelzőn, akkor a mozdony:

vonatbefolyásolásra ki nem épített pályaszakaszon közlekedik vagy
az EÉVB berendezés meghibásodott, vagy
vonatbefolyásolásra ki nem épített pályaszakaszról vonatbefolyásolásra 
kiépített, de foglalt pályaszakaszra érkezett. 

Az éberségi rész a 3. pontban leírtaknak megfelelően működik.

4.2. Közlekedés „Megállj” jelzésnél:
4.2.1. Kizárólag térközjelző szerepet betöltő, végig fehér árbocú jelző ese-
tén:
A jelzőt a Forgalmi Utasításban szabályozott esetekben és módon szabad 
meghaladni, majd a vezetőállásjelzőn kapott előjelzés szerint kell a vonat 
sebességét szabályozni.
Ha a vezetőállásjelzőn a vörös fény jelenik meg, az azt jelenti, hogy a térköz 
foglalt. Továbbhaladni a foglalt térközre vonatkozó szabályok szerint sza-
bad még abban az esetben is, ha a térköz látszólag szabad, mert a főjelző 
és a vezetőállásjelző vörös fényét más üzemveszélyes helyzet (pl. síntörés) 
is előidézheti.
A vezetőállásjelző vörös fénye esetén a berendezés legfeljebb 15 km/h se-
bességű közlekedést enged meg, e sebesség felett éberségi felhívás nélkül 
leold. Az ilyen jelző után bármely okból leoldott berendezést megállás után 
a pedál kezelésével kell visszaállítani, és a menetet vörös vezetőállásjelző-
vel kell folytatni. A visszaállítást tilos a 4.2.2. pontban említett részegységek 
kezelésével vagy bármely más módon végezni, amely a berendezés tápfe-
szültségét megszakítja, mert ez a vezetőállásjelző vörös fényét fehérre vál-
toztatja.
4.2.2. Bejárati jelző esetén:
A jelzőt a Forgalmi Utasításban szabályozott esetekben és módon szabad 
meghaladni, amely után a vezetőállásjelző fénye vörösre változik. Az állo-
másban a kijelölt helyen meg kell állni és a vörös fényt az 1.2.6. és 1.2.8. 

–
–
–
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pontban szereplő vagy a berendezés tápfeszültségét megszakító valamely 
kapcsoló ki-, majd bekapcsolásával törölni kell, azaz fehérre kell változtat-
ni.
Menesztés után a kihaladás sebességére a Forgalmi Utasítás rendelkezései a 
mérvadók. Ha behaladás közben a vezetőállásjelzőn a vörös fényt a kijárati 
jelzőre vonatkozó színű előjelzési fény váltja fel, akkor a fenti törlést érte-
lemszerűen nem kell elvégezni, de a vonat sebessége csak akkor növelhető, 
ha az utolsó kocsi is elhagyta a bejárati váltókörzetet.
4.2.3. Kijárati, fedező és nyíltvonali bejárati jelző esetén:
A jelzőket a Forgalmi Utasításban szabályozott esetekben és módon szabad 
meghaladni, amely után:
4.2.3.1. ha a jelző előtti vágány (pályarész) vonatbefolyásolásra kiépített, ak-
kor a vezetőállásjelző sárga fénye vörösre változik. Amennyiben a jelző utáni 
pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve, vagy a térközbiztosító berendezés 
használhatatlanságáról értesítették a mozdonyvezetőt, a vörös fényt a 4.2.2. 
pontban leírtak szerint törölni kell, a továbbhaladás a Forgalmi Utasítás elő-
írásai szerint történhet. Ha a jelző utáni pálya vonatbefolyásolásra kiépített, 
akkor a 4.2.1. pontban leírtak szerint (a vezetőállásjelző jelzéseinek megfe-
lelően) kell a sebességet szabályozni, illetve a berendezést kezelni, beleért-
ve egy esetleges leoldás utáni visszaállítás esetét is.
4.2.3.2. ha a jelző előtti vágány (pályarész) vonatbefolyásolásra nincs kiépít-
ve, akkor a jelző meghaladása után vörös fény nem jelenik meg a vezetőál-
lásjelzőn.
Amennyiben a jelző utáni pályarész sincs vonatbefolyásolásra kiépítve, ak-
kor a berendezés az éberségi felhívások nyugtázásán kívül más kezelést nem 
igényel. A továbbhaladás a Forgalmi Utasítás előírásai szerint történhet.
Ha a jelző utáni pályarész vonatbefolyásolásra kiépített, akkor a 4.2.1. pont-
ban leírtak szerint (a vezetőállásjelző jelzéseinek megfelelően) kell a sebes-
séget szabályozni. Ilyen esetben a foglalt pályára kihaladó mozdony vezető-
állásjelzőjén nem változik vörösre a fehér fény! Ekkor fehér vezetőállásjelző 
mellett, a foglalt térközre vonatkozó szabályok szerint kell továbbhaladni. 
Az EÉVB berendezés az éberségi felhívások nyugtázásán kívül külön keze-
lést nem igényel.

4.3. Éberségi felhívás a vezetőállásjelző fényének változásakor

Ha a vezetőállásjelző fénye a koráb-
binál kisebb sebességre utaló jelzés-
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5. Tolatás üzemmód

A tolatás idejére a MENET/TOLATÁS kapcsolót „TOLATÁS” állásba kell kap-
csolni. Ekkor a vezetőállásjelzőn a fehér alapon kék „T” betűs fény jelenik 
meg. „TOLATÁS” üzemmódban a berendezés 15–40 km/h sebesség között 
útarányos éberségellenőrzést végez. 40 km/h sebesség felett a leoldás 
éberségi felhívás nélkül azonnal bekövetkezik.
A berendezést csak 15 km/h sebesség alatt lehet visszaállítani a pedál vagy 
nyomógomb egyszeri kezelésével.

6. Különleges üzemállapotok, hibák

6.1. Az állomásközi menetirányváltás lehetetlensége esetén (az F.2 sz. For-
galmi Utasítás alapján) a menetiránnyal szemben haladó vonat az állomás-
közben fehér fényű vezetőállásjelző mellett közlekedik. Ilyen meneteknél a 
vezetőállásjelzőn fényváltás nem következik be.
Előfordulhat, hogy a sötét térközjelző után a vezetőállásjelzőn megjelenik a 
sárga, majd a következő térközjelző mellett elhaladva a vörös fény. Tovább-
haladni a 4.2.2. pontban leírt törlés végrehajtása után lehet.
Amennyiben a mozdonyvezetőt a menetirányváltás lehetetlenségéről és 
ezért a „TOLATÁS” üzemmód használatáról értesítették, akkor a berendezést 
az 5. pontban leírtaknak megfelelően kell átkapcsolni és kezelni.

6.2. Előfogatoláskor, ha az előfogat és a vonó mozdony távvezérelt üzemére 
lehetőség van, valamint hátul működő mozdonnyal közlekedő személyszál-

sebességre utaló jelzésre, sárgára 
vagy fehérre vált, akkor 50 m meg-
tett út után megszólal az éberségi 
kürt, melyet a leoldás megelőzésé-
re 150 m-en belül nyugtázni kell. 
Ha a vezetőállásjelző fénye vörösről 
vagy sárgáról nagyobb sebességre 
változik, akkor 15 km/h sebesség 
alatt is megszólal az éberségi kürt, 
mely nyugtázásra hallgat el. Leol-
dás azonban a nyugtázás elmaradá-
sa esetén sem következik be.
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lító ingavonat esetén a távvezérelt mozdony SAJÁT/CSATOLT kapcsolóját 
CSATOLT állásba kell állítani.

6.3. Előfogatolás alkalmával – ha a távvezérelt üzemre lehetőség nincs – a 
hátsó (vonó) mozdony EÉVB berendezését, valamint a tolómozdonnyal köz-
lekedő vonat (F.2. sz. Forgalmi Utasítás) végén működő tolómozdony EÉVB 
berendezését ki kell iktatni.

6.4. Toltvonatoknál és toltvonatnak minősülő vonattovábbítás során a moz-
dony EÉVB berendezését az 5. pont szerint „TOLATÁS” üzemmódba kell át-
kapcsolni és ennek megfelelően kezelni.

6.5. A 6.1.–6.4. pontoknak megfelelő különleges üzemállapot befejeztével 
a berendezést az előírt üzemmódba kell állítani, illetve ismételten üzembe 
helyezni. Amennyibe a berendezés kiiktatása szükségessé vált, annak té-
nyét, okát, tartalmát az Üzemi Naplóba és a menetigazolvány „Megjegyzés” 
rovatába be kell jegyezni.

6.6. A GySEV Rt. Győr-Sopron vonalszakasza részben ki van építve vonatbe-
folyásolásra úgy, hogy valamennyi főjelző előtt – tehát ott, ahol érdemben 
adható fel jel – az általános fékúttávolságnak megfelelő hosszban van jelfel-
adás, a következő eltérésekkel:

Bejárati jelző előtt a jelfeladást végző szigetelt sínszakasz kb. 300 m-rel az 
előjelző előtt kezdődik.
A bejelentkező szakasztól az átmenő fővágányba eső kijárati jelzőig fo-
lyamatos jelfeladás van.
A nem átmenő fővágányba eső kijárati jelző előtt jelfeladás van, azonban 
a bejárati jelzőtől az ellenkező menetirányhoz tartozó kijárati jelzőig ez 
megszakad.
A kijárati jelzőt mindig jelfeladásra ki nem épített pályaszakasz követi (az 
ellenirányú bejárati jelzője után), kivéve, az „e)” pontban leírt állomáskö-
zöket.
A Fertőendréd-Petőháza-Fertőszentmiklós állomásközökben a jelfeladás 
mindkét irányban folyamatos.

6.7. Az EÉVB berendezés olyan meghibásodásakor, amikor nem üzemszerű 
fékezés következik be és a 2. pontban leírtak szerint nem lehet üzemképes 
állapotra átkapcsolni a mozdony üzemképességének további biztosítása ér-
dekében, a berendezést ki kell iktatni az 1.2.3. pontban szereplő kapcsoló 

a)

b)

c)

d)

e)
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segítségével. Ha a berendezés ennek ellenére is elengedi a fővezeték leve-
gőjét, akkor az 1.2.7. pontban említett kiiktató váltót is el kell zárni.
Meghibásodásnak minősül pl.: ha a berendezés a mozdonyt befékezi és a 
fék a pedál illetve a nyomógomb kezelésével teljes megállás után sem old-
ható fel.
Ugyancsak kikapcsolandó a berendezés akkor, ha a vezetőállásjelző sötét, 
a kürt állandóan hangot ad és a kürt a pedál vagy nyomógomb kezelésére 
sem hallgat el, stb.

6.8. Vonatbefolyásolásra kiépített pályán, ha a továbbhaladást engedélye-
ző önműködő térközjelző után a vezetőállás jelző egy fehér fényt ad, erről 
mozdonyrádió (mobiltelefon) útján a forgalmi vonalirányítót értesíteni kell.
Ha ez az állapot a következő térköz(ök)ben is fennáll, akkor a továbbhaladás 
sebességét az F.2.sz. Forgalmi Utasítás „A mozdonyokon, vezérlőkocsikon 
szolgálatot végzők létszáma” szélcímnél felsorolt valamennyi körülmény 
(fi gyelésre kötelezhető második dolgozó, éberségi berendezés üzeme, tá-
volbalátás) fi gyelembe vételével kell meghatározni.

6.9. A berendezés meghibásodása miatti kiiktatását a honos vontatási fő-
nökségen eseménykönyvileg jelenteni kell. Az eseménykönyvi jelentésnek 
tartalmaznia kell:

a kiiktatás szükségességét,
a hibajelenség pontos és rövid leírását,
a mozdony tartózkodási helyét vagy mozgási körzetét a meghibásodás 
időpontjában,
minden egyéb olyan tényezőt, amely a hiba okának kiderítéséhez feltét-
lenül szükséges, pl.: a mozdonyon egyidejűleg végzett ténykedés, a kö-
zelített pálya-jelző színkép, stb.

–
–
–

–
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AZ EGYES DÍZELMOZDONYOKRA VONATKOZÓ

KÜLÖN SZABÁLYOK 

7. MD motorvonatok EVM 120 típusú berendezései

7.1. A mozdonyoldali rész egységei:

A motorkocsin és a vezérlőkocsin – továbbiakban VPK – egy-egy EVM 120 
típusú berendezés van elhelyezve. A berendezések energiaellátását a mo-
torkocsin és a VPK-n (távvezérlési csatláson) a 80, 823 és a 860-as sémajelű 
kismegszakítón keresztül biztosítjuk, ennek szabványos állása a bekapcsolt 
helyzet. Megfelelő reteszeléssel biztosított az EVM-el felszerelt motorkocsi 
és VPK együttműködése, valamint a csak INTENDON berendezéssel felsze-
relt motorkocsi vagy VPK és az EVM berendezés együttes üzeme.

7.2. A berendezés üzembe helyezése és kezelése különböző összeállítások-
nál:
7.2.1. A motorkocsi és a VPK is EVM-el felszerelt:

a kiiktató kapcsoló – továbbiakban KK – mindkét egységnél bekapcsolt 
állapotban (ólmozva) van,
a biztonsági kulcsos kapcsolót – a továbbiakban Kb – a vezérlésre kijelölt 
egységnél (a motorkocsi vagy VPK) „be” állásba, a másik egységnél „ki” ál-
lásba kell kapcsolni,
a berendezés a kiválasztott vezetőálláson amikor a kontroller „0” állásá-
ból „A” pozícióba kerül, önműködően üzembe helyeződik (KA, KB, KPK „A” 
állásban) és lepróbálja önmagát. A továbbiakban a kezelés megegyezik 
az általános szabályokban foglaltakkal.

7.2.2. A VPK INTENDON-nal, a motorkocsi EVM-el felszerelt:
VPK-ról vezetve – a motorkocsin a KB kikapcsolva – a kezelés a csak IN-
TENDON-nal felszerelt járműre előírtak szerint történik,
motorkocsiról vezetve – a KB bekapcsolt helyzetben – a kezelés az általá-
nos szabályok szerint.

7.2.3. A VPK EVM, a motorkocsi INTENDON berendezéssel felszerelve:
VPK-ról vezetve – a VPK KB bekapcsolva – kezelés az általános szabályok 
szerint,
a motorkocsiról vezetve – VPK KB kikapcsolva – kezelés az INTENDON-ra 
előírtak szerint.

–

–

–

–

–

–

–
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7.3. Az EVM 120 típusú berendezéssel felszerelt VPK-n RT 12 típusú sebes-
ségmérő van, a szalagkezelés szabályai megegyeznek a vontatójárműre elő-
írtakkal.

8. Az M62 sorozatú mozdonyok egyesített éberségi és vonatbefolyáso-

ló berendezései

8.1. A berendezés mozdonyoldali részének fő eltérései:
8.1.1. A berendezés táp, szűrő és kiértékelő része elektronikus kivitelű és a 
mozdony „B” végén a padló alatt lezárt és ólmozott acéldobozban van el-
helyezve.
A berendezés beavatkozó része, mely részben időzítést is végez, EPK 150 
típusú pneumatikus egység. Ebből a mozdony mindkét végén 1–1 db van 
a vezetőasztalban. Ez alatt található a fővezeték légkibocsátó szelepének 
elzáró váltója, valamint az EPK vezérlő levegőjének elzáró váltója. A levegő-
váltók szabványos állapota nyitott és ólmozott.
8.1.2. A berendezés minden üzemmódban időarányos éberségellenőrzést 
végez. Ezek időállandói:

lenyomott pedál vagy gomb, illetve jelfeladásos pályarészen, ha a „Meg-
állj” állású jelzőt 15 km/h-nál nagyobb sebességgel haladtuk meg, 7 mp 
a jelzősíp megszólalásától,
felengedett pedál vagy gomb esetén 60 + 5 mp, a sűrített éberségi felhí-
vás 15 + 2 mp.

8.1.3. A nagyfeszültségű kamrában a sebességmérő regisztrátumhoz illesz-
tőegység (RESZ) van felszerelve. Az egység táplálása külön kismegszakítóról 
történik, mely a RESZ egységre van építve, szabványos állása a bekapcsolt 
helyzet. A RESZ fedele ólómzárral van ellátva.

8.2. A berendezés üzembe helyezése és üzemben tartása
8.2.1. Az EPK 150 típusú kombinált EP szelepet mindkét vezetőálláson be 
kell iktatni, melynek sorrendje a következő:
8.2.1.1. Menetirányt tekintve az elől lévő vezetőálláson az EPK szelepbe a 
reteszelő kulcsot be kell helyezni, azt jobbra el kell fordítani 90°-kal.
8.2.1.2. Az EPK kulcs jobbra fordítása után be kell kapcsolni a nagyfeszült-
ségű kamra oldalán lévő 55 jelű „éberségi” feliratú kismegszakítót. Ekkor a 
vezetőállás jelzőn megjelenik a sárga, majd 2–3 mp múlva a vörös fény. A KZ 
kulcsot el kell fordítani, ahol ilyen nincs, az irányváltó kapcsolót középhely-
zetből el kell mozdítani.

–

–
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8.2.1.3. Az 55 jelű „éberségi berendezés” feliratú és a RESZ kismegszakítók 
bekapcsolása, valamint a KZ kulcs elfordítása – KZ kulcs néküli kivitelnél az 
irányváltó kapcsoló kiválasztott irányba állítása – után mintegy 30 mp múl-
va az EPK szelep reteszelő kulcsát balra kell fordítani, és ki kell venni az EPK 
szelepből.
8.2.1.4. Ekkor a vezetőállás jelzőn vörös fény van, ezt a mozdony külső ré-
szén a vezetőállások alatt (mozdonyvezető oldalon) VK jelű nyomógomb 
megnyomásával törölni kell. Ezzel a gombbal lehet törölni az általános sza-
bályokban meghatározott esetekben a vezetőállás jelző vörös fényét.
8.2.1.5. Menetirányt tekintve a hátul levő vezetőálláson az EPK szelepbe 
a kulcsot be kell helyezni, 90°-kal jobbra elfordítani, majd mintegy 30 mp 
múlva balra visszafordítani és kivenni.
A berendezés ekkor üzemképes.
8.2.2. Üzemben lévő berendezésnél, ha késői éberségi felhívás nyugtázása, 
vagy „Megállj” állású jelző meghaladása miatt a berendezés leold, a vonat 
megállítása után a 8.2.1.4. pont szerint kell eljárni.
8.2.3. A berendezés kiiktatása hiba esetén:

EPK 150 alatt mindkét vezetőálláson mindkét váltót elzárni,
55 jelű „Éberségi” feliratú kismegszakítót kikapcsolni,
RU 1 relé kiiktató kapcsolóját „ki” helyzetbe kapcsolni.

AZ EGYES VILLAMOSMOZDONYOKRA VONATKOZÓ

KÜLÖN SZABÁLYOK

9. Eltérések az EÉVB részeiben és azok elhelyezésében

9.1. A villamos motorvonat motorkocsiján (BDV mot. sorozatú), és vezető-
állásos pótkocsiján (Bmxt sorozatú), valamint a V43 sorozatú mozdony ve-
zérlőkocsiján (BDt sorozatú) csak a vezetőállásos végen van (2 db) vevőte-
kercs.

9.2. „Saját-Csatolt” kapcsoló csak a V43 sorozatú mozdonyon, és vezérlőko-
csiján található.

9.3. A V 43 sorozatú mozdony vezérlőkocsi légkibocsátó szelep kiiktató vál-
tóját nem kell ólomzárral ellátni mert a „Saját-Csatolt” kapcsolóval – mecha-
nikus függése miatt – együttműködik.

–
–
–
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9.4. A villamos motorvonat motorkocsijának és vezérlőkocsijának vezető-
asztalán az EÉVB levegős vagy villamos kiiktatása esetén jelzőlámpa ad tá-
jékoztatást.

10. A berendezés üzembe helyezése

10.1. A „Saját-Csatolt” kapcsolót, mivel a többi villamos járművön ilyen fel-
iratú kezelőszerv nincs, csak a V43 sorozatú mozdonyon és vezérlőkocsiján 
kell kezelni.

10.2. A villamos motorvonat valamennyi vezetőállásához tartozó 24 V-os 
akkumulátor főkapcsolót be kell kapcsolni.

11. A 120–160 km/h vonat közlekedésre átalakított EVM 120 típusú be-

rendezés eltérései

11.1. A járművekre módosított vevőtekercseket és szükség szerint kompen-
záló tekercset szereltek.

11.2. A sűrített éberségi felhívás 180 méterenkénti éberségi kürt megszó-
lalást jelent.

11.3. A berendezés működési módja a max. 120 km/h, illetve az annál ma-
gasabb sebességű közlekedésnél eltérő. Az eltérő működési módot a köz-
lekedési sebesség választja ki. Az átkapcsolás 125 km/h-nál történik meg. A 
11.5. szakasz szerinti működési módot a vezetőasztalon „160” feliratú jelző-
lámpa jelzi.

11.4. Közlekedés max. 120 km/h sebességgel
11.4.1. Sűrített éberségi felhívásnál a harmadik és minden további felhívás 
nyugtázása csak akkor hatásos, ha a fővezeték nyomása már 4,7 bar vagy az 
alatti értékre csökkent.
11.4.2. A sűrített éberségi felhívás nyugtázásához mindaddig a 11.4.1. pont 
szerinti többletfeltételnek kell teljesülni, amíg a sebesség 40 km/h felett van. 
Ha a sebesség már nem nagyobb 40 km/h-nál, a sűrített éberségi felhívás 
nyugtázásához az említett többletfeltétel teljesülése már nem szükséges.
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11.5. Közlekedés 120 km/h felett, max. 160 km/h sebességgel
11.5.1. Sűrített éberségi felhívásnál a második és minden további felhívás 
nyugtázása csak akkor hatásos, ha a fővezeték nyomása már 3,5 bar vagy az 
alatti értékre csökkent.
11.5.2. A sűrített éberségi felhívás nyugtázásához mindaddig a 11.5.1. pont 
szerinti többletfeltételnek kell teljesülni, amíg a sebesség 80 km/h felett 
van. Ha a sebesség nem nagyobb 80 km/h-nál, a berendezés a 11.4. sza-
kaszban leírtak szerint működik.
11.5.3. A berendezés 11.5.1. pont szerinti működése szükségessé teszi, hogy 
a mozdonyvezető legkésőbb a sebességcsökkentésre (megállásra) előjel-
zést adó főjelzőnél teljes üzemi fékhatást kezdeményezzen.

11.6. A sűrített éberségi felhívás nyugtázásához szükséges, a 11.4.1., illet-
ve a 11.5.1. pontban említett fővezeték nyomáscsökkenés bekövetkezését 
„EVM 120” feliratú jelzőlámpa igazolja vissza a vezetőállásra.
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3.sz. melléklet 

A mozdonyszemélyzet vonalismerete

1. Az ismeret megszerzése 

A mozdonyvezetőt önálló vonali, illetve állomási tolatószolgálatra történő 
beosztása előtt vonal-, illetve állomásismeretre kell vezényelni.
1.1. Mozdonyvezetőt vonalanként a szolgálati felsőbbség által meghatá-
rozott számú, de legfeljebb 3 nappali és 3 éjszakai oda-visszautazásra kell 
vezényelni.
1.2. Állomási tolató (gurító) mozdonyok mozdonyvezetőit állomásonként, 
csomóponti állomások esetén tolatási körzetenként 1 nappali és 1 éjszakai 
szolgálatra kell vezényelni.
1.3. A vonal-, illetve állomásismeretre vezényelt mozdonyvezetőnek a moz-
donyt – ha az adott mozdonyra előírt mozdonyvezetői vizsgával és típusis-
merettel rendelkezik – vezetnie is kell. Megszerezhető a vonalismeret piló-
tával történt, vagy a 7.–7.1. pont szerinti vonattovábbítás alkalmával is.

2. Vonalak kijelölése

A vonalismeret megszerzésénél az alábbi szempontokat kell fi gyelembe 
venni: fővonalakon általában 2–2, különösen erős forgalmú, bonyolult rend-
szerű fővonalakon legfeljebb 3–3, mellékvonalakon 1–1 oda-vissza utat kell 
előírni. A vonalismereti utak szükséges számát a vonal bonyolultságának 
fi gyelembevételével a gépészeti főnökségnek kell előterjeszteni és a szol-
gálati felsőbbségnek kell jóváhagyni. Az egységes végrehajtás érdekében 
a kötelezően előírt vonalismereti utak számát a szolgálati felsőbbségnek az 
egymást érintő vonalak esetén egyeztetni kell. Az ilyen vonalak esetén a vo-
nalismereti utak számát az a szolgálati felsőbbség határozza meg, melyhez 
a vonal hosszabb szakasza tartozik.
2.1. A szolgálati felsőbbségnek gépészeti főnökségenként kell meghatá-
rozni azon vonalakat, amelyeken a gépészeti főnökség létszámába tartozó 
mozdonyvezetőnek vonalismerettel kell rendelkeznie.

3. Jelentéstétel a vonalismeret hiányáról

Ha a mozdonyvezetőt olyan vonalra (állomásra) vezénylik, ahova nincs vo-
nalismerete, akkor köteles a vonalismeretének (állomás ismeretének) hiá-
nyát a vezénylést végző dolgozónak jelenteni, aki azt szolgálati főnökének 
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jelenti. A szolgálati főnöknek vizsgálnia kell, hogy a dolgozók vezénylése 
kellő előrelátással (a vonalismereti adottságokra tekintettel) történt-e, illet-
ve ha ilyen helyzet ismétlődően fordult elő, vizsgálnia kell, hogy a vonal-
ismeret megszerzésére miért nem történt időben, előrelátóan intézkedés. 
Hibáztatható dolgozóit felelősségre kell vonnia.

4. A vonalismeret érvénye 

A megszerzett vonalismeret (állomásismeret) nem veszti érvényét. 

5. A pilóta személye, felelőssége vonattovábbításnál

Vonattovábbításnál a pilóta vonalismerettel és érvényes, fi gyelő szolgálat 
ellátására jogosító forgalmi vizsgával rendelkező bármely dolgozó lehet a 
tüzelő fűtő kivételével.

6. A vonalismeret nyilvántartása

A vontatási főnökségeken a mozdonyvezetők valamennyi vonal-, és állo-
másismeretéről nyilvántartást kell vezetni. A vonalismeret nyilvántartási 
karton megfelelő helyeire a mozdonyvezetőnek kell a valós adatok alapján 
beírni és aláírni:

a teljesített vonalismereti utakat keltezés és vonatszám feltüntetésével,
pilótával, illetve a 12.–13. pont szerinti közlekedés keltezését, vonatszá-
mát.

7. Zárórendelkezések

A vonalismeret-hiány miatti pilótával való közlekedést a pilóta köteles kel-
tezés, viszonylat, vonatszám feltüntetésével az érintett személyzet menet-
okmányára rávezetni.
7.1. A vezénylés során gondoskodni kell arról, hogy a mozdonyszemélyzet 
minden olyan vonalon, amelyre vonalismerete van, kettő évenként leg-
alább egyszer szolgálatot teljesítsen. Ha a mozdonyvezető két évnél hosz-
szabb ideig nem teljesített szolgálatot azon a vonalon, amelyre vezényelni 
kívánják és a vonalismeretet illetően bizonytalannak érzi magát, kifejezett 
kérésére – vonalismeret felújítás címén – egy nappali oda-visszautat kell en-
gedélyezni. Ez az előírás a vonalismeret érvényét nem érinti.
Egyéb, a vonalismerettel kapcsolatos rendelkezéseket („A mozdonysze-
mélyzet vonalismerete” címmel) az F.2.sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

–
–
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1.sz. függelék 

Minta a „Mozdonyon utazási engedély” formanyomtatványról

Kiadó...................... No 001732 
Mozdonyon utazási engedély

 
Engedélyezzük, hogy .......................................................................................... (arcképpel ellátott ig. száma .....................................................)

............... év ................................................................... hó ............... –tól ................. év .................................................................. hó ................... –ig

....................................................................................... céljából ..................................................................................................... állomások között a

......................................................................................................................................................................................................... sz. vonatot továbbító

............................................................................................. mozdony első/hátsó, vezérlőkocsi vezetőállásán tartózkodjon.

Az utazás ...................................... menetjeggyel vehető igénybe. Személyszállító vonat esetében a menetjegyet indulás előtt a 
vonatvezetőnek illetve vezető jegyvizsgálónak, egyéb vonat esetében a forgalmi szolgálattevőnek be kell mutatni. Az „En-

gedélyt” és a menetjegyet a mozdonyralépéskor a mozdonyvezetőnek fel kell mutatni a személyazonosság igazolá-

sa mellett. A menetirány szerinti első vezetőálláson az ott szolgálatot teljesítőkkel együtt legfeljebb négy fő tartózkodhat. 
Vezérlőkocsi vezetőállásán való tartózkodás csak hátul működő mozdonnyal közlekedő személyszállító ingavonat esetében 
megengedett. Az „Engedély” birtokosának fi gyelmét felhívjuk a vasútüzem veszélyességére. A vasútüzemi munkát, vala-

mint a mozdonyon szolgálatot teljesítők munkáját nem zavarhatja, utasításaikat köteles végrehajtani. Munkavédelmi 
szempontból a megfelelő rovatban szereplő személy, ennek hiányában – a mozdonyon történő tartózkodás idejére – a 
mozdonyvezető a kísérő. Az engedély nem érvényes azon vonatok mozdonyára, amelyeken a mozdonyon tartózkodást 

kereskedelmi tevékenység keretében értékesítik.

* Ezen engedélyt a ......................................................................... sz. „Belépési engedély” kiegészítéseként adtuk ki.

* Ezen engedély egyben Belépési engedély is a MÁV Rt. zárt területére. Az engedély birtokosának a járműre felszállni, illetve a 
járműről leszállni csak a MÁV Rt. utazóközönség részére megnyitott területén szabad. Rendkívüli esetben a mozdonyt illetve a 
MÁV Rt. zárt területét a legrövidebb úton el kell hagyni.

Az „Engedély”-ben foglaltakat elolvastam és tudomásul vettem.

       ............................................................................
            * kísérő, * igénylő, * engedélyezett
(* A nem kívánt rész törlendő)

Kísérő: ...............................................................
Megjegyzés: ............................................................................................................................................................................

..........................., ............. év ............................. hó .................–n.    P. H.

............................................................................
kiadó
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – –
A No 001732 sz. mozdonyon utazási engedélyt bevontam ...................................................................................... miatt.

Kelt: ............................................................................

........................................ ........................................... ......................................... ..........................................
               név        szolgálati hely             beosztás                aláírás
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A nyomtatvány leírása:
a nyomtatvány A/4 formátumú, önátíró papírból készül,
a nyomtatott szöveg betűszíne kék,
az engedély alsó részén egy perforáció segítségével leválasztható „ér-
vénytelenítő” mező helyezkedik el, az engedélynek megfelelő sorszám-
mal,
a sorszámok vízszintes, narancssárga vonalazott, biztonsági mezőben 
helyezkednek el.

–
–
–

–
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2.sz. függelék 

Az E.12. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás a mozdonyvezető

számára kijelölt előírásai

Általános rendelkezések

Az E.12. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás (to-
vábbiakban az Utasítás) hatálya kiterjed valamen-

nyi, a MÁV Rt. és GySEV Rt. (továbbiakban MÁV és GySEV) járműparkjába 
besorozott vasúti kocsi vizsgálatára és kezelésére.
Idegen vasút kódszámát, illetve cégjelét viselő kocsinál azt a nemzetközi 
szabályzatot, vagy egyezményt kell fi gyelembe venni, amely szerint a kocsi 
közlekedik.
Vasúti kocsiparkba be nem sorozott, belső szállításra szolgáló kocsik vizsgá-
latára és kezelésére az Utasítás hatálya akkor terjed ki, ha azok közforgalmú 
vasútvonalat, vagy állomást érintenek és erre a közlekedésre érvényes en-
gedéllyel rendelkeznek. 

Az Utasítás tartalmazza a műszaki kocsiszolgá-
lat szervezésének, irányításának, végzésének és 

ellenőrzésének alapszabályait, továbbá ezek olyan végrehajtási szabályait, 
amelyeket a kocsik és a vonatok műszaki előkészítésekor és vizsgálatakor, 
illetve a szolgálati helyeken és azok közelében be kell tartani. Az Utasítás 
tartalmazza a szolgálatban lévő dolgozók egészségvédelmének és testi ép-
ségének megóvását szolgáló biztonsági előírásokat is.
A kocsik szerkezetére, fenntartási állapotára vonatkozó műszaki előírásokat, 
melyek betartása az üzemképesség és a közlekedésbiztonság feltétele, az 
Utasítás mellékletei és függelékei tartalmazzák. Az Utasítás értelmezése 
során felmerülő kétely esetén felvilágosításért – a szolgálati út betartásá-
val – a MÁV Rt. Gépészeti Szakigazgatósághoz (továbbiakban GSZI) kell 
fordulni. 

Az Utasítás hatálybaléptetésének időpontját a 
MÁV Rt. Értesítője közli. 

A kocsivizsgálói vizsga letételére kötelezett dol-
gozóknak, az Utasítás valamennyi rendelkezését 

Az Utasítás hatálya

Az Utasítás tartalma

Az Utasítás módosítása

Az Utasítás ismerete és 

alkalmazása
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ismerni és alkalmazni kell. Az 1. mellékletben felsorolt egyéb munkakörö-
ket betöltő dolgozóknak az Utasítást az ott meghatározott terjedelemben 
kell ismerni és alkalmazni.
A GySEV az Utasítás alkalmazását külön rendeletben szabályozza, ahol meg-
határozza azon szervezeti egységeit is, amelyek megfelelnek a MÁV adott 
szervezeti egységeinek. 

Az 1. mellékletben felsorolt kocsiszolgálati fel-
adatokat ellátó dolgozóknak az O.1. sz. Oktatási 

Utasításban előírtak szerint rendszeres oktatásban kell részt venniük és 
időszakos vizsgát kell tenniük. Az időszakos vizsga során számot kell adniuk 
a munkakörük ellátásához szükséges utasítások és szabályzatok ismereté-
ből.
A GSZI indokolt esetben rendkívüli vizsgát rendelhet el. A rendkívüli vizsga 
tárgyából és annak időpontjáról az érdekelteket írásban értesíteni kell. 

Az Utasítás rendelkezésit a 2. mellékletben fel-
sorolt utasítások, szabályzatok és segédkönyvek 
egészítik ki.
Minden kocsivizsgálói szolgálati helyen a 2. mel-

lékletben felsoroltak egy-egy helyesbített példá-
nyát hozzáférhető módon kell készletben tartani. E melléklet tartalmazza 
azon utasítások, szabályzatok és segédkönyvek jegyzékét is, mellyel min-
den – vizsgára kötelezett – kocsiszolgálati dolgozót el kell látni.
A módosítások, helyesbítések átvezetését a műszaki oktatást végző dolgo-
zóknak, a megjelenést követően – a hatálybalépés előtt – soron kívül ellen-
őrizniük kell. Az átvezetés végrehajtásáért a szolgálati főnök, vagy megbí-
zottja felelős. 

Az Utasítás oktatása

Kapcsolódó utasítások, 

szabályzatok,

segédkönyvek,

azok módosítása 
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Alapfogalmak

A vasúti kocsi (továbbiakban kocsi) az a sínen 
vontatott jármű, amely nincsen vonóerő-kifejtés-

re alkalmas gépi berendezéssel felszerelve, és azt személyszállításra vagy 
árufuvarozásra alakították ki, kivételt képeznek a kiskocsik. 

Rendeltetésük szerint 

személykocsik: ülőhelyes-, motormellék-, vezérlő-,
fekvőhelyes-, háló-, étkező-, bisztró-, poggyász-, kerékpárszállító-, posta-, 
levelező-, fűtő- és különcélú kocsik;
teherkocsik: normál és különleges építésű fedett-, nyitott-, pőre-, tartály-,
hűtőkocsik, valamint pályaszámmal ellátott speciális forgóvázak;
vasútüzemi kocsik: pályafenntartási, gépészeti, árufuvarozási, anyag-
gazdálkodási és egyéb szakszolgálat céljait szolgáló kocsik. 

A tulajdonos szerint 

vasúttulajdonú kocsik azok, amelyek valamely vasút tulajdonában van-
nak, viselik annak kódszámát és cégjelét, valamint az erre utaló csere-
rendszer számot;

saját kocsik azok, amelyek MÁV, illetve GySEV tulajdonban vannak;
idegen kocsik azok, amelyek más vasút tulajdonában vannak;

magánkocsik azok, amelyek nincsenek vasúti tulajdonban, de valamely 
vasút kocsiparkjába besorozták és ennek a vasútnak a kódszámát, cég-
jelét és erre utaló csererendszer számot viselik. Ezeken a kocsikon a pá-
lyaszám után „P” jel van felfestve. A kocsi tulajdonosa (beállítója) lehet 
magánszemély vagy más önálló jogi személy. A kocsira fel kell iratozni a 
kocsi tulajdonosának nevét, címét és telefaxszámát, a kocsi tároló állo-
mását;
bérbe adott magánkocsik azok, amelyeket a tulajdonos magánszemély-
nek, illetve más jogi személynek tartós használatra átadott. A kocsiknak a 
magánkocsikra meghatározott feliratokon kívül a bérlő adatait is viselni-
ük kell, amennyiben a bérlő nevét a kocsin feltüntették. A kocsik kezelése 
megegyezik a magánkocsik kezelésével;
bérelt kocsik azok a vasúti tulajdonú kocsik, amelyeket a tulajdonos vas-
út meghatározott, vagy határozatlan időre valamely magánszemélynek, 
vagy önálló jogi személynek bérleti díj ellenében használatra átadott.;

–

–

–

–

–
–

–

–

–

A vasúti kocsi fogalma

A kocsik felosztása
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kisegítő kocsik azok, amelyeket egyik vasút a másik vasútnak meghatá-
rozott időre, vagy meghatározott forgalom lebonyolítására kocsikisegí-
tésként átadott. A kocsik felhasználását külön megállapodás szabályoz-
za. 

Közlekedtetés feltételei szerint 

közforgalmú kocsik azok, amelyek közforgalmú személyszállítás, illetve 
árufuvarozás céljára felhasználhatók

belföldi forgalmú kocsik azok a közforgalmú kocsik, amelyek a MÁV 
és a GySEV magyarországi vonalain közlekednek;
nemzetközi forgalmú kocsik azok a közforgalmú kocsik, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi szabályzatok előírásainak, ezért a RIV-,
illetve a RIC-jelet viselik. RIV- és RIC-jel nélküli kocsik nemzetközi for-
galomban csak a vasutak közötti külön megállapodás alapján közle-
kedhetnek;

belső szállításra szolgáló kocsik azok, amelyeket ipartelepeken és üze-
meken belül használnak. Közforgalmú vasútvonalon csak rendkívüli kül-
deményként és a 18. melléklet szerinti „Futási bizonylattal” közlekedhet-
nek. 

Üzemkészség szerint 

üzemképes kocsik azok, amelyeknek műszaki és tisztasági állapota a 
rendeltetésszerű felhasználást lehetővé teszi;
üzemképes, megvizsgálandó kocsik azok, amelyeknek az üzemképes-
séget nem befolyásoló sérülésük van, vagy azokba idegen alkatrészt épí-
tettek be;
futóképes, sérült kocsik azok, amelyek műszaki állapotuk miatt rakottan, 
illetve személyekkel elfoglalva vagy üresen, még a rendeltetési-, illetve 
végállomásig, a tulajdonos vasútra vagy a javító műhelyig – szükség sze-
rinti besorolási- és sebességkorlátozásokkal – továbbíthatók;
futóképes, súlyosan sérült kocsik azok, amelyek műszaki állapotuk mi-
att árufuvarozásra, illetve személyszállításra már nem használhatók és/
vagy csak sebesség-, illetve besorolási korlátozással továbbíthatók. Ilyen 
esetben a személykocsikban még kísérő személyzet sem tartózkodhat;
nem futóképes, súlyosan sérült kocsik azok, amelyek saját kerekeiken 
nem továbbíthatók. Futóképessé tételüket, illetve helyreállításukat a 
helyszínen kell elvégezni; amennyiben ez nem lehetséges, akkor továb-
bításuk csak másik kocsira felrakva megengedett;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

E1_0604_v1.indd   120E1_0604_v1.indd   120 2007.06.04.   15:20:252007.06.04.   15:20:25



121

javításos kocsi minden olyan kocsi, amelyet kocsijavító műhelybe vagy 
járműjavító üzembe javítás céljából beállítottak, bármely állomáson ja-
vítási bárcával megjelölve áll, illetve üresen vonatba sorozva kocsijavító 
műhely, illetve járműjavító üzem felé továbbítják;
Nem sorolhatók ide a rakományigazításra vagy átrakásra lebárcázott, 
valamint a vonatban rakottan futó, javítási bárcával megjelölt kocsik. 
Amennyiben a kocsijavítás csak az átrakást vagy a rakományigazítást 
követően végezhető el, akkor a kocsi csak az átrakás, illetve a rakomány-
igazítás után tekinthető javításosnak. Ilyen kocsit a rakományigazítást, 
vagy átrakást megelőzően kocsijavító műhelybe állítani nem szabad;

letétes kocsi az a kocsi, amelyet az árufuvarozási, vagy a személyszál-
lítási és a forgalmi, valamint a gépészeti szakszolgálat közös rendel-
kezés alapján legalább egy hónap időtartamra kivont a forgalomból 
(lásd 3.2.2. pontot);
selejtezett kocsi az a kocsi, amelyet a kocsiparkból véglegesen tö-
röltek, ezért pályaszámát a selejtezési szemle alkalmával áthúzták, 
selejtezési jellel ellátták és a selejtezési szemle időpontját a kocsi ol-
dalára felfestették. 

Nyomtávolság szerint 

normál nyomtávolságú kocsik azok, amelyek 1435 mm-es nyomtávol-
ságú vonalakon közlekednek;
keskeny nyomtávolságú kocsik azok, amelyek az 1435 mm-es nyomtá-
volságnál kisebb (pl. 760 mm, 1000 mm) nyomtávolságú vonalakon köz-
lekednek;
széles nyomtávolságú kocsik azok, amelyek 1435 mm-nél szélesebb (pl. 
1520 mm, 1672 mm) nyomtávolságú vonalakon közlekednek;
tengelyátszerelt kocsik azok, amelyeket a futómű kicserélésével tettek 
alkalmassá normál nyomtávolságú vonalakon történő közlekedésre. E 
kocsik továbbításához – amennyiben vonó- és ütközőkészülékük a nor-
mál nyomtávolságú kocsikétól eltér – ún. közvetítőkocsi közbeiktatása 
szükséges, amelynek egyik végén hagyományos, a másik végén központi 
ütköző- és vonókészülék van felszerelve, ezáltal alkalmas a csak központi 
ütköző- és vonókészülékkel felszerelt kocsikkal történő összekapcsolás-
ra. 

Az UIC 438-1 és a 438-2 sz. döntvényekben meg-
határozott feltételek szerint a kocsi oldalára – te-

–

–

–

–

–

–

–

A kocsi pályaszáma
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herkocsiknál alvázára is – felfestett szám, amely a kocsi egyedi sorszáma 
mellett jelöli a közlekedtethetőség feltételeit, a besoroló vasutat és a kocsi 
fő műszaki jellemzőit.
A pályaszámra vonatkozó előírásokat a 13. melléklet tartalmazza.
Az alvázszám az a kocsi pályaszámából képzett számcsoport, amely tartal-
mazza a tulajdonos vagy besoroló vasút kódját, a kocsi sorozatát s a soro-
zaton belüli sorszámát. Az alvázszámot a kocsi hossztartójának bal oldalára 
kell beütni.

2.1.1. A kocsivizsgálat alatt a kocsik és rakományok azon műszaki ellenőr-
zését kell érteni, amely biztosítja, hogy a vonatok-
ban csak az üzem- és üzletbiztonságot nem veszé-
lyeztető kocsik közlekedjenek. A vizsgálat során ki 

kell szűrni a sérült, hibás vagy hiányos, illetve a Rakodási Szabályok elő-
írásait ki nem elégítő küldeményeket, amelyek személyek vagy tárgyi esz-
közök sérülését vagy pedig az áru elveszését okozhatják. Ezzel egyidejűleg 
gondoskodni kell az időszakos vizsgálatokra esedékes kocsik megfelelő 
bárcázásáról. 
A vizsgálatot végző műszaki dolgozók kötelesek szükség esetén féktuskót, 
fékbetétet cserélni (RoLa-vonatoknál), illetve hiány esetén pótolni. Egyéb 
sérülések vagy hiányosságok esetén megfelelő bárcával ellátva a kocsikat 
javítóműhelybe vagy rakományigazításra, átrakásra kell utalni. A műszaki 
vizsgálat egyes szolgálati helyeken külön meghatározott szerkezeti részek 
működésének, épségének ellenőrzésére irányulhat, különösen akkor, ha 
erre különleges vizsgáló berendezést telepítettek. Ilyen vizsgálatot végez 
a hőnfutásjelző-, és a laposkerék jelző berendezés. Hibajelzés esetén a vizs-
gálatot végző dolgozó – az adott lehetőségeknek megfelelő mértékű – ko-
csivizsgálatot is köteles tartani. 

Vonatindítás nem kocsivizsgálói szolgálati helyről

2.1.2.3.

Azoknál a személyszállító vonatoknál, amelyeket nem kocsivizsgálói szol-
gálati helyen állítottak össze, a vontatójármű vezetőjének kell a kocsik 
továbbíthatóságáról meggyőződnie. A járműveket elsősorban a közleke-
désbiztonság szempontjából kell megvizsgálni. A 2.3.2. pont szerinti kocsi-
vizsgálatot a legközelebbi kocsivizsgálói szolgálati helyen kell megtartani.  
Azokat a tehervonatokat, amelyeket nem kocsivizsgálói szolgálati helyen 
állítottak össze vagy feloszlatásuk óta több mint 24 óra telt el, illetve a vo-
nat továbbítása közben rendkívüli esemény miatt kocsirendezés történt, a 

A kocsivizsgálat célja
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legközelebbi kocsivizsgálói szolgálati helyen vonatvizsgálat céljából meg 
kell állítani. A vonat megállításáról – nem irányított vonalon – a vonatot 
indító és a közbenső állomások forgalmi szolgálattevői, illetve – irányított 
vonalakon – a forgalmi vonalirányítók kötelesek gondoskodni. Amennyi-
ben a legközelebbi kocsivizsgálói szolgálati hely 80 km-nél távolabb esik 
a vonatindító állomástól, akkor műszaki kocsivizsgálat elvégzése céljából 
kocsivizsgálót kell kirendelni.

2.1.3. A vonatok indulását sikeres fékpróbának 
kell megelőznie. Kocsivizsgáló szolgálati helyeken 

a kocsivizsgálók, vagy a féklakatosok, egyéb szolgálati helyeken a vonatsze-
mélyzet tagjai vagy az állomások fékpróba elvégzésére kiképzett dolgozói 
kötelesek a fékpróbát az E.2. sz. Utasításban foglaltak szerint megtartani.
A fékpróba megtartásáért a vontatási és forgalmi dolgozók az E.2. sz. Utasí-

tás vonatkozó pontjai szerint egyetemlegesen felelősek.
Az indulás előtti kocsivizsgálat és a fékpróba összevont megtartása tilos! 

2.1.6. Az EC és az IC vonatoknál, külön utasítás 
esetén más vonatoknál is, a műszaki teendőket 
személyesen a kocsivizsgáló csoportvezetőnek 

kell irányítania. Több vonat egyidejű vizsgálata esetén a szolgálati főnöknek 
kell kijelölni azokat a vonatokat, amelyek vizsgálatát a csoportvezetőnek 
kell irányítania.
Az állomásfőnökök, a forgalmi szolgálattevők műszaki kocsiszolgálatot 
érintő – kizárólag forgalmi vonatkozású – intézkedéseit haladéktalanul vég-
re kell hajtani.
Azokat a hiányosságokat és kocsisérüléseket (pl. hőnfutás, szoruló fék, stb.) 
amelyeket a pályaszemélyzet, a vonatszemélyzet, a forgalmi szolgálattevők 
vagy esetleg polgári személyek (utasok) észlelnek és jeleznek, éppen úgy 
kell kezelni, mintha azokat a kocsivizsgálat állapította volna meg.

2.1.7. A kocsik vizsgálatát a vonatkísérő személy-
zet az F.2. sz. Utasítás szerint köteles végezni. Ha 
a vonatkísérő személyzet valamely kocsinál sérü-
lést vagy hiányosságot állapít meg, köteles azt a 

kocsivizsgálóval közölni, aki további vizsgálat után köteles dönteni a kocsi 
sorsáról. 

Fékpróba

Intézkedési

kötelezettség

A vonatszemélyzet

teendője kocsisérülés 

megállapításakor
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Amennyiben a vonat kocsivizsgálói szolgálati helyet nem érint és a kocsi 
biztonságos továbbítását illetően kétség merül fel, a vontatójármű vezető-
je köteles dönteni a kocsi továbbításáról vagy kisorozásáról. Amennyiben a 
vontatójármű vezetője úgy dönt, hogy a kocsi – akár korlátozással is – to-
vábbítható, akkor ennek tényét a vonatterhelési kimutatásban köteles elő-
jegyezni.

2.2.1. Kocsivizsgálat a vonat érkezésekor

2.2.1.1. A vonat érkezésekor a kocsikat a 2.3.2. 
pontban meghatározott terjedelemben kell meg-

vizsgálni. A kocsivizsgálathoz a kocsivizsgálóknak úgy kell elhelyezkedniük, 
hogy az érkező vonat valamennyi kocsija közöttük és előttük elhaladjon. 
Amennyiben a szolgálati helyen csak egy fő kocsivizsgáló teljesít szolgála-
tot, akkor a fogadás helyét az ÁVU-ban kell szabályozni, fi gyelembevéve a 
vonat megfi gyelésére kötelezettek tevékenységét is.
A kocsivizsgálatra kijelölt állomásra behaladó vonat sebességét a moz-
donyvezető úgy köteles szabályozni, hogy az az érkezési vágány biztonsági 
határjelzőjének körzetében a 40 km/h-t ne haladja meg. Ilyenkor kell meg-
fi gyelni azokat a a futómű és egyéb sérüléseket (pl. keréklaposodás, felra-
kódott kerék, vagy lelógó alkatrészek), amelyeket álló járműnél nem vagy 
nagyon nehezen lehet megállapítani.
A kocsik vizsgálatát közvetlenül a vonat megállása után, az utolsó kocsinál 
kell elkezdeni. Az érkezés utáni vizsgálat során a csapágy melegedését kéz-
fejjel történő érintéssel vagy hőmérővel ellenőrizni kell. Minden olyan sérü-
lést meg kell állapítani, mely a kocsi további üzemeltetését akadályozná. A 
személykocsik vizsgálatát a 2.1.2.2. és a 2.3.3. pont szerint kell végezni.
A sérült, illetve hibás kocsikat megfelelő bárcával kell megjelölni és szükség 
szerint értesíteni kell az állomási személyzetet. A kocsi állapotváltozását a 
SZIR-ben haladéktalanul módosítani kell.
A kocsivizsgálók a rendező-pályaudvarokon a javításra bárcázott kocsik 
– helyileg meghatározott – sarkára feliratozott krétajelzéssel kötelesek kö-
zölni a forgalmi utasításokban meghatározottakon túlmenően a következő 
gurítási és saruzási korlátozásokat:

Vágányfékkel fékezni tilos! „T”
Saruzni tilos!   „L”

Az így megjelölt kocsik pályaszámát a kocsivizsgálók kötelesek előjegyez-
ni.

Rendszeres vizsgálatok
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Az érkező vonatoknál az elegyrendezést csak a műszaki kocsivizsgálat be-
fejezése után szabad megkezdeni. A kocsivizsgálat nélkül rendezett vona-
tokról eseménykönyvi jelentést kell készíteni és az érintett szakszolgálattal 
tárgyaltatni.

Kocsivizsgálat a vonat indítása előtt

2.2.1.2. Az induló vonat kocsijait elsősorban üzem- és forgalombiztonság 
szempontjából kell megvizsgálni. A kocsik vizsgálatát a 2.3.2. pont szerinti 
terjedelemben kell végrehajtani. A személykocsik vizsgálatát a 2.1.2.2. és a 
2.3.3. pont szerint kell elvégezni.
A kocsik megrakásának és a rakományok rögzítésének vizsgálatát a Rako-

dási Szabályok szerint kell végezni.
Az üres, rakodásra irányított kocsit úgy kell vizsgálni, hogy az a berakás után 
a szállítási feladatnak eleget tudjon tenni.
Javítást vagy rakományigazítást igénylő kocsi a kocsivizsgálói szolgálati 
helyet javítás, illetve javításba vagy rakományigazításra utaló bárca nélkül 
nem hagyhatja el.

Kocsivizsgálat a határállomáson

2.2.1.3. A vonatok átadás – átvételének rendjét a Helyi Csatlakozási Szer-

ződésben kell szabályozni az alábbiak fi gyelembevételével:
az átvétel során tartott kocsivizsgálat terjedelme legyen azonos az érke-
ző vonatok kocsivizsgálatával. Kivételt képeznek a két- vagy többoldalú 
megállapodás alapján – bizalmi elv szerint – közlekedő vonatok. Minden 
esetben lehetővé kell tenni a behaladó vonat vizsgálatát, az átvevő és az 
átadó kocsivizsgáló közös munkavégzését,
az átadásra felkínált vonatoknál a MÁV kocsivizsgálójának jelen kell len-
ni,
szabályozni kell az értesítés rendjét. 

Vizsgálat a vonat haladása közben

2.2.1.4. A vonat haladása közben a vonatszemélyzet köteles a kocsik futását 
megfi gyelni. Veszély (nyugtalan járás, erős kígyózás, lapos vagy felrakódott 
kerék, szoruló fék, csúszó kerék, rendkívüli zajok, stb.) észlelése esetén köte-
lesek a vonat megállítása iránt intézkedni és a 2.1.6. pont szerint eljárni. 

Közlekedő vonatok megfi gyelése

2.2.1.5. Az állomásra behaladó vonatokat behaladás közben a kocsivizsgá-
ló és a forgalmi szolgálattevő, a közlekedő vonatokat – a helytől függet-

–

–

–
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lenül – a vonat megfi gyelésére kötelezett dolgozók kötelesek megfi gyel-
ni és bármely rendellenesség (szoruló fék, hőnfutás, alkatrésztörés, lapos 
vagy felrakódott kerék, rakomány elcsúszás, stb.) észlelése esetén a vonat 
mielőbbi – legkésőbb a következő állomáson történő – megállítása iránt 
azonnal intézkedni.
A megállított vonat vizsgálatát kocsivizsgáló, annak hiányában a mozdony-
vezető köteles mindkét oldalon megtartani.
Ha olyan állomáson soroztak ki – műszaki okok miatt – kocsit, ahol kocsi-
vizsgáló nem teljesít szolgálatot, akkor a kocsivizsgálat elvégzésére kocsi-
vizsgálót kell kérni. A kocsi vizsgálata után, esetleges helyreállítására vagy 
műhelybe utalására a kocsivizsgáló köteles intézkedni.
A kocsi műszaki állapotát a SZIR-ben „vizsgálandó”-nak kell beállítani. 

Kocsivizsgálat gurítódombos rendező-pályaudvarokon

2.2.1.6. Azokon a gurítódombos rendező-pályaudvarokon, ahol a kocsik 
célfékezése fékezősaruval történik, a gurítás befejezése után a kocsikat 
kocsivizsgálónak kell megvizsgálni. A vizsgálat során a rövid saruzásokból, 
ráütközésekből származó sérüléseket kell feltárni. A gurítás közben kelet-
kezett sérüléseket a kocsivizsgálónak elő kell jegyeznie. Az előjegyzett sé-
rülésről kocsisérülési jegyzőkönyvet kell kiállítani, melyet a szolgálati főnök 
útján az Állomásfőnökség részére tárgyalás céljából át kell adni.
A sérült kocsikat a sérülés mértékének megfelelő bárcával kell ellátni. Amen-
nyiben a kocsit rakományigazításra vagy átrakásra kell utalni és a helyreállí-
tást csak ez után lehet elvégezni, akkor a SZIR-ben fő sérüléscsoportként a 
rakományigazítást kell megadni és a sérülés részletezésénél kell a műszaki 
meghibásodásokat feltüntetni.

Kocsivizsgálat síktolatás után

2.2.2.3. Síktolatások után, ha a forgalmi személyzet a kocsik sérülésére a 
műszaki személyzet fi gyelmét felhívja, vagy nagy zajjal járó ütközéskor a 
kocsi sérülését lehet feltételezni, a kocsivizsgáló köteles a 2.3.2. pontban 
meghatározott vizsgálatot tartani.

Rendkívüli küldemények vizsgálata

2.2.2.4. Rendkívüli küldemények felvételét, átvételét és továbbítását a H.6., 
az F.2. Utasítások és a Rakodási Szabályok vonatkozó rendelkezései sze-
rint kell végezni.
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A rendkívüli küldeményként kezelt vasúti járműről a 18. melléklet szerinti 
„Futási bizonylatot” kell kiállítani, amelynek hátoldalán a feladónak nyi-
latkozatot kell tennie, amiben átvállalja a felelősséget a továbbítás során a 
küldemény hibájából esetleg bekövetkező rendkívüli eseményekért.

2.2.3. Hőnfutás utáni vizsgálat

2.2.3.1. A kocsik csapágyának olymértékű mele-
gedése esetén, amikor a kézfej a csapágytok me-

legét már nem tudja elviselni, a csapágyat hőnfutottnak kell tekinteni. A 
RoLa-kocsiknál nagyobb üzemi hőmérséklet alakul ki a csapágyban, ezért 
csak akkor számít hőnfutottnak, ha a hőmérővel mért érték a RoLa forgal-
mat szabályozó Utasításban előírt értékeket meghaladja.
A hőnfutásjelző jelzése és riasztása esetén gondoskodni kell a vonat megál-
lításáról. A megállás után az ÁVU előírásai és a hőnfutásjelző berendezések 
kezelésére kiadott utasítás szerint kell eljárni. 
A hőnfutás észlelése esetén

a siklócsapágyaknál szükség szerint alágyapotolással és olajfeltöltéssel 
kell a kocsit futóképessé tenni. A kocsit lépésben, legfeljebb 10 km/h se-
bességgel szabad továbbítani a következő állomásig;
a gördülőcsapágyaknál szemrevételezéssel kell megállapítani a futóké-
pességet. Fémes hang vagy durva zörejek esetén a kocsit csak lépésben, 
legfeljebb 10 km/h sebességgel szabad a következő állomásig vontatni.

A hőnfutott kocsit kisorozó állomás a területileg illetékes gépészeti főnök-
séget köteles azonnal táviratilag értesíteni.
Hőnfutás észlelését, illetve hőnfutásjelző berendezés bejelzését követően a 
vonat megállításának az elmulasztása súlyos vétség!

Siklás utáni vizsgálat

2.2.3.2. Siklottnak kell tekinteni azt a kocsit,
amely a vágányról egy vagy több kerekével lelépett,
amelynél egy vagy több kerék a vágányról lelépett, később azonban is-
mét a vágányra került,
amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

A helyszíni vizsgálat eredményétől függetlenül a siklott saját kocsikat be-
emelésük után abban az esetben is műhelybe kell utalni, ha a kocsikon 
szemmel látható sérülés nem észlelhető.
Siklott idegen kocsikat a RIV, illetve a RIC Szabályzat szerint kell megbár-
cázni és kezelni.

–

–

–
–

–

Rendkívüli sérülések

utáni vizsgálat
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Nem minősülnek siklottnak az olyan kocsik, amelyek állomási tolatásoknál a 
sebesség csökkentésére, illetve a kocsik megállítására alkalmazott féksarut 
átugorják ugyan, de a kerék a sínen marad (visszaesik).
Nem minősülnek siklottnak azok a kocsik sem, amelyek kíméletlen tolatás 
közben nagyobb ütközések alkalmával felugornak, de a sínre visszaesnek és 
eközben a futó- és hordművön, az alvázon vagy a szekrényen maradandó 
sérülések nem következnek be.
A vágányról gépi erővel eltávolított vagy körbuktatás után a vágány mellé 
esett, majd ismét a vágányra helyezett kocsik csak helyszíni műszaki vizs-
gálat után továbbíthatók. A továbbítás feltételeit az állomási személyzettel 
közölni kell.
A helyszíni vizsgálatot kocsivizsgáló vagy a segélynyújtó egység vezetője 
végezheti.
A helyszíni vizsgálatkor a következőket kell ellenőrizni:

a tengely görbeségét (mérés vágányszintben a kerékabroncsok, illetve 
a tömbkerék-koszorúk belső homlokfelületei között három, egymástól 
120°-ra levő ponton; a mérések között a kocsit 1/3 kerékfordulattal min-
dig tovább kell mozdítani),
valamennyi csapágyat és
a kocsi egyéb szerkezeti részeit a 2.3.2. pont szerinti terjedelemben.

Azok a rakott, siklott saját teherkocsik, amelyeknél a tengely nem görbe, az 
alvázon, a futó- és hordművön szemmel látható, a kocsi továbbítását akadá-
lyozó sérülés nincs, rakottan is továbbíthatók a belföldi rendeltetési állomá-
sig. Ilyen esetekben kirakás után kell a kocsikat műhelybe utalni.
Ha ugyanaz a kocsi kétszer egymás után siklott és nyilvánvaló, hogy a siklást 
nem helytelen kezelés vagy pályahiba okozta, akkor a kocsit különmenet-
ben kísérővel vagy felrakva szabad a helyreállító műhelybe továbbítani.
A különmenetben több ilyen kocsi is továbbítható.

Abroncslazulás, abroncsszakadás, kerékpártörés utáni vizsgálat

2.2.3.3. Minden tengelycsap-, illetve tengely-, tömbkerék- vagy kerékváz-
törés, abroncs-szakadás, abroncslazulás esetén a helyreállítási körzet szerint 
illetékes gépészeti főnökség vezetőmérnöke vagy kocsiszolgálati vezetője 
köteles személyesen vizsgálatot tartani, melynek során a Balesetvizsgálati 

és Elhárítási Utasítás előírásait is fi gyelembe kell venni.
A vizsgálat során meg kell állapítani a töréssel, szakadással közvetlen kap-
csolatba hozható tényezőket, pl. a rakomány milyenségét, elhelyezésének 
és rakodásának módját, a kocsi jellemzőit, az időszakos vizsgálatának idejét, 

–

–
–
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a vonat sebességét, a megelőző vonatvizsgálatok helyét, stb.
A továbbiakban a 2.5.7. pont szerint kell eljárni.

2.3. A kocsivizsgálat végrehajtása és annak terjedelme

2.3.1. Ha a vizsgálatot két kocsivizsgáló végzi, 
akkor a vonat utolsó kocsijától induljanak el és 

külön-külön vizsgálják a kocsik két oldalát. Egy kocsivizsgáló páron belül 
ki kell jelölni azt a kocsivizsgálót, aki felel az együttes munkavégzésért (a 
vonatnál végzett több műszaki tevékenység esetén is), valamint felel az 
előjegyzési könyvek vezetéséért, a bárcák helyes kitöltéséért, a SZIR-ben 
történő adatmódosításért.
A sérüléseket csak az egyik kocsivizsgáló jegyezze elő előjegyzési könyvé-
be. Neki kell a kocsi mindkét oldalára ragasztandó – a 2.4.4. pont, illetve a 
10. és 12. melléklet szerinti – bárcákat is kiállítania. A bárcát mindegyik ko-
csivizsgáló az általa vizsgált oldalon ragassza a kocsira. A megvizsgált vonat 
számát és a vizsgálat kezdetének és befejezésének időpontját a kocsivizsgá-
lók az előjegyzési könyvükbe jegyezzék fel, megjelölve „j” vagy „b” betűvel 
azt is, hogy a vonat jobb vagy bal oldalát vizsgálták.
Ha a vizsgálatot egy kocsivizsgáló végzi, akkor is meg kell vizsgálnia a kocsi 
mindkét oldalát.
Az előjegyzési könyv rovatait a 9. melléklet tartalmazza.
A helyi viszonyoktól függően a szolgálati főnök a fenti vizsgálati rendtől el-
térő szabályozást is elrendelhet, amelyet az Üzemi Rendben kell rögzíteni.
A vonatok vizsgálatakor a kocsivizsgálók a kocsi tetejére vagy a kocsi alá 
akkor mehetnek, ha a balesetek megelőzésére a vonatkozó utasításokban 
előírt intézkedések (pl. felsővezeték kikapcsolása, földelése stb.) megtör-
téntek.
A nyitott kocsik rakományának ellenőrzése végett a homlokhágcsókra a be-
tekintéshez szükséges magasságig – a nagyfeszültségű veszélyzónára utaló 
jelölés fi gyelembevételével – szabad felmenni.

2.3.2. Az egyes kocsik vizsgálatát a kocsi melletti 
elhaladás közben a következő sorrendben és ter-
jedelemben, olyan alapossággal kell elvégezni, 

amint azt a vizsgálatot végző részére a szerkezet lehetővé teszi.
Meg kell győződni arról, hogy nincs-e sérülés vagy hiány a kocsin, valamint 
arról, hogy az átállító váltók a kívánt helyzetben vannak-e.

A kocsivizsgálat

A kocsivizsgálat

terjedelme
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A legfontosabb szerkezeti elemekre vonatkozó követelményeket az 5., a 6., 
és a 8. melléklet tartalmazza. Ezek alapján kell elbírálni egy adott vasúti 
kocsi üzemképességét.

Vizsgálni kell:
a kocsi homlokfalát, az átjáróhíd helyzetét, illetve rögzítettségét,
az ütköző-, a vonó- és a kapcsolókészülékeket,
a távvezérlés és a hangosítás összekötő kábeleit,
a fűtési és a világítási berendezés külső kapcsolóit,
a mellgerendát és szerelvényeit,
a hordrugókat és felfüggesztésüket,
a rugótámokat,
a csapágyakat,
a kerékpárokat,
a csapágyvezetékeket,
az áramfejlesztőket és azok hajtóműveit,
a fékrudazatot és a biztonsági kengyeleket,
a féktuskókat,
a féktárcsákat,
az alvázat,
az alváz alatti szekrények épségét és biztonságos zárását,
a forgóvázat,
a padlót,
a konténerrögzítő tüskék állapotát,
az oldalfalat,
az ajtók, az ablakok, egyéb nyílászárók, a kocsitartozékokat képező és a 
mozgó alkatrészek rögzítettségét, illetve zárt állapotát,
a csavarkötések állapotát és biztosítását, a szegecskötések épségét,
a tetőt,
a különleges berendezéseket és azok kezelő szerveit,
a tartályok töltő- és ürítőszerelvényeinek tömörségét, zárt állapotát,
a zárt WC tartályának és szerelvényeinek állapotát és lezártságát,
a személykocsik alsó hőszigetelésének épségét,
a rakomány elhelyezését, biztosítását nyitott és pőrekocsiknál (egyéb ko-
csiknál akkor, ha rakodási rendellenesség feltételezhető),
a kombinált fuvarozás eszközeit és azok rögzítettségét,
a vizsgálati jeleket és feliratokat.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
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2.3.3. Személykocsiknál meg kell vizsgálni a bel-
ső berendezések, felszerelési tárgyak, tartozékok 
működőképességét, épségét, illetve hiánytalan 
meglétét. Különös gonddal kell vizsgálni a vilá-

gítási, a fűtési, a légjavító, az egészségügyi berendezéseket, az ajtók és az 
ablakok záródását, a tisztasági állapotot.
A menetközben keletkezett vagy felfedett hibákat és hiányosságokat a vo-
natkísérő személyzet a fordulóállomás, illetve a honállomás illetékes szerel-
vény-átvevőjével vagy kocsivizsgálójával műszaki átadás-átvétel keretében 
köteles közölni. Ezzel egyidejűleg át kell adni a hibáról a 2.4.4. pont előírásai 
szerint kiállított V-bárca egyik példányát.
Azokon az állomásokon, ahol gépészeti szerelvény-átvevő nincs, ott a vo-
natkísérő személyzet egymásnak, illetve az állomás kijelölt személyzetének 
kötelesek a szerelvénynél tapasztalt hiányosságokról tájékoztatást adni. A 
vonatkísérő személyzet addig nem távozhat el a vonattól, amíg a felügye-
letére bízott kocsikat a szerelvény átvétellel megbízott dolgozónak át nem 
adta.
Az átvételt a vonat érkezése után azonnal meg kell kezdeni.
A kocsivizsgálatra kijelölt állomásokon a tartózkodás ideje alatt megszün-
tethető hibákat ki kell javítani, a többi hiba megszüntetésére – jellegétől 
függően – az Utasításban szabályozott módon kell intézkedni. A határál-
lomásokon belépő személykocsik belső átvételét a vonatkísérő személyzet 
köteles elvégezni, amennyiben az adott határállomáson nincs érvényben 
más, ettől eltérő szabályozás. Hiányosság észlelése esetén a kocsivizsgáló 
köteles a vonatkísérő személyzet jelzése alapján a RIC Szabályzat, illetve a 
Helyi Csatlakozási Szerződés szerint eljárni.
A szerelvény műszaki átadása nem helyettesíti annak vagyonvédelmi át-
adás-átvételét.

2.3.4. A személykocsikon található víztartályok 
szétfagyásának megelőzésére a víztöltő csatlako-
zás mellett feliratozott jelzés szerint a kocsik víz-

tartályait és csőrendszerét ki kell üríteni:
sárga körfelület esetén, –10°C külső hőmérsékletnél, ha a kocsi fűtetlenül 
12 óránál tovább áll, feltéve, hogy a fűtés befejezésekor a kocsiban leg-
alább 20 °C hőmérséklet volt,
sárga körgyűrű esetén, 0°C külső hőmérséklet alatt, ha a kocsi fűtését be-
szüntetik,
zöld körgyűrű esetén, 0°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet esetén, 
függetlenül attól, hogy a kocsit fűtik-e vagy sem.

–

–

–

Személykocsik belső 

vizsgálata, szerelvény 

átadás-átvétel

Személykocsi elfagyások 

megelőzése
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A kocsik víztelenítéséért a műszaki kocsiszolgálat felelős.
Olyan állomásokon, ahol nincs kocsivizsgáló, a vonatkísérőnek kell – lehe-
tőleg még a vonalon – a víztelenítést elvégezni. A tartály teljes kiürítése 
után a mosdócsapokat is többször meg kell nyitni, hogy a csővezetékek is 
kiürüljenek.
A zárt WC-vel felszerelt kocsik gyűjtőtartályainak a kiürítése speciális be-
rendezéseket igényel, ezért ezeket a kocsikat mindenképpen továbbítani 
kell a telepállomásra, illetve az ürítő berendezéssel felszerelt kocsitisztító 
állomásra.
Azon a közbenső állomáson, ahol nincs műszaki kocsiszolgálat, bármilyen 
okból kisorozott személykocsi vagy a megengedettnél hosszabb ideig tar-
tózkodó szerelvény víztelenítéséért az ÁVU-ban kijelölt személy és az állo-
másfőnök a felelős.

2.4. A sérült kocsik megjelölése

2.4.1. A sérült kocsikat – beleértve a kocsitartozé-
kok és belső berendezések sérülését vagy hiányát 

is – bárcával kell megjelölni. A nemzetközi forgalomban közlekedő kocsik 
sérüléseinek és hiányainak megjelölését a RIV- és a RIC-Szabályzat, vala-
mint a MÁV és az érintett vasutak közötti külön megállapodás előírásai sze-
rint kell végezni a határállomások mellett a közbenső állomásokon is.
A bárcákat mind a teher-, mind a személykocsiknál mindkét oldalon az erre 
kijelölt helyre kell felragasztani. Üres teherkocsiknál a bárcatartóban is el-
helyezhetők, ha oda egyéb fuvarozási vagy kocsiintézőségi minta szerinti 
bárca nem kerül.
A személykocsik belső sérüléseiről kiállított V-bárcát a 2.4.4. pontban foglal-
tak szerint kell kezelni.
Teherkocsik bárcázását követően a SZIR-ben szükséges módosításokat ha-
ladéktalanul rögzíteni kell.

2.4.2. A bárcákon az állomás nevét fekete festékű 
fémbélyegzővel kell feltüntetni. A kiállítás kelte és 

a kiállító aláírása mindenkor olvasható legyen. A bárca kitöltéséhez golyós-
tollat kell használni.
A kocsik sérülését egyes bárcákon az előnyomtatott szerkezeti rész megne-
vezésének értelemszerű aláhúzásával kell meghatározni. Az egyéb sérülé-

A kocsik bárcázása

A bárcák kitöltése
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seket, illetve a sérülés pontosítását az erre a célra fenntartott szabad helyre 
kell beírni. Szükség esetén a közlekedési korlátozásokat is fel kell tüntetni.
A javítási és egyéb bárcák sorszámozását fajtánként minden kocsivizsgáló 
szolgálati helyen, minden év január 1-én 001-gyel kell kezdeni. A pályaud-
varokon a sorszámozást vágánycsoportonként, illetve kocsivizsgálói terü-
letenként külön-külön is lehet végezni, melyet az Üzemi Rendben kell sza-
bályozni.
Amennyiben a kocsin már van bárca, de egy későbbi vizsgálat alkalmával 
további sérüléseket is megállapítanak, akkor a többlet sérülésekről új bár-
cát kell kiállítani és a másik mellé kell ragasztani.
A többlet sérülést a régi bárcára utólag felírni vagy a régi beírásokon módo-
sítást átvezetni nem szabad.

2.4.3. A műszaki kocsiszolgálati helyeken a hasz-
nálatban levő bárcákból mindenkor legalább egy 
hónapra elegendő mennyiséget kell készletben 

tartani.
A kocsivizsgálók a felragasztott bárcákat sorszám szerint kötelesek elője-
gyezni az előjegyzési könyvükben.
A javítási bárcák mintáit a 10. melléklet tartalmazza.

2.4.4. RIV- és RIC forgalomban

A bárcák kezelése és

nyilvántartása

Javítási bárcák

M–bárca

(10. melléklet
1. ábra)

K–bárca

(10. melléklet
2. ábra)

„MEGVIZSGÁLANDÓ – ZU UNTERSUCHEN” fel-
irattal, fehér alapszínű bárca üzemképes, de 
kisebb sérülés vagy idegen alkatrész miatt mű-
helybe állítandó és megvizsgálandó kocsikra. 

„ÚJRAMEGRAKÁS TILOS, KIRAKÁS UTÁN A HO-
NOS VASÚTRA – NICHT WIEDER ZU BELADEN, 
ENTLADUNG ZUR HEIMAT” feliratú, kék alapszí-
nű bárca a futóképes, sebességkorlátozás nélkül 
továbbítható, nem súlyosan sérült kocsik meg-
jelölésére. 
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L-bárca (kék)
(10. melléklet
3. ábra) 

L-bárca (vörös)
(10. melléklet
4. ábra)

N-bárca

(10. melléklet
5. ábra)

R1-bárca

(10. melléklet
6. ábra) 

R2-bárca

(10. melléklet
7. ábra)

R3-bárca

(10. melléklet
8. ábra) 

„SÚLYOSAN SÉRÜLT, ÜRESEN A HONOS VASÚT-
RA – SCHWERBESCHÄDIGT. LEER ZUR HEIMAT” 
feliratú, kék alapszínű bárca a súlyosan sérült, 
de besorozási és (vagy) sebességkorlátozással 
futóképes kocsik és forgóvázak megjelölésére. 
Az idegen kocsikkal átadott bárca a felelősség 
elismerését is jelenti, ezért használatára a GSZI 
esetenként ad rendelkezést, illetve engedélyt. 

 „SÚLYOSAN SÉRÜLT, ÜRESEN A HONOS VASÚT-
RA – SCHWERBESCHÄDIGT. LEER ZUR HEIMAT” 
feliratú, vörös alapszínű bárca a súlyosan sérült, 
csak másik kocsira felrakva továbbítható kocsik 
és forgóvázak megjelölésére. A bárca kiállítá-
sára ugyancsak a GSZI ad rendelkezést, illetve 
engedélyt. 

A HIÁNYZÓ VAGY HIBÁS GŐZFŰTÉSI TÖMLŐ he-
lyett idegen gőzfűtési tömlővel közlekedő ko-
csikat, valamint a hibásan visszaküldött gőzfű-
tési tömlőket megjelölő, fehér alapszínű bárca. 

„FÉK HASZNAVEHETETLEN – BREMSE UNBRA-
UCHBAR” feliratú fehér alapszínű bárca a légfék 
és a kézifék jelképes ábrájával. Használatakor – a 
fékberendezés hibájának megfelelően – a feles-
leges ábraszelvényt le kell szakítani. 

Fehér alapszínű bárca a fővezeték jelképes ábrá-
jával a HASZNÁLHATATLAN LÉGFÉK-FŐVEZETÉK 
megjelölésére. Csak utánfutóként besorozott 
kocsiknál alkalmazható! 

„VILLAMOS FŐVEZETÉK HASZNÁLHATATLAN – 
ZUGSAMMELSCHIENE UNBRAUCHBAR” feliratú, 
fehér alapszínű bárca használhatatlan villamos 
fővezeték megjelölésére. 

E1_0604_v1.indd   134E1_0604_v1.indd   134 2007.06.04.   15:20:282007.06.04.   15:20:28



135

S1-bárca

(10. melléklet
9. ábra) 

S-bárca

(10. melléklet
10. ábra)

Belföldi forgalomban

Ks-bárca

(10. melléklet
11. ábra) 

Js-bárca

(10. melléklet
12. ábra) 

Ü-bárca

(10. melléklet
13. ábra) 

V-bárca 

(10. melléklet
14. ábra)

„A WC NEM HASZNÁLHATÓ! – WC UNBENUTZ-
BAR” feliratú, fehér alapszínű, öntapadó bárca a 
hibás mellékhelyiség megjelölésére. A bárcát a 
hibás helyiség ajtófelületére kell ragasztani. 

„AZ AJTÓ HASZNÁLHATATLAN. KÉRJÜK HASZ-
NÁLJÁK A TÖBBI AJTÓT! – TÜR UNBENUTZBAR. 
BITTE BENÜTZEN SIE DIE ANDEREN TÜREN!” fel-
iratú, sárga alapszínű, kétoldalasan nyomott ön-
tapadó bárca a hibás személykocsi ajtók meg-
jelölésére.
A bárcát az ajtó üvegfelületére kell ragasztani! 

„ÚJRAMEGRAKÁS TILOS! JAVÍTÁS” feliratú, sár-
ga alapszínű sorszámozott bárca a futóképes, 
sebesség- vagy besorozási korlátozással vagy 
anélkül vonatba sorozható sérült kocsik meg-
jelölésére és kocsijavító műhelybe vagy jármű-
javító üzembe történő utalásához. Üres kocsi 
esetében a megrakás, rakott kocsi esetében az 
újramegrakás tilos!. 

„JAVÍTÁS” feliratú, vörös alapszínű bárca, olyan 
kocsik megjelölésére, amelyek az állomás terü-
letét nem hagyhatják el javítás nélkül. A bárcán 
fel kell tüntetni, hogy javítás végett a kocsi mű-
helybe, vagy a kijelölt állomási vágányra állítan-
dó. 

„ÜZEMVESZÉLYES” feliratú, vörös alapszínű bár-
ca, középen fehér ponttal olyan kocsik megje-
lölésére, amelyek kisorozásakor vagy műhelybe 
állításakor fokozott óvatossággal kell eljárni és 
csak lépésben mozgathatók műszaki kísérettel. 

„VONALI MEGÁLLAPÍTÁS” feliratú, fehér alapszí-
nű bárca a vonatkísérő személyzet által észlelt 
hiányosságok (pl. fűtési-, világítási hiba, nyug-
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2.4.5. A sérülési bárcákat a javítás befejezése, il-
letve a hiány pótlása után csak a munkát átvevő, 

ezzel megbízott dolgozó távolíthatja el. A sérülési bárcák jogtalan eltávolí-
tását a felelősség megállapítása céljából vizsgálni kell.

A külföldre kilépő saját és idegen kocsikról a belföldön használatos bárcá-
kat a vonatindító állomáson el kell távolítani és a nemzetközi forgalomban 
használatos bárcákkal kell pótolni.

Y-bárca

(10. melléklet
15. ábra)

RSz-bárca

(10. melléklet
16. ábra)

talan járás, hibás ajtó vagy ablak, kocsitisztítási 
hiányosság, stb.) jelentésére. A bárcát a vonatkí-
sérő személyzet köteles kiállítani 3 példányban 
és érkezés után a műszaki kocsiszolgálatnak 
1 példányt átadni, amely köteles a szükséges 
intézkedést (helyszíni javítást, kisorozás stb.) 
azonnal megtenni. A bárca 1 példánya a villa-
mos kapcsolószekrénybe helyezendő, 1 példány 
pedig a tömbben marad.

„NEM HASZNÁLHATÓ! SZÍVESKEDJÉK MÁSIKAT 
KERESNI!” feliratú, narancssárga alapszínű önta-
padó bárca a kocsivizsgálók, vagy a vonatkísérő 
személyzet által felfedezett, hibás fűtésű, vilá-
gítású vagy nyílászárójú stb. szakaszok, mellék-
helyiségek megjelölésére. Az öntapadó bárcát a 
szakasz-, illetve a bejárati ajtón szemmagasság-
ban kell felragasztani. 

„ÁTRAKÁS, RAKOMÁNYIGAZÍTÁS” feliratú, na-
rancsvörös alapszínű bárca olyan kocsik megje-
lölésére, amelyek nem felelnek meg a Rakodási 

Szabályok kötelező érvényű előírásainak, ezért 
azt átrakás vagy rakományigazítás végett ki kell 
sorozni. Az RSz-bárca mellett Ks-, Js-, illetve Ü-
bárcát is kell a kocsin elhelyezni, ha a rakomány 
megcsúszása vagy egyéb rakodási hiba miatt a 
kocsi megsérült, illetve a kocsi sérülése csak át-
rakás vagy rakományigazítás után szüntethető 
meg. 

 A bárcák eltávolítása
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3.3. A kocsik szükség szerinti javítása

3.3.1. A kocsi baleset, kíméletlen kezelés, hely-
telen rakodás, stb. következtében keletkezett sé-

rüléseinek javítását vagy hibás alkatrészeinek felújítását, cseréjét futójaví-
tás keretében kell elvégezni. Ezzel egyidejűleg felül kell vizsgálni a kocsik 
egyéb szerkezeti részeinek épségét, működőképességét, és amennyiben 
szükséges, ezek javítását is el kell végezni. A súrlódó alkatrészek kenéséről 
(kivétel: a lengéscsillapításra szolgáló felületek!) is gondoskodni kell.
A MÁV kocsiparkjába besorozott saját és magán teherkocsi bármilyen jelle-
gű futójavítása esetén a járműjavító üzem, illetve a kocsijavító műhely kö-
teles a kocsi homlokfalán, a bal ütköző felett található 8. ábra szerinti táblá-
zatba saját kódszámát, a javítás időpontját és a műhelybe állítás elsődleges 
okának a 14. melléklet szerinti kódszámát festéssel bejegyezni.
A táblázatot a kocsi fővizsgálata alkalmával kell felfesteni. A betelt tábláza-
tot fel kell újítani.

8. ábra

Futójavítás
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3.3.2. Az Árufuvarozási vagy a Személyszállítási 
és a Forgalmi valamint a Gépészeti Szakigazga-

tóság eseti rendelkezésére letétben helyezhetők 
mindazok a személy- és teherkocsik, amelyeknek érvényes fővizsgálati ha-
táridejük van és időlegesen felhasználás nélkül állnak.
Az őrzött tárolás helyét a tárolást elrendelő rendelkezésben kell meghatá-
rozni.
A tárolóhelyre kizárólag üzemképes kocsikat szabad állítani.
A tárolásba vétel megkezdésekor a kocsi revízió jele közelébe az alábbi fel-
iratot kell felfesteni:

Letétbe helyezve: nap, hó, év, szolgálati hely kódja
Tárolás helye (csak személykocsik esetén):

A tárolás megkezdésekor teherkocsiknál a SZIR-ben a kocsi speciális leköté-
sére vonatkozó módosítást végre kell hajtani.
A letétből a kocsik csak a leállítást elrendelők utasítására vehetők fel.
A személykocsikat a tároló helyről műszaki vizsgálat után a honos vagy a 
kijelölt kocsijavító műhelybe kell továbbítani és időszakos karbantartás ke-
retében üzemképességüket ellenőrizni.
A következő fővizsgálat új időpontját a tárolásból való visszavétel után a 
kocsira fel kell festeni.
Teherkocsiknál a letét időtartamáról a visszavevő kocsiszolgálati helynek el 
kell készítenie a mindenkor érvényes nyilvántartási utasítás szerinti Teher-
kocsi adatfelvételi lapot, melyet a GSZI Teherkocsi Divízió részére meg kell 
küldeni. A revízió jelet minden esetben módosítani kell a letétre vonatkozó 
feliratok törlésével egyidejűleg. A kocsiszolgálati hely köteles a SZIR-ben 
ellenőrizni a bevitt adatok helyességét, valamint az adatközlő lapokat két 
évig megőrizni.
A letétből visszavett teherkocsiknál a fővizsgálati határidő az eredeti jármű-
javító üzem fővizsgálathoz viszonyítva max. 8 évig növelhető.

3.3.3. Mind a MÁV, mind az idegen cégjelű te-
herkocsik műhelyi vizsgálata vagy javítása esetén 
kerékabroncs vizsgálatot kell tartani. Az eredmé-
nyesnek minősített vizsgálatot követően a 9. ábra 
szerinti kerékabroncs vizsgálati jelet kell feliratoz-

ni a hossztartó jobb oldalára, amely tartalmazza az elvégzett utolsó két ke-
rékvizsgálat keltét (nap, hó, év), valamint a vasút és a műhely kódját. Az új 
adatokat a régi felirat helyére kell beírni.

Letétbe (tartós

tárolásba) helyezés és 

visszavétel

Kerékabroncs vizsgálat

és a legnagyobb

beköthető kerékátmérő 

feliratozása
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Ezzel egyidejűleg fehér, hőálló festékkel fel kell frissíteni az abroncs és a ke-
rékváz külső oldalán, egymástól 90°-ra felfestett négy összejelölő csíkot. Az 
esetleg meglévő felesleges jelöléseket maradéktalanul el kell távolítani. A 
csík szélessége 20 mm legyen.
Kerékcsere esetén tekintettel kell lenni a 10. ábra szerinti jelre, amely az 
1000 mm-nél kisebb névleges átmérőjű kerékpárokkal felszerelt teherko-
csiknál a legnagyobb beköthető kerékátmérőt adja meg. 

9. ábra
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10. ábra

3.3.4. A kocsik vizsgálatával és javításával meg-
bízott műszaki kocsiszolgálati dolgozóknak (ko-
csivizsgáló, féklakatos, szerelvény-karbantartó) 

lehetőleg a kocsik kisorozása nélkül kell a vonatban megszüntethető hibá-
kat (pl. csavarpótlás és utánhúzás, féktuskó-, tömlő-, végváltócsere, belső 
berendezések, szerelvények javítása, stb.) kijavítani.
A forgalmi vágányokon összeállított vonatokban, vagy egyes kocsikon vég-
zendő javítás megkezdése előtt a munkát vezető vagy végző dolgozó a for-
galmi szolgálattevőt írásban köteles értesíteni, aki az előjegyzési könyvben, 
vagy az ÁVU-ban meghatározott más módon engedélyt ad a munkák meg-
kezdésére. A vágány fedezéséről, a „Megállj” jelzők kitűzéséről, a váltók vé-
dőállásba állításáról, a tolatásvezető értesítéséről a forgalmi szolgálattevő 
köteles gondoskodni az F.1. és az F.2. sz. Utasítás, valamint az ÁVU előírá-
sai szerint. A mozdonyszemélyzetet az engedélyt kérőnek kell a végzendő 
javítás megkezdéséről és a munka befejezéséről értesíteni.
A vonatban végzett javítás befejezéséről a forgalmi szolgálattevőt az ÁVU-

ban meghatározott módon értesíteni kell.
Amennyiben a vonatnál nagyfeszültségű energiaszolgáltatás van, akkor a 
javítás csak a 4.2.1.2. pont előírásainak betartásával végezhető.

Állomási vágányokon 

végzett javítások
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3.4. Rendkívüli intézkedést igénylő javítások

3.4.1. A kocsijavító műhelynek a hőnfutásról 
kapott értesítés vétele után haladéktalanul jár-
műlakatost kell küldeni a hőnfutott jármű vizs-

gálatához, esetleg a hőnfutás ideiglenes helyreállításához, illetve a kocsi 
futóképessé tételéhez.
A végleges helyreállítást minden esetben kerékpárcserével kell elvégezni.
Át kell rakni a kocsit, ha a végleges helyreállítás (pl. megfelelő kerékpár hiá-
nya miatt) hosszabb ideig elhúzódna.
A hőnfutott kocsi vizsgálatát végző járműlakatos, illetve kocsijavító műhely 
a gördülő csapágyak ágytok fedelét a vizsgálat elvégzése céljából leveheti. 
Kivételt képeznek a jótállás alatti kerékpárok, amelyek csapágyazása csak a 
gyártó vagy a járműjavító üzem képviselőjének jelenlétében bontható meg. 
A vizsgálat befejezése után a csapágyház ólomzárait pótolni kell. Ugyanez 
vonatkozik a hiányzó ólomzárral műhelybe kerülő valamennyi kerékpárra 
is.
A sérült gördülő-csapágyazás helyreállítását nem szabad kocsijavító mű-
helyben elvégezni, hanem a komplett kerékpárt járműjavító üzembe kell 
küldeni.

3.4.2. A siklott saját kocsit kocsijavító műhelyben 
ismételten meg kell vizsgálni. Ezen felül meg kell 
mérni az üres kocsi kerék- vagy csapterhelését. A 

mérési eredményt az erre a célra rendszeresített mérőlapon kell rögzíteni és 
igény esetén másolatot kell adni a balesetvizsgálat elősegítése céljából. A 
mérési eljárást külön utasítás szabályozza.
A javítóműhelyek a „siklott” szövegű bárcával megjelölt kocsikon felül sik-
lottként kell kezeljék azokat a kocsikat is, amelyek sérülései siklásra enged-
nek következtetni, vagy amelyek futó- és hordműve, alváza, illetve forgóvá-
za nagyobb mérvű sérülést szenvedett.
A siklás utáni műhelyi vizsgálat megtartását a 11. ábra szerinti jellel, a kocsi 
mindkét oldalán, a siklott kerékpár mellett a bal oldali ágyvezetéken, illetve 
a forgóvázon a helyreállító műhely kódszámával és dátummal, fehér festék-
kel kell feliratozni. Kerékpárcsere esetén a feliratot be kell keretezni.
Siklott személykocsik csak eredményes futópróba után adhatók forgalom-
ba.
A siklott idegen kocsikat a RIV-, illetve a RIC-, PPV-Szabályzat előírásai sze-
rint kell kezelni.

Hőnfutott kocsik

helyreállítása

Siklott kocsik

helyreállítása

E1_0604_v1.indd   141E1_0604_v1.indd   141 2007.06.04.   15:20:302007.06.04.   15:20:30



142

11. ábra

A KOCSIK FŰTÉSE-HŰTÉSE, LÉGJAVÍTÁSA, VILÁGÍTÁSA ÉS EGYÉB VILLA-

MOS BERENDEZÉSEI

4.1. Energiaellátás

4.1.1. Ha a vonatban központi energiaellátást igénylő – a 13. ábra szerinti 
„ee” jellel megjelölt kocsi van, akkor az energiát a villamos fűtési főveze-

tékről kell biztosítani. A szükséges megszakítások 
időtartamát a lehető legrövidebbre kell korlátoz-
ni.

13. ábra

Azoknál a vonatoknál, amelyekben „(p)”, „)p(” vagy „(WC)” jellel ellátott ko-
csik vannak, a forduló állomásokon való leállításkor, vagy valamilyen keze-
léskor a következő táblázatban megadott kapcsolatok megléte szükséges.

Központi

energiaellátás
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4.1.2. Az egyedi energiaellátó berendezésnél a 
kocsi világítási energia szükségletét akkumulá-

tortelep, illetve menetközben a kerékpártengelyről hajtott áramfejlesztő 
biztosítja.
Az érkező személyszállító vonatok kocsijainál minden érkezés után a honál-
lomáson és szükség szerint a forduló állomáson meg kell vizsgálni a világítá-
si berendezéseket. A vizsgálat terjedjen ki az áramfejlesztők, a hajtóművek 
és átalakítók, a szabályzók, az akkumulátortelepek és a biztosítók állapotá-
ra. A lemerült akkumulátorokat fel kell tölteni, vagy feltöltött telepekkel kell 
kicserélni.
Ellenőrzés után a világítást ki kell kapcsolni.
A vizsgálatokat villamos szakembernek, ennek hiányában kocsivizsgálónak 
kell végezni.
Ha az állomáson ilyen vizsgálatokat nem végeznek, akkor a világítási beren-
dezést a vonatkísérő személyzet köteles kikapcsolni.

Tevékenység Villamos fővezeték
Főlégtartály veze-

ték (bar)

Légfék fővezeték 

(bar)

Tisztítás

belső tisztítás
WC tisztítás

x
x

61)

6
51)

51)

Kocsirendezés

2 órán belül
2 órán túl

–
–

–
6

5
5

Leállítás

2 órán belül
2 órán túl
üzemkész
előtemperált
fagymentes
vízleeresztés
zárt WC-nél

–
–
x
x
x

x

61)

6
6
6

6

–
51)

5
–
–

–

Fékpróba

Mágneses sínféknél x 7,5 5
1) csak az ajtók nyitásához, ha a főlégtartály vezeték több mint 2 óra hosszat nem volt össze-
kapcsolva.

Egyedi energiaellátás
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4.2. Fűtés – hűtés

4.2.1. Általános rendelkezések

Villamos fővezetéki kapcsolatok kezelése

4.2.1.1. A villamos fővezetéki kapcsolatokat csak feszültségmentes állapot-
ban szabad össze- vagy szétkapcsolni. Villamos fővezetéket összekapcsolni 
vagy szétszedni az óvórendszabályok ismerete és betartása nélkül nem sza-
bad. Az óvórendszabályokból az érdekelteket kimutathatóan oktatni kell. 
A kulccsal zárt fővezetéki kapcsolatokat (kapcsolati doboz, vakdoboz, vagy 
mindkettő) az ezekhez rendszeresített egységes kulccsal kell kinyitni. A kap-
csolatok zárása a MÁV-nál nem kötelező. A lengőkábelen lévő dugaszolót 
a kapcsolódobozba való behelyezése után a rögzítő fogantyú karjának le-
nyomásával rögzíteni kell, majd a kapcsolódoboz fedelének lehajtásával is 
biztosítani kell a kapcsolatot szétcsúszása ellen. Két jármű között lévő vil-
lamos fővezetéki kapcsolatok közül csak az egyiket szabad összekapcsolni, 
kivétel az MD motorvonat, amelynél kettős kapcsolatot kell kialakítani. A 
másik kapcsolódoboz fedelét be kell csukni és a csatlakozódugaszt a vak-
dobozban kell rögzíteni. A lengőkábelnek használaton kívül a vakdoboz-
ban kell lennie. A lengőkábel lépcsőre, kapaszkodó fogantyúra stb. történő 
felakasztása még ideiglenesen sem engedhető meg! Ha a vonatba a 13. 

ábra szerinti feliratú energiaellátást igénylő kocsi van besorozva, akkor a 
villamos fővezetéket állandóan feszültség alatt kell tartani (lásd 4.1. pontot). 
Erről a vonatot felvevő dolgozónak kell meggyőződni és a mozdonyvezetőt 
a fővezeték feszültség alá helyezésére fi gyelmeztetni.

Óvórendszabályok a villamos fűtéshez – hűtéshez

4.2.1.2. Minden személyszállító vonatban a villamos fővezetéket egész 
éven át feszültség alatt állónak kell tekinteni. Kivétel ez alól, ha a vonatot 
gőzmozdony továbbítja és a szerelvényben nincs villamos fűtőkocsi, vala-
mint a külső villamos energiaellátás lehetősége is kizárt. Villamos energiael-
látás alatt álló szerelvényeknél a kocsivizsgálat és a fékpróba megtartható, 
a kocsik között vagy alatt végzendő bármilyen javítás (tömlő-, tömítőgyűrű 
csere, fékállítás, stb.) esetén azonban feszültségmentesítést kell kérni. A ko-
csik nedves tisztítása közben – a légfűtéses és léghűtéses kocsik kivételével 
– a villamos fűtést üzemeltetni nem szabad. A víztöltés idején a villamos 
fővezeték nem lehet feszültség alatt.
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Nem szabad munkát végezni a kocsik nem villamos kapcsolati berendezé-
sein (légvezeték, csavarkapocs, átjáró, stb.) addig. amíg a villamos fővezeték 
feszültségmentesítése meg nem történt.
A villamos fővezeték kapcsolatait össze-, illetve szétkapcsolni, a nagyfe-
szültségű szekrényeket kinyitni, biztosítót cserélni, fűtőtesten, kapcsolón, 
vezetéken javítást végezni csak akkor szabad, ha a feszültségmentesítés 
megtörtént, vagyis:

a mozdonyvezető, a villamos fűtőkocsi-kezelő a villamos energiaellátást 
szolgáltató járművön levő, pályaszámmal azonosított fűtési reteszkul-
csot, illetve ennek hibás működése esetén a vezetőasztal reteszkulcsát a 
munkálatokat vezető, vagy végrehajtó dolgozónak átadta, vagy
a mozdonyvezető, villamos fűtőkocsi-kezelő vagy a helyhez kötött ener-
giahálózat kezelő feszültségmentesítést bizonyító írásos engedélyt állít 
ki és azt sajátkezű aláírásával ellátva átadja a munkálatokat vezető, vagy 
végző dolgozónak. E célra a 20. melléklet 1. ábra szerinti – szükség ese-
tén kétnyelvű – „Engedély”-t kell használni. Az engedélyt olyan esetben 
kell kiállítani, ha az azonosítható reteszkulcs nincs vagy meghibásodás 
miatt nem vehető ki a reteszből. „Engedély” nyomtatvány-tömbbel el kell 
látni minden villamosmozdonyt, villamos fűtőkocsit és a helyhezkötött 
energiahálózat kezelőjét.
amennyiben az előző két bekezdés egyik feltétele sem teljesíthető, ak-
kor a mozdonyvezető, illetve a villamos fűtőkocsi kezelője köteles a moz-
dony, illetve a villamos fűtőkocsi közötti villamos fővezeték kapcsolatát 
szétválasztani.
a helyhez kötött villamos energiahálózat csatlakozószerelvényét a dol-
gozó reteszelte és a reteszkulcsot magához vette.

Ha a vonatban a villamos fővezeték táplálására alkalmas több vontatójár-
mű, illetve villamos fűtőkocsi van, akkor a reteszkulcsot mindegyik moz-
donyvezető, ill. villamos fűtőkocsi-kezelő át kell hogy adja a vonatfűtési 
szerelőnek.
Az engedélyt valamennyi érdekelt mozdonyvezetővel, villamos fűtőkocsi-
kezelővel alá kell íratni.
Ha a vonat vezérlőkocsival, hátul működő mozdonnyal közlekedik, a veze-
tőasztal reteszkulcsot, engedélyt a mozdonyvezető szolgáltatja ki.
Tekintettel arra, hogy az MD motorvonatoknál az energiaellátás vezérlőko-
csiról történik, a reteszkulcsot az ott tartózkodó vontatási dolgozó, vagy ha 
azon nincs beosztott dolgozó, akkor a mozdonyvezető köteles átadni.
A reteszkulcsot, vagy az írásos engedélyt csak az összes munkák teljes be-
fejezése után szabad a mozdonyvezetőnek, villamos fűtőkocsi kezelőjének 

–

–

–

–
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visszaadni. A visszaadás előtt az engedélyen a munkák befejezését aláírás-
sal kell igazolni. A reteszkulcs, vagy az engedély visszaadása után a villamos 
fővezetéket feszültség alatt állónak kell tekinteni.
Minden olyan esetben, amikor az átadott reteszkulcs, vagy engedély alap-
ján egyidejűleg többen végeznek a szerelvényen, vagy annak különféle 
kapcsolati berendezésein munkálatokat, az óvórendszabályok szempontjá-
ból mindig az a személy tekintendő a munkálatok vezetőjének, aki a retesz-
kulcsot, vagy az engedélyt a mozdonyvezetőtől vagy a villamos fűtőkocsi 
kezelőjétől megkapta. A munkálatok vezetője lehetőleg villamos vonatfű-
tés szerelő legyen. A feszültségmentesítést a villamos vonatfűtési szerelőn 
(vagy reteszkulcs, ill. engedély birtokában levő személyen) keresztül név-
aláírással kell kérni. Erre a célra a 20. melléklet 2. ábra szerinti könyvet kell 
rendszeresíteni
A reteszkulcsot, vagy az engedélyt csak akkor szabad a mozdonyvezetőnek, 
villamos fűtőkocsi kezelőjének visszaadni, ha mindazok, akik a feszültség-
mentesítést kérték, újabb névaláírással igazolják, hogy a munkájukat befe-
jezték és részükről a feszültség alá helyezésnek akadálya nincs.
Villamos baleseteknél az E.101.sz. Utasításban foglaltak szerint kell eljár-
ni.

4.2.1.3. A személykocsikat mindenkor fűteni kell, 
ha ezt a külső hőmérséklet szükségessé teszi, ezért 

a fűtőberendezéseknek egész évben üzemképes állapotban kell lenniük.
A vonat kiinduló állomásról történő indulásánál és közlekedésének egész 
tartama alatt minden kocsiban legalább 20°C belső hőmérsékletnek kell 
lenni. Ez vonatkozik az útközben besorozott kocsikra is.

4.2.2. A szellőztető vagy levegő visszahűtő beren-
dezéssel felszerelt személykocsiknál, amennyiben 

az utastér hőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 23°C-t a szellőztető be-
rendezést indulás előtt 30 perccel be kell kapcsolni, amennyiben az nem 
automatikus működésű. Ezeken a kocsikon a fűtési kapcsoló táblát a 14. 

ábra szerinti jelöléssel látják el.

14. ábra

A fűtési idény tartama

Szellőzés

E1_0604_v1.indd   146E1_0604_v1.indd   146 2007.06.04.   15:20:312007.06.04.   15:20:31



147

4.2.3. A klímaberendezéssel ellátott személyko-
csiknál a belső hőmérséklet szabályozása teljesen 

automatikus. Ezeken a kocsikon a fűtési kapcsolótáblát a 15. ábra szerinti 
jelöléssel látják el.

15. ábra

4.2.4. Vonatok előfűtése, előhűtése

Általános rendelkezések

4.2.4.1. Az előfűtés-előhűtés alatt az ajtókat, ablakokat be kell csukni. A 
kocsiajtók zárvatartásáért, az előfűtésért-előhűtésért felelős dolgozó, a vo-
natnál jelentkezés után a jegyvizsgáló felelős. A túlfűtést-túlhűtést meg kell 
előzni.
Az előfűtési-előhűtési technológia betartásáért mind a gépészeti, mind a 
forgalmi szolgálat felelős. Nagyforgalmú állomásokon az előfűtés-előhűtés-
hez fűtési szak-, illetve segédmunkásokat kell kirendelni a kocsivizsgálók 
mellé. Egyéb állomásokon az előfűtést, előhűtést a kocsivizsgálók kötelesek 
végrehajtani.
Olyan állomásokon, ahol műszaki kocsiszolgálati dolgozó nincs, az előfűtés-
előhűtésért a mozdonyvezető és a forgalmi szolgálattevő a felelős.
Az előírásszerű előfűtés- előhűtés végrehajtásában, a fűtési kapcsolók keze-
lésében a vonatkísérő személyzet a vonatnál történt jelentkezésétől köteles 
részt venni.
Az előfűtés-előhűtés ideje alatt a berendezések folyamatos működését a fe-
lelős dolgozónak fi gyelemmel kell kísérnie, rendellenesség esetén azonnal 
intézkednie kell.
A vonatkísérő személyzet oktatását a gépészeti szakszolgálat tartja, meg-
szervezéséért a forgalmi szakszolgálat felelős.

Előfűtési, előhűtési terv

4.2.4.2. Minden személyszállító vonat induló állomásán a gépészeti és a 
forgalmi szolgálat közösen, a menetrend életbelépése előtt tervet köteles 

Klimatizálás
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készíteni, amely minden egyes vonatra a külső hőmérséklettől függően 
megállapítja az előfűtés-előhűtéshez szükséges időket, az előfűtés, illetve 
az előhűtés kezdetét és kijelöli azt a vágányt, amelyre e célból a vonatot 
állítani kell.
A kiegészítésként felvételre kerülő kocsik előfűtését-előhűtését is meg kell 
tervezni.
Az előfűtési-előhűtési tervet a GSZI Területi Gépészeti Osztály hagyja 
jóvá.

Az előfűtés-előhűtés

4.2.4.3. A kocsik előfűtésének-előhűtésének időtartamát a külső hőmér-
séklettől függően az alábbi táblázat tartalmazza:

Amennyiben az előfűtés-előhűtés helyhezkötött energiahálózatról törté-
nik, akkor azt az átálláshoz szükséges technológiai idővel korábban kell 
megkezdeni.

Előfűtés gőzzel

4.2.4.4. Gőzfűtés esetén, ha az állomáson nincs kocsivizsgáló, a forgalmi 
szolgálattevőnek vagy a jegyvizsgálónak meg kell győződnie arról, hogy a 
kocsiknál a gőzfűtési kapcsolat össze van rakva, illetve a gőz a vonat főve-
zetékén áthaladt. Gőzáthaladás nélkül vonatot indítani nem szabad. Gőzzel 
történő előfűtésnél legelőször a fővezetéken kell a gőzt átbocsátani. Ilyen-
kor a gőzfűtési főváltók „hideg” állásban, a zárváltók nyitott állásban legye-
nek.
Az előfűtési időszak alatt a gőz betáplálástól számított utolsó kocsi zárváltó-
ját – a külső hőmérséklettől függő mértékben – nyitva kell hagyni. Közvet-
len indulás előtt 0°C-nál nagyobb külső hőmérséklet felett teljesen el kell 
zárni, alacsonyabb hőmérséklet esetén kis nyílással kifúvást kell biztosítani, 

Külső

hőmérséklet

°C

Gőzfűtés 

esetén

Konvekciós 

villamos 

fűtés

Klímaber., 

légfűtés 

esetén

Olajfűtés 

esetén

Kályhafűtés

esetén

+23 felett
+6 felett

+6 – 0
-1 – -8

-9 – -15
-15 alatt

–
30 perc
45 perc
60 perc
90 perc

120 perc

–
40 perc
60 perc
90 perc

120 perc
180 perc

30 perc
40 perc
60 perc
70 perc
80 perc
90 perc

–
20 perc
30 perc
40 perc
60 perc
80 perc

–
60 perc
60 perc

120 perc
120 perc
120 perc
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ezzel a kondenzvíz eltávolítását lehetővé kell tenni. A gőzáthaladás után a 
gőzforrástól legtávolabb levő kocsitól kezdve a fő- és szakaszváltókat „me-
leg”– kell állítani. A nyomás alatti vezetékeken, azok alkatrészein, valamint 
a kapcsolatokon a munkákat óvatosan, körültekintéssel, szakszerűen kell 
végezni, hogy leforrázás ne forduljon elő.

Villamos előfűtés-előhűtés

4.2.4.5. A villamos fűtéssel-hűtéssel közlekedő személyszállító vonatokat 
elsősorban helyhezkötött energiahálózatról kell előfűteni-előhűteni. Ha a 
hálózatról az előfűtés-hűtés nem biztosítható, akkor azt mozdonyról, illetve 
villamos fűtőkocsiról kell végrehajtani.
Ha a villamos előfűtésre nincs lehetőség, a akkor vonatokat a mozdony rá-
járásáig gőzzel kell előfűteni. A villamos fűtést ilyen esetben csak az előfű-
tés befejezése és a gőzfűtési fővezeték levegővel történő kifúvatása után 
szabad bekapcsolni. Ilyenkor, ennek időtartamával növelni kell az előfűtés 
idejét.
A helyhezkötött villamos energiahálózat kapcsolását, kezelését a helyi vég-
rehajtási utasítások szerint kell végezni. Csak az óvórendszabályok, illetve 
az előfűtő berendezés kezelésére vonatkozó munkavédelmi előírások be-
tartásával szabad bármilyen munkát végezni a szerelvényen.
A helyhezkötött villamos energiahálózatról való előfűtés megkezdése előtt 
a szerelvény elején és végén az F.1. jelzési utasításban meghatározott mó-
don „A SZERELVÉNY VILLAMOS ELŐFŰTÉS ALATT ÁLL!” fi gyelmeztető tárcsát 
kell elhelyezni. A tárcsát csak az előfűtés-előhűtés befejezése, és a csatlako-
zások feszültségmentesítése után szabad eltávolítani. A fűtőáram bekapcso-
lása után az előfűtésért felelős, az ÁVU-ban meghatározott személy köteles 
meggyőződni a villamos fűtési főkapcsolók és szakaszkapcsolók bekapcsolt 
helyzetéről. Az előfűtés-előhűtésről, végrehajtásáról feljegyzést kell készíte-
ni, amelyben rögzíteni kell az előfűtés kezdeti és befejezési időpontot és az 
áramfelvétel nagyságát.

Egyedi fűtési berendezésű kocsik előfűtése

4.2.4.6. A csak egyedi fűtőberendezésű kocsiknál a kijelölt dolgozó végzi az 
előfűtést. Kályhafűtésnél, az előfűtés idejére külön személyt kell biztosítani. 
A vonatszemélyzet jelentkezési ideje után az ő kötelességük az egyedi kály-
hák felügyelete, táplálása.
Az egyedi fűtőberendezések tüzelőanyag ellátását és vételezését az előfű-
tést végző állomás ÁVU-jában kell rögzíteni.
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Előfűtés olajtüzeléssel

4.2.4.7. Az olajfűtő készülékkel felszerelt kocsik fűtőberendezését lehető-
leg műszaki dolgozó kezelje. Ahol ez nem lehetséges, ott az állomási és a 
vonatszemélyzetet kell kiképezni a berendezés kezelésére. Közlekedő ko-
csiknál a fűtőberendezés üzemeltetése a vonatkísérő személyzet feladata. 
Amennyiben az előfűtés ideje meghaladja a 30 percet, az akkumulátorok 
kímélése érdekében gondoskodni kell a kocsi külső energiaellátásáról.

Teendők az előfűtés-előhűtés hiányosságai esetén

4.2.4.8. Az előfűtés-előhűtéssel kapcsolatos problémát a felelős dolgozó 
haladéktalanul köteles jelenteni a forgalmi szolgálattevőnek. Ha a kocsiban 
egy vagy több szakasz nem fűthető vagy nem hűthető és az észlelt hiba az 
indulás idejére nem állítható helyre, akkor a szakaszt le kell zárni és Y-bár-

cával meg kell jelölni. Az ilyen kocsit, továbbá azt, amelynél a folyosófűtés 
nem működik, Ks-bárcával kell ellátni, és a kocsi telepállomásra történő vis-
szaérkezése után a javításról gondoskodni kell. Amennyiben a kocsi fűtési-
hűtési berendezése egyáltalán nem működik, akkor a kocsi a telepállomást 
nem hagyhatja el. Amennyiben a vonat indulási idejére nincs meg az előírt 
belső hőmérséklet, azt eseményként tárgyalni kell, de a fűtési-hűtési beren-
dezés üzemképessége esetén a vonat elindítható.

4.2.5. Fűtés-hűtés a vonalon

A szerelvények vonalon történő fűtéséért, klimatizálásáért és szellőzéséért 
a vonatkísérő személyzet és a mozdonyvezető a felelős.

Gőzzel fűthető kocsik mennyisége

4.2.5.1. A fűthető 4-tengelyes kocsik mennyiségét a következő táblázat tar-
talmazza:

A gőzmozdonnyal továbbított nosztalgia vonatok fűthető kocsijainak men-
nyiségét esetenként kell meghatározni.

°C M40, M61

+6 felett
+6 és 0 között
-1 és -8 között
-9 és -15 között
-15 alatt

13
10
8
7
6
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Villamosan fűthető kocsik mennyisége

4.2.5.2. Villamosmozdony, villamos fűtőkocsi és villamos fűtőáramot szol-
gáltató dízelmozdony esetén a szolgáltatható fűtőteljesítménynek megfe-
lelő kocsimennyiség kapcsolható be a fűtésbe.

A kocsik energiaellátásának teljesítményigénye

Mozdonyok maximális fűtőteljesítménye

Teendők a fűtés-hűtés zavarai esetén

4.2.5.3. Ha a vonatfűtés-hűtés a vonalon azért szűnt meg, mert a mozdony 
energiaellátó berendezése, illetve a villamos fűtőkocsi úgy hibásodott meg, 
hogy azt rövid időn belül nem lehet megjavítani, fűtésre-hűtésre alkalmassá 
tenni, akkor a legközelebbi állomáson, ahol lehetséges, a mozdonyt le kell 
cserélni, illetve a vonatba üzemképes villamos fűtőkocsit kell besorozni.

Kocsisorozatok Teljesítmény (kW)

10-27
20-27
27-05
82-07
95-80

20-05
80-27
80-07
82-27

10-05
20-07
20-06
89-17

20-17
08-17
92-47
95-91

20-26
85-17
82-28
81-27

15-22

19-57
20-57

19-37 20-37 39-57 88-81 24-26

19-05
19-80
80-05
10-67
11-05

21-05
19-41
70-80
20-67
22-05

22-05
20-80
70-41
20-30
98-10

59-41
20-41
43-80
39-30
89-70

84-41
39-80
59-80
19-30

36-45

10-91
10-71
71-91

50-91
20-71
10-76

21-91
20-70
21-76

20-91
30-91
80-76

19-91
50-91
88-67

50-55

88-91 88-71 80-85

Sorozat Teljesítmény (kW) Sorozat Teljesítmény (kW)

V 43
V 63

800/750*
800/600*

M 41
M47, 2000

Villamos fűtőkocsi

255
150
375

* +10°C fölött
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Hibás, vagy nem működő fűtés-hűtés észlelése esetén a vonatkísérő sze-
mélyzet köteles az ilyen szakaszt vagy kocsit az ajtóra ragasztott Y-bárcával 
megjelölni. A vonat végállomásán a megállapításról V-bárcát is le kell adni. 
Fordulóállomáson, tartózkodási idő alatt a fűtési-hűtési hibát lehetőség 
szerint meg kell javítani. Amennyiben a vonatban valamely kocsi villamos 
fővezetéke zárlatos, a vonatot alkalmas állomáson át kell rendezni. A zárla-
tos kocsit a vonat utolsó kocsijaként kell továbbítani.

A fűtés-hűtés szabályozása

4.2.5.4. Azokban a kocsikban, amelyekben nincs hőfokszabályozó, a vona-
lon a vonatkísérő személyzetnek kell a fűtés-hűtést szabályozni. A szabályo-
zással a túlfűtést-túlhűtést meg kell akadályozni. Hőfokszabályzóval felsze-
relt, de meghibásodás miatt túlfűtött-túlhűtött kocsikról a telepállomáson 
V-bárcát kell leadni.

4.2.6. Gőzfűtésre vonatkozó további előírások

Teendő elfagyás esetén

4.2.6.1. Ha a vonalon a gőz-fővezetékben a víztelenítők működési zavara, 
vagy elégtelen gőzszolgáltatás miatt elfagyás következik be, akkor a legkö-
zelebbi olyan állomáson, ahol megfelelő eszközök (fáklyák, gőzfűtési töm-
lők, gőzforrás, szakszemélyzet) állnak rendelkezésre, a fővezetéket ki kell 
olvasztani és a vonatot a gőz áthaladása után szabad csak elindítani. Fáklya 
használatakor fokozott fi gyelmet kell fordítani a tűzvédelmi előírásokra, és 
mindenképpen meg kell előzni, hogy a kocsi szigetelése vagy hőre érzé-
keny alkatrészei megsérüljenek.

A szerelvény gőzvezetékének kifúvatása

4.2.6.2. 0°C vagy annál kisebb hőmérsékletnél – vagy ha ilyen mértékű lehű-
lés várható – a vonat végállomásra érkezése után, illetve a villamos fűtésre 
átálláskor a gőzvezetéket sűrített levegővel ki kell fúvatni. Gőzfűtési beren-
dezéssel felszerelt vontatójárműveket el kell látni a kifúvatáshoz szükséges 
segédkapcsolattal. A fűtési lakatos (kocsivizsgáló) vagy ezek hiányában a 
vonatkísérő személyzetnek a fűtésbe bekapcsolt utolsó kocsi zárváltóját ki 
kell nyitni, a mozdonyvezető a fékezőszelep utántöltő állásba helyezésével 
3 percen át kifúvatja a gőz fővezetéket. Kifúvatás után a félkapcsolatokat 
szét kell kapcsolni, hogy a lecsapódott víz kifolyhasson, kivéve a vízlebocsá-
tó szeleppel felszerelt fémtömlőket. Ennek megtörténte után kell a kapcso-
latokat újból összekapcsolni.
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Gőzfűtési kapcsolatok felszerelése

4.2.6.3. Gőzfűtési kapcsolattal kell felszerelni azokat a személykocsikat, 
amelyek fűtését gőzfűtési berendezéssel felszerelt mozdonyról vagy előfű-
tését kazántelepi hálózatról biztosítják.

Gőzfűtési kapcsolatok kezelése

4.2.6.4. A honos karbantartó helyeken mindenkor legalább a szükség-
let 10%-ának megfelelő mennyiségű tartalék gőzfűtési félkapcsolatot kell 
készletben tartani. A járművekről leszerelt hibás gőzfűtési kapcsolatokat a 
kijelölt műhelyekben kell felülvizsgálni és megjavítani.
Az üzemközben megsérült, használhatatlanná vált gőzfűtési kapcsolatokat 
a forduló – szükség esetén a közbenső – állomásokon a műszaki kocsiszol-
gálatnak, ha ilyen nincs, akkor a mozdonyszemélyzetnek kell kicserélnie. 
Minden személyszállító vonatot továbbító vontató járművet, amennyiben 
annak gőzfejlesztő berendezése van, kettő darab tartalék félkapcsolattal 
kell ellátni.

Nemzetközi járatok gőzfűtési kapcsolatai

4.2.6.5. A járatjegyzékben (EWP) meghatározott nemzetközi járatokban 
közlekedő kocsikat fém vagy ezzel egyenértékű gumi gőzfűtési félkapcso-
lattal kell ellátni. Az idegen kocsikon meghibásodott félkapcsolatokat saját 
félkapcsolattal kell pótolni és a RIC Szabályzatnak megfelelően kell eljárni. 
A külföldről idegen gőzfűtési kapcsolattal érkező saját kocsiról a gőzfűtési 
félkapcsolatot a telepállomáson le kell szerelni és azokat a RIC-Címjegyzék-

ben megadott állomásra kell visszaküldeni.

4.2.7. Teendők a villamosfűtés hibái esetén

Fűtési olvadó biztosító cseréje

4.2.7.1. Kiolvadt biztosítót – csak feszültségmentesítés után – a megfelelő 
tartalék biztosítókkal kell pótolni. Tartalékbiztosítóval minden kocsivizsgá-
lói szolgálati helyet el kell látni. Olvadóbiztosítót csak műszaki személyzet 
cserélhet.

Villamos berendezések üzemzavarainak jelentése

4.2.7.2. A vontatójármű vezetője, illetve a villamos vonatfűtőkocsi kezelője 
köteles a villamos fűtési berendezéseknél előfordult zavarokról érkezéskor 
szóbeli tájékoztatást adni a műszaki kocsiszolgálatot képviselő dolgozó 
részére, aki köteles gondoskodni a megfelelő bárcázásról és intézkedni a 
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javításról. Villamos baleseteknél az E.101.sz. Utasításban foglaltak szerint 
kell eljárni.

4.2.8. A fűtéssel kapcsolatos egyéb előírások

Villamos fűtőkocsik üzemeltetése

4.2.8.1. A villamos fűtőkocsikat a GSZI és a Személyszállítási Szakigazga-

tóság közös rendeletével állomásítja. Felhasználásuk a bevizsgált és enge-
délyezett vonalakon, jóváhagyott fordulók szerint történik.

Kályhafűtés

4.2.8.2. A kályha bármilyen rendellenes működése esetén a hiba megszün-
tetését meg kell kísérelni. Ha ez nem sikerül, a kocsit ki kell sorozni és a 
kályhát meg kell javítani. A kályháknál szigorúan be kell tartani a kezelé-
si utasítás előírásait. Tűz- és robbanásveszély esetén a kályha tüzét el kell 
oltani. A kályhák felülvizsgálatát az időszakos karbantartás alkalmával kell 
elvégezni.
A kályhák begyújtásáról induló, illetve forduló állomásokon a műszaki ko-
csiszolgálat, ha ilyen nincs, az állomásfőnökség köteles gondoskodni. Az 
előfűtési időt meghaladó fordulóállomási tartózkodás alatt a tüzet ki kell 
oltani. Menetközben a kályhákat a vonatkísérő személyzet köteles megfi -
gyelni és szükség esetén kezelni.

4.3. Világítás

4.3.1. A személykocsik utasfülkéinek, termeinek 
lámpáiban 30 W-os, a folyosókon, mellékhelyisé-

gekben 15 W-os izzókat, illetve a lámpatesteknek megfelelő fénycsöveket 
kell elhelyezni.
A beépített zárlámpákat mindenkor 30-40 W-os izzókkal kell ellátni.

4.3.2. Az utasokkal elfoglalt személykocsikat 
– amennyiben a természetes fény nem elegendő 

az olvasáshoz – ki kell világítani.
Az induló vonatok világítását 30 perccel az indulás előtt, vagy legkésőbb az 
induló vágányra történő beállításkor be kell kapcsolni.
Az akkumulátor telepek kímélése céljából az utasok beszállása idején „1/2” 
állásba kell kapcsolni a világítási főkapcsolót. Csak közvetlenül az elindulás 
előtt szabad a kocsi teljes („1/1” állás) világítását bekapcsolni.

Világítás erőssége

 A világítás kapcsolása
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Központi energiaellátás esetén a teljes világítást be kell kapcsolni. Fedett 
csarnokból induló vonatoknál szükség esetén a nappali órákban is be kell 
kapcsolni a világítást.
Alagutak előtt a vonatkísérők a felügyeletükre bízott kocsikban tartoznak 
bekapcsolni a világítást.
„1/2” állásba kell kapcsolni a világítást akkor is, ha menetközben az áramfej-
lesztő vagy központi energiaellátó berendezés nem tölti a telepeket. Erről a 
kapcsolótáblán található jelzés megfi gyelésével kell meggyőződni.
Az üzemképes fénycső-világítású kocsikat szükség izzó-világításra kapcsol-
ni nem szabad!
A kapcsolók helyes kezeléséért a vonatkísérők a felelősek.
A fülke, illetve a szakaszkapcsolók lekapcsolása esetén a „biztonsági” fény-
nek világítania kell.
Az egyes kocsitípusok kapcsolási utasítását a kapcsolószekrényen elhelye-
zett táblák tartalmazzák. A 2. melléklet 17. pontja szerinti „Villamos kap-

csolási útmutató” előírásait mindenkor be kell tartani.
Az utasok által el nem foglalt szakaszokban, fülkékben a vonatkísérő sze-
mélyzet köteles a világítást lekapcsolni.
UIC kábellel felszerelt kocsik esetében a vonat kocsijaiban a világítás kap-
csolását egy kocsiból el lehet végezni a villamos kapcsoló táblákon találha-
tó „Vonatvilágítás” feliratú nyomógombbal.
A villamos kapcsolótáblákon található egyéb kijelzők tájékoztatást adnak a 
kocsi adott részegységeinek működéséről és hibás állapotáról. (Pl.: ajtóve-
zérlés, vészfék, kézifék, csúszásgátló, stb.). Hibajelzés esetén a vonatkísérő 
személyzet a vonat végállomására érkezését követően köteles műszaki ko-
csiszolgálati dolgozót értesíteni az észlelt (kijelzett) hibáról.

4.3.3. Ha a világítás egyáltalán nem működik és a 
kocsit a fordulója szerint bármely rövid időre is ki 
kell világítani, azt az induló állomáson a vonatból 

ki kell sorozni.
Ha a világítás csak részben nem működik, a kocsit csak akkor kell kisorozni, 
ha pótlására üzemképes kocsi rendelkezésre áll, illetve akkor, ha ebből vo-
natkésés nem származik.
Nem indítható el azonban olyan kocsi a kiinduló állomásról, amelynek WC-
iben és az előtereiben a világítás nem működik, még akkor sem, ha egyéb-
ként a kocsiban a világítás jó.

A világítási

berendezések hibái
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Ha a kocsi világítási berendezése a vonalon romlik el, akkor a kocsit a for-
duló állomásig továbbítani kell. Ha a világítás csak részben üzemképtelen, 
a kocsit a fordulójában meg kell hagyni. A kivilágítatlan WC-t le kell zárni és 
Y-bárcával meg kell jelölni.

4.3.4. A kocsik takarításánál kerülni kell az akku-
mulátortelep tartós igénybevételét. A munkálato-
kat úgy kell megszervezni, hogy a szerelvényben 

egyidejűleg csak egy-két kocsi takarítását végezzék, és a munka befejezése 
után a világítást azonnal ki kell kapcsolni.

4.4. A különböző távvezérlési funkciókat továb-
bító villamos csatlakozásoknak, ha azokat külön 
rendelet előírja, összekapcsolt állapotban kell len-

niük (távvezérlési kábel, 12 vagy 18 eres UIC kábel, stb.).
Ezen kapcsolatok kezelését a BZ szerelvényeknél a mozdonyvezetőnek, 
egyéb esetekben villamos szakembernek, kocsivizsgálónak vagy mozdony-
vezetőnek kell végeznie.

4.5. A korszerű és a korszerűsített személyko-
csiknál alkalmazott feljáró ajtók működtetése 
villamosan vezérelt elektropneumatikus, illetve 

elektromechanikus szerkezettel történik, távvezérlő kapcsolaton keresztül. 
Azoknál a járműsorozatoknál, amelyeknél a kapcsolószekrényben üzem-
módkapcsoló van beépítve, ott zárt vonatban való továbbításkor a kapcso-
lót „vonat” állásba kell állítani. A feljáró ajtókat a vonat indítása előtt a moz-
donyvezető köteles bezárni. Ebben az esetben az ajtóvezérlő berendezés 
megakadályozza a vonat nyitott ajtókkal történő elindítását.
Ha a vontatójármű, illetve a vezérlőkocsi az ajtók távvezérlésére alkalmatlan, 
akkor a feljáró ajtókat a vonat indítása előtt a vonatkísérő személyzet köte-
les bezárni. A vonatkísérő személyzet kizárásának megelőzése érdekében 
az ajtó melletti belső oldalfalon elhelyezett, négyszögkulccsal működtetett 
„Táv-ajtózárás” kapcsoló a vonat összes ajtaját bezárja, kivéve azt az ajtót, 
ahonnan az ajtózárás működését kezdeményezik, továbbá azokat az ajtó-
kat, amelyek önműködő záródását kiiktatták.
A központi zárás elmulasztása vagy a kábelkapcsolat meghibásodása 
egyébként az ajtóvezérlő berendezésnek a nyitott ajtót 5 km/h sebesség 
elérésekor önműködően be kell zárnia.
Meghibásodott ajtóvezérlő berendezéssel a kocsi a honállomásról nem in-
dítható el, a kocsit ki kell sorozni.

Kocsik kivilágítása

takarításnál

Egyéb villamos

kapcsolatok kezelése

Feljáró ajtók

távműködtetése
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Közbenső, vagy forduló állomáson történő meghibásodás esetén meg kell 
kísérelni a hiba elhárítását. Amennyiben oldalanként legalább egy ajtó mű-
ködőképes, akkor a hibás ajtót vagy ajtókat „S” bárcával kell megjelölni és 
zárt állásban kell reteszelni. A kocsi így a honállomásig közlekedhet.
A teljes szerelvény ajtóvezérlésének meghibásodása esetén az UIC (távve-
zérlő) kábelkapcsolat megbontásával ki kell szűrni azt a kocsit, amely a sze-
relvény ajtóműködtetésének zavarát okozza.
Szükség esetén a ki-beszállás idejére az ajtó mellett elhelyezett vésznyitó 
segítségével – a piktogramok útmutatása alapján – az ajtó kinyitható, de ezt 
követően a vésznyitó alaphelyzetbe állításáról, illetve az ajtó bezárásáról, 
reteszeléséről gondoskodni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a kocsit 
ki kell sorozni.
A távműködtetésű ajtókkal felszerelt kocsik kezelésével megbízott vonat-
személyzetet a kocsira előírt kezelési útmutatóból ki kell oktatni.

4.6. A személyszállító vonatok első és utolsó, 
üzemképes, utasok számára megnyitott kocsijá-

nak utasok által nem használható homlokajtóit le kell zárni. A lezárt homlo-
kajtókat reteszelni kell.

Homlokajtók lezárása
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

1.

1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Futómű

Abroncs

Az abroncs törött, illetve az abroncson hossz-, 
vagy keresztirányú repedés található.

Az abroncs laza, ha

- kalapácsütésre tompa hangot ad, vagy
- a biztosító gyűrű laza, vagy
- az ellenőrző jelek elmozdultak, vagy
- a rozsdakiverődés a kerület több mint 1/3 ré-
szén
A vizsgálatot tuskós fékezés esetén a kocsi fel-
oldott fékberendezése mellett kell elvégezni.

Az abroncs oldalt elcsúszott (tengely irány-
ban).

A biztosító gyűrű sérült (feltűnő sérülés)
- deformálódott,
- törött,
- hiányzik.

1.2.

1.2.2.

1.2.4.

Tömbkerék

Repedés a futó- és a homlokfelület átmenet-
ében, benyomódás a futófelületen.

Tömbkerék fékhiba miatti túlzott igénybevéte-
le

A KOCSIK ÜZEMKÉPESSÉGÉNEK FELTÉTELEI
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ü

Ks+R1

Ü

Ks+R1

Kerékpárcsere helyben.

Kerékpárcsere az erre berendezett 
legközelebbi műhelyben.
Továbbíts a következő állomásig.

Súlyos esetben kerékpárcsere 
helyben.

Kerékpárcsere helyben.
Szükség esetén segélyvonat igény-
bevétele.

Kerékpárcsere az erre berendezett 
legközelebbi műhelyben.

lépésben

60 km/h
utánfutó-
ként.

lépésben

lépésben

40 km/h

Mozgatás 
esetén 
kísérni.

Mozgatás 
esetén 
kísérni.

Mozgatás 
esetén
kísérni

Ks+R1

Ks+R1

Profi lszabályozás kirakás után a 
legközelebbi kocsijavító műhely-
ben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Kerékpárcsere és fékjavítás kirakás 
után a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

60 km/h

60 km/h

ÉS A SÉRÜLT KOCSIK KEZELÉSE

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

Jellemzői:
- leégett festék,
- szétolvadt féksaru,
- felrakódott, sérült futófelület.

1.3.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Az abroncs vagy 

a tömbkerék 

megfelelő része

A futófelület helyenként benyomódott

60 mm-nél hosszabb lapos helyek
- 100 mm-ig

- 150 mm-ig

- 150 mm felett

Lapos helyek Ro-La kocsik esetén
- 30 mm-ig

- 30 mm felett

60 mm-nél hosszabb, vagy 1 mm-nél maga-
sabb anyagfelrakódás
- 100/2 mm-ig
- 150/3 mm-ig

- 150/3 mm felett
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks+R1

Ks+R1

Ü

Ks+R1

Ü

Ks+R1

Ü

Kerékszabályozás

Kerékpárcsere, vagy kerékpársza-
bályozás az erre berendezett leg-
közelebbi kocsijavító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Kerékpárcsere helyben

Kerékpárcsere, vagy kerékpársza-
bályozás az erre berendezett leg-
közelebbi kocsijavító műhelyben.

Kerékpárcsere helyben

Kerékpárcsere, vagy kerékpársza-
bályozás az erre berendezett leg-
közelebbi kocsijavító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Kerékpárcsere vagy javítás hely-
ben.
El nem forduló kerékpár esetén 
mérlegelni kell, hogy a kocsit csú-
szó kerékkel lehet-e továbbítani. 
(A következő állomás távolság és 
az elhárítás lehetőségének függ-
vényében.)

60 km/h

40 km/h

20 km/h

lépésben

60 km/h

lépésben

40 km/h
20 km/h

lépésben

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

1.3.5.

1.3.6.

Anyagfelrakódás Ro-La kocsik esetén
- 30/1 mm-ig

- 30/1 mm felett

Lyukak, kipattogzások, pikkelyesedések 60 
mm-nél nagyobb hosszon.

Ro-La kocsik esetében:
- 30 mm-nél nagyobb hosszon.

A kerékabroncs vagy a tömbkerék annak meg-
felelő koszorúrésze a jármű egyetlen elkatré-
széhez se, súrlódhat.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.2.

Kerékváz

Kerékagy vagy a keréktárcsa repedt.

Kerékküllő vagy a kerékkoszorú repedt.

A tengelyhez súrlódó alkatrész.

1.8.

1.8.1.

Csapágyazás

A csapágyazás tömörtelen
- a kenőanyag kifolyik
- a víz vagy a por bejut.
(A központosító furat védőfedele hiányozhat.)
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks+R1

Ü

Ks+R1

Ks+R1

Ks

Kerékpárcsere, vagy kerékpársza-
bályozás az erre berendezett leg-
közelebbi kocsijavító műhelyben.

Kerékpárcsere vagy javítás helyben

Kerékpárcsere, vagy kerékpársza-
bályozás az erre berendezett leg-
közelebbi kocsijavító műhelyben

Kerékpárcsere, vagy kerékpársza-
bályozás az erre berendezett leg-
közelebbi kocsijavító műhelyben.

Vizsgálat és javítás a legközelebbi 
kocsijavító műhelyben.

lépésben

60 km/h

60 km/h

80 km/h

Mozgatás 
esetén 
kísérni.

Js

Js

Ks

Kerékpárcsere helyben
(Továbbítás a következő állomásig)

Kerékpárcsere helyben
(Továbbítás a következő állomásig)

Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben, addig felkötni vagy 
leszerelni a súrlódó alkatrészt.
Felkötés nélkül a következő áll-
másig.

lépésben

lépésben

60 km/h

Ks A sérült vagy hiányzó alkatrész 
pótlása helyben, ha nem javítha-
tó kerékpárcsere a legközelebbi 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

60 km/h

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

1.8.2.

1.8.3.

A vezetőbordák nem biztosítják a kerékpár ve-
zetését.

A csapágy hőnfutott.
(A csapágy hőmérséklete olyan magas, hogy 
kézfejjel nem érinthető meg)

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Rugózás

Lemezes hordru-

gó

A rugólapok a bilincsben több mint 10 mm-el 
elcsúsztak (Kifényesedés a rugóbilincs körül)

A rugófőlap törött vagy láthatóan repedt
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ü

Ü

Kerékpárcsere helyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Kerékpárcsere helyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

lépésben

lépésben

Mozgatás 
esetén 
kísérni.

Mozgatás 
esetén 
kísérni.

Ks

Ü

Rugócsere a legközelebbi kocsija-
vító műhelyben

Rugócsere helyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

60 km/h
váltókon
20 km/h

lépésben Mozgatás 
esetén 
kísérni.

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

A közbenső lap törött, a letört rész hiányzik

A közbenső lap törött, de a letört rész nem hi-
ányzik
A törés helye a rugó közepétől
- kisebb, mint a laphossz 1/4-e

- nagyobb, mint a laphossz 1/4-e

Túl kicsi rugójáték:
A rugóbilincs és a kocsiszekrény megfelelő ré-
sze, az alváz, illetve a forgóvázkeret között ki-
sebb, mint 15 mm a kettős vagy a hosszúlánc-
szemes felfüggesztés esetén.
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Js

Ks

Ks

Ks

Ks+RSz

Rakott kocsi esetében rugócsere 
helyben

Üres kocsinál rugócsere a legköze-
lebbi kocsijavító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Rugócsere a legközelebbi kocsija-
vító műhelyben

Rugócsere kirakás után

Rakományigazítás vagy részbeni 
kirakás a legközelebbi alkalmas 
helyen
(Továbbíts a következő állomásig)

lépésben

60 km/h

60 km/h

40 km/h

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

- friss felütési nyomok a hordrugó-láncszem és 
az alváz, illetve a forgóváz keret között.

A kerékpárok friss súrlódásának nyoma az alvá-
zon vagy a kocsi padlóján

A rugóbilincs laza, törött vagy repedt. Az ék 
hiányzik vagy hatástalan. (A rugólapok fellazul-
tak)

A rugóbilincs csapja az ülésből kiugrott (a csap-
ágy kifordult).

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Parabola rugó

A fő- vagy másik lap törött, vagy láthatóan re-
pedt

Egy lap hosszirányban elcsúszott
- 10 mm-el, vagy többel
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks

Ü

Ü

Kirakás után felfüggesztő elem 
csere a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Rugócsere helyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Javítás helyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

lépésben

lépésben

lépésben

Ü

Js

Hordrugó csere.
(Továbbíts a következő állomásig)

Hordrugó csere.
(Továbbíts a következő állomásig)

lépésben

40 km/h
váltókon
20 km/h

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

2.2.3.

2.2.4.

- 10 mm-nél kisebb mértékben (kifényesedés a 
bilincs körül)

A rugóbilincs sérült vagy laza
- törött vagy repedt,
- az alsó ék füle repedt
- a felső ék hegesztési varrata repedt vagy tö-
rött

Parabola rugónál bármely lap törött vagy re-
pedt
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks

Js

Ü

Hordrugó csere kirakás után

Hordrugó csere.

(Továbbíts a következő állomásig)

Rugócsere helyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

40 km/h
váltókon
20 km/h
lépésben

lépésben Mozgatás 
esetén 
kísérni.

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

2.3.

2.3.1.

Felfüggesztés

A felfüggesztés valamelyik eleme (heveder, 
láncszem, csapszeg, stb.) kiugrott, hiányzik 
vagy törött.

2.4.

2.4.1.

Csavarrugó

A főrugó (külső) törött vagy repedt. A mellékru-
gó törött, vagy kiugrott (a rugórendszer műkö-
dését zavarja)

2.5. Y-25 és hasonló 

típusú forgóváz 

rugózás

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Fék

Mechanikus ré-

szek

A fékrudazat valamely része lóg vagy törött

A fék-biztonsági kengyel hatástalan (törött, hi-
ányzik, rögzítetlen)

Féktuskó sérült

3.2.

3.2.1.

Féktuskó

A féktuskó hiányzik, törött, vagy annyira átre-
pedt, hogy csak az acélbetét tartja össze.

A legkisebb vastagsága a féksaru tartományá-
ban kevesebb 10 mm-nél.
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ü Javítás helyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

lépésben Mozgatás 
esetén 
kísérni.

Ks Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Ks+R1

Js

Ks+R1

Ideiglenes rögzítés után javítás 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig, 
kiiktatott fékkel)

Javítás helyben.
(Továbbítás a következő állomásig, 
kiiktatott fékkel)

Kiiktatás után javítás kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig, 
kiiktatott fékkel)

60 km/h

60 km/h

60 km/h

Ks+R1

Ks+R1

Pótlás, csere helyben, ha nem le-
hetséges a legközelebbi alkalmas 
helyen. (Kiiktatás után tovább)

Csere a legközelebbi alkalmas 
helyen. (Kiiktatás után tovább)

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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174

Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

3.2.2.

3.2.3.

A féktuskó oldalra kopott. (A féktuskó eléri a ke-
rék-koszorú külső homlokfelületét.)

Műanyag féktuskóbetét hiányzik, a súrlódó fe-
lülettől a lemezszegélyig repedt, 1/4 hossznál 
nagyobb hosszon a súrlódó anyag láthatóan 
kitöredezett, vagy a súrlódó felületen fémzár-
vány észlelhető.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Tárcsafék

A féktárcsa laza, fékbetét törött vagy hiányzik

A féktárcsa törött

A jelzőkészülék nem mutatja egyértelműen a 
fék állását

- egy oldalon

- mindkét oldalon
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175

Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks+R1

Ks+R1

Kirakás után javítás és tuskócsere, 
személykocsinál csere helyben.
(Kiiktatás után tovább)

Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben vagy a honállomáson
(Kiiktatás után tovább)

Ks+R1

Ks+R1

Ks

Ks+R1

Javítás a telepállomáson.
(Továbbíts a következő állomásig, 
kiiktatott fékkel)

Javítás a telepállomáson.
(Továbbíts a következő állomásig, 
kiiktatott fékkel)

Javítás a telepállomáson.
(Továbbíts a következő állomásig, 
kiiktatott fékkel)

Javítás a telepállomáson.
(Továbbíts a következő állomásig, 
kiiktatott fékkel)

60 km/h

60 km/h

60 km/h

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.

E1_0604_v1.indd   175E1_0604_v1.indd   175 2007.06.04.   15:20:382007.06.04.   15:20:38



176

Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

4.

4.1.

4.1.1.

Alváz és for-

góvázkeret

Alváz

Deformálódott alváz. (Az ütközőmagasság a 
tűrésen kívül van, vagy az alvázon látható gör-
beségek vannak.)

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Ágyvezeték

Törött, repedt, rendellenes helyzetben van

A felerősítése sérült
- laza

- néhány (max. 3 db) szegecs vagy csavar laza, 
az ágyvezeték még merev

Repedt
- a repedés hosszabb, mint a vízszintes kereszt-
metszet 1/4-e
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Js Átrakás után a futóképesség 
vizsgálata. Javítás járműjavító 
üzemben, ha nem lehetséges, 
akkor selejtezés.

nem továb-
bítható

Utánfutóként

Ks+R1

Ks+R1

Ks+R1

Ks+R1

Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Kirakás után javítás a legközelebbi 
kocsijavító műhelyben

Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben

40 km/h
váltókon
20 km/h

40 km/h

60 km/h

40 km/h

Gurítani, 
szalasztani 
tilos!

Gurítani, 
szalasztani 
tilos!

Gurítani, 
szalasztani 
tilos!

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

- a repedés rövidebb, 
mint a vízszintes ke-
resztmetszet 1/4-e

- a repedés a felerősí-
tés közelében

vagy irányában van 
függetlenül annak 
hosszától

4.3.

4.3.1.

Ágyvezeték 

kötvas

Hiányzik, törött vagy laza

4.5.

4.5.1.

Rugótám

Laza, repedt, törött vagy deformálódott. (távol-
ságok a rugótámok és a hossztartó között elté-
rőek, illetve a rögzíitő elemek fele vagy annál 
több hiányzik vagy törött.)
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks+R1

Ks+R1

Kirakás után javítás a legközelebbi 
kocsijavító műhelyben

Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben

60 km/h

40 km/h

Js Javítás, csere helyben.
(Továbbíts a következő állomásig.)

40 km/h Gurítani, 
szalasztani 
tilos!

Ks+R1 Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig.)

40 km/h Gurítani, 
szalasztani 
tilos!

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

4.6.

4.6.1.

Alváz és forgóváz 

közötti kapcsolat

Sérült, az összekötő és a rögzítő elemek töröt-
tek, hiányoznak vagy hatástalanok. (A forgóváz 
elcsúszott)

4.7.

4.7.1.

Forgóvázkeret

Törött, repedt vagy deformálódott

5.1.2. A szomszédos kocsik ütközői közötti magas-
ságkülönbség több, mint 80 mm

5.2.

5.2.1.

Ütközőtányér

Törött vagy hiányzik, szögletes tányér elfordult

5.3.

5.3.1.

Ütköző-csőszár

Hiányzik vagy törött
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ü Javítás helyben, vagy legfeljebb 
továbbíts a következő állomásig

lépésben Mozgatás 
esetén 
kísérni.

Ks Javítás járműjavító üzemben vagy 
forgóváz csere

60 km/h

Átsorozás

Ks Ütközőcsere a legközelebbi kocsi-
javító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

40 km/h utánfutóként

Ks Ütközőcsere a legközelebbi kocsi-
javító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

40 km/h utánfutó-
ként, guríta-
ni, szalaszta-
ni tilos!

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

5.4.

5.4.1.

5.4.4.

Ütköző-hüvely

Ütköző hiányzik vagy az ütközőhüvely törött

Felerősítése nem biztosított. Csavar hiányzik, 
laza. (Hézag van az alaplemez és a mellgerenda 
között.)

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

Csavarkapocs

Valamely része hiányzik, sérült vagy használha-
tatlan

A felakasztó horog hiányzik vagy használhatat-
lan, a csavarkapocs lóg.

5.7.

5.7.1.

Vonóhorog

Használhatatlan, vagy rossz állapotú
- törött vagy repedt,
- a csapszegfurat törött vagy deformálódott,
- elfordult
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks

Ks

Ütközőcsere a legközelebbi kocsi-
javító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)
Csavarok pótlása vagy utánhúzása 
helyben, illetve a legközelebbi 
kocsijavító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

40 km/h

40 km/h

utánfutóként

Ks

Ks

Csere vagy pótlás helyben. Ha nem 
lehetsége, akkor kapcsolás a másik 
kocsi csavarkapcsával és csere ill. 
pótlás kirakás után.
A kengyel ideiglenes rögzítése 
az orsóhoz a csavarkapocs teljes 
összehúzása után. Csere, javítás a 
legközelebbi kocsijavító műhely-
ben.

Ks Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben. Ideiglenes kapcsolás a 
másik kocsi csavarkapcsával vagy 
utánfutóként.

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Kocsiszekrény

Általános részek

Szekrényváz

A falak

Ajtók, eltolható 

oldalfalak

Ajtóvezető vagy 

zárszerkezetek

Olyan sérült, hogy a 
rakszelvényt túllépi

tömörsége nem biz-
tosított, a burkolat 
lyukas, törött, az áru 
elvesztését idézheti 
elő.
Nem zárhatók be, illet-
ve nem biztosíthatók.

Hiányzik, vagy a veze-
tékéből kiugrott (a ke-
rethez képest szabály-
talan elhelyezkedés).

Rossz állapotban van-
nak, ajtókeretek, sa-
rokpántok, reteszek, 
zárhorgok, fogantyúk 
stb. hiányoznak, tö-
röttek, lazák, deformá-
lódottak és a bizton-
ságot veszélyeztetik, 
vagy az áru elveszté-
sét idézhetik elő.

Olyan sérült, hogy a 
rakszelvényt túllépi

tömörsége nem biz-
tosított, a burkolat 
lyukas, törött, az áru 
elvesztését idézheti 
elő.
Nem zárhatók be, illet-
ve nem biztosíthatók.

Utasok kiesését idéz-
heti elő

6.5.

6.5.2.

6.5.3.

Tartálykocsik

A tartály, vagy 

szerelvényei

A dómfedél

tömörtelenek, lyuka-
sak, a rakomány csö-
pög

nyitva, vagy szerelvé-
nyei hiányoznak, tö-
röttek, vagy görbék
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Js

Ks

Js, Ks (+S)

Js
Ks

Js
Ks

Javítás járműjavító üzemben

Javítás a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Javítás helyben, ha nem lehetsé-
ges, akkor ideiglenes biztosítás 
(pl. kikötés), javítás a legközelebbi 
kocsijavító műhelyben, illetve 
telepállomáson.
(Továbbíts a következő állomásig)

Javítás helyben, vagy rögzítés 
után a legközelebbi kocsijavító 
műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

Javítás helyben, ha nem lehetsé-
ges, javítás a legközelebbi kocsija-
vító műhelyben.
(Továbbíts a következő állomásig)

60 km/h

60 km/h

60 km/h

Rendkívüli 
küldemény

Gurítani, 
szalasztani 
Tilos!

Js

Js ill. Ks

A tömörséget - szükség esetén a 
VVESz (VVEK) bevonásával helyre-
állítani, illetve intézkedést kérni

A dómfedelet be kell zárni!
Javítás helyben, vagy a legközeleb-
bi kocsijavító műhelyben.

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

7.

7.3.

Fűtés

Villamos főveze-

ték csatlakozó-

kábel

Sérült vagy kiszakadt, 
villamos balesetet 
okozhat

9.

9.1.

Homlokátjáró A hídlás-lemez lesza-
kadt, vagy sérült.

A felhajtott hídlás-
lemez a homlokajtót 
nem rögzíti és az ajtó 
nem zárható.
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Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Js
Ks, R3

Javítás a telepállomáson, vagy 
bárcázás a kocsi telepállomására. 
Feszültségmentesíteni. (Továbbíts 
a következő állomásra)

Személyvo-
nat utolsó 
kocsijaként.

Js ill. Ks,
V, S

Js ill. Ks,
V, S

Javítás helyben. Ha nem lehetsé-
ges, akkor a homlokajtókat le kell 
zárni.

Javítás helyben vagy a telepállo-
máson.

Átsorozás 
első vagy 
utolsó kocsi-
nak.

Első, vagy 
utolsó ko-
csiként nem 
sorozható be.

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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KESKENY NYOMTÁVOLSÁGÚ KOCSIK
Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

1.

1.2.

1.2.2.

1.2.3.

Futómű

Az abroncs vagy 

a tömbkerék 

megfelelő része

Laposodás mélysége több, mint 1 mm.

Lyukak, kipattogzások, kitöredezés 20 mm-nél 
hosszabb (1 mm-nél mélyebb) szakaszon.

2.

2.1.

Hordrugó

Egy lap hosszirányban elcsúszott
- merev tengelyű kocsiknál több, mint 10 
mm-rel
- forgóvázaknál több. mint 6 mm-re

3.

3.2.

Ütköző- és vonó-

készülékek

A szomszédos kocsik ütközői közötti magas-
ságkülönbség több, mint 50 mm

3.3. Az oldalkapcsolat részei sérültek vagy hiányoz-
nak

3.4. Középütköző
- rúd és/vagy persely repedt vagy törött
- rúdvezeték laza, törött
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ÜZEMKÉPESSÉGÉNEK FELTÉTELEI
Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ks+R1

Ks+R1

Kerékpárcsere, vagy kerékszabá-
lyozás az erre berendezett legkö-
zelebbi kocsijavító műhelyben.

Kerékpárcsere, vagy kerékszabá-
lyozás az erre berendezett legkö-
zelebbi kocsijavító műhelyben.

20 km/h

20 km/h

Js Hordrugó csere 20 km/h
váltókon
10 km/h

kísérővel

Ks Átsorozás

Ks Központi ütköző csere legközeleb-
bi kocsijavító műhelyben

40 km/h utánfutóként

Ks Központi ütköző csere legközeleb-
bi kocsijavító műhelyben

40 km/h utánfutóként

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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TENGELYÁTSZERELT KOCSIK
Szerkezeti rész Hiba és jellemzői

Sorszám Megnevezés Teherkocsinál Személykocsinál

1 2 3 4

4. Központi önmű-

ködő kapcsoló 

készülék A kapcsoló készülék:
- tömbjének bármely részén repedés vagy 
törés van,
- retesz biztosítója hibás,
- a reteszemelő tengely rögzítetlen vagy 
hiányzik,
- hossztengelyének magassága a sínkoronától 
mérve
- rakott kocsi esetében kevesebb, mint 950 
mm
- üres kocsi esetében több mint 1080 mm

A szomszédos kocsik közötti magasságkülönb-
ség több mint 100 mm

5. Kocsiszekrény A kocsiszekrény 75 mm-nél nagyobb mérték-
ben kidőlt
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ÜZEMKÉPESSÉGÉNEK FELTÉTELEI
Intézkedések

Bárcázás Javítás helye, módja Továbbítás1) Egyéb

5 6 7 8

Ü

Ks

Javítás helyben.

Javítás helyben.

Átsorozás

Ü Szelvényvizsgálat helyben. Kisorozás a 
következő 
állomáson

1) A megadott sebesség érték felső határértékek, amelyek indokolt esetben tovább csökkenthetők.
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TENGELYÁTSZERELT KOCSIK ÜZEMKÉPESSÉGÉNEK FELTÉTELEI
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3.sz. függelék 

Kivonat a D.4.sz. Utasítás előírásaiból és függelékeiből

a mozdonyszemélyzet részére

I.

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA, MÓDOSÍTÁSA ÉS

RENDELKEZÉSEINEK ÉRTELMEZÉSE, RENDSZERE,

OKTATÁSA

1. Az utasítás tárgya és hatálya

A D.4. sz. Utasítás a téli időjárás, erős fagy, sűrű havazás, hófúvás által oko-
zott forgalmi zavarok és közlekedési akadályok elhárítása során követendő 
eljárásra vonatkozik. Hatálya kiterjed a MÁV Rt. kezelésében lévő vonalak-
ra.

4. Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése

Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése során felmerülő véleménykülönb-
ség vagy kétely esetén a Pálya-, Híd- és Magasépítményi Szakigazgatóság 
Területi Felügyeleti Osztályához, mint a Területi Téli Forgalmi Bizottság (to-
vábbiakban TTFB) ügyvezető szervezetéhez kell fordulni. A TTFB hatáskörét 
meghaladó ügyekben a Vezérigazgatóság döntését kell kérni.

5. A rendelkezések értelmezésekor minden esetben fi gyelembe kell venni 
a jelen utasításnak, valamint a 7. pontban felsoroltaknak a téli forgalommal 
összefüggő rendelkezéseit.

7. Az oktatások anyaga

A megfelelő intézkedésekre, továbbá a havazások és hófúvások által oko-
zott forgalmi zavarok, akadályok elhárítására, valamint az azokkal kapcso-
latos teendőkre a jelen utasítás rendelkezésein kívül még fi gyelembe kell 
venni:

az F.2.sz. Forgalmi Utasítás „A forgalmi szolgálat végzése télen” című fe-
jezete,
a D.1.sz. Utasítás,
a D.2.sz. Utasítás,
a D.11.sz. Műszaki Útmutató,
a D.18.sz. Műszaki Útmutató,

–

–
–
–
–
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az E.1.sz. Utasítás,
az E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás,
a Műszaki Táblázatok I-II.,
az E.2., E.101.sz. Utasítás,
MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzata,
MÁV Rt. Kollektív Szerződés,
az elhárítás során felhasznált gépek, eszközök és anyagok kezelésére vo-
natkozó utasítások.

19. Hóeltakarító gépek, berendezések

Rendező pályaudvarokon, állomásokon és nyíltvonali váltók hó- és jégmen-
tesítésére elektromos vagy propángázüzemű váltófűtő is alkalmazható. 
Egyes pályaudvarokra a kitérők és líravágányok hó- és jégmentesítésére 
UNIMOG hómaró-váltóseprő és hőlégsugaras hó- és jégolvasztó gép van 
állomásítva. Hóakadályok áttörésére, hófúvások elhárítására különféle hó-
marók, hókotróval felszerelhető mozdonyok szolgálnak.
A MÁV vonalain jelenleg üzemelő gépek, berendezések:

villamos és gázüzemű váltófűtő berendezések,
HLS típusú hőlégsugaras hóolvasztó gép,
UNIMOG hómaró-váltóseprő,
hómarók, mozdonyra szerelhető hókotrók.

A hóeltakarító gépek alkalmazásának általános feltételeit és területeit a 
4.sz. függelék tartalmazza. A hóeltakarító gépek és berendezések állomásí-
tási helyét a Területi Téli Forgalmi Rendelkezésekben kell szabályozni (lásd 
a 4. sz. melléklet minta).

20. Vonatközlekedés rendje havazás idején

A vonatközlekedés szabályozásánál az általános biztonsági előírásokon túl-
menően az alábbi szabályokat kell fi gyelembe venni:

Hókotróval felszerelt mozdonnyal vonatot továbbítani tilos, azt csak hó-
akadály elhárítása céljából szabad közlekedtetni.
Hókotróval felszerelt M62, M43, M47 és M31 sorozatú mozdonyok kivé-
telével dízel-, villamosmozdonyt és motorkocsit hóakadályok áttörésére 
közlekedtetni tilos.
A vonatok behavazott pályán villamosmozdonnyal, villamos motorvo-
nattal, M28, M32, M40, M44 sorozatú mozdonnyal, motorkocsival, elölha-
ladó vezérlőkocsival, keskeny-nyomtávolságú vontatójárművel a sínko-
rona felett mért (legfeljebb) 15 cm laza hómagasságig közlekedhetnek. 
A fi gyelembe veendő hómagasság értékei alatt azt a laza hóréteget kell 

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

a)

b)

c)
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érteni, ami a sínkoronát a közlekedő vonat előtt borítja (tehát nem a 
pályaszinttől mért magasság).
Ha a laza hómagasság a sínkorona felett 15-25 cm között van, a vonatok 
továbbítása M31, M41, M43, M47, M61, M62 sorozatú mozdonnyal lehet-
séges.
Laza, 15-25 cm közötti hómagasságoknál a (d) alpontban) felsorolt von-
tatójárművekkel közlekedő vonatok előtt a pályát az egyedül közlekedő 
dízelmozdonnyal is szabaddá lehet tenni.
26-70 cm laza hómagasság esetén a pályát hókotróval felszerelt dízel-
mozdonnyal kell járhatóvá tenni.
A hókotróval felszerelt mozdonymenet után is csak akkor közlekedhet 
elölhaladó vezérlőkocsival vonat, ha a vonalon az útátjárók nyomcsator-
náiban összetömörödött, fagyott hó nincs. Kételyek esetén ezek a vona-
tok csak mozdonnyal vontatva közlekedhetnek.
Ha a sínkorona felett mért laza hómagasság 71-150 cm, akkor mozdony-
ra szerelt hókotróval vagy hómaróval kell a pályát felszabadítani.
Ha a sínkorona felett mért laza hómagasság 150 cm felett van, akkor a 
pálya felszabadítását UNIMOG hómaróval kell végezni.
Amennyiben az összetömörödött hó elérte, illetve meghaladta az űrszel-
vény alsó határát, akkor minden esetben mozdonyra szerelt hókotróval 
kell a pályát szabaddá tenni.
Keskeny-nyomközű vonalakon a hókotróval felszerelt mozdonyt csak 
olyan hómagasságig szabad hóakadály elhárítására használni, ameddig 
az a mozdony sérülése nélkül elvégezhető. Ezt a Gépészeti és Pályagaz-
dálkodási Főnökségek együttesen határozzák meg.
Hókotróval felszerelt mozdonyt és hómaró menetet a Pályagazdálkodási 
és szükség esetén a Távközlési és Biztosítóberendezési szakszolgálat he-
lyi ismerettel rendelkező – forgalmi vizsgával rendelkező önálló szolgá-
latra felhatalmazott – dolgozójának kísérni kell.
UNIMOG hómaró emelt utasperon mellett csak zárt állású oldalszárnyak-
kal, illetve vágóéllel közlekedhet. Munka közben a pályagazdálkodási kí-
sérő ad utasítást a peronok eleje előtt és elhagyása után az oldalszárnyak 
zárására és nyitására.
Hóvihar közben hóakadály áttörését megkísérelni nem szabad! A menet 
indításával várni kell, amíg a hóvihar megszűnik.
Mozdonyra szerelt hókotró menetet a PHM Szakigazgatóság dolgozójá-
nak (pályamester vagy technikus) a munkavégzés helyét határoló állo-
mástól kísérni kell, a vontatási telepről, illetve telepre történő közlekedé-
se esetén viszont nem.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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C) Gépészeti szakszolgálat

62. Vontatójárművek felkészítése és üzeme

Felkészülés és üzemeltetés során az alábbiakat kell vizsgálni:
Akkumulátorok és töltőberendezéseik műszaki állapota.
Alkoholporlasztók működőképessége és feltöltöttsége.
Sűrített levegős rendszerek, csőhálózatok tömörsége.
Légszárítók működésének ellenőrzése.
Homlokfényszórók beállítása és tartalék izzókészlet biztosítása.
Homokoló berendezések állapota és folyamatos kiszerelésük megfelelő 
minőségű homokkal.
Ablaktörlők és páramentesítők állapota.
Légtartályok és olajleválasztók lecsapolása, önműködő szelepek és fűté-
sük állapota.
Ajtók és ablakok tömítése.
Vezetőállás-fűtés működőképessége.
Vonatfűtő berendezés (kontaktor, kábel, csatlás zárfedél) műszaki állapo-
ta.
Vontatómotorok szellőzése, kommutátor fedelek tömör zárása.
Villamosmozdonyok tetőberendezéseinek ellenőrzése, jégmentesítése.
Gázolaj előmelegítők állapota és használata.
Hűtőtakarók felszerelése.
Szükség esetén a légbeszívó nyílások jégtelenítése és a hűtőzsaluk időn-
kénti működtetése a jegesedés megelőzéséhez.
Légbeszívó nyílások átállítása belső szívásra.
Bz motorkocsiknál a tengelyhajtóművek irányváltó rudazatát és a hagyo-
mányos gázrudazat gömbcsuklójának kenését RENOLIT RENOPLEX CX 
EP2 zsírral szükséges végezni.
Az utastér fűtőtestek tisztítása, a hőntartó berendezés és fűtés működő-
képességének ellenőrzése.
Az állandó hajtású motorhűtő ventillátorral felszerelt M44 sorozatú moz-
donyoknál a hűtőelemek kizárására szolgáló csapok, szelepek működési 
próbája.
A javítás nélkül félreállított dízel vontatójárművek víztelenítését a fagy-
veszély beállta előtt el kell végezni (dízelmotor, gázolajtartály, hajtómű 
előmelegítő csőkígyók, vízszivattyúk, stb.).
Ellenőrizni kell a villamos előfűtő gépek állapotát.

–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

–

–

–

–
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64. A mozdonyvezető téli időjárás esetén végzendő teendőit az E.1., E.2., 
E.101., F.2. sz. Utasítások idevonatkozó részei tartalmazzák, melyen túlme-
nően még feladata a havazásra, és hómagasságra vonatkozó megfi gyelés, 
melyből információ adása az üzemirányító szolgálaton keresztül történik.

66. Azoknál a személykocsiknál, amelyek rendelkeznek az ún. hőntartó 
fűtési fokozattal, a szerelvényfordulók közötti tartózkodási idő alatt a villa-
mos fővezetéket feszültség alá kell helyezni és a fűtési kapcsolót 1/4 állásba 
(hőntartás) kell kapcsolni.
A zártrendszerű vákuum WC-berendezéssel ellátott kocsiknál a fentieken 
kívül a főlégtartály vezetéket (8 bar) is üzembe kell helyezni.

71. Gondoskodni kell a szerelvények és mozdonyok légvezetékeinek idő-
szakos kifúvatásáról és víztelenítéséről. A fékpróbákat – mivel a fővezeték 
elfagyása előfordulhat – különös gonddal kell az E.2. sz. Utasítás szerint vég-
rehajtani. Fokozott fi gyelmet kell fordítani a fékek oldására.

D 4. sz. Utasítás 4. sz. függelék 

A MÁV Rt-nél használatos hóeltakarító gépek, berendezések

alkalmazási területei és működésük feltételei (kivonat)

3. HLS típusú hőlégsugaras hóolvasztó gép

A HLS típusú hőlégsugaras hóolvasztó gép (továbbiakban: HLS gép) az ál-
lomási váltók hó- és jégmentesítésére szolgál. A HLS gépeket minden év 
október 15-től a következő év április 15-ig a TTFB által kijelölt helyen és 
vágányon a 110964/1985. sz. Végrehajtási Utasításban meghatározott tá-
rolási helyzetben kell tartani. Amennyiben a HLS gép alkalmazása szüksé-
gessé válik, annak hatékony felhasználásáért felelős pályamestert, valamint 
a gép működésénél jelenlévő dolgozót az illetékes PGF és TEBF vezetője, 
az állomás területén való közlekedtetésének és alkalmazási feltételeinek 
biztosításáért felelős forgalmi dolgozót az állomás vezetője, illetve a gép 
működtetéséhez szükséges mozdonyt és mozdonyvezetőt, a HLS gépkeze-
lő személyzetét – a mozdonyirányító útján – a kijelölt gépészeti főnökség 
köteles biztosítani. A HLS gépet csak olyan személy kezelheti, aki a hóol-
vasztó szerkezeti felépítését és működését jól ismeri, a kezelési, biztonsági 
előírásokból a 110964/1985. sz. Végrehajtási Utasításban meghatározott 
módon sikeres vizsgát tett, és az előírt tűzvédelmi szakvizsgával rendelke-
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zik. A pályamester feladata megszervezni a hó- és jégmentesítő munkát, 
míg a jelenlévő PGF és Biz.ber. dolgozó köteles a helyszínen irányítani, el-
lenőrizni azt, különös tekintettel a keletkező hőhatások káros következmé-
nyeinek megelőzésére és elhárítására. Biz.ber. dolgozó felügyelete mellett 
a HLS gép az állomások területén bárhol munkába állítható, kivéve azokat 
az átmenő vágányokat, illetve ezekben fekvő kitérőket, melyeknél sugárzó 
kábel van elhelyezve, villamos vagy gázüzemű fűtéssel felszerelt váltókat. 
Az üzemirányító szakszolgálat kijelölt felelősének a gépészeti szakszolgálat-
tal egyetemben a PHMSZ megrendelése alapján a HLS gép mozgatásához, 
működtetéséhez dízel- vagy villamosmozdonyt kell biztosítani.
A HLS gépek működtetésére az M40, M41, M44-500, M61, M62 dízelmozdo-
nyok, valamint V43, V46, V63 sorozatú villamosmozdonyok alkalmazhatók.
A forgalmi szakszolgálat kijelölt felelősének kell a vonatforgalom biztosí-
tása és az állmási technológia fi gyelembe vétele alapján a kitérőkben, a 
vágányokban szükséges hó- és jégolvasztási munkák sorrendjét meghatá-
rozni, továbbá a rendelkezésének megfelelően kell a hóolvasztó egységet 
az üzemelés megkezdésétől, annak befejezéséig közlekedtetni. A gépet 
az állomás helyi adottságának megfelelően kell rákapcsolni a mozdonyra 
úgy, hogy két vezetőállásos mozdony esetén is a gép kezelője és a moz-
donyvezető olvasztás közben a homlokablakon keresztül tudja fi gyelni az 
üzemelő HLS gépet, a váltót (váltókörzetet) és a mozgást szabályozó jelző-
ket, jelzéseket. Nyíltvonalon ki- és bevonulás (szállítás) közben a HLS gépet 
minden esetben vontatott menetben kell továbbítani, ekkor engedélyezett 
sebessége legfeljebb 40 km/h, állomáson, amennyiben a mozdony tolja a 
gépet, a sebesség nem lehet nagyobb, mint 15 km/h, de behavazott, nem 
megfi gyelhető vágányon csak olyan sebességgel szabad mozgást végezni, 
hogy váratlan akadály esetén is biztonságosan meg lehessen állni. Behava-
zott vágányon HLS gépet tolni a sínkoronától mért legfeljebb 25 cm laza 
hómagasságig szabad.
A gépet összezárt és az erre kialakított lánccal biztosított fúvócsövekkel kell 
szállítani.
Hó- és jégolvasztás közben a sebességet úgy kell szabályozni, hogy az 5-
7 km/h legyen, de a jelfeladó kábelrendszer közelében nem csökkenhet 3 
km/h alá. Ilyen helyen megállni csak a lángok kioltása után szabad. Begyúj-
tott főlánggal üzemelő gép 10 méteres körzetében tartózkodni szigorúan 
tilos! Ha csak a gép gyújtó égői működnek, a kezelő személyzeten kívül a 
homlokoldal felől megközelíteni legfeljebb 10 méterre szabad.
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A gépet szigorúan tilos fordítókorong, vágányhídmérleg, tűz- és robba-

násveszélyes anyagok tárolására használt helyek, üzemanyagtöltő- és 

átfejtő állomások, olajjal erősen szennyezett vágányrészek és sugárzó 

kábeleket tartalmazó vágányszakaszoknál működtetni, valamint az 

utóbbi esetben működő gyújtólánggal huzamosabb ideig (1-2 mp) ott 

tartózkodni.

4. Hómarók

Az UNIMOG (továbbiakban: UM) 200-as pályaszám-csoportba tartozó jár-
művekhez VF3 típusú nagyteljesítményű hómaró tartozik. A gép kifejezet-
ten vonali hóeltakarítási célokat szolgál.
Az UM hómaró gépek kezelésének, vezetésének feltételeit a D.2.sz. Utasítás 
és az E.1. sz. Utasítás szabályozza.
A hómaró gépeket csak olyan dolgozó kezelheti és vezetheti, akinek UM 
gépkezelői és vezetői vizsgája van. Hóeltakarításhoz a hóakadály magassá-
gától és a hó minőségétől függően a kiszórási távolságot úgy kell szabályoz-
ni, hogy a legnagyobb kiszórási teljesítmény legyen elérhető. Ennek biztosí-
tása érdekében mindenkor űrszelvényen kívül, de minimális távolságra kell 
a havat kiszórni. Eltakarítás közben kialakuló hósugarat tilos személyekre, 
épületekre és olyan hely felé irányítani, amelyekben a hóban levő esetleges 
idegen anyagok kárt okozhatnak.
Villamosított vonalon végzett hóeltakarításnál a felsővezetéket minden 

esetben feszültségmentesíteni kell.

Vonali hóeltakarításnál az oldalszárnyakat a hómennyiségnek megfelelő-
en ki kell nyitni, és nyitott helyzetben rögzíteni. Nyitott oldalszárnyakkal 
űrszelvénybe nyúló létesítmény mellett elhaladni, raktári vágányra járni 
szigorúan tilos! Felemelt maróhengerrel végzett munkánál helyismeret-
teé rendelkező pályagazdálkodási dolgozó köteles megfelelő jelzésekkel 
a mozgásokat szabályozni, és minden vonatkozásban segíteni a hómaró 
vezetőjének munkáját. Ha a nyíltvonalon a hóakadály magassága a 2 m-t 
meghaladja, a hóeltakarítást csak akkor lehet megkezdeni, ha a szomszédos 
állomás forgalmi szolgálattevője és a járműszemélyzet között – azonos frek-
venciára hangolt – rádió adóvevő, rádiótelefonos kapcsolat van.

5. Mozdonyra szerelt hókotrók

A mozdonyra szerelt hókotrók legfeljebb 70 cm laza hómagasságig a pá-
lya szabaddá tételére, és az egyes mozdonytípusokra előírt magasságú és 
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hosszú egybefüggő hóakadályok áttörésére alkalmasak. Mélyebb bevágá-
sokban csak rövidebb akadályok áttörésére alkalmazhatók. Baleset és üze-
mi zavarok elkerülése céljából olyan bevágásban szabad munkába állítani, 
amelynél a hó magassága közel egyforma. Ívben csak olyan hóakadályok 
áttörését szabad megkísérelni, amelynél a külső sínszál felől a hó legfeljebb 
30 cm-rel vastagabb. Ha a hóréteg 4-5 m-nél nagyobb hosszban a belső sín-
szál felől vastagabb, akkor kisiklás következhet be. Kétvágányú pályán fon-
tos, hogy a mozdonyra szerelt hókotró menet legalább 30-35 km/h sebes-
séggel haladjon, mert csak ez esetben szórja a havat nagyobb távolságra, és 
a már megtisztított vágány beszórása így kerülhető el. Kétvágányú pályán 
úgy kell a hóeltakarítást ütemezni, hogy a menet nyílt pályán vonattal ne 
találkozzék. A menet indításának elrendelése a Pályagazdálkodási Főnök-
ség feladata. A hóakadály áttöréséhez felhasználható hókotróval felszerelt 
mozdonyra vonatkozóan az illetékes Gépészeti Főnökség intézkedik.
Az egyes mozdonysorozatokra felszerelt hókotró menetekre, az egybefüg-
gő hóakadályok laza hómagasságára és hosszára vonatkozó korlátozások:

1 db M31, M43 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,2 m magas és 10 m 
hosszú,
2 db M31, M43 vagy 1, illetve 2 db M47 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 
1,5 m magas és a mozdonyok számától függően 10, illetve 20 m hosszú,
M62 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,5 m magas és 20 m hosszú egy-
befüggő hóakadály törhető át.

Az M31, M43 és M47 sorozatú mozdonyokkal legfeljebb 50 km/h, az M62 
sorozatú mozdonnyal legfeljebb 60 km/h sebesség alkalmazható hókotró-
val felszerelve.
A hókotróval felszerelt mozdonyok, a mozdonysorozatra egyébként is érvé-
nyes korlátozásoknak megfelelően közlekedhetnek az egyes vonalakon.

–

–

–
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4.sz. függelék

Kivonat a sebességmérő regisztrátumok kezelésére és ellenőrzésére

vonatkozó végrehajtási utasításból a mozdonyszemélyzet részére

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

(100124/1996.GF.A.)

a sebességmérő regisztrátumok

kezelésére és ellenőrzésére

KIVONAT a mozdonyszemélyzet részére

Tartalma:

Az Utasítás tartalmazza a vontatójárművek sebességmérő regisztrátumai-
nak kezelésére, kitöltésére, tárolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályo-
kat.

Hatálya: 

Az Utasítás hatálya kiterjed a vontatójárműveket üzemeltető, fenntartó, el-
lenőrző valamennyi dolgozóra, valamint a járműjavítói javítás utáni vonali 
próbákat vezető személyekre.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Sebességmérő szalagok kezelése 

A vontatójárművek sebességmérő berendezéseinek regisztráló egységeibe 
lehetőség szerint a méréshatárnak megfelelő sebességmérő szalagot kell 
befűzni.
A mozdonyvezető a szolgálat megkezdésekor köteles gondoskodni arról, 
hogy a szolgálat során megteendő távolságnak megfelelő hosszúságú sza-
lag legyen a regisztráló egységben. Ez vonatkozik az összekapcsolt, de egy 
mozdonyvezetővel közlekedő járművekre is, vezérlőkocsikra abban az eset-
ben, ha a mozdonyvezető a vezérlőkocsiról ténylegesen vezet. A szolgálat 
befejezésekor a mozdonyvezető köteles a szolgálata alatt felhasznált sza-
lagrészt (részeket) a sebességmérőből kivenni – kivétel a tolatószolgálatot 
ellátó mozdonyok – és kidolgozás után az E.1.sz. Utasításban előírt doku-
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mentumokkal együtt a mozdonyfelvigyázónak leadni. A szalag kivételkor 
csak olyan hosszú regisztrátum nélküli szalagrészt szabad kihúzni – gazda-
ságossági okok miatt – amely a gondos összehajtogatáshoz szükséges.
Az állomási tolatómozdonyok sebességmérőjéből a szalagot csak akkor 
kell kivenni, ha nem biztosított a következő mozdonyvezető szolgálatához 
szükséges hossz. A szolgálat befejezésekor a szalagot kézzel annyit kell to-
vábbítani, hogy a dátumot, a mozdonyvezető nevét és szolgálati helyének 
nevét, valamint a tolatási hely nevét rá lehessen írni.
A betelt szalagot az a mozdonyvezető köteles tekercsben leadni, aki azt a 
sebességmérőből kivette.
A mozdonyvezető összehajtogatás előtt köteles a regisztrátumot megvizs-
gálni, illetve a menetigazolvány adatai alapján kitölteni. A mozdonyvezető 
köteles eseménykönyvi jelentést írni a sebességmérő meghibásodásáról, a 
ki nem értékelhető szalagról, illetve ha szalagot – bármilyen okból – leadni 
nem tud.
A sebességmérő meghibásodása utáni teendőket az E.1. sz. Utasítás tartal-
mazza.

A sebességmérő szalag kidolgozása

A szalag belső – regisztrátumot nem érintő – részeire rá kell vezetni:
a továbbított vonatok számát, indulási és érkezési állomását,
a rendkívüli megállások – események – és azon sebességcsökkentések 
helyét, melyeket nem az elrendelt sebességkorlátozások miatt kellett al-
kalmazni.

A szalag külső – összehajtogatás utáni – felére rá kell vezetni:
a dátumot,
a mozdonysorozatot és pályaszámot,
a továbbított vonatok számát,
a szalaghoz csatolt dokumentumok (írásbeli rendelkezés, tolatási jegy-
zék, fékpróba bárca) megnevezését, illetve darabszámát,
olyan esetben az időjárási körülményt, amely a menetrend szerinti vo-
nattovábbítást befolyásolta vagy akadályozta,
felügyelet alatt a mozdonyt vezető személy nevét és honos szolgálati he-
lyének nevét,
mozdonyvezető nevét és honos szolgálati főnökségének nevét.

Az állomási tolatómozdonyok sebességmérőjéből kivett és betelt szalagte-
kercs végére – úgy, hogy összetekerés után látható legyen – rá kell írni a 

–
–

–
–
–
–

–

–

–
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mozdonysorozatot és pályaszámot, a kivétel dátumát, a leadó mozdonyve-
zető nevét és honos szolgálati helyének nevét.

Teendők Teloc 2200 elektronikus sebességmérő berendezések esetén

A mozdonyvezető a szolgálat megkezdésekor a sebességmérő berendezés 
működését köteles ellenőrizni.
A sebességkijelzőknél, illetve a központi egységen vörös hibajelzés esetén 
a berendezés üzemképtelen. Ilyen esetben az E.1. sz. Utasításban a sebes-
ségmérő meghibásodás esetére leírt teendőkön kívül intézkedni kell a már 
rögzített adatok mielőbbi kiolvasására, illetve a mozdony honos vontatási 
telepre történő irányítására. Ugyancsak intézkedni kell az adatok kiolvasá-
sára, amennyiben a kijelzőnél lévő jelzés villogni kezd, de a berendezés mu-
tatja a sebességet.
Üzemképes berendezés esetén a mozdonyvezető a menetigazolvány „Meg-
jegyzések” rovatába „Teloc 2200” bejegyzést köteles tenni. A szolgálat végén 
az E.1.sz. Utasításban leírt dokumentumokat (írásbeli rendelkezés, fékpróba 
bárca) a felvigyázónál erre a célra rendszeresített normál, kisméretű borí-
tékba helyezve kell leadni.
A boríték címzésre felhasználható felére fel kell jegyezni mindazokat az 
adatokat, amelyeket a hagyományos sebességmérő szalag összehajtogatás 
utáni külső felére is jegyezni kell. Továbbá fel kell tüntetni a Teloc 2200 se-
bességmérővel felszerelt mozdonyon ténylegesen eltöltött időtartam kez-
dő és végzési időpontjait.

KIEGÉSZÍTÉSEK

Teendők vezérlőkocsival, csatolt járművel történő közlekedés esetén

A mozdonyvezető köteles mindazon járművek sebességmérő szalagja-
it együttesen kezelni és leadni, amelyek a menetek során összekapcsolva 
közlekedtek. A leadási kötelezettség vonatkozik a vezérlőkocsival történt 
közlekedésre is abban az esetben, ha a mozdonyvezető a vezérlőkocsiból 
ténylegesen vezetett. A menetek során kapcsolódó járművek sebességmé-
rő szalagjai közül azon szalagrészek kitöltése szükséges, amelyek a menet-
irány szerinti első sebességmérő jeleit rögzítették.
A szalagokat egymásba tűzve egy szalagként összehajtogatva kell leadni és 
a külső oldalon a kapcsolódó pályaszámokat is fel kell tüntetni.
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Teloc 2200 típusú sebességmérővel felszerelt és összekapcsolva közlekedő 
járművek esetén a mozdonyvezető a megőrzendő dokumentumok leadásá-
ra rendszeresített borítékon a kapcsolódó járművek pályaszámait is köteles 
ráírni.

Teendők baleset, rendkívüli esemény esetén

A vontatójárművel kapcsolatban baleset vagy rendkívüli esemény bekövet-
kezése esetén a mozdonyvezető köteles a baleset vizsgálatát vezető sze-
mély részére – a vizsgálathoz szükséges regisztrátumrészt – átadni, aki köte-
les a menetigazolvány „Megjegyzések” rovatában olvasható név és beosztás 
bejegyzésével elismerni. Teloc 2200 sebességmérővel rendelkező járműnél 
baleset vagy esemény bekövetkezése esetén – a „Hosszúidejű” tárolónál 
pontosabb adatokat biztosító „Maradékút” tároló adatait célszerű kiolvasni, 
a bekövetkezéstől számított 6 órán belül.
A „Maradékút” tároló 24 Kbyte terjedelmű adatai kiolvashatók az esetet ki-
vizsgáló személynek megfelelő 1,44 Mbyte kapacitású mágneslemezre. Az 
ilyen esetekben a „Maradékút” tároló adatait a mozdony honos vontatási te-
lepén külön megőrizni nem szükséges, intézkedni kell a „Hosszúidejű” tároló 
mielőbbi kiolvasására. Nem szükséges a „Maradékút” tároló az eseménytől 
számított 6 órán belüli kiolvasása, ha a sebességmérő központi egységének 
akkumulátorkörről biztosított tápfeszültségét az esemény bekövetkezése 
után rövid idővel kikapcsolták és a visszakapcsolástól számítva 6 óra időtar-
tam még nem telt le.

Teendők járműjavítói javításhoz kapcsolódó vonali próbák esetén

A sebességregisztrátum kezelésére vonatkozó előírások a járművek jármű-
javítói javításához kapcsolódó vonali próbák esetén is érvényesek azzal az 
eltéréssel, hogy a próbát igazoló regisztrátumot a próbavezető köteles a 
mozdonyvezetőtől a próba végén átvenni és 2 évig megőrizni.
A próbavezetők kötelesek az átvételt a menetigazolvány „Megjegyzések” 
rovatában olvasható névvel elismerni.
A regisztrátumot a próba után a próbavezetők kötelesek minden esetben 
azonnal kiértékelni – különös tekintettel azon esetekre, amikor az elvégzett 
javítás a sebességmérő berendezés működését közvetlenül vagy közvetve 
érintette – és a kiértékelés eredményét az ellenőrzés nyilvántartására felfek-
tetett könyvben előjegyezni.
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5.sz. függelék

Végrehajtási utasítás az üzemi napló kitöltésére és kezelésére

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

az üzemi napló kitöltésére és kezelésére

 Az üzemi naplót a mozdony reszortvezetője tartozik kiállítani, a vonta-
tási telep bélyegzőjével ellátni és a mozdonyra elhelyeztetni. 
 Az üzemi napló vezetését a járművek reszortosa a javítások alkalmával 
köteles ellenőrizni és aláírásával ellátni. 
 Az üzemi napló állagának megóvásáért és a valóságnak megfelelő ve-
zetéséért a mozdonyszemélyzet felelős. 
 A szolgálatban levő mozdonyvezető köteles beírni minden olyan mű-
szaki rendellenességet, ami a szolgálata alatt előfordult. Bejegyzésével 
el kell ismernie a leltári tárgyak meglétét, állapotát és átvételét. 
 Az üzemi napló egyéb rovatait is szakszerűen, a valóságnak megfelelő-
en kell kitölteni úgy, hogy az esedékes szolgálatátadásra az üzemi napló 
már kitöltve legyen. 
 Gondoskodni kell arról, hogy a mozdonyokon az üzemi napló folyama-
tosan biztosítva legyen. A betelt üzemi napló cseréjéről a mozdonysze-
mélyzet és a mozdonyfelvigyázó, annak tárolásáról a mozdony reszort-
vezetője tartozik gondoskodni. 
 Minden mozdonyátvételkor az üzemlap két példányban állítandó ki, 
függetlenül ettől, hogy történt-e meghibásodás vagy esemény. 
 A szolgálat végeztével az üzemi lap első példányát a mozdonyvezető 
kiszakítani tartozik és azt a menetokmányokkal együtt, lejelentkezéskor 
le kell adni. Az üzemi lap másolatát az üzemi naplóban kell hagyni. 
 Az üzemi napló vezetésével kapcsolatban bármely hanyagságot vagy 
félrevezető bejegyzés megtételét tárgyalni kell. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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6.sz. függelék 

Kivonat a MÁV Rt. és az MMC Kft. között létrejött

együttműködési megállapodás (V–5857/1998) alapján

a kisáruküldemények szállítmányozásának

feltételeiről a mozdonyszemélyzet részére

4. Mozdonyon továbbított különleges küldemények kezelése, elszá-

molása

4.1. A mozdonyon továbbított kisáruküldemények árudarabjainak maximá-
lis tömege 10 kg lehet, rakodása és továbbítása a mozdonyvezetőre, más 
személyre és vagyontárgyra veszélyt nem jelenthet. A jelen pontban felso-
rolt kisáruküldemények kizárólag a mozdony hátsó vezetőállásán továbbít-
hatók. Valamennyi mozdonyon továbbításra kerülő küldemény összes hely-
igénye 450x1000x1200 mm-t nem haladhatja meg. Egy szállítmányozási 
okmánnyal legfeljebb 3 árudarab továbbítható.
Az első alkalmas személyszállító vonattal továbbítandó küldemények:

életmentő küldemények.
Az első alkalmas személyszállító, illetve a megbízóval kötött megállapodás-
ban megjelölt vonatokkal továbbítandó küldemények:

gyógyszerek,
gyorsfelezésű izotópok,
emberi vér, vérkészítmény,
sperma küldemények,
rádió és televízió riportanyagát képező küldemények (híradó, fi lm, klisé-
anyag, hangkazetta, videokazetta),
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda küldeményei,
újság küldemények (folyóiratok, hírlapok, napilapok),
Hungaropress Kft. max. 10 kg/zsák tömegű budapesti gyűjtőpontokról 
feladott küldeményei,
MAHÍR Cityposter Kft. küldeményei budapesti gyűjtőpontokról,
METRO Holding Kft. zárt fémbőröndbe csomagolt iratküldeményei,
Sales Promotion Center Kft. különféle mintaküldeményei,
közvélemény-kutató intézetek küldeményei.

4.2. A küldemények mozdonyra történő felrakása és levétele MMC gyűj-
tőponti állomásokon az MMC dolgozója, egyéb állomásokon pedig a MÁV 
állomási személyzet feladata. A küldemények elhelyezése a mozdony veze-
tőfülkéjében a vonatkísérő személyzet feladata

–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
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7. sz. függelék 

KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 
A MENETIGAZOLVÁNY VEZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK RÉSZÉRE 

(V–10871/2005.)

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA 

A MÁV Zrt. kezelésében lév  vasúti pályán a MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág valamint 
a GySEV Rt. vontatási szolgáltatásai esetén felmerül  teljesítmények elszámolásának alapjául 
szolgáló nyomtatványok és azok kezelési és kitöltési útmutatójának leírása. 

A MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág (továbbiakban: GÜ) stratégiai céljait nagyban befolyásolja 
a helyesen kitöltött Menetokmány. Ezen bizonylat az alapja a GÜ vontatás-szolgáltatásának,
elszámolásának, számlázásának továbbá a mozdonyvezet k bérelszámolásának. A bizonylat 
kitöltése során különös hangsúlyt kell fektetni olyan információkra, mint a „Megrendel
vasútvállalt kódja” és a tolatással kapcsolatos teljesítményadatok. 

2.0 HATÁLY- ÉS FELEL SSÉG MEGHATÁROZÁSA 

2.1 Az utasítás hatálya 

Az utasítás hatálya kiterjed a HÜSZ és a Forgalmi Utasítások által Menetigazolvány 
vezetésére és adatrögzítésre kötelezett szervezetekre és érintett munkavállalóira. 

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felel s

A MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág f igazgatója. 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

3.1 Menetokmány 

A vonatok közlekedése során vezetett alapbizonylat, amely a forgalmi és vontatási 
teljesítmények, a pályahasználat elszámolására alkalmaznak. Rendeltetése, hogy adatokat 
szolgáltasson a vonatra, a vonatszemélyzetre, a pályahasználatra, a vonatközlekedés 
tényleges lefolyására és a vontatójárm  teljesítményeire, a rendkívüli eseményekre, továbbá 
tartalmazzon energiavételezéssel kapcsolatos információkat. 

A Menetokmány fajtái: 
• Menetigazolvány, amely egypéldányos. 

o nagy alakú (cikkszám: 917–420; 1. sz. melléklet), és 
o kis alakú (cikkszám: 917–419; 2. sz. melléklet) „Menetigazolvány”. 

Mindkét nyomtatvány 1 példányos, fehér és szürke szín , sorszámozott kivitelben 
készül , szigorúan elszámolandó nyomtatvány. 
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• Menetlevél, melynek két fajtája van: 
o három példányos, HÜSZ szerinti Menetlevél (cikkszám: 917-418) 
o egypéldányos, „D.2.-es Menetlevél”. 

Jelen utasítás csak a Menetigazolvány kitöltését tárgyalja. 
A hivatkozott hárompéldányos Menetlevél kitöltési utasítása a HÜSZ részét képezi, 
a „D.2.-es Menetlevél” kitöltési útmutatója a D.2. sz. Utasításban található. 

A Menetokmányok rendeltetése: 

A Menetigazolvány a mozdonyvezet  személyéhez köt d  bizonylat, míg a Menetlevél 
egy menetvonal engedélyhez köt d  bizonylat. 
(Egy Menetlevélen több mozdonyvezet  is feltüntethet .) 

3.2 Mozdonyvezet

Bármilyen tevékenységgel megbízott, érvényes járm vezet i engedéllyel rendelkez ,
mozdonynak min sített járm  vezet je.

3.3 Vontatójárm

Vonóer  kifejtésére, vasúti elegy továbbítására és rendezésére alkalmas járm , amely 
rendelkezhet utas- vagy poggyásztérrel is. Mozdonynak kell tekinteni a munkagépeket is. 

3.4 Saját vezetés  járm

Az a járm , amelyen a Menetokmányt vezet , mint mozdonyvezet  tartózkodik. 
(Ingavonat hátul m köd  mozdonya is saját vezetés  járm nek min sül.)

3.5 Nem saját vezetés  járm

Azon mozdonyt tekintjük nem saját vezetés  járm nek, amellyel a szolgálat folyamán 
együttm ködés történik, de az nem a Menetokmányt vezet  járm vezet  irányítása alá 
tartozik.

3.6 Együttm köd  járm vek 

Együttm köd  járm  alatt olyan vontatójárm vet értünk, amelyen az együttm ködés
pillanatában más mozdonyvezet  teljesít szolgálatot. 
Együttm köd  járm  lehet: 

• el fogat,
• kapcsolt toló. 

3.7 El fogat

A vonómozdony elé kapcsolt járm .
Ingavonat, motorvonat esetében el fogatnak tekintjük azt az esetet, amikor a szerelvény elé 
egy másik vontatójárm vet, ingavonatot, motorvonatot kapcsolnak és azon másik 
mozdonyvezet  teljesít szolgálatot. 
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3.8 Közlekedés tervezett dátuma 

Vonat bevezetésekor tervezett indulási dátum. Ez az adat szerepel a vonatterhelési 
kimutatáson, amit nyilvántart a forgalmi vonalirányító is. 

3.9 Vonat azonosítása 

A vonat azonosítása történhet: 

• „Menetvonal engedélyszám”-mal, 
vagy ennek hiányában: 
• a Közlekedés tervezett dátuma és a vonatszám egyidej  megadásával. 

3.10 Zárójeles hivatkozások 

Jelen utasításban zárójelek között közölt arab számok a Menetokmány azonos számozású 
rovataira utalnak. Tehát (14) = „Közlekedés dátuma” rovat, illetve (28–32) 
Mozdonyhivatkozások.

3.11 Fejrész 

A Menetokmány (1–26)-os rovata, ezen a részen található a „Menetigazolvány”, illetve a 
„Menetlevél” felirat is. 

3.12 Felsoroló rész 

A Menetokmány (27–51)-es rovatokhoz és a hozzá kapcsolódó sorok 1–46-ig. 
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4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 

4.1 A Menetigazolvány vezetésének alapszabályai 

A Menetigazolványt kék vagy fekete szín  tollal, olvashatóan mindenkor a valóságnak 
megfelel en kell vezetni. 
Javítani csak egyvonalas áthúzással, a javítást végz  ellenjegyzése mellett lehet. 

A Menetigazolvány kitöltése során a számok csak arab számok lehetnek.

A Menetigazolvány vezetését folyamatosan kell végezni úgy, hogy nem kerülhetnek háttérbe 
a közlekedés és üzembiztonsággal kapcsolatos teend k. Szükség esetén a beírásokat 
a következ  megállás idejére kell halasztani. 

A rovatok kitöltésekor jobbra kell igazítani a számokat, (így, ha szükséges a beírást nullával 
vagy nullákkal kell kezdeni). Kivételt képez ez alól a (33)-as „Vonatszám” rovat. 

A felsoroló rész tevékenységi kódok sorában a (48) „Érk.” oszlopba kell a végz , a (49) 
„Ind.” oszlopba kell a kezd  óra perc adatokat írni következ  formában 00 óra 00 perc – 23 
óra 59 perc. 
Minden vonat – személy-, teher-, iparvágányt kiszolgáló vonat stb. – adata után 
a Menetigazolvány felsoroló részén egy sor kihagyható.

4.2 A Menetigazolvány azonosító jegyei 

• A Menetigazolvány el renyomtatott sorszáma hét karakter hosszúságú sorszámból és 
egy ellen rz számból áll. 

• Menetigazolvány felirat; 
• Gépészeti szolgálati hely bélyegz je;
• Gépészeti szolgálati hely ötjegy  kódszáma, kézzel írva vagy bélyegezve.
A fentiek hiányában nem min sül szabályos Menetigazolványnak.

4.3 Oktatás, ellen rzés 

A Menetigazolvány vezetésére kötelezetteket el kell látni az utasítással, a helyes és 
maradéktalan kitöltés szabályait részükre oktatni kell. 

A Menetigazolványok kezelését és helyes kitöltését a Gépészeti Üzletág szolgálati helyein az 
ellen rzésre kötelezettek kötelesek ellen rizni. 

4.4 Menetigazolvány kiállítása és vezetése 

A vezetésre kötelezettek felel sek a Menetigazolványok helyes és pontos vezetéséért. 
A kitöltés során a járm vezet  a rendelkezésére álló adatok helyességét köteles ellen rizni és 
szükség szerint helyesbíttetni. A rovatok kitöltöttségéért a járm vezet  a felel s.
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4.5 Menetigazolványt kell kiállítani és vezetni az utasítás hatálya alá es
dolgozóknak, ha: vontatási teljesítmény (pl. üzemóra, vonatkilométer, tolatási 
kilométer, tolatási óra, rendelkezésre állási id  stb.) vagy mozdonyvezet i
szolgálati óra keletkezik. 

 Például az alábbi jellemz  esetekben: 
személyszállító, illetve tehervonat továbbítása; 
vonatszámban közleked  iparvágány kiszolgáló menet; 
mozdonyvonat;
valamennyi munkavonat és önkezelés  anyagot szállító vonat továbbítása; 
rendszeres, vagy esetenkénti el fogati- és tolószolgálat; 
idegen vasúttársaság mozdonyánál, ha azon GÜ személyzete teljesít szolgálatot; 
idegen vasút hálózatán végzet teljesítmény esetén; 
állomási tolatómozdonyon, iparvágányon végzett tolatás, m helyi tolatás során; 
a vonat mozdonyával végzett tolatások alkalmával (b vebben lásd 997-es 
tevékenységi kód); 
vontatási mellékteljesítményt (f tés, h tés, egyéb energiaellátás) nyújtó járm
számára, illetve villamos el f t  berendezés fogyasztási adatának közléséhez; 
MD (Btx) f tés, Bz-mellékkocsi f tés (Btzx is), villamos f t kocsi (VFK), csak 
villamos energiaellátást végz  vontatójárm , téli id szakban elfagyás miatti 
motorjáratás. 

4.6 Menetigazolvány váltása 

Menetigazolványt kell váltani, ha a vezetésre kötelezettek az adatokat csak új 
Menetigazolvány használatával tudják rögzíteni. 

A Menetigazolvány-váltás esetén az el z  Menetigazolványt le kell zárni (lásd a 800-as 
tevékenységi kód). A befejezett és megnyitott Menetigazolvány sorszámát a „További 
menetigazolványok” rész 12-es vagy 13-as rovatába kell bejegyezni. 

4.7 Menetigazolványok kiadása és visszavétele 

A kiadott és a visszavett Menetigazolványokat tételesen, a kialakított átadási-átvételi 
rendszerben (könyvben, számítógépben) számszer en, visszakereshet  módon kell 
nyilvántartani, és az átvételt a mozdonyvezet vel, a visszavételt a gépészeti szolgálati hely 
kijelölt dolgozójának kell elismernie. 

4.8 Menetigazolvány kiadása 

A Menetigazolványt a gépészeti szolgálati hely megbízott dolgozójának kell megfelel en 
el készítve átadni a mozdonyvezet  részére. 
Ha a mozdonyvezet nek a fel-, illetve lejelentkezése esetenként nem a honos gépészeti 
szolgálati helyén történik: a helyi viszonyoknak megfelel en a szükséges mennyiség  tartalék 
Menetigazolvánnyal is el kell látni. 
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4.9 Menetigazolvány visszavétele 

A még fel nem használt Menetigazolványokat ellen rzés céljából – az ellen rzést végz
kérésére az ellen rzés helyszínén – be kell mutatni. A mozdonyvezet  a rontott példányokat 
köteles leadni. Az elveszett példányról jegyz könyvet kell felvenni. 

A Menetigazolvány leadásakor az átvételére kijelölt dolgozónak az általa ellen rizhet
adatokat ellen riznie kell, és hiba, illetve hiány esetén helyesbíttetni, pótoltatni kell az 
adatokat a mozdonyvezet vel.

Ellen rizni kell a leadásra kerül  Menetigazolványokon szerepl  valamennyi továbbított 
vonat sebességmér  szalagjának meglétét, a szalag fed lap kitöltésének helyességét is. 
(Elektronikus sebességmér  esetében lásd a 4.4.5 pontot.) Az ellen rzés, átvétel jeléül 
a Menetigazolványon a felsoroló rész 800 tevékenységi kódú sor (51)-es „Igazolás” rovatot 
kell aláírni, a nyilvántartásba történt el jegyzés után a kijelölt feldolgozó helyre eljuttatni. 

Hibásan, hiányosan kitöltött Menetigazolványt nem szabad átvenni! 

4.10 Menetigazolvány leadásához szükséges egyéb iratok, feltételek 

A mozdonyvezet nek üzemképes elektronikus sebességmér  berendezés esetén 
a Menetigazolvány „Megjegyzések” rovatába az elektronikus sebességmér  típusát be kell 
jegyeznie (pl. „Teloc 2200”). Az E.1. sz. Utasításban leírt dokumentumokat (illetve 
a Menetigazolvány 26. rovatában felsorolt dokumentumokat) a Menetigazolvány leadási 
helyén erre a célra rendszeresített normál, kisméret  borítékba helyezve kell leadni. A boríték 
címzésre felhasználható felére fel kell jegyezni mindazokat az adatokat, amelyeket 
a hagyományos sebességmér  szalag összehajtogatás utáni küls  felére. 

A szolgálat végén az átvett „Tolatási kimutatás”-okat is a Menetigazolvánnyal együtt le kell 
adni.

A mozdonyvezet nek az adott havi utolsó szolgálatáról készült Menetigazolványt kötelessége 
az aktuális hónap utolsó szolgálatának végén, de legkés bb a követ  hónap 1-jén 12.00 óráig 
leadni, vagy a helyi szabályozás szerint eljuttatni a honos szolgálati helyre. 

A leadott Menetigazolványokat a kiadó szolgálati hely nyolc évig köteles el kereshet
módon meg rizni, a kiadott és vissza nem vett Menetigazolványokat folyamatosan 
figyelni kell.
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4.11 Menetigazolvány kitöltésére kötelezettek 

4.11.1 A gépészeti szolgálati hely megbízott dolgozója 

A gépészeti szolgálati hely megbízott dolgozója tölti ki: 
• a Menetigazolvány fejrészében a „Közlekedés dátuma” (14), a „Szolgálati hely száma” 

rovatokat;
• a felsoroló rész 800-as tevékenységi kódú sor „Ind.” (49) azaz a mozdonyvezet

feljelentkezési idejének adatait, illetve az azt igazoló aláírást (51) gépészeti szolgálati 
helyen történ  feljelentkezés esetén – oly módon, hogy a lejelentkezést igazoló 
bejegyzés számára is maradjon elegend  hely; 

• gépészeti szolgálati helyen történ  lejelentkezés esetén a lejelentkezés igazolását 
a felsoroló rész 800-as tevékenységi kódú sor (48), illetve (51) rovatait; 

• a mozdonyvezet  nevét (1) és törzsszámát (2); 
• a szolgálat kezdetekor ismert els  mozdony(ok) rovatait (6).

Amennyiben a mozdonyvezet  olyan helyen kezdi meg a szolgálatát, ahol a fenti 
tevékenység elvégzésére nincs megbízott, a Menetigazolvány fenti adatait neki kell 
kitöltenie. 

4.11.2 Vonali tolatásvezet  vagy vezet  jegyvizsgáló 

A vonali tolatásvezet , illetve vezet  jegyvizsgáló köteles vezetni: 
• a „Vonatszemélyzet és a mozdonyon tartózkodó személyek” mez  (1–5) rá vonatkozó 

adatait; 
• a vonatszámot (33);
• a vonat adatokat (38–45).

Ha a vonatnál vonali tolatásvezet  vagy vezet  jegyvizsgáló nem teljesít szolgálatot, akkor 
a vonatszám beírása a kiindulási állomáson az F.2. sz. Utasításban kijelölt dolgozó feladata. 

Csak mozdonyvezet vel történ  közlekedésnél, tehervonat esetében váltásnál a (28–51) 
rovatokat a mozdonyvezet  tölti ki a leváltott mozdonyvezet  Menetigazolványán szerepl
adatoknak megfelel en. 

4.11.3 A vonatot, féket vizsgáló dolgozó 

A vonatot, féket vizsgáló dolgozó köteles kitölteni a „Fékpróba / vonatvizsgálat E.2., E.12. 
Utasításoknak megfelel en megtörtént, a vonat közlekedtethet ” rovatokat. (Lásd még 
a 998-as tevékenységi kód.) 

4.11.4 A járm vezet

A járm vezet  a vontatójárm vet az indulási helyr l csak megfelel en kitöltött 
Menetokmánnyal indíthatja meg. 

A járm vezet  a teljes szolgálata alatt a Menetigazolványt köteles vezetni, vagy vezettetni 
a fent leírtaknak megfelel en.
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4.12 A Menetigazolvány fejrésze: (1–26) rovatok 

„Vonatszemélyzet és a mozdonyon tartózkodó személyek adatai” mez  (1–5) rovatok 

1-es rovat: Név
A Név rovatban kell felírni a mozdonyvezet t (az „Mv” sorban), a vontatójárm vön bármilyen 
célból tartózkodó személyeket (pl. vonalismeretes dolgozó, pilóta, pályamester, stb.), valamint 
a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult tagjait (pl. vezet  jegyvizsgáló, vonali tolatásvezet ).
A rovatot nyomtatott bet kkel kell kitölteni. 
Amennyiben a rovat megtelik: a pilóta, a vonal-, illetve a típusismeretes dolgozók felsorolása 
folytatható a (26) „Megjegyzés” rovatban. 
Továbbra is a (26) „Megjegyzés” rovatba kell feltüntetni az ellen rzést, beutazást végz
személyeket, illetve civil személy utazása esetén a civil személy nevét, a „Mozdonyon utazási 
engedély” számát, a vonatszámot és az utazás viszonylatát. 

2-es rovat: Törzsszám 
Az (1)-es rovatban felsorolt személyek személyzeti azonosító törzsszámát (korábban kiadott 
törzsszámok esetén az els  számjegy 0, majd ezt követi a 7-jegy  dolgozói törzsszám), 
felügyeleti igazolvánnyal a járm vön tartózkodónak a felügyeleti igazolvány számát kell beírni. 

3–4-es rovat: Sorszám -tól, -ig (hivatkozási sorszám) 
Ide kell bejegyezni az (1)-es rovatban feltüntetett személyeknek a Menetigazolvány felsoroló 
rész azon sorszámait, amelyekkel behatárolható a vontatójárm vön, illetve a vonaton töltött 
id szakuk. A vontatójárm vön tartózkodóknak ez azokat a sorszámokat jelenti, amelyek között 
a járm vön tartózkodnak, míg a vonaton tartózkodó személyzetnek ez azokat a sorok számait 
jelenti, melyek között a vonatjaik közlekedtek (amennyiben a dolgozó két vonatja között más 
tevékenység is történt, újból fel kell magukat írni, az újabb sorszámokra való hivatkozással). 

5-ös rovat: Jelenlét oka / szolgálati min ség / aláírás 
A rovatba fel kell jegyezni, hogy milyen min ségben tartózkodik az (1)-es rovatba felírt 
személy a vontatójárm vön/vonaton. Ezt az illet nek aláírásával kell igazolnia. 

„Vontatójárm vek” üzemanyag és villamos energia mez  (6–11) rovatok 

6-os rovat: Saját vezetés  (pályaszám) járm
Az 1–6 sorba azon vontatójárm vek 12-jegy  azonosítóját kell feljegyezni amelyeken az 
Menetigazolványt használó, mint mozdonyvezet  tartózkodik. Az 1–6 számok segítségével 
történik a hivatkozás a felsoroló részben az adott mozdony szerepére vonatkozóan. 

A szinkronban közleked  járm veket is itt kell feltüntetni, mert azok vezet je (is) a kitöltést 
végz  mozdonyvezet .

A Menetigazolványokat feldolgozó FVS-rendszerben ellen rzési céllal, külön határozzuk meg 
azokat a járm sorozatokat, amelyek szinkronban közlekedhetnek. (Lásd a 3. sz. melléklet.) 
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F t berendezések üzemanyag-vételezése 
Bz-mellékkocsi, MD-vezérl kocsi, VFK, Gyermekvasúti kocsi f tése miatt kis alakú 
Menetigazolványt kell vezetni. A „Saját vezetés ” sorokban a vonatban közleked
mellékkocsik pályaszámát kell feltüntetni. 
Kis alakú Menetigazolvány felsoroló részén mozdonyszer en kell feltüntetni a Bz-
mellékkocsi, MD-vezérl kocsi, VFK, Gyermekvasúti kocsi stb. vételezését. Ekkor a 
járm veket a (32)-es Kapcsolt toló rovatba kell beírni, míg vele egy sorba a (37)-esbe a 
900-as tevékenységi kódot, a vételezett kiadott gázolaj mennyiségét pedig az (50)-esbe 
kell bejegyezni. 

7–10-es rovat: Üzemanyag kezd / végez; F tés kezd / végez 

A „Kezd” és „Végez” értelmezése 
„Kezd” rovatokba a mozdonyvezet nek az adott járm vön megkezdett szolgálatakor leolvasott 
értékeket kell írnia. 
„Végez” rovatokba a mozdonyvezet nek az adott járm vön befejezett szolgálata végén leolva-
sott értéket kell írnia. 
Abban az esetben, ha a Menetigazolvány betelik, és újat kell kezdeni: a mozdonyvezet  köteles 
a mért értékeket leolvasni, majd rögzíteni, tehát önmagának átadni a gázolajkészletet, illetve 
a villamos fogyasztásmér k állását! 

A „Kezd” rovatba 
• (7) a dízel vontatójárm  kezd  gázolaj tartályszintjét kell felírni literben; 
• (7) a villamos vontatójárm  fogyasztásmér  állását (illetve annak utolsó négy szám-

jegyét) 100 kWh-ban; 
• (9) a villamos vontatójárm  f tési fogyasztásmér jének állását 10 kWh-ban. 

A „Végez” rovatba 
• (8) a dízel vontatójárm  végz  gázolaj tartályszintjét kell felírni literben; 
• (10) a villamos vontatójárm  esetén a fogyasztásmér  állását (illetve annak utolsó négy 

számjegyét) 100 kWh-ban; 
• (10) a villamos vontatójárm  f tési fogyasztásmér jének állását 10 kWh-ban. 

Azon villamos vontatójárm veknél (pl. 1047-es sorozat), amelyeknél nincs lehet ség 
a szolgálat végén az összfogyasztás leolvasására: vonatonként kell jegyezni a fogyasztást, 
és a szolgálat végén a kezd rovatba (7), (9) „0” a végez rovatba (8; 10) pedig a tényleges, 
összegzett nettó fogyasztási értéket kell beírni. 

Több üzemanyagtartállyal, de egy pályaszámmal rendelkez  (pl. iker-motorvonat: 6341; 
6342, csuklós motorkocsi: 6312) járm vek esetében a tartályokról leolvasott értékeket 
össze kell adni, és azt kell feljegyezni. Ugyanígy kell eljárni a napi tartállyal rendelkez
járm veknél is. 

Azon járm vek esetében, amelyek gázolaj átfolyásmér vel vannak felszerelve, és 
a tartályszintet nem lehet leolvasni: az átfolyásmér -óra állását kell beírni. 

F tés rovat kezelése
Villamos vontatás esetén: a mozdonyvezet  által (9)-es, (10)-es rovatokba 10 kWh-ban beírt 
mér állás különbsége a villamos fogyasztás. 
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Ha az adott mozdonynál nem merült fel villamos f tési teljesítmény, a rovatokat ki kell nulláz-
ni.

11-es rovat: Nem saját vezetés  (pályaszám) járm
A rovatba azon mozdonyok 12-jegy  azonosítóját kell feljegyezni A–F jel  sorban, amelyekkel 
a szolgálat folyamán együttm ködés történik. Az A–F bet k segítségével történik a hivatkozás 
a felsoroló részben az adott mozdony szerepére vonatkozóan. 

Vonatba sorozott, áruként saját kerekein feladott vontatójárm veket soha nem szabad 
a (6)-os, (11)-es rovatokban szerepeltetni. 

„További Menetigazolványok” (12–13) rovatok 

12-es rovat: El z
Ebbe a rovatba kell feltüntetni annak a Menetigazolványnak az el renyomtatott sorszámát, amit 
az adott szolgálatnál el z leg használt a mozdonyvezet .

13-as rovat: Következ
Ebbe a rovatba kell feltüntetni annak a Menetigazolványnak az el renyomtatott sorszámát, amit 
az adott szolgálatban folytatásként fog használni a mozdonyvezet .

Ezek az adatok a Menetigazolványok összef zéshez nélkülözhetetlenek. 

14-es rovat: Közlekedés dátuma
Menetigazolvány esetében csak egy, a fehéren hagyott sort lehet kitölteni, ami megegyezik 
a Menetigazolvány megkezdésének dátumával (lásd 800-as tevékenységi kód). 
A rovatba az év, hónap és nap adatait kell beírni arab számokkal, szükség szerint nullával fel-
töltve (pl.: 2006 02 09).

15-16-os rovat: Sor -tól, -ig (hivatkozási sorszám) 
Menetigazolványon nem kell vezetni. 

Amíg a Menetigazolvány kitöltése vonatszámmal vagy tevékenységi kóddal kapcsolatosan fo-
lyamatos, úgy a napváltást a feldolgozó program kezeli. Amennyiben a szolgálat megkezdésé-
nek napját követ  napon, bármely okból új Menetigazolványt kell kezdeni, úgy annak dátumát 
természetesen az aznapi dátummal kell kezdeni. 
Tartalék Menetigazolványra az id adatokat kiadáskor nem kell ráírni, felhasználás esetén 
a mozdonyvezet nek kell kitölteni. 

17-es rovat: Vonatazonosításhoz tartozó dátum hivatkozó sorszáma
Ezzel a sorszámmal kell hivatkozni a felsoroló részben a vonatazonosításhoz tartozó dátumra. 
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18-as rovat: Vonatazonosításhoz tartozó dátum 
Vonatazonosításhoz tartozó dátumot a Vonatterhelési kimutatás „Vonatszám” kezdet  sorából 
lehet megállapítani. 
Példa:

A kimutatásról leolvasott szám (06/07/07) az évet, hónapot és napot jelöli per-jelekkel elvá-
lasztva. Ez alapján a rovatba X060707-et kell bejegyezni, azaz az els  cellába egy nagy „X”
bet t, a továbbiakba év, hónap, nap beírását kell megtenni két karakteres formátumban. (A 
példa egy 2006. július 7-i vonatot jelöl.) 

A Hálózati Üzletszabályzat (továbbiakban: HÜSZ) 2.3-as függeléke el írja üzemi célú vona-
tok (SZÜ f vizsgamenet, nagysebesség  próba, futópróba, terhelési próba, vizsgamenet) ese-
tében a menetvonal engedélyszám vezetését is. Ilyen menetek esetében a bejegyzést a (26)-os 
Megjegyzés rovatba kell megtenni.
A menetvonal engedélyszámot a mozdonyvezet vel közölni kell. 

19-es rovat: Megrendel  vasútvállalt hivatkozó sorszáma
Ezzel a sorszámmal kell hivatkozni a felsoroló részben a megrendel  vasútvállalatra. 

20-as rovat: Megrendel vasútvállalt kódszáma 
A megrendel  vasútvállalat kódszám megadása tolatás kivételével kötelez  minden vontatási 
teljesítmény végzése esetén. (Lásd a 4. sz. mellékletben.) 
Ha bármilyen vállalkozás megbízásából a menet lebonyolításánál a GÜ lép fel vasút-
vállalatként, akkor a GÜ kódját kell alkalmazni. Err l a mozdonyvezet t a mozdonyfelvigyázó 
vagy a hálózati-, területi gépészeti f irányító útján értesíteni kell. 

GÜ által végzett segélymozdonnyal történ  vonattovábbítás esetén a mozdonyvezet  köteles 
tájékozódni, hogy mely vasútvállalat részére nyújt segélymenetet, és ez alapján kell kitölteni a 
megrendel  vasútvállalat kódját. 
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26-os rovat: Megjegyzés 
A „Megjegyzés” rovatba azokat kell beírni, amiket az egyéb utasítások a Megjegyzés ro-
vatba íratnak fel. 

A leggyakrabban el forduló bejegyzések: 
• üzemanyag-vételezésnél kapott igazoló bizonylat darabszáma; 
• a sebességmér  és vonatbefolyásoló berendezés hiányossága; 
• a balesetekre és rendkívüli eseményekre vonatkozó utalás; 
• a helyhez kötött jelz k m ködésére és hiányosságaira vonatkozó olyan észrevételeket, 

amelyekr l a vonatszemélyzet nem kapott írásbeli rendelkezést; 
• a nyitva talált útsorompók; 
• a hibás pályahelyek; 
• a f kulcsok, a váltózárkulcsok, a siklasztósaruk vagy vágányzáró sorompókulcsok át-

adása és leadása; 
• a fékpróbabárca átvétele, átadása; 
• írásbeli rendelkezés átadása személyzetváltás esetén; 
• minden olyan adat vagy megállapítás, amely a gépészeti és/vagy bármely más szakszol-

gálatot is érint; 
• a mozdony minden olyan hiányossága, amely a rendes terhelés továbbítását vagy 

a (alapsebesség, a késett vonatnál a legnagyobb sebesség) menetid  tartását befolyásol-
hatja; 

• a forgalmi vonalirányító, illetve a forgalmi szolgálattev  a legnagyobb sebesség alkal-
mazását rendeli el rendesen vagy korábban közleked  vonatnál; 

• civil személy utazása esetén a civil személy neve, a „Mozdonyon utazási engedély” 
száma, az utazás viszonylata és vonatszámai; 

• üzemi célú vonatok esetében menetvonal engedélyszám (HÜSZ 2.3-as függeléke alap-
ján).

4.13 Menetigazolvány felsoroló része (27–51 rovatok) 

27-es rovat: Sorszám
A Menetigazolvány felsoroló részének el renyomtatott sorszámai. A fejrészben e sorszámok-
ra történnek a hivatkozások. 

Vontatójárm  hivatkozási rovatok (28–32) 

Ezekbe a rovatokba kell beírni, a Vontatójárm vek mez b l azokat az azonosítókat – (1–6),
illetve (A–F) –, amelyek megmutatják, hogy az adott vonatnál mely pályaszámú járm (vek)
vesznek részt a közlekedésben, és milyen min sítéssel.
A rovatokat minden új vonatszám, tevékenységi kód esetén, illetve vontatójárm vek váltása-
kor, változásakor vezetni kell. 

28-as rovat: El fogat
El fogatoló járm  a vonójárm  elé kapcsolt járm .
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29-es rovat: Vonó / Szinkron 
Ebbe a rovatba tartozik: 

• a vonatnál egyedül m köd  vontatójárm  (ingavonat hátul m köd  mozdonya 
a Menetigazolvány vezetése szempontjából minden esetben vonónak min sül);

• a távvezérléssel összekapcsolt szinkron üzem  járm vek közül az els  járm ;
• együttm köd  járm csoport menetirány szerinti második tagja el fogat esetén; 
• együttm köd  járm csoport menetirány szerinti els  tagja kapcsolt toló esetén, ha 

nincs el fogat járm .

Amennyiben a vonógép hideg/kísért gépe(ke)t továbbít, azokat a „Nem saját vezetés ” (11) 
rovatban kell szerepeltetni, és ennek megfelel en kell kitölteni a (28–32)-es rovatokat. 
(Lásd még a 980-as tevékenységi kód.) 

A Menetigazolványok vezetésének szempontjából nem szabad szinkron együttm ködés nek
tekinteni azon járm veket (pl. MÁV/GySEV 1047 – ÖBB 1116 – DB 182 – Dispolok ES 64 
U2, illetve ebbe a típuscsaládba tartozó más járm vek stb.), amelyek mindegyikén mozdonyve-
zet  teljesít szolgálatot, és a szinkron üzem a kedvez bb m szaki tulajdonságok miatt van a 
járm veken aktiválva. Ekkor a járm veket a hagyományos értelmezés szerint kell feltüntetni a 
Menetigazolványon.

Amennyiben egy ingavonat, motorvonat m szaki okból kerül el fogatolásra (szolgálatképte-
lenség): az ingavonatba, motorvonatba sorozott vontatójárm vet hideg, kísért mozdonyként 
kell kezelni, ennek járm vezet je gépkísérést (887-es tevékenységi kód) kell, hogy írjon, a 
segélygépet vonónak kell tekinteni. 

A segélymozdonyt minden esetben vonógépként kell feltüntetni. 

Ha ingavonat, motorvonat el fogatolásra kerül, akkor a vonatban betöltött hely szerint kell 
a járm veket felírni. 

30-as rovat: Szinkron 2 
A felsoroló részben a közlekedés közbeni fizikai sorrendet kell feltüntetni. Ebben a rovatban 
kell jelölni – ha van ilyen – a vonatnál lév  második szinkron járm vet.

31-es rovat: Szinkron 3 
A felsoroló részben a közlekedés közbeni fizikai sorrendet kell feltüntetni. Ebben a rovatban 
kell jelölni – ha van ilyen – a vonatnál lév  harmadik szinkron járm vet.

32-es rovat: Kapcsolt toló 
A vonómozdony szerelvénye mögé kapcsolva közleked , további vontatójárm .
Kapcsolatlan tolómozdonnyal történ  közlekedés a Menetigazolvány vezetése szempont-
jából tolatásnak min sül (lásd a 997-es tevékenységi kód). 

33-as rovat: Vonatszám 
A vonatszámot a vonat indulási adatának sorában kell feltüntetni. 
A rovat öt (plusz egy) karakter hosszúságú. A köt jel után csak „1” vagy „2” írható, ha való-
ban kapcsolódik a vonatszámhoz. Vonatszám esetén a vezet  nullák elhagyandók 
(pl. 555-1; 9999- ), tehát a vonatszámot a köt jelig jobbra kell igazítani. 
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34-es rovat: Vonatazonosításhoz tartozó dátum hivatkozás 
Vonatszám beírásakor kötelez  kitölteni, a (17)-es rovatban lév  sorszám beírásával hivatko-
zunk a vonatazonosítóhoz tartozó dátumra. 

35-ös rovat: Szolgálati hely kód 
A Menetigazolvány felsoroló részén a sorszámozott sorok megfelel  oszlopába kell beírni 
a szolgálati hely kódszámát a Menetrendi Segédkönyvb l. A szolgálati hely kódszámhoz tarto-
zó állomás megnevezést a (46)-os rovatban kell feltüntetni. A szolgálati hely kódszáma öt 
számjegyb l áll, az els  számhelyre – ha az nulla –, a nullát is kötelez  beírni. 
Ennek az ötjegy  számnak a beírásával kell megadni, hogy az adott vonatszám vagy tevékeny-
ség, honnan indul vagy hol kezd dik, hová érkezik vagy hol fejez dik be. 
A szolgálati hely kódszámát az alábbi esetekben kell beírni: 
1. Bármely vonat (mozdonyvonat is) kiinduló állomásán.
2. A vonat menete során f vonalról mellékvonalra vagy vissza közlekedik, vagy másik vo-

nalra tér át, ekkor az FVS vonalleírás szerinti elágazó állomás szolgálati hely kódszámát 
kell beírni. 

3. Azon állomás kódszámát, ahol a vonat összeállításában változás következik be (elegyvál-
tozás).

4. Ha a vonat deltavágányon közlekedik, akkor a delta vágányszakasz kezd  és befejez
szolgálati hely kódszámát kell beírni. 

5. A vonat végállomásán. 
6. Mozdonyvezet -váltás esetén, a személyzetváltó állomáson. 
7. Vonatszám változás esetén. (Vonatszám változásnak min sül a –1, illetve –2 tag felvétele, 

leadása.) 
8. Tevékenységi kód megadása esetén. 

Szolgálati hely kódszámmal egy sorban minden esetben kell id adatot szerepeltetni 
(48–49)-es rovatok. 

36-os rovat: Megrendel  hivatkozás
Minden vonatszámhoz, tevékenységhez szükséges megrendel . Lásd a (19)-es és a (20)-as 
rovatok leírását is. 
(Kivételeket lásd a 801–999 közötti tevékenységi kódok felsorolásánál.) 
A hivatkozást minden új vonatszám beírásnál meg kell tenni. Ezt egy, a (17)-es rovat megfe-
lel  sorszámának a beírásával kell megtenni. 
A GÜ szempontjából a megrendel  az, aki részére a vontatási szolgáltatást végzi. 

37-es rovat: Tevékenységi kód 
Tevékenységi kóddal kezelt események – általában – olyan események, amelyek nem szere-
pelnek együtt vonatszámmal. Azt a célt szolgálják, hogy a vonattovábbításon kívüli moz-
donyvezet i tevékenységekr l is képet adjanak. 
A tevékenységi kóddal egy sorban kell szerepeltetni a tevékenység helyét a szolgálati hely 
rovatban (33) és kezdeti (49), illetve befejezési (48) id adatot. 

A vonatszámhoz kötött tevékenységi kódok a vonat indulásától az érkezéséig érvényesek, 
tehát ezeket a vonat közlekedése során ismételni nem kell. 
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Tevékenységi kódok felsorolása, magyarázata 

800 Menetigazolvány felhasználásnak id pontja
Minden Menetigazolványon el renyomva szerepel a 800-as kód. Vele egy sorban 
a Menetigazolvány megkezdésének és befejezésének id pontját, valamint azon 
szolgálati hely kódját kell beírni (35), ahol a kezdés megtörtént. A szolgálati hely kód 
lehet a gépészeti szolgálati helyen történ  feljelentkezés esetében annak ötjegy  kódja, 
állomási, illetve telefonos feljelentkezés esetén az állomás szolgálati hely kódja. 
Ha a szolgálaton belül nincs Menetigazolvány-váltás, a 800-as tevékenységi kód 
sorában szerepl  id intervallum megegyezik a szolgálati órával. 
Menetigazolvány-váltás esetében több Menetigazolványról halmozódik a szolgálati óra. 

A Menetigazolvány kezdési id pontját az „Ind.” (49), lezárását az „Érk.” (48) oszlopba, 
a kódszámmal egy sorba kell írni. Az adatok ellen rzésre kerülnek, hiányuk esetén 
a Menetigazolvány nem fogadható el.
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell, szolgálati hely kód szükséges.) 

801 Laktanyában töltött pihen
A laktanyában töltött pihen  idejének a kezdetét az „Ind.” (49), befejezését az „Érk.” 
(48) oszlopba, a kódszámmal egy sorba kell írni. 
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell, szolgálati hely kód szükséges.) 

887 Gépkísérés 
Ezt a kódot kell feljegyezni annak a mozdonyvezet nek a Menetigazolványára, amely a 
továbbítás közben nem végez vontatást. A gépkísérés során kötelez  kitölteni a kísért 
gép pályaszámát (6). A felsoroló részben erre a pályaszámra kell hivatkozni a (30)-as 
rovatban, indulási/érkezési (49, 48) id adatokat kell írni. 

Nem saját vezetés  (11) rovatba fel kell tüntetni a hidegmenetet továbbító mozdony – 
tehát a vonómozdony – pályaszámát. Erre hivatkozni kell a felsoroló részbe, a (29)-es 
oszlopban a 887-es tevékenységi kóddal egy sorban. 
Meleg gép kísérése esetén a (39)-es rovatba „1”-est kell írni. 

A kísért gépe(ke)t továbbító járm  (vonó) vezet jének Menetigazolványán fel kell 
tüntetni a kísért gépeket a „Nem saját vezetés ” (11)-es rovatban, hivatkozás a (30–32) 
rovatban. (Lásd még a 981-es tevékenységi kód.) 

900 Dízel- és g z üzem  járm vek üzemanyag vételezése 
Minden vételezésnél kötelez  a 900-as tevékenységi kód használata. 
A gázolaj és szén vételezése esetén fel kell írni a tevékenység kezd  (49) és befejez
(48) id pontját, a kiadott mennyiséget (50). 
Gázolaj esetében a kiadott mennyiséget mért (tehát a kútról leolvasott) literben kell 
feltüntetni, a vételezés helyét (szertár kódját lásd az 5. sz. mellékletben) a szolgálati 
hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. 

Szén vételezés esetében 10 kg-ban, valamint a vételezés helyét (szertár kódját lásd az 5. 
sz. mellékletben) a szolgálati hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. 
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Pakura vételezése esetében 10 kg-ban valamint a vételezés helyét (szertár kódját lásd az 
5. sz. mellékletben) a szolgálati hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. 

(A rovat kitöltése a korszer sített tankoló rendszer országos átadásával változni fog.) 

Egyéb feladatok, tevékenységek esetén az alábbi kódokat kell használni: 
950 Minden egyéb tevékenység, amely a lenti felsorolásból hiányzik 
951 Mozdonyfelvigyázó 
952 Küls s mozdonyfelvigyázó 
953 Váltókezel
954 Üzemi Tanács kikér
955 Szakszervezeti kikér

Nevezett tevékenységek kezd  (49) és a befejez  (48) id pontját, a kóddal egy sorba 
kell írni. 
(Megrendel kód, tevékenység helye bejegyzése nem szükséges.) 

970 Oktatás 
Az oktatás kezd  (49) és befejez  (48) id pontját, a kóddal egy sorba kell írni. 
(Megrendel kódot, tevékenység helye kódot bejegyezni nem kell.) 

971 Vizsga 
A vizsga kezd  (49) és a befejez  (48) id pontját, a kóddal egy sorba kell írni. 
(Megrendel kódot, tevékenység helye kódot bejegyezni nem kell.) 

972 Orvosi vizsgálat 
Az orvosi, pszichológiai vizsgálat kezd  (49) és a befejez  (48) id pontját, a kóddal egy 
sorba kell írni. 
(Megrendel kódot, tevékenység helye kódot bejegyezni nem kell.) 

973 Jegyz könyv felvétel, meghallgatás 
A jegyz könyv felvétel, meghallgatás kezd  (49) és a befejez  (48) id pontját a kóddal 
egy sorba kell írni. 
(Megrendel kódot, tevékenység helye kódot bejegyezni nem kell.) 

974 Várakozás 
Ezt a tevékenységi kódot csak a gépészeti szolgálati helyen feladatra váráskor vagy 
KSZ szerinti óra-kiegészítéskor kell alkalmazni. 
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell, szolgálati hely kód szükséges.) 
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975 Üzleti célú várakozás 
Ezt a tevékenységi kódot csak akkor lehet alkalmazni, amikor a vezényelt dolgozó 
küls  megrendel  megrendelése alapján feladatára vár. 
A mozdonyfelvigyázó, a hálózati-, területi gépészeti f irányító közlése alapján kell be-
jegyezni a készenlét technikai azonosító számot. (Megrendel  kód bejegyzés kell.) 

976 Vonalismeret 
Ezt a tevékenységi kódot akkor kell alkalmazni, amikor a mozdonyvezet  vonalisme-
reti úton vesz részt. 
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell, szolgálati hely kód nem szükséges.) 

977 Típusismeret 
Ezt a tevékenységi kódot akkor kell alkalmazni, amikor a mozdonyvezet  típusismere-
ten vesz részt. 
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell, szolgálati hely kód nem szükséges.) 

980 Mozdonyvonat 
Ezt a kódot akkor lehet alkalmazni, ha a mozdonyvonatot egy járm , vagy szinkron 
járm csoport alkotja.
A mozdonyvonat (gépmenet) esetén induló, illetve érkez  szolgálati hely kódot, vala-
mint a hozzájuk tartozó id adatokat, illetve vonatszámot kell írni, mint más vonatok 
esetében. A megrendel  megadása kötelez . Amennyiben az induláskor nem áll 
rendelkezésre információ, hogy kinek az érdekében merül fel a gépmenet: 
a Menetigazolványon gépmenetet követ  vonat megrendel jét kell beírni. 

981 Többes mozdonyvonat 
Ezt a kódot akkor kell alkalmazni, ha több összekapcsolt vontatójárm  alkot mozdony-
vonatot. Ezt kell alkalmazni hideg, kísért hideg, kísért mozdonyok vontatása esetén. 
Az együttes elegytömeget szerepeltetni (tehát a másod-, harmad-, negyedsorban hozzá-
kapcsolt járm vek össztömegét) kell. 
A vonómozdony Menetigazolványán valamennyi járm vet fel kell írni. Értelemszer en 
az els  vonógépet a „Saját vezetés ” (10), a többit – maximum hármat – a „Nem saját 
vezetés ” (11) rovatban kell feltüntetni. E tevékenység esetén a vonómozdony vezet -
jének Menetigazolványán a járm  rovatokban: (29)-es rovatban a saját járm ve, a (30–
32)-es rovatokban legfeljebb három (nem saját vezetés ), többes mozdonyra hivatkozó 
bejegyzés szerepelhet. Nem szerepelhet bejegyzés az El fogat (28) rovatban, a többi ro-
vatot a járm vek fizikai sorrendjének megfelel en kell kitölteni.
(Ha valamely továbbított vontatójárm vön járm vezet  teljesít szolgálatot: neki a saját 
járm jére vonatkozóan 887-es tevékenységi kóddal gépkísérést kell írnia.)

991 Vonat energiaellátás, f tés, h tés
A vonatszámban nem közleked  (vonatszám (32) nincs kitöltve), csak energiaellátást
(el f tést, -h tést) végz  mozdony esetén a kezd  (49) és a befejez  (48) id pontot,
a szolgálati helyet (35) valamint személykocsi tengely (39) rovatot kell kitölteni, 
a kóddal egy sorban. 
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Ezen tevékenység esetében 2006. december 31-ig megrendel kódot nem kell írni. 

Amennyiben az energiaellátást végz  mozdony lesz a vonat továbbító mozdonya, akkor 
fel kell írni a vonat valamennyi adatát (vonatszer  kitöltés) és a tevékenységi kód rovat-
ban (a vonatszámmal egy sorba) a 991-es kóddal kell jelezni az energiaellátás (f tés, h -
tés) bekapcsolt állapotát. 

993 Motorjáratás 
A motorjáratás kezd  (49) és a befejez  (48) id pontját, valamint helyét a szolgálati 
hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. M helyekben végzett motorjáratásokról 
is Menetigazolványt kell vezetni, ha annak ideje 15 percnél hosszabb. 
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell.) 

995 Önköltségi utazás
Az önköltségi út kezd  (49) és a befejez  (48) id pontját, valamint az érkez  helyét 
a szolgálati hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. 
Az önköltségi utazás vonatszámát, vonatszámait, egyéb adatait (BKV, gk. stb.) az 51-es 
igazolás rovatba kell bejegyezni. 
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell.) 

997 Tolatás 
Menetigazolványok kitöltése szempontjából három f  tolatási tevékenység csoportot kü-
lönböztetünk meg: 

• el re megrendelt tolatómozdony (megrendel je a Pályavasúti Üzletág); 
o állomási tolatómozdony 
o vonali kiszolgálást is végz  tolatómozdony 
A tolatás technikai azonosítót a mozdonyvezet vel szolgálatba való feljelentke-
zéskor a mozdonyfelvigyázónak kell közölnie. 

• vonatgéppel (vonali mozdonnyal) végzett tolatás esetében (vonatszámmal 
közleked  vonat el tt, vonattovábbítás közben, vonat után) használandó tolatás 
technikai azonosító: 7000 

• gépészeti szolgálati helyi tolatás (f t házi tartalék) megrendel je a GÜ, tevé-
kenység helye a gépészeti szolgálati hely. 
A tolatás technikai azonosítót a mozdonyvezet vel szolgálatba való feljelentke-
zéskor a mozdonyfelvigyázónak kell közölnie. 

Amennyiben a tolatás technikai azonosítót bármilyen okból a mozdonyvezet  szolgálata 
során meg kell változtatni, akkor azt a mozdonyfelvigyázónak a mozdonyvezet  tudo-
mására kell hozni, és közölni, hogy mely id ponttól szükséges el jegyezni az új tolatás 
technikai azonosítót a Menetigazolványon. 

Kapcsolatlan tolómozdonnyal történ  közlekedés a Menetigazolvány vezetése 
szempontjából tolatásnak min sül, 7100-as tolatás technikai azonosító kódot kell 
bejegyezni. 
Ha egy állomásközben kapcsolatlan tolómozdony alkalmazását rendelik el, 
a tolómozdony vezet jének a Menetigazolványára tolatást kell bejegyeznie. 
A tényleges tolatás ideje megegyezik a tolás megkezdésének és a tolási tevékenység 
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befejezése utánra megadott célállomásra való érkezés közötti id vel, a tolatási kilomé-
ter pedig a közben megtett távolsággal. 

A segélymenet az utolsó érintett állomás és a nyílt pálya, illetve vissza viszonylatban 
Menetigazolvány vezetési szempontból tolatásként kezelend , 7200-as tolatás techni-
kai azonosító kódot kell bejegyezni. A menet tényleges id  és kilométer adatát tényle-
ges tolatásként kell bejegyezni. 

A pályavasút speciális esetekben közlekedtet ún. „T” (pl. Bp. Ferencváros–Bp. József-
város; Tárnok–Érd stb.) jelölés  meneteket. A Menetigazolványra ezt vonatgépes tola-
tásként, 7000-es tolatás technikai azonosítóval kell bejegyezni. A menet tényleges id
és kilométer adatát tényleges tolatásként kell bejegyezni. 

Minden tolatási tevékenység esetén rögzíteni kell: 
• annak helyét a (35)„Szolgálati hely” rovatba; 
• tolatási kilométer adatot (42); 
• a tényleges tolatási óó:pp adatot (43); 
• rendelkezésre állási id  kezdetét (49), és a végét (48) (óó:pp); 
• tolatás technikai azonosítót (50). 

A kóddal egy sorban vonatszám nem szerepelhet. 

A Menetigazolványra felvezetett tolatási óra, perc és tényleges km-adatát az ÁVU-ban 
kijelölt forgalmi dolgozónak el kell ismernie, a Menetigazolvány 997-es tevékenységi 
kód sorának (51)-es „Igazolás” oszlopában. 

A Menetigazolványon nem szabad feltüntetni 997-es tevékenységi kód alatt az alábbi 
Forgalmi Utasításokban tolatásnak min sített (elszámolási szempontból technológiai) 
mozgásokat:

• a telephelyi ki-bejárás; 
• üzemanyag vételezéssel kapcsolatos tolatás jelleg  mozgást; 
• a mozdony vonatra járása vagy onnan lejárása, körbejárás (vonali géppel törté-

n  el f téshez végzett elegy nélküli – VFK ebb l a szempontból nem min sül
elegynek – vontatójárm  mozgás); 

• személyszállító vonatok vonatgéppel történ :
o vonat egyesítése vagy megosztása; 
o a szerelvény el készít  vágányról való behúzása vagy oda kitolása. 

998 Fékpróba 
E.2. sz. Utasításban leírtakat kell alkalmazni, ezzel kapcsolatos id adatok, igazolások 
egy sorba írandók. 
(Megrendel kódot bejegyezni nem kell.) 

A fékpróba adatait az E.2. sz. Utasításban el írtak szerint kell beírni, és a kezdés és 
a befejezés id pontját is rögzíteni kell. Fékpróba sor adatának szinkronban kell lenni 
a fejléc fékpróba adataival. 
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999 Gépészeti tevékenység 
A gépészeti id  kezd  (49) és a befejez  (48) id pontját, valamint a helyét a szolgálati 
hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. Alkalmazásáról a Területi Vontatás-
szolgáltatási Központ rendelkezhet. Például: 

• szolgálat közbeni gépjavítás; 
• gépvizsgálat;
• egyéb gépészeti jelleg  tevékenység (ki-, illetve bejárás, el -, illetve utóke-

zelés stb.). 

38-as rovat: Elegytömeg (t) / SZIR vagy SZVÖRNET azonosító  
A rovat vezetésének alapja a vonatterhelési kimutatás. A vonatterhelési kimutatásból kell az 
adatokat átvezetni a Menetigazolványra. 
Amennyiben a vonat összeállításában változás következik be – kocsit, kocsikat soroznak be 
vagy ki – az új vonatterhelési kimutatás új összegez  sorát kell átvezetni a Menetigazolvány új 
sorába. A sornak minden esetben tartalmaznia kell azon állomás szolgálati hely kódját, ahol az 
elegyváltoztatás történt. 

Amennyiben egy tehervonati számban leközlekedtetend  vonat kiindulási állomásán nem áll 
rendelkezésre elegy: „0” elegyet (38) és „0” (40) tengelyt kell bejegyezni. 

Amennyiben egy tehervonatnak közlekedése során egy köztes állomáson elfogy az elegye, de 
a tehervonat tovább közlekedik: a köztes kisorozó állomáson „0” elegyet (38) és „0” (40) ten-
gelyt kell bejegyezni, így az egyedül, tehervonati vonatszámban közleked  vontatójárm  nem 
mozdonyvonatként folytatja az útját a bevezetett tehervonat (akár) célállomásáig. 
Csak akkor szabad ezen esetben mozdonyvonatként közlekedtetni, ha a tehervonatot 
a megrendel je a teljes viszonylatra lemondta. 

Többes mozdonyvonat közlekedése esetén a vonójárm höz másod-, harmad-, negyedsorban 
hozzákapcsolt járm vek össztömegét kell bejegyezni. 

39-es rovat: Személykocsi tengelyszám 
Ebbe a rovatba a vonatba sorozott bármely típusú személyszállító kocsi, illetve motorkocsi, 
tengelyszámának összegét kell beírni a vonatterhelési kimutatásból. 

40-es rovat: Teherkocsi tengelyszám 
Ebbe a rovatba a vonatba sorozott bármely típusú rakott és/vagy üres teherkocsi, tengelyszá-
mának összegét kell beírni a vonatterhelési kimutatásról. 
Ami nem min sül személy tengelynek: mind tehertengely, ezért ide kell feljegyezni 
pl. a darumenet tengelyszámát is. 

Kés bbi id pontban bevezetésre kerül SZIR és SZVÖRNET azonosító a fenti eleggyel 
kapcsolatos adatokat kiváltja. 

41-es rovat: Vonathossz (m)
Ezen rovatba a vonatok méterben mért hosszát kell beírni a vonatterhelési kimutatás alapján. 
Mozdonyvonat közlekedése esetén, ha több járm  közlekedik: a vonógép mögé másod-, har-
mad-, negyedsorban hozzákapcsolt járm vek összhosszát kell bejegyezni. 
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42-es rovat: Tényleges tolatás km / 1. oszt. ül helyek száma 
43-as rovat: Tényleges tolatás óra (óó:pp) / 2. oszt. ül helyek száma 
A személyszállító vonatoknál az Menetigazolvány (42-43)-as rovatában az 1. és 2. oszt. ül hely
adatokat a vonatindító állomás nevével egyvonalban (az adott vonatra vonatkozó els  sorba) 
kell bejegyezni. 
Ha a vonat összeállítása útközben változik, ennek az állomásnak a szolgálati hely kódszámával 
és nevével egyvonalban a megváltozott adatokat, beleértve az ül helyek számát is be kell je-
gyezni.
Szerelvény- és szolgálati vonatoknál az ül helyek számát nem kell feltüntetni. 

Tényleges tolatás kilométer és id  adata 
Állomási tartalék/tolatómozdony és vonattovábbítás közbeni tolatás tevékenységgel kapcsola-
tos tényleges tolatás kilométer adatát a (42)-es, míg id tartamát a (43)-as rovatba kell beje-
gyezni (lásd a 997-es tevékenységi kód). 

44-es rovat: El írt fékszázalék 
A vonat terhelési adatainak sorába, a (44)-es rovatba az el írt fékszázalék adatot – amennyi-
ben nem tér el attól – a Szolgálati Menetrendkönyvb l (a vonat kiadott menetrendjéb l) kell 
felírni.
Amennyiben a fékezettség megállapítása során más (a kiadottól nagyobb) érték adódik: azt 
kell a rovatba bejegyezni.

45-ös rovat: Tényleges fékszázalék
A (45)-ös rovatba a tényleges fékszázalék adatot a Vonatterhelési kimutatásról kell felírni. 

46-os rovat: Szolgálati hely megnevezése 
A (35)-ös rovat kitöltése esetén, a (46)-os „Szolgálati hely megnevezése”, a Szolgálati menet-
rendkönyv alapján mindig kitöltend .

Ide kell jegyezni a rendkívüli megállások és az útvonal egy részén bekövetkezett késések helyét 
még akkor is, ha vonat a végállomásra menetrend szerint rendesen érkezik, továbbá be kell írni 
azoknak a szolgálati helyeknek a nevét, ahol a vonattal tolatás történik, illetve a vonat moz-
donyvezet jének írásbeli rendelkezést kézbesítettek. Nyíltvonali megállás esetén be kell írni a 
szelvényszámot és a következ  állomás nevét, míg a (35)-ös rovatba az állomás kódszámát. A 
továbbhaladást megtiltó jelzést adó f jelz  el tt történ  megállás esetén a jelz  jelét és számát, 
vagy az adott állomás nevét. 

47-es rovat: Írásbeli rendelkezés száma 
Az „Írásbeli rendelkezés száma” rovatba a szolgálati helyen kapott írásbeli rendelkezés számát 
kell beírni. Ha több írásbeli rendelkezést kézbesítenek egy szolgálati helyen, akkor 
a továbbiakat az (51)-es rovatba kell feljegyezni. 

48-49-es rovat: Érk./Ind. (óó:pp) / Tolatásra rendelkezésre állás 
Az „Érk.”, „Ind.” rovatokat, az Menetigazolványt vezet  mindenkor a saját órája szerinti id -
adatokkal köteles vezetni. Az egy percnél rövidebb ideig tartózkodó vonatnál az „Érk.” és az 
„Ind.” rovatba azonos id t kell beírni. 

Olyan áthaladó vonatnál, amely csatlakozó/elágazó állomáson halad át az „Ind.” rovatot kell 
kitölteni, és azt az id t kell beírni, amikor a vonat mozdonya a felvételi épület el tt elhalad. 
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A menetrend szerint rendesen közleked  vonatoknál a kiinduló állomáson az indulási, valamint 
a f - és mellékvonali átmeneti állomásokon az érkezési és indulási id adatokat, a végállomáson 
az érkezési id t be kell írni. 

Tolatásra rendelkezésre állás ideje 
Állomási tartalék és vonattovábbítás közbeni tolatás tevékenységgel kapcsolatos rendelkezésre 
állás id adatát is a (49)-es és (48)-as rovatba kell bejegyezni (lásd a 997-es tevékenységi kód). 

50-es rovat: Technikai azonosító / Kiadott gázolaj (liter), szén (10 kg) 
Tolatás esetén:
Minden alkalommal, amikor 997-es, tolatási tevékenységi kódot jegyeznek fel a Menetigazol-
ványra meg kell adni a tolatás technikai azonosító számot.

Üzleti célú várakozás, készenlét esetén:
Minden alkalommal, amikor 975-ös, üzleti célú várakozás tevékenységi kódot jegyeznek fel a 
Menetigazolványra meg kell adni a készenlét technikai azonosító számot.

Vételezés esetén:
Gázolaj vételezés esetében a kiadott mért mennyiséget (tehát a kútról leolvasott) literben kell 
feltüntetni. Maximális értéke az adott mozdonysorozat tartálytérfogata. 

Szén vételezés esetében 10 kg-ban, valamint a vételezés helyét a szolgálati hely (35) rovatba, 
a kóddal egy sorba kell írni, maximális értéke 1200. 

Pakura vételezése esetében 10 kg, maximális értéke = 1100. 

51-es rovat: Igazolás, aláírás, pecsét helye 
Ezen rovatba kell megtenni valamely tevékenységek elismerését szolgáló ellenjegyzéseket, 
egy adott szolgálati helyen kézbesített további írásbeli rendelkezéseket. 
Az idegen vasútvállatok részére végzett vontatási és egyéb tevékenységi kódokhoz kapcsoló-
dó igazolások, aláírások és bélyegz k helye. Szükség esetén több sort is átfedhetnek, de a 
vonatkozó sornak egyértelm nek kell lennie. 
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5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK HATÁLYON KÍV L HELYEZÉSEK 

Az e tárgyban kiadott V–5330/2005 utasítás hatályát veszti. 

Jelen utasítás hatálybalépésével a Szolgálati lap (919–033) vezetése a Gépészeti Üzletág 
létszámába tartozó mozdonyvezet k részére megsz nik, arra munkaid t, tevékenységet 
elszámolni nem szabad. 

Azon tevékenységeket, amelyek korábban Szolgálati lapon voltak elszámolva (pl. oktatás, 
típus- és vonalismeret, vizsga, orvosi vizsgálat, véradás, szakszervezeti, ÜT munkaid -
kedvezmény felhasználás) kis alakú (917–419) Menetigazolványon kell elszámolni.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS 

Jelen kitöltési és kezelési utasítás 2006. február 1-jén lép érvénybe. 

230/a

E1_7_m_0802_v101.indd   231E1_7_m_0802_v101.indd   231 2007.08.02.   17:33:132007.08.02.   17:33:13



232

E1_7_m_0802_v101.indd   232E1_7_m_0802_v101.indd   232 2007.08.02.   17:33:142007.08.02.   17:33:14



233230/c

7.0 MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Nagy alakú Menetigazolvány (917-420) 

2. sz. melléklet: Kis alakú Menetigazolvány (917-419) 

3. sz. melléklet: A Menetigazolvány feldolgozó rendszerben szinkronban közlekedtethet
járm vek felsorolása 

4. sz. melléklet: Vasútvállalati kódszámok felsorolása 

5. sz. melléklet: Üzemanyag vételezési helyek szolgálati hely kódszámai 

6. sz. melléklet: „Fékpróba / vonatvizsgálat E.2., E.12. Utasításoknak megfelel en meg-
történt, a vonat közlekedtethet ” mez  (21–25 rovatok) kitöltése 
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1. sz. melléklet: Nagy alakú Menetigazolvány (917-420) 
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2.sz. melléklet: Kis alakú Menetigazolvány (917-419) 
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3. sz. melléklet 

A Menetigazolvány feldolgozó rendszerben szinkronban közlekedtethet  járm vek felsorolása: 

• Bzmot; (90 55 5429) 
• MDmot; (95 55 6345) 
• Orosz iker (95 55 6341); 
• Német iker (95 55 6342); 
• BDVmot;
• BVhmot; BVmot; 
• BVpmot (95 55 5342) illetve (93 81 4824); 
• MÁV és GySEV 1047; ÖBB 1116; DB 182, Dispolok ES 64 U2 

4. sz. melléklet 
Vasútvállalati kódszámok felsorolása 

Vasút vállalati kódszám: Jellege Megnevezése: 
71000004  MÁV Zrt. Személyszállítási Üzletág 
72000003  MÁV Cargo Zrt. 
73000002  MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág 
74000001  MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág FI 
74000019  MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág FI (nincs használatban) 
74000027  MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág FI (nincs használatban) 
74000100  MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PMLI 
74000209  MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág TEBI 
75000000 Idegen Gy r-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. 
77000008 Magán Floyd Zrt. 
77000016 Magán Magyar Magán Vasút Zrt. 
77000024 Magán MÁV Hajdú Vasútépít  és Mélyépít  Kft. 

77000032 Magán CENTRAL-EUROPEAN RAILWAY Árufuvarozási, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

77000040  Magán Train Hungary Magánvasút Kft. 
79000006  Körös-vidéki Térségi Vasút 
79000014  Nógrád-vidéki Térségi Vasút 
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5. sz. melléklet 

Üzemanyag vételezési helyek szolgálati hely kódszámai 

Szolg. hely kód Hely

70813 Rákos
71654 Bp. Ferencváros
71738 Esztergom
71860 Bp. Nyugati pu.
72314 Gy r
72611 Hegyeshalom
72710 Komárom
72876 Székesfehérvár
73023 Szolnok
73114 Balassagyarmat
73528 Hatvan
74013 Debrecen
74419 Nyíregyháza
74435 Nyíregyháza (keskeny)
74518 Mátészalka
74617 Püspökladány
74716 Záhony (Gépészet)
74823 Eperjeske-rendez
75036 Miskolc
75416 Füzesabony
75812 Szerencs
76083 Dombóvár
76232 Pécs
76612 Dunaújváros
76810 Nagykanizsa
76836 Balatonfenyves
77016 Szeged
77214 Békéscsaba
77321 Kecskemét
77339 Kecskemét átrakó (keskeny)
77438 Kiskunhalas
77511 Mez hegyes
77628 Szentes
77719 Vészt
78048 Celldömölk
78246 Szombathely
78519 Tapolca
78618 Veszprém
78725 Zalaegerszeg
79111 Kaposvár

230/h
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6. sz. melléklet 

„Fékpróba / vonatvizsgálat E.2., E.12. Utasításoknak megfelel en megtörtént, a 
vonat közlekedtethet ” mez  (21–25 rovatok) kitöltése 
Az utasítás 3.1. pontjában felsorolt menetokmányokon a fékpróba és a m szaki 
vizsgálat el jegyzését a következ kben szabályozzuk: 

1. A „Fékpróba / vonatvizsgálat E.2., E.12. Utasításoknak megfelel en megtörtént, 
a vonat közlekedtethet ” rovatokat a „Menetigazolvány”, „Menetlevél” 
nyomtatványokon a vizsgálatot végz  kocsivizsgálónak, vagy ha a vizsgálatot 
kett  kocsivizsgáló végzi, a páron belül az E. 12. sz. M szaki Kocsiszolgálati 
Utasítás 2.3.1. pontja szerint kijelölt felel s kocsivizsgálónak kell kitölteni. 
A 21-es Név rovatba a fékpróbát, vonatvizsgálatot végz  dolgozónak a nevét 
nyomtatott bet vel kell beírni. 
A 22-es Fékvizsgálat, vonatvizsgálat rovat els  oszlopába „X” jelet kell írni a 
fékpróba megtörténtének dokumentálására. A második oszlopának cellájába a 
m szaki vizsgálat következ  pontokban részletezett bet jelét kell bejegyezni. 
A 23-as Foglalkoztató vasútvállalat kódszáma rovatba a MÁV ZRt. Gépészeti 
Üzletág 73000002 vasútvállalati kódszámát kell beírni az Üzletágunkhoz tartozó 
kocsivizsgálóknak, féklakatosoknak. 
A 24-es Sorhivatkozás rovatba kell feljegyezni a Menetigazolvány felsoroló 
részén bejegyzett adatok alapján, hogy hányadik sorba beírt vonatnál történt meg 
a vizsgálat, illetve a fékpróba. 
A 25-ös Aláírás rovatban igazolja olvasható aláírásával a bejegyzést végz
dolgozó a vizsgálat, fékpróba elvégzését, vonatvizsgálat esetén függetlenül attól, 
hogy azt , vagy más végezte el. 

2. A vonat indulása el tt a kocsivizsgálók által végzett vizsgálat után a 22. rovat 
második, „Vonatv.” oszlopába „I” (nagy nyomtatott I) bet t kell írni. 

3. Közleked  vonatnál történt „rendkívüli esemény utáni” vizsgálatot követ en a 
22. rovat második, „Vonatv.” oszlopába „R” (nagy nyomtatott R) bet t kell írni.

4. Ha a személyszállító vonat, indulási vizsgálat nélkül az érkezési vizsgálat alapján 
közlekedik, akkor a vizsgálatot a 22. rovat második, „Vonatv.” oszlopába írt „É”
(nagy nyomtatott É) bet vel kell bizonylatolni. 

5. A vizsgálatról, annak megállapításairól az E. 12. sz. M szaki Kocsiszolgálati 
Utasítás el írásai szerint „El jegyzési könyv”-et kell vezetni. Ha a vizsgálat 
során a vonat közlekedését érint  korlátozás (sebesség, besorozás, stb.) kerül 
megállapításra, ezt az „El jegyzési könyv”-i bejegyzéssel összhangban a 
„Menetlevél”, „Menetigazolvány” nyomtatványok 26. „Megjegyzések” rovatába 
be kell írni. Ha a 26. „Megjegyzések” rovatba vizsgálatnál megállapított 
korlátozás került beírásra, a 21., 22. és 23. rovatokba tett bejegyzést alá kell 
húzni. 

6. Tehervonatoknál a vizsgálat megtörténtér l a forgalmi szolgálattev t értesíteni kell a 
kocsivizsgálók „El jegyzési könyv”-ében történ  elismertetés mellett.

230/i
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7. Ha a vizsgálat befejezésekor a vonat menetokmánya már rendelkezésre áll, akkor 
azon az el jegyzést a vizsgálatot végz  dolgozónak személyesen kell megtenni. 

8. Ha a vonat indulása el tt végzett vizsgálat befejezésekor a „Menetlevél”, 
„Menetigazolvány” nyomtatványok még nem állnak rendelkezésre, akkor: 

- ha a kocsivizsgálói szolgálati helyen folyamatos kocsivizsgálói szolgálat van, 
akkor a bejegyzést az „El jegyzési könyv” alapján, a menetokmányok 
rendelkezésre állásakor szolgálatban lév  (vezet ) kocsivizsgáló köteles 
elvégezni,

- ha az állomáson nincs folyamatos kocsivizsgálói szolgálat, akkor a vizsgálatot 
követ en az el jegyzést a „Vonatterhelési kimutatás”-ra kell megtenni, amelyet 
ez alapján a vonatot továbbító mozdonyvezet  vezet rá a menetokmányára. 

9. Személyes váltás esetén az adatokat a leváltott mozdonyvezet  köteles átvezetni 
a leváltó mozdonyvezet  „Menetlevél”, vagy „Menetigazolvány” 
nyomtatványára. Ha vonat közlekedése során mozdonyt cserélnek, vagy a 
mozdonyvezet  váltás nem személyesen történik, akkor a hazatér
mozdonyvezet , illetve a vonatot elhagyó mozdonyvezet  ezeket a bejegyzéseket 
a saját „Menetlevelér l”, „Menetigazolványáról” a Vonatterhelési kimutatásra 
köteles átvezetni. A vonat továbbítására odaérkezett másik mozdonyvezet  ez 
alapján köteles a saját „Menetlevél”, „Menetigazolvány” nyomtatványára a 
bejegyzéseket megtenni.  

10. Ha a vonat valamely állomásról megosztás után kett , vagy több részben folytatja 
útját, akkor a másik „Menetlevél”, „Menetigazolvány” nyomtatványokra az 
átvezetést a „Vonatterhelési kimutatás” közvetítésével a 9. pontban el írt módon 
kell a mozdonyvezet knek megtenni. 

11. A 2., 3. és 4. pontban említetteken kívül más vonat- és kocsivizsgálatokat a 
„Menetlevél”, „Menetigazolvány” nyomtatványokon el jegyezni nem kell. 

12. A „Menetigazolvány" mez kiosztása megváltozott, ezért az E.2. sz. Fékutasítás 
fékpróba eredményének el jegyzésére vonatkozó szabályainak betartása mellett a 
bejegyzéseket az alábbi rovatokba kell megtenni: 

A fékpróbáknál 
- a 37-es, tevékenységi kód oszlopba a fékpróbára utaló 998 kódszámot; 
- a 38-as oszlopba a fékpróba vonatnemváltó állás szerinti típusát, pl. 

R+Mg;
- a 39–40-es oszlopba a mért f vezeték és f légtartály vezeték tömörséget; 
- a 41–45-ös oszlopokba a vonatban lév  kiiktatott fékberendezés  kocsik 

pályaszámát, valamint azoknak a kocsiknak a pályaszámát, 
vonatnemváltó állását és érvényes féksúlyát, amelyeknek a 
vonatnemváltóját kisebb féksúlyt adó állásba kellett átállítani (41–47 
rovatok), 

- az 51-es oszlopba – az utolsó pályaszám bejegyzést tartalmazó sorba – a 
féket vizsgáló dolgozó olvasható aláírását 

kell feltüntetni. 
230/j
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7. sz. melléklet 
Azonosítószám csoportok 

Felírt sorozat Matrica
M28-1000 2128
M28-2000 2228
M40-000 2040
M40-100 2040
M40-200 2240
M40-300 2440
M40-900 2340
M41-2000 2241
M41-2300 2341
M43-1000 2143
M44-000 2044
M44-100 2044
M44-200 2044
M44-400 2444
M44-500 2544
M47-1200 2247
M47-1300 2347
M47-2000 2447
M61 2061 (001, 020)
M62-000 2062
M62-100 2062
M62-200 2062
M62-300 2362
M62-500 2862
MD 6345
V43-1000 1143
V43-2000 1243
V46 1046
V63-000 1063
V63-100 1163
VF-0 1488
Aa 8020
AB 6010 (353, 390, 397)
ABb 6021 (610)
ABn 6210 (502)
ABy 6110 (468)
Bb 6121 (640)
Yp 6221 (043, 044, 045)
ABk 6920 (002)
C50 2920
Mk45 2945
Mk48 2948

230/k
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8. sz. melléklet 

Idegen járm vek azonosítószámai, képzése 

Idegen vontatójárm vek azonosítása a menetigazolványon 

Els  négy szám (el tag)
- ÖBB 93 81
- ZSR 94 56
- GySEV 90 43

ÖBB járm vek esetén a 93 81 el tagot követ en a járm  oldalán található 8 jegy
pályaszámot kell felírni. 

ZSR járm vek esetében a 94 56 el tagot követ en 0 számjegyet, majd a járm re felírt 
pályaszámot kell felírni. 

GySEV járm vek esetében a 90 43 el tagot követ en 1047-es sorozat esetén a járm
oldalára felírt pályaszámot, V43-as sorozat esetében a 1043 középszámot követ en a 
3xx számokat, majd az önellen rz  számot kell írni. 
GySEV V43-asok: 

9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 0 - 9
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 1 - 7
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 3 - 3
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 4 - 1
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 5 - 8
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 6 - 6
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 7 - 4
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 8 - 2
9 0  4 3  1 0 4 3  3 2 9 - 0
9 0  4 3  1 0 4 3  3 3 0 - 8
9 0  4 3  1 0 4 3  3 3 2 - 4
9 0  4 3  1 0 4 3  3 3 3 - 2
9 0  4 3  1 0 4 3  3 3 4 - 0
9 0  4 3  1 0 4 3  3 3 5 - 7

Az önellen rz  számok képzése megegyezik a vontatott járm vek önellen rz  szám 
képzésének algoritmusával.

230/l
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8. sz. függelék 

Irányelvek a forgalmi balesetek esetén a vonatszemélyzet részéről 

követendő magatartásra

Az irányelvek – a hatályos F.2, E.1, Balesetvizsgálati és Elhárítási Utasítás elő-
írásainak fi gyelembevételével – a balesetek bekövetkezése esetén a segély-
nyújtási és mentési kötelezettségek ellátása, a helyszínelések gyorsítása és 
a forgalmi zavartatás lehetőség szerinti csökkentése érdekében a vonatsze-
mélyzet magatartását tartalmazza.
Az irányelvek elsősorban a nyíltvonalon vonatokkal történt balesetek ese-
tén követendő feladatokhoz nyújtanak útmutatást, amikor az állomási sze-
mélyzet bevonására csak közvetetten van lehetőség. Az irányelvek nem 
tartalmazzák a rendőri és vasúti vizsgálat azonnali megkezdésére nem kö-
telezett rendkívüli események bekövetkezésekor a Balesetvizsgálati és El-
hárítási Utasításban előírt szabályozásokat.

1. A baleset bekövetkezése utáni elsődleges teendők

1.1. A vonat megállítása

Baleset bekövetkezésekor az észlelő munkavállalónak haladéktalanul in-
tézkednie kell a vonat megállítására, kivéve ha ezzel a személyi és dologi 
következmények veszélye fokozódik. Amennyiben nem a mozdonyvezető 
a balesetet elsőnek észlelő munkavállaló, hanem a vonat valamely kocsijá-
ban tartózkodó vonatkísérő személyzet, úgy ő köteles intézkedni a vonat 
megállítására.

1.2. Jelentési kötelezettség

A vonat megállítása után a rendelkezésre álló lehetséges módon – moz-
donyrádión, pályatelefonon, mobil telefonon, vagy a baleset helyszínéhez 
közeli távbeszélőn, szükség esetén idegen személy bevonásával – értesíteni 
kell a bekövetkezett eseményről vagy valamely szomszédos állomás forgal-
mi szolgálattevőjét, vagy a forgalmi vonalirányítót, vagy a területi főüzem-
irányítót, vagy a mozdonyirányítót.
Az elsődleges jelentés tartalmazza a baleset pontos helyét, idejét, a megál-
lapítható személyi és tárgyi következményeket. Az elsődleges jelentés tér-
jen ki arra, hogy egy vagy több személy sérülésének valószínűsége áll fenn, 
kisiklás (egy vagy több jármű), tűzeset, esetleg veszélyes áru ellenőrizetlen 
szabadba jutása történt. Veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása (szi-
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várgása) vagy annak veszélye esetén az elsődleges jelentés lehetőleg tartal-
mazzon információt az áru azonosíthatóságára, terjedelmére (pl. áru neve, 
RID száma).
Kétvágányú pályán – lehetőleg a mozdonyrádión a forgalmi vonalirányító 
bevonásával – értesíteni szükséges a másik vágányon az állomásközben 
levő vonat mozdonyszemélyzetét a balesetről.
A jelentést elsősorban a vonatszemélyzet azon munkavállalója tegye, aki a 
balesetet legelőször észlelte. A jelentésre – a személyi és dologi következ-
ményektől függően – a vonatszemélyzet bármely tagja jogosult és kötele-
zett, aki az adott körülmények között ennek megtételében nem akadályo-
zott.
Kétvágányú pályán a vonatkísérőket szükséges bevonni – a helyzet tisztá-
zásáig – a másik vágányon közlekedő vonat feltartóztatására, különösen ha 
annak mozdonyszemélyzetét nem lehetett – a forgalmi vonalirányítón ke-
resztül – a mozdonyrádión értesíteni. Ennek érdekében indokolt a jelentés-
ben intézkedést kérni a másik vágány feszültség mentesítésére. A jelentés 
gyorsasága, pontossága előfeltétele annak, hogy a legrövidebb időn belül 
a helyszínre érkezhessenek a mentők, a tűzoltóság, a helyszín biztosításá-
hoz és a vizsgálat megkezdéséhez a rendőrség, továbbá riasztható legyen 
a MÁV Rt. műszaki segélynyújtó, illetve vegyi elhárító egysége, valamint a 
vasúti balesetvizsgálók.
A hatóságok, a mentéshez és segélynyújtáshoz szükséges külső szerveze-
tek, valamint a MÁV Rt-n belüli szervezetek értesítése, riasztása az állomás, 
illetve az Üzemirányító Központ feladata, melyet részleteiben a Balesetvizs-
gálati és Elhárítási Utasítás tartalmaz.

1.3. A további veszélyek megelőzése érdekében teendő intézkedések

Az elsődleges jelentést követően gondoskodni kell a vonat biztonságos 
állvatartására, fedezésére és villamos felsővezetéki berendezéssel ellátott 
vonalon a felsővezetéki berendezés feszültség mentesítésére.
Kétvágányú pályán – a helyzet tisztázásáig – a durrantyúk elhelyezése is a 
helyszín védelmét szolgálja.

1.4. Az utasok védelme érdekében szükséges intézkedés

Személyszállító vonattal történt baleset esetében amennyiben az utasok 
biztonsága a vonatról történő leszállásukat nem igényli, úgy az utasokat 
erről tájékoztatni szükséges és lehetőleg a vonaton kell őket tartani. Ehhez 
szükség esetén a kiérkező rendőrség biztosítását kell igényelni.
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1.5. Elsősegélynyújtás

Személysérülés esetén az elsősegélynyújtásra oktatott vonatszemélyzet 
csak a könnyű sérülések elsődleges ellátására kiképzett.
Személyszállító vonaton ha az utasok között orvos is tartózkodik, a vonat-
személyzetnek fel kell kérnie az elsősegélynyújtáshoz. Az orvos a mentők 
kiérkezéséig biztosítja a sérült ellátását. Ilyen esetben is az orvos részére a 
vontatójárművön lévő elsősegélynyújtó eszközöket rendelkezésre kell bo-
csátani.
Az orvosi elsősegélynyújtáshoz a vonatszemélyzetnek az igényelt az igé-
nyelt segítséggel közre kell működnie.

1.6. Következmények felmérése

A további veszélyek megelőzése, valamint a személyek mentése érdekében 
tett intézkedéseket követően a vonatszemélyzetnek tájékozódnia kell:

kétvágányú pályán a szomszédos vágány „járhatóságáról” (űrszelvény, 
felsővezetéki berendezés. pályarongálódás),
a vontatójármű szolgálatképességéről,
tűzveszélyről,
veszélyes áru csepegéséről, szabadba jutásáról.

A következmények felméréséről a részletesebb információt a vonatsze-
mélyzetnek jelentenie kell vagy a forgalmi vonalirányítónak, vagy a területi 
főüzemirányítónak, vagy a baleset helyszínétől számított valamely szom-
szédos állomásnak az 1.2. pontban említettek szerint.
A felmérésbe – elsősorban a mozdonyvezető sérülése esetén – a vezető 
jegyvizsgáló irányításával a vonatszemélyzet valamennyi tagja, valamint a 
vonatot kísérők kötelesek részt venni és elvárható, hogy a MÁV Rt. vonaton 
utazó valamennyi munkavállalója ebben közreműködjön. Kétvágányú pá-
lyán – ha vonat van útban a másik vágányon a baleset helyszíne felé – szük-
ség esetén a másik vágányon feltartóztatott vonat személyzetének is ebben 
közre kell működnie.

1.7. Utasok tájékoztatása

Személyszállító vonattal történt baleset esetén – szükség esetén a forgal-
mi vonalirányító bevonásával – a vonatkísérők feladatát képezi az utasok 
tájékoztatása egyrészt az eseményről, a biztonságuk érdekében szükséges 
magatartásukról (pl. leszállásuk veszélyeiről), másrészt a várható forgalmi 
zavarról, az utazás folytatásának, valamint – a rendelkezésre álló informáci-
ók alapján – a késésből adódó csatlakozási lehetőségekről.

–

–
–
–
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2. Helyszínelés

2.1. A helyszín megváltoztatása

A baleset helyszínét, a bizonyításhoz szükséges nyomokat megváltoztatni 
nem szabad. Kivételt képez, ha a személy(ek) mentése, vagy a további ve-
szélyek megelőzése szükségessé teszi a vonat járműveinek mozdítását ál-
talában a tűzoltóság vagy a mentők kérésére. Ebben az esetben rögzíteni 
szükséges a változásokat. melyről a helyszínen intézkedő rendőrt tájékoz-
tatni kell.
Engedélyt adhat a helyszín megváltoztatására a 

rendőrségi helyszínelő szemlebizottság vezetője, ha a MÁV részéről a bal-
eset helyszínén a vizsgálat azonnal nem kezdődik meg,
MÁV Rt. balesetvizsgáló bizottság vezetője a rendőrségi helyszínelés irá-
nyítójának hozzájárulásával, ha a baleset a rendőrség és MÁV részéről is 
azonnal helyszínelésre kötelezett,
a MÁV Rt. balesetvizsgáló bizottságának vezetője, ha a baleset rendőrsé-
gi helyszínelésre nem kötelezett,
a személy(ek) mentése, a további veszélyek megelőzése érdekében a 
tűzoltó egység vezetője (kárhely parancsnoka).

2.2. Rendőrségi helyszínelés

Rendőrség részéről azonnal helyszínelés történik, ha
a baleset következtében személysérülés történt,
a baleset következtében súlyos dologi károk keletkeztek.

2.3. A vasúti balesetvizsgáló bizottság helyszínelése

A rendőrségi helyszíneléstől függetlenül a vasúti balesetvizsgáló bizottság 
haladéktalanul helyszínelni köteles – a következménytől függetlenül – vala-
mennyi közlekedő vonattal bekövetkezett balesetet, vasúti átjárón történt 
személysérülés vagy súlyos dologi következményű közúti jármű-elütést, a 
vasút egyéb területén történt súlyos következményű – több személy halá-
lát vagy sérülését okozó – elütést, illetve közúti járművel ütközést. Egyéb 
esetben a vasúti balesetvizsgáló bizottság nem kötelezett a helyszínelés 
azonnali megkezdésére.

2.4. A helyszínelés biztonsága érdekében teendő intézkedés

A helyszíni rendőri eljárást vezető, illetve a mentést irányító tűzoltóegység 
parancsnoka – kétvágányú pályán – kérheti a másik vágányon ideiglenes 

–

–

–

–

–
–
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sebességkorlátozás bevezetését vagy a vágány forgalmának kizárását.
Ilyen igény esetén a vonatszemélyzet is biztosíthatja a rendőrség, illetve 
a tűzoltóegység parancsnoka részére a távközlési lehetőségeket a forgal-
mi vonalirányítóval, területi főüzemirányítóval, mozdonyirányítóval vagy a 
szomszédos állomással. A munkabiztonsági intézkedést a vasúti baleset-
vizsgáló bizottság vezetője is kezdeményezheti, függetlenül attól, hogy a 
baleset rendőrségi helyszínelésre kötelezett vagy csak vasúti vizsgálat tör-
ténik.

2.5. Alkoholos befolyásoltság ellenőrzése

A rendőrség részéről a helyszínelést vezető minden esetben – a jogszabá-
lyoknak megfelelő, az országos rendőrfőkapitánynak a közlekedési balese-
tek esetén követendő rendőri eljárásról szóló utasításában szabályozottak 
szerint – alkoholos befolyásoltság ellenőrzést – esetleges gyanú esetén ká-
bító hatású szer befolyásoltság ellenőrzést is – tart valamennyi személynél, 
aki a további vizsgálattól függetlenül a balesetben résztvevő. A rendőrség 
az ellenőrzést általában légalkoholmérő berendezéssel (alkoholszondával) 
végzi. Amennyiben erre nincs lehetőség, intézkednie kell a – esetenként 
kétszeri – vérvételre. Amennyiben a baleset körülményeit a rendőrség nem 
helyszíneli, a vonatszemélyzet alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére a bal-
esetvizsgáló bizottság vezetője jogosult intézkedni.

2.6. A vonaton lévő okmányok kezelése

A rendőrség a vonaton lévő okmányok közül általában csak azokat foglalja 
le, amelyek sorszám és kiállító szerint utólag nem azonosíthatók, valamint 
amelyek nem szükségesek ahhoz, hogy a vonat folytathassa útját a hely-
színelés után. Amennyiben a rendőrség a sebességmérő szalag (menetíró 
regisztrátum) és esetleg más okmány lefoglalására dönt, úgy a mozdony-
vezetőnek a szalag záradékolása után kell azt átadni és erről, valamint az 
esetleg elkért más okmányokról (menetigazolvány, írásbeli rendelkezés, 
lassúmenet kimutatás, vonatterhelési kimutatás, mozdony üzemnapló) a 
rendőrségtől átvételi igazolást szükséges kérnie. Az átadás-átvétel igazo-
lása történhet a le nem foglalt menetigazolványon, vagy a mozdony üzem-
naplójába történő bejegyzéssel is.

2.7. A baleset körülményeinek rögzítése

A rendőrségi helyszínelés alkalmával a nyomokat, forgalmi körülményeket, 
a vizsgálathoz szükséges adatokat, tanukat a helyszínelést vezető jegyző-
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könyvbe rögzíti, melynek mellékletét képezi a helyszínrajz és fényképfelvé-
telek. A vonatszemélyzet köteles mindazon forgalmi és műszaki – feladatkö-
rével összefüggő – adatokról a helyszínelés vezetőjét tájékoztatni, melyek a 
körülmények tisztázásához szükségesek.
A mozdonyra – a helyszíneléshez szükséges adatok rögzítése céljából – csak 
a rendőrségi vizsgálat vezetője, a vasúti balesetvizsgáló bizottság vezetője 
és gépész tagja, valamint a MÁV Rt. részéről a vizsgálat felügyeletével meg-
bízottak jogosultak felmenni, akiknek fi gyelmét munkabiztonsági szem-
pontból az esetleges veszélyekre fel kell hívni.
Amennyiben a helyszínelést a rendőrség és a vasúti balesetvizsgáló bizott-
ság együttesen végzi, úgy az adatokat, nyomokat kölcsönösen rögzítik és 
szakmai szempontból a vasúti balesetvizsgáló bizottság tagjainak feladata, 
hogy a jegyzőkönyvbe rögzítésre kerüljenek a tényálláshoz és a bizonyítás-
hoz szükséges megállapítások. A vasúton kívüli tanuk személyi adatainak és 
vallomásainak rögzítése minden esetben a rendőrség feladata.

2.8. Szolgálatból felmentés

Súlyos következményű baleset esetén a vonatszemélyzetnek a további szol-
gálat alóli mentesítését a vonatszemélyzet és a vasúti vizsgáló bizottság 
vezetője a helyszínelést követően egyaránt akkor is kezdeményezheti, ha 
a baleset következtében a vonatszemélyzet nem sérült meg. A vonatsze-
mélyzet további szolgálat alóli mentesítésének szükségességéről a területi 
főüzemirányítót tájékoztatni kell.

2.9. Helyszíni meghallgatás

A tényállás tisztázásához a rendőrségi vizsgálat vezetője, illetve a MÁV 
Rt. balesetvizsgáló bizottságának vezetője igényelheti a vonatszemélyzet 
meghallgatását és annak rövid írásbeli rögzítését. Amennyiben a helyszíne-
lést a rendőrség és a vasúti balesetvizsgáló bizottság együtt végzi, a vonat-
személyzet kérheti, hogy a szakmailag pontos információ és adatrögzítés 
érdekében a MÁV Rt. balesetvizsgáló bizottságának vezetője is ezen jelen 
legyen. 
A vonatszemélyzet a rendőrség és vasúti balesetvizsgáló bizottság tagjain 
kívül más személyt ne tájékoztasson a baleset vizsgálati hatáskörébe tarto-
zó adatokról, körülményekről.
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2.10. A vonatszemélyzet részére rendelkezés adására jogosultak

A személyzet részére
a helyszíneléssel és vizsgálattal összefüggésben

a rendőrségi helyszínelő szemlebizottság vezetője,
a vasúti balesetvizsgáló bizottság vezetője,
a balesetvizsgáló bizottság szakterületi képviselője,

a segélynyújtással és az elhárítással összefüggésben
a MÁV Rt. kárhely-parancsnoka (a segélynyújtás és műszaki mentés, 
illetve elhárítás vezetője)

adhat – egyenruhája, illetve a tevékenység ellátására vonatkozó megbízó-
levele alapján – rendelkezést. Ez azonban nem érinti a MÁV Rt. kárhely-pa-
rancsnokának helyszínre érkezéséig a személyek mentése, illetve a további 
károk megelőzése érdekében a mentők, illetve a tűzoltóság vezetője kéré-
sének teljesítését. A kért intézkedés esetleges veszélyére a külső szerveze-
tek helyszíni irányítójának fi gyelmét fel kell hívni.
Amennyiben kisiklás nem történt és műszaki mentés nem válik szüksé-
gessé, a pálya felszabadítását – a helyszínelést követően – a szomszédos 
állomás főnöke (megbízottja) vagy a balesetvizsgáló bizottság vezetője is 
irányíthatja, akit intézkedési jog illet meg.
Vasúti azonnali helyszínelésre nem kötelezett baleset esetén – amennyiben 
a pálya felszabadításának irányítója nincs a helyszínen – a rendőrségi hely-
színelést vezető engedélye után a továbbhaladáshoz szükséges forgalmi 
engedélyt személyszállító vonat esetén a vezető jegyvizsgáló, vonali tola-
tásvezetővel közlekedő vonat esetén a vonali tolatásvezető, csak mozdony-
vezetővel közlekedő vonat esetén a mozdonyvezető köteles megkérni a kö-
vetkező állomás forgalmi szolgálattevőjétől. Az engedélykérésbe a forgalmi 
vonalirányító is bevonható.

3. Mentés és helyreállítás

3.1. Személyek mentése

A személysérülés esetén elsődleges feladat a sérültek mielőbbi orvosi el-
látásának biztosítása. Ennek irányítása a mentők feladata, amelyhez ese-
tenként a tűzoltóság közreműködése is szükségessé válhat. Amennyiben a 
tűzoltóság beavatkozása szükséges a személyek mentéséhez, úgy a kárhely 
parancsnok a tűzoltó egység parancsnoka.
A vonatszemélyzet a kárhely parancsnok rendelkezései szerint köteles a 
mentésben közreműködni. A helyszínelés nem akadályozhatja a vonatsze-
mélyzet közreműködését a mentésben.

–
–
–
–

–
–

E1_0604_v1.indd   237E1_0604_v1.indd   237 2007.06.04.   15:20:502007.06.04.   15:20:50



238

3.2. Tűz oltása

A baleset következtében amennyiben tűz keletkezett és oltásához a vona-
ton lévő tűzoltó készülékek nem elegendőek, vagy a tűz megfékezéséhez 
a személyi és tárgyi feltételek nem látszanak biztosítottnak, úgy a jelentés 
alapján riasztott tűzoltóság végzi a tűz oltását. A tűz teljes eloltásáig a kár-
hely parancsnoka a tűzoltóegység parancsnoka, és a vonatszemélyzet a 
rendelkezése szerint köteles a mentést segíteni a munkabiztonsági követel-
mények megtartásával (pl. felsővezetéki berendezés kikapcsolása és földe-
lés elhelyezése).

3.3. Veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása

A baleset következtében, amennyiben személysérülés nem történt és ide-
gen területet nem veszélyeztet a szabadba jutott veszélyes anyag, úgy en-
nek elhárítását általában a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat, egyes esetekben 
a tűzoltóság, vagy megállapodás alapján külső vállalkozás végzi. A Vasúti 
Vegyi Elhárító Szolgálat által önállóan végzett elhárítás esetén a kárhely 
parancsnok a kivonuló egység vezetője, aki rendelkezik a munkabiztonsági 
követelmények megtartására.
A MÁV Rt-n kívüli szervezet által végzett elhárítás esetén – különösen felső-
vezetéki berendezéssel ellátott vonalon – a munkabiztonsági veszélyekre 
az elhárítás vezetőjének fi gyelmét fel kell hívni.
A tűzoltóság igénybevételének szükségessége esetén az elhárítást a tűzoltó 
egység vezetője irányítja a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat helyszínen lévő 
vezetőjének bevonásával.

3.4. A segélynyújtás és helyreállítás

A baleset következtében kisiklott járművek beemelését, a pálya felszabadí-
tását, a különböző vasúti berendezés rongálódások helyreállítását, kétvágá-
nyú pályán a forgalom fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket a 
MÁV Rt. kárhely parancsnoka irányítja, illetve a különböző szakszolgálatok 
helyreállítást végző egységeinek tevékenységét koordinálja.
A vasúti kárhely parancsnok csak a személyek mentése, a tűz eloltása, illetve 
veszélyes áru szabadba jutásának elhárítása után veszi át a tűzoltóságtól az 
elhárítás irányítását. A vonatszemélyzetnek – a vasúti kárhely parancsnok 
helyszínre érkezéséig – a tűzoltóság mentést irányító parancsnokával kell 
kapcsolatot tartania. A vasúti kárhely parancsnok helyszínre érkezése után 
– ha a helyszínelés befejeződött – a vonatszemélyzet a kárhely parancsnok 
rendelkezései szerint köteles eljárni.
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3.5. Engedély a továbbhaladásra

A baleset következtében ha kisiklás, pálya rongálódás nem történt és a vo-
nat továbbhaladásának műszaki akadálya nincs

rendőrségi helyszínelést igénylő esetben – amennyiben a vasúti baleset-
vizsgálat azonnal nem kezdődött meg – a helyszínelést vezető rendőr,
rendőrségi helyszínelést igénylő esetben – amennyiben a vasúti baleset-
vizsgálat is azonnal megkezdődött – a rendőrséggel történt egyeztetés 
alapján a MÁV Rt. részéről megbízott balesetvizsgáló bizottság vezetője,
rendőrségi helyszínelést nem igénylő esetben a vasúti balesetvizsgáló 
bizottság vezetője

adhat vizsgálati szempontból engedélyt a vonatszemélyzet részére a to-
vábbhaladásra. Ennek alapján kérheti meg a vonatszemélyzet a 2.10. pont 
szerint a forgalmi engedélyt a továbbhaladásra.

3.6. Helyszín biztosítása a mentés és elhárítás ideje alatt

A mentés és elhárítás ideje alatt – a munkák zavartalan és biztonságos vég-
zése érdekében – a helyszínt – amennyiben rendőrségi vizsgálat is folyik – a 
rendőrség biztosítja.

–

–

–
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9. sz. függelék 

Mozdonyrádió, mobiltelefon használatára vonatkozó szabályzat

a mozdonyszemélyzet részére

I. A mozdonyrádió alkalmazása és a használatára vonatkozó általános 

szabályok

 Rádió adó-vevő berendezés van az egyes menetirányító hivatalokban 
(továbbiakban: helyhezkötött állomás).
Rádió adó-vevő berendezés van egyes villamos és dízel- vontatójár-
művekben (továbbiakban: mozgó állomás) is.
 A rádió adó-vevő készülékek (továbbiakban: rádió) kezelési módját, a 
biztosítóberendezési szakszolgálat által kiadott „Kezelési szabályzat” 
tartalmazza.
 A rádión közvetlen távbeszélő kapcsolat létesíthető a helyhez kötött 
és a mozgó állomások között.
Ugyanarra a csatornára kapcsolt rádiókon adott közlemények hallha-
tók valamennyi helyhez kötött és mozgó állomáson egyidőben.
 A forgalmi- és vontatási végrehajtó szolgálatot mozdonyrádió alkalma-
zása esetén is a jelzési-, a forgalmi- és a műszaki utasításokban, valamint 
a segédkönyvekben foglalt rendelkezések szerint kell végezni.
A rádión adott és vett közleményekben nem szabad az utasításokkal 
ellentétes rendelkezéseket kiadni, azokat végrehajtani vagy végrehaj-
tatni.
 A rádiót csak ezen végrehajtási utasításban meghatározott alkalommal, 
az előírt módozatok mellett, az alábbiak használhatják: menetirányító, 
mozdonyirányító, személyzetirányító (továbbiakban: irányító) és felet-
teseik, valamit az érdekelt mozdonyvezető.
Értekezés lehetetlensége esetén az értekezésből kizárt forgalmi szol-
gálattevő; baleset-megelőzés céljából a pályaszemélyzet; baleset-, 
rendkívüli esemény alkalmával a baleset-elhárítást vezető vagy a 
rendkívüli munkát irányító dolgozó is igénybe veheti.
 A rádiót csak a vonatforgalom részére már rendelkezésre álló vontató-
járművek és az érdekelt irányítók között szabad használni.
Az irányító és a mozdonyvezető felelős azért, hogy a rádión csakis a 
jelen „Végrehajtási Utasítás” II. fejezetében foglalt közlemények kerül-
jenek továbbításra. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy az adott köz-
lemények rövidek, szakszerűek, tárgyilagosak és csak a legszüksége-

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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sebb mértékűek legyenek, ezért az adó- és vevő dolgozók felelősek. A 
közlemények tartalmazzák minden esetben a mozdony pályaszámát, 
vonat számát, mozdonyvezető nevét, illetve az üzemirányító hivatal 
megnevezését.
A rádión adott és vett szolgálati közleményeket illetéktelenek esetleg 
lehallgathatják, ezért szigorúan tilos hivatali- vagy államtitkot képező 
adatok közlése, továbbítása, ezért az érdekeltek büntetőjogilag is fe-
lelősek. Szigorúan tilos baleset, rendkívüli események részleteiről köz-
leményt továbbítani. A bekövetkezett balesetet, rendkívüli eseményt 
azonnal be kell jelenteni és a felettes szervek utasítására az akadály 
mérvéről, a helyszínről, a segélyigényről, az elhárításhoz szükséges 
eszközökről, stb. jelentést tenni.
 Mindennemű magánközlemény adása vagy vétele tilos. Tilos továbbá 
a mozdonyvezetőknek egymás között történő beszélgetése, kivéve ve-
szély esetét vagy az azonnali intézkedést igénylő eseteket.
Mindennemű közleménnyel szemben előnyben kell részesíteni a ba-
lesetmegelőzésre, segélynyújtásra, segélykérésre vonatkozó értesíté-
seket.
A helyhez kötött és mozgó állomások között folyó értekezésbe bekap-
csolódni – segélyigényt kivéve – nem szabad.
 Szolgálat közben a rádiót lezáratlanul, felügyelet nélkül hagyni nem 
szabad, nehogy illetéktelen vagy zavart okozó közlemények kerüljenek 
továbbításra.
Az irányító köteles az illetéktelen beszélgetést vagy a szolgálat ellátásá-
val össze nem függő közlemények adását megtiltani és az ilyen nehéz-
ményeket tárgyalás céljából jelenteni.
A szolgálati közleményekkel való mindennemű visszaélést szigorúan 
tárgyalni kell!
 Az irányító a rádiót állandóan vétel állásban köteles tartani és teljesít-
ményi lapján köteles előjegyezni saját rádiójának üzemképes állapotát. 
Az üzemzavart a szolgálat átadásra szolgáló előjegyzésben, valamint a 
teljesítményi lapon nyilván kell tartani és a „Hibaelőjegyzési Könyv”-be 
is be kell jegyezni.
Az irányító annak nyilvántartása céljából, hogy melyik vontatójárművön 
van rádió, a vonal teljesítményi lapján és a munkagrafi konon a vonat- és 
mozdonyszámot piros irónnal húzza alá. Ezt vonatonként, illetve mene-
tenként folyamatosan kell végeznie.
A menetirányító hivatalban rendszeresíteni kell rádió előjegyzési nap-
lót, amelybe az irányító a rendkívüli eseményekkel vagy balesetekkel 
kapcsolatosan adott és vett közleményeket röviden köteles feljegyezni. 
A napló az emlékezet támogatása céljából egyéb közlemények előjegy-
zésére is felhasználható.

7.

8.

9.
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 A mozdonyvezető szolgálatba lépéskor az érdekelt csatornán köteles 
az irányítónál jelentkezni és jelenteni, hogy a mozdonyrádió üzemké-
pes. Ettől kezdve a mozdonyvezető köteles a rádiót a megfelelő csator-
nán vétel állásban tartani. Egyik rendelkezési szakaszról a másikra való 
áttérés után a mozdonyvezető mind a páros, mind a páratlan vonatok 
továbbítása esetén a megfelelő csatornára történt átkapcsolás után az 
érdekelt irányítónál jelentkezni köteles. Másik csatornán történő beszél-
getés csak rendkívüli esetben, a területileg illetékes irányító engedélye 
után eszközölhető.
 Tolószolgálatban résztvevő – rádióval felszerelt – vontatójármű esetén 
is ezen „Végrehajtási Utasítás” rendelkezéseinek betartásával kell a rádi-
ót használni. A vonó- és tolómozdony vezetője közötti – a tolással kap-
csolatos – közleményeket azonban nem kell a mozdonyvezetők közötti 
beszélgetésnek tekinteni.
A tolómozdonnyal közlekedő vonatok vonó- és tolómozdony vezetője 
részére kézbesített írásbeli rendelkezésre a forgalmi szolgálattevő köte-
les a rádióval felszerelt tolómozdony pályaszámát is feljegyezni
Tolószolgálat esetén a rádió felhasználására vonatkozó különleges ren-
delkezéseket az adott tolószolgálat „Végrehajtási Utasítás”-ának kell tar-
talmaznia.
 Tilos állomásokról a mozdonyvezetőnek olyan közleményeket adni, 
amely közlemények adása az irányító részére a forgalmi szolgálattevő 
kötelessége.
 Értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi szolgálattevő az irányító ré-
szére a vonatforgalommal kapcsolatos fontos közleményt az állomásán 
álló mozdony rádióján adhat és vehet.
 A rádió menetközben történt meghibásodását azon állomásról, ahol a 
vonat először megáll, a mozdonyvezető – a forgalmi szolgálattevő útján 
– köteles az irányítónak jelenteni és a menetet folytatni.

II. A rádión továbbítható közlemények

1. Az irányító közleményei:
Menetidő rövidítéséra adott rendelkezés.
A másik vágányon bármilyen okból megállított vonat személyzetének érte-
sítése céljából adott közlemények.
A mozdonyvezetők jelentkezésének vétele és nyugtázása.
A mozdonynak a mozdonyfordulótól eltérő vezénylése, más vonatra vagy 
más állomásra.

10.

11.

12.

13.

14.
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A fordulón kívüli mozdony (ún. szabad gépek) valamelyik fordulóba való 
beléptetése vagy – ha arra szükség van – tájékoztatás a további vezénylés-
ről.
A vonat- vagy mozdonyszemélyzet váltására, illetve vezénylésének megvál-
toztatására vonatkozó közlemények adása.
Rendelkezés segélymozdonyként való felhasználásra.
Az irányító által a forgalmi utasítás rendelkezéseinek megfelelően az ál-
lomásokkal előzőleg megtárgyalt, a vonatnak olyan visszatolására, illetve 
megosztására vonatkozó rendelkezések kiadása, amelyet a nyílt pályára rá-
dió útján lehet a leggyorsabban továbbítani.
Szolgálati helyről közölt vagy más vonatról kapott közlemények adása, 
amelyek a vonat további útját veszélyeztetik.
Rendkívüli események alkalmával, ha a vonat védelmére (fedezésére) gyor-
sabb módon nem lehet intézkedni, annak elrendelése. Vonatfedezés elren-
delésénél azonban a forgalmi utasítás rendelkezéseit kell betartani.
Értekezés lehetetlensége esetén az irányító a rádiót felhasználhatja vala-
mely állomás forgalmi szolgálattevőjének adandó sürgős, fontos közlemény 
továbbítására is.

2. A mozdonyvezető közleményei:
Jelentkezés az érdekelt irányítónál szolgálatra jelentkezéskor, illetve a másik 
irányító szakaszára való áthaladáskor.
A vontatójármű olyan meghibásodásának jelentése, amely a forduló be-
tartását nem teszi lehetővé vagy más vontatójármű igénylése a fordavonat 
részére.
Ilyen közlemény adható a másik vágányon megállított vonatról is, ha a meg-
hibásodás jelentése céljából a vonatot megállították.
Rendkívüli esetben a mozdony- vagy vonatszemélyzet váltására vonatkozó 
igény bejelentése.
Olyan rendkívüli körülmény bejelentése, amely a vonat indulását, illetve to-
vábbi útját befolyásolhatja vagy akadályozhatja.
Jelenteni kell a nyíltvonalon történő elakadást, szétszakadást, befékező-
dést, feszültségkimaradást, szolgálatképtelenséget, segélymozdony igény-
lést, stb.
Olyan javítás- vagy alkatrészcsere igénylést, amely a forduló állomáson a 
tartózkodási idő alatt elvégezhető.
Olyan megfi gyelt rendkívüli események jelentése, amelyek a vonat útját 
vagy más vonatok menetét veszélyeztetik, pl. felsővezeték-szakadást, pá-
lyaelmosást, hőnfutást, erős hófúvást, hóakadályt, pályarongálást, vágány-
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kivetődést, síntörést, stb.; továbbá a másik vágányon közlekedő vonatnál 
észlelt olyan nehézményt vagy baleseti körülményt, amely azonnali intéz-
kedést kíván. Ilyen közlemény közvetlenül is adható a mozdonyvezető ré-
széről más vonatok mozdonyvezetői részére, a két állomás között közlekedő 
vonatnál az alábbi szöveggel:
„… XY állomás között (jobb vagy bal, illetőleg mindkét vágányon) minden 
vonat álljon meg! Név” többször ismételve. Ez a felhívás csak rendkívüli ese-
ménynél, baleset-elhárítás céljából adható. A felhívás leadása után annak 
okáról az irányító részére haladéktalanul jelentést kell tenni.
A bekövetkezett balesetek jelentése, amely a saját vagy a másik vágányon 
közlekedő vonat útját akadályozzák. (Ezen bekezdésben szereplő közlemé-
nyek adásánál az I.6. pontban foglaltakra különös fi gyelmet kell fordítani!)

3. A pályaszemélyzet közleményei:
Szolgálatban lévő vonali- és pályaszemélyzet rendkívüli eseményre vagy 
balesetveszélyes körülményre vonatkozó közlemény továbbítása céljából a 
vonatot megállíthatja és annak mozdonyvezetőjét felkérheti jelentésének 
továbbítására.

III. Egyéb rendelkezések

1. Az érdekelt dolgozókat a jelen „Végrehajtási Utasítás”-ban és a rádió „Ke-
zelési Szabályzat”-ában foglaltakra ki kell oktatni és abból meg kell vizsgáz-
tatni. A vonali- és pályaszemélyzetnek vizsgát tennie nem kell.
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Végrehajtási Utasítás

A Gépészeti Főnökségek állagába tartozó vontatójárművekre

rendszeresített rádiótelefonok vasútüzemi célú használatáról és

kezeléséről

Az F.2. Forgalmi Utasítás és F.2. Forgalmi Utasítás Függelékei szerint előírt 
szabályoknak megfelelően meghatározott vonalakon, vonalszakaszokon 
vonali rádió hiányában mobiltelefonok kötelező használatával kell biztosí-
tani az értekezést.
Az F.2. Forgalmi Utasítás szerinti készüléket (mobiltelefont) a szolgálat ideje 
alatt bekapcsolva kell tartani. A készülékeket a járművön a kiépített, köz-
ponti energiaellátást és antennacsatlakozást biztosító tartóban vagy egy 
úgynevezett „passzív tartóban”, ezek hiányában a hívás hallhatóságát és a 
sérülésmentességet biztosító helyen kell üzemeltetni.
A Gépészeti Főnökségről kijáró járműre a felvigyázó adja ki a telefont. A 
készülékek üzemkészségéről kiadás előtt bekapcsolással kell meggyőződ-
ni (MOTOROLA 2500 típusú készüléknél akkumulátor hiány esetén hálózati 
táplálásról). Az akkumulátorok feltöltéséről a felvigyázó köteles gondos-
kodni. A készülékek átadás-átvétel tárgyát lépezik, ezért azt bizonylatolni 
kell (a készülék hívószáma, a jármű pályaszáma és az induló vonat száma 
szerint) a kiadáskor illetve leadáskor, az erre a célra rendszeresített könyv-
ben. Az átadás-átvétel tényét az átadó és az átvevő aláírásával igazolja. A 

mozdonyfelvigyázó köteles a járműre kiadott rádiótelefon hívószámát a 

területileg illetékes mozdonyirányítónak bejelenteni. Készülékcsere ese-

tén a hívószámot módosíttatni kell.

Minden olyan esetben, amikor a mozdonyszemélyzettel közvetlen érteke-
zési kapcsolat válik szükségessé, a mozdonyon levő mobiltelefon hívószá-
máról a területileg illetékes mozdonyirányítótól vagy a járművet üzemeltető 
Gépészeti Főnökség mozdonyfelvigyázójától kell információt kérni. Halaszt-
hatatlan intézkedés megtételének igénye esetén az előzőekben felsorolt 
személyeket – az értesítés szövegét közölve – kell az értesítés megtételére 
felkérni. A gyors és megbízható információ adás, illetve szerzés érdekében 
valamennyi forgalmi irodában a területileg illetékes mozdonyirányító és 
mozdonyfelvigyázó távbeszélő hívószámát jól látható helyen ki kell füg-
geszteni. A gépészeti szakszolgálat a területileg illetékes mozdonyirányító 
és mozdonyfelvigyázó távbeszélő hívószámát a Területi Forgalmi Osztályok 
részére – a szolgálati helyeken a (forgalmi irodákban) történő kifüggesztés 
céljából – köteles átadni. A Területi Forgalmi Osztályok a részükre megadott 
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hívószám-jegyzéket és a területileg illetékes mozdonyirányító hívószámát 
kötelesek megküldeni az érintett szolgálati helyek részére. A megadott hí-
vószámokban történő esetleges változások esetén is a fentiekben leírtak 
szerint kell eljárni.
Személyzetváltáskor az átadás-átvétel tényét és a készülék állapotára vo-
natkozó megjegyzéseket az üzemi naplóba kell előjegyezni.
Nem személyes, vonali váltás esetén a kisméretű („marok”) telefonkészü-
léket a járművön hagyni nem szabad, ezért a telefont a jármű kulcsaival 
együtt le kell adni a kulcsok őrzésére kijelölt személynek. Az átadás-átvételt 
szintén az üzemi naplóban kell bizonylatolni, a következő szövegezéssel:

„A …………… hívószámú mobiltelefon-készüléket átadtam.
A készülék ……………………… GF. állagába tartozik.
A készülék jól/rosszul működött.
Az akkumulátor töltése szükséges/nem szükséges.”

……………………………   …………………………
            átadó        átvevő

……………………………   …………………………
             törzsszám      törzsszám

A kivehető példányt az átadó mozdonyvezető saját érdekében megőrzi, 
az üzemi napló pedig az átvevőnél marad. A leváltó mozdonyvezető jelent-
kezésekor felveszi a kulcsokat, a telefont és az üzemi naplót, melynek kive-
hető példánya az átadónál marad.
Ha bármilyen okból a járműre kiadott telefon cseréje szükségessé válik, a 

mozdonyvezető köteles a nyilvántartásban érintett mozdonyirányítót és 

a felvigyázót a megváltozott hívószámról értesíteni.

A Gépészeti Főnökségre történő bejárás után a készüléket a felvigyázónak 
kell leadni és a rendszeresített könyvben bizonylatolni. Állag- és vagyon-
megőrzés érdekében az éppen használaton kívüli készülékek tárolását a 
helyi sajátosságok fi gyelembe vételével a Gépészeti Főnökségek egyedileg 
szabályozzák.
Azokra a szolgálati helyekre, ahol a személyzeti forduló szerint mozdony-
vezető-váltás történik és szükséges lehet az akkumulátorok töltése, töltő-
berendezést a gépészeti főnökségek biztosítanak. A Gépészeti Főnökségen 
kívül a rossz készülék cseréjéről, illetve az akkumulátor feltöltéséről, cseré-
jéről az átadó mozdonyvezető köteles intézkedni.
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Nagy méretű készülék (Pl.: MOTOROLA 2500, NOKIA 720) tárolható a jármű-
vön is. Ezért feltétlenül biztosítani kell a járművek jó zárhatóságát, hogy a 
forduló- vagy személyzetváltó állomásokon felügyelet nélküli járművekre 
illetéktelen személy ne juthasson fel, illetve ilyen esetekben lehetőség sze-
rint a készülékeket a jármű jól zárható részében kell elhelyezni. A Gépészeti 
Főnökségek helyileg szabályozhatják a készülékek tárolását fordaközi szü-
netekben, ha a helyi szabályozás az állag- és vagyonmegőrzést megfelelően 
biztosítja, valamint az átadás-átvétel dokumentálhatóan nyomon követhe-
tő.
A segélykérésen kívül a mobiltelefonon történő bejelentkezési kötelezett-

séget, illetve az adható és adandó közleményeket az F.2. Forgalmi Utasítás, 
az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékei, valamint az egyes vonalakra vonatkozó 
Végrehajtási Utasítások szabályozzák.
A készülékek általában híváskorlátozottak. Kezdeményezhető hívások:

104 Mentők (a mozdony tartózkodási helyéhez legközelebbi Mentőállo-
más)
105 Tűzoltók (a mozdony tartózkodási helyéhez legközelebbi Megyei Pa-
rancsnokság)
107 Rendőrség (a mozdony tartózkodási helyéhez legközelebbi Megyei 
Főkapitányság)
112 Általános segélykérés
60 440 - XXX a MÁV Rt. részére kijelölt telefonszámok
külön értesítés szerint más szolgáltató rendszeréhez tartozó készülékek 
hívószámai.

A meghibásodott készülékek javításáról a Gépészeti Főnökségek saját ha-
táskörben intézkedjenek. A készülékekkel kapcsolatos költségek az állag-
ban tartót terhelik. A takarékos üzemeltetést a számlák és a rendeltetéssze-
rű használat rendszeres ellenőrzésével kell biztosítani.
A Végrehajtási Utasítást megjelenését követően parancskönyvileg kell az 
érintettek tudomására hozni, és a soron következő oktatás keretében kimu-
tathatóan oktatni. Az újonann beszerzett készülékek Kezelési Utasításával 
ugyanígy kell eljárni.

–

–

–

–
–
–
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10. sz. függelék 

Kivonat a mozdonyszemélyzet részére a 138/1998.

(MÁV Ért. 51-52.) VBF sz. utasítás a RO-LA forgalom

bevezetésének körülményeiről és az üzemeltetés feltételeiről

4. A RO-LA szerelvény vontatásánál a fék kezelésére vonatkozó előírá-

sok

4.1. RO-LA vonatokhoz csak jól működő nyomkarima kenő berendezéssel 
felszerelt vontatójármű jelölhető ki.
4.2. Amíg a szerelvény a váltókörzetben tartózkodik, a fékezést és vonóerő 
változtatást – veszélyhelyzetet kivéve – kerülni kell.
4.2.1. Kitérő irányba haladó RO-LA vonat megengedett legnagyobb sebes-
sége 30 km/h.
Alapszabály: a RO-LA vonatok váltókon kitérő irányban üzemszerűen a vo-
natok saját lendületéből – vonó- és fékezőerő nélkül – haladjanak át.
Ezekkel a vonatokkal a kitérőt olyan sebességgel kell megközelíteni, hogy a 
fent előírtak teljesíthetők legyenek. Ezért:

vízszintes pályán vagy emelkedőben fekvő kitérő előtt a vonat sebessége 
az engedélyezett sebesség legyen.
lejtőben vagy közvetlen lejtő előtt fekvő kitérőt az engedélyezett sebes-
ségnél kisebb értékkel kell megközelíteni. Ilyen esetekben a váltókörzet-
be történő behaladás sebességét úgy kell megválasztani, hogy a vonat 
áthaladása során sebessége a megengedett értéket ne lépje túl. Amen-
nyiben sebességszabályozás (csökkentés) szükséges, akkor azt az önmű-
ködő fék 3. fokozatával fékezve kell megkezdeni. Nagyobb fékhatást csak 
ezt követően szabad kivezérelni.

Veszély esetén az önműködő fék nagyobb fokozatai, és természetesen a 
gyorsfék is alkalmazható.
4.2.2. Amennyiben a kitérőben haladó vonatot bármilyen okból vontatni 
vagy fékezni kell, akkor a két üzemmódot felváltva nem szabad használni.
A vonó- és fékezőerőt lassan, folyamatosan kell változtatni.
Kerülni kell a hirtelen erőváltoztatásokat!
4.3. A villamos kiegészítő féket csak az önműködő fékkel bevezetett fékezés 
közbe szabad használni. Kitérő irányú közlekedés alkalmával csak az önmű-
ködő légfék használható.
4.4. Amennyiben a vonat hosszan nem haladja meg a 600 m-t, akkor a vo-
natnem váltókar „P” személyvonati állásba, 600 m-nél hosszabb vonatok 

–

–
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esetén a vontatójárművet és az utána sorozott 5 db kocsit „G” vonatnem 
váltó állásban kell közlekedtetni.

6. Forgalomszabályozás

6.1. RO-LA forgalom (vonatközlekedés RO-LA kocsival végzett tolatási moz-
gások) részére csak a kijelölt vágányokat szabad felhasználni. Az ilyen célra 
felhasználható vágányokat az „Állomási Végrehajtási Utasítás”-ban kell fel-
sorolni. RO-LA forgalomra kijelölt vágányokról készült kimutatással a For-
galmi Osztály Üzemirányítási Csoportját el kell látni.
6.2. RO-LA vonatot tolt menetben közlekedtetni nem szabad.
6.3. A vonatot általában az átmenő fővágányon kell közlekedtetni, a kije-
lölt más vágányra csak elkerülhetetlen vonatkeresztezés, megelőzés vagy 
egyéb ok miatt szabad fogadni.
6.4. Azokon az egyvágányú pályákon lévő középállomásokon, ahol a RO-LA 
forgalom részére az átmenő fővágányon kívül más vágány nem áll rendel-
kezésre, az ilyen vonat a menetrend szerint áthaladó gyorsvonattal, illetve 
a vonatok fontossági sorrendjében ettől magasabb rangú vonattal nem ke-
resztezhet.
Személyvonattal a keresztezés csak az F.2. sz. Utasítás utasvédelmi szabálya-
inak megtartása mellett engedélyezhető. Egyéb más szempontból a vonat 
fontossági sorrendjére vonatkozóan a TEEM vonatokra érvényes szabályo-
kat kell alkalmazni.
6.5. A kocsikat csak óvatosan, lépésben szabad tolatni, gurítani és szalasz-
tani tilos. Állomáson belül a vonat megindításához tolómozdony igénybe 
vehető, az engedélyezett sebesség max. 5 km/h lehet.
6.6. A feljáró rámpák szabványos állása az űrszelvényen kívüli – ahol ki-
épített – lezárt helyzet. Tolatási mozgás is csak a feljáró rámpa szabványos 
helyzetében, a szerelvény első és utolsó kocsiján lévő mellgerendák lezárt, 
rögzített állapotában, valamint a feljáró utat biztosító sorompók – ahol ki-
épített – lezárt helyzetében engedélyezhető.
6.7. A RO-LA vonat váltókon kitérő irányban maximum 30 km/h sebesség-
gel közlekedhet.
6.8. Téli zord időjárás esetén a kocsikkal tolatási mozgást végezni, valamint 
vonatot közlekedtetni csak olyan vágányon szabad, ahol a hó sínkorona fe-
letti magassága 10 cm-nél kisebb.
6.9. Üzemveszélyes járműhiba esetén intézkedni kell a kocsi kisorozására.

E1_0604_v1.indd   250E1_0604_v1.indd   250 2007.06.04.   15:20:532007.06.04.   15:20:53



251

6.9.1. A szerelvény közbenső kocsijával önállóan tolatást végezni nem sza-
bad, ezért a kisorozandó kocsit csak olyan szerelvényrésszel együtt szabad a 
(kisorozás miatt) tolatás alkalmával mozgatni, amelynél a vontatójárművet 
a szerelvény mellgerendával felszerelt első vagy utolsó kocsijával kapcsol-
ják össze. Foglalt vágányra mellgerenda nélküli kocsit csak ideiglenesen 
szabad kiállítani, 50 m szabad hely biztosítása mellett. A kiállítást követően 
a vágányon tolatást végezni nem szabad. A kisorozott kocsit megfutamo-
dás ellen biztosítani kell.
6.9.2. A szerelvény első vagy utolsó kocsijának üzemveszélyes hibája esetén 
a vonat csak akkor meneszthető, illetve folytathatja útját, ha a kocsi kisoro-
zása után a mellgerendát a következő (korábban közbenső) kocsira átsze-
relték.
6.9.3. Az üzemveszélyes járműhibák felfedését a főüzemirányítónak hala-
déktalanul jelenteni kell, aki értesíteni köteles erről a Gépészeti Osztályt, 
illetve ügyeletesét. A kocsi kisorozásáról, a kisorozás utáni javításáról a sérü-
lés mértéke alapján a Területi Igazgatóság Gépészeti Osztálya és a Gépészeti 
Szakigazgatóság közösen dönt. Előzetes egyeztetés nélkül a sérült kocsikat 
más állomásra feladni nem szabad.

8. A RO-LA vonatok közlekedtetésével kapcsolatos egyéb rendelkezé-

sek

8.3. A kísérő kocsi kivilágítását valamint fűtését az E.12. sz. Utasítás vonat-
kozó előírásai szerint biztosítani kell.
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11. sz. függelék 

Kivonat a MÁV Rt. Vagyonvédelmi Utasításából

a mozdonyszemélyzet részére

46/2002. (MÁV Ért. 23) VBF sz. utasítás

4.sz. melléklet

SZÁLLÍTMÁNYKÍSÉRÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A szállítmánykísérésre kijelölt vonat átadása, átvétele és a szállít-

mány kísérése

1.6. A szállítmánykísérők a vonat indulása előtt kötelesek a kísért vonat 
mozdonyvezetőjénél jelentkezni és a magukkal vitt „Szállítmánykísérési és 
őrzési lap”-pal, „Utazási igazolvány vonat- és szállítmánykíséréshez” forma-
nyomtatvánnyal, valamint fényképes „Személy és Vagyonőr” igazolvánnyal 
igazolni a mozdonyon való tartózkodás jogosságát. A mozdonyon való uta-
zást (állomástól, állomásig) a menetigazolvány „Megjegyzések” rovatába 
kötelesek bejegyezni. A mozdonyvezetőnek a „Szállítmánykísérési és őrzési 
lap” megfelelő rovatába be kell jegyeznie, hogy a kísérés mely állomástól 
mely állomásig történt.
1.7. Menet közben a szállítmánykísérők vezetője – az F.2. sz. utasításban a 
vontatójárművön utazó személyek számára vonatkozó szabályok megtar-
tásával – a mozdony első vezetőállásán, a szállítmánykísérés más tagjai a 
hátsó vezetőálláson (egy vezetőállásos vontatójármű esetén a mozdony ve-
zetőállásán), vagy a kijelölt kocsiban kötelesek utazni.
A vonat megállása esetén a szállítmánykísérők a vonat mellett látják el szol-
gálatukat a biztonsági szabályok megtartásával. A várakozás előre látható 
időtartamáról a mozdonyvezetőnek tájékoztatnia kell a szállítmánykísérők 
vezetőjét.
Vonatot megindítani csak akkor szabad, ha a mozdonyvezető meggyőző-
dött arról, hogy a szállítmánykísérők a vonatra felszálltak.
1.8. A továbbítás közben történt minden olyan rendkívüli eseményt, amely 
a szállítmány biztonságos továbbítását veszélyeztette, a szállítmánykísérő 
ezt mobil telefonon a Vasútőr kft központi személyzetirányítóján keresztül 
a területileg illetékes főüzemirányító részére köteles jelenteni, és vagyonvé-
delmi körbe tartozó esetekben intézkedni azok megszüntetéséről. A vonat 
rendkívüli feltartóztatását és a szállítmány biztonságos továbbítását veszé-
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lyeztető eseteket a szállítmánykísérőknek a „Szállítmánykísérési és őrzési 
lap” megfelelő rovatába elő kell jegyezni.
1.9. A kísért vonatok nyíltvonali feltartóztatása, indokolatlan túlzott lelas-
sítása esetén a szállítmánykísérő a MÁV VASÚTŐR Kft központi személyzet-
irányítóján keresztül értesíteni köteles a területi főüzemirányítót és a terü-
letileg illetékes rendőrkapitányságot. A területi főüzemirányítónak – a MÁV 
VASÚTŐR Kft központi személyzetirányítójával történt egyeztetés alapján 
– intézkednie kell vizsgálat céljából a vonat rendkívüli megállítására a leg-
közelebbi állomáson.
Vizsgálat után a szállítmánykísérő a vizsgálat eredményéről tájékoztatni kö-
teles a MÁV VASÚTŐR Kft központi személyzetirányítóján keresztül a területi 
főüzemirányítót, aki rendelkezik a vonat továbbhaladására. Amennyiben a 
szállítmánykísérők által végzett vizsgálat a szállítmányon vagyonbiztonsá-
got sértő eseményt állapított meg, úgy a rendőrséget értesítenie kell és az 
eseményt a „Szállítmánykísérési és őrzési lap”-on és a vonatterhelési kimu-
tatáson köteles előjegyezni.
1.10. A forgalmi vonalirányító, mozdonyirányító (ha erre felkérik) köteles a 
szállítmánykísérőktől rádión, távbeszélőn kapott információkat az illetéke-
sek részére továbbítani (pl.: főüzemirányító stb.).
A szállítmánykísérési feladatok teljesítése érdekében a vagyonvédelmi vál-
lalkozás illetékes munkatársai (személyzetirányító), és a forgalomszervezé-
si feladatokat ellátók a szállítmány kísérésével kapcsolatban kölcsönösen 
kötelesek – üzemi és üzleti titkot képező információk kivételével – a kért 
adatokat rendelkezésre bocsátani.

2. A kísért vonatok közlekedtetése

2.1. A kísérésre kijelölt vonatot csak akkor szabad indulásra felhatalmazni, 
ha a szállítmánykísérők a vonatot átvették és helyüket a mozdonyon (vagy 
a számukra kijelölt kocsiban) elfoglalták.
2.5. Ha a kísért vonattal tolatást kell végezni, és a kocsit (kocsikat) akár idő-
legesen is ki kell sorozni, akkor a tolatás megkezdése előtt a szállítmánykí-
sérők vezetőjét a tolatás vezetőjének erről tájékoztatnia kell, és biztosítani 
szükséges, hogy a szállítmánykísérők folyamatosan kísérhessék az őrzött 
kocsikat.
2.6. A kísérésre kijelölt vonatoknál a személyzet váltását úgy kell szervezni, 
hogy a szállítmánykísérő és mozdonyszemélyzet váltása lehetőleg ugyan-
azon az állomáson egyidejűleg történjen meg. A szállítmánykísérői sze-
mélyzetet úgy kell irányítani, hogy a személyzet váltása a vonat menetrend 
szerinti közlekedését ne akadályozza.
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