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II. Futtató program kezelése 

1. Általános 
A TerVez2 Futtató program a kész térképfájlok futtatását szolgálja, megteremtvén ezzel a 

lehetőséget a felhasználónak az azokkal történő játékhoz. A program indításának több lehetséges 

módja van. A Start menüből és az Asztalról a „TerVez2 Futtató” nevű parancsikonnal indítható. 

Lehetőség van továbbá a térképfájlra való jobb egérgombbal történő kattintás után a „TopRunner 

indítása” paranccsal egy konkrét térképfájl Futtatóban történő megnyitására is. Az előbbi esetekben 

indításkor a legutóbb használt térképet tölti be a program. A végfelhasználói módú térképeket 

alapértelmezetten a Futtató nyitja meg. 

2. A főablak felépítése 

a. Futtató fül 

 

A futtató fülön található a legtöbb szimuláció futtatásához szükséges menüelem. 

Funkciók csoport 
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Üzenetek  

Az Üzenetablakban jelennek meg a különböző események (vörös jelzőmeghaladás, váltófelvágás, 

vonat lépett be, stb.)  

Indítandó. Az indítandó és belépő vonatok időrendi sorrendbe rendezett listáját tekinthetjük meg. A 

listában a vonatnak az adott állomási indulása, zárójelben pedig az előző állomás vagy a belépési 

pont neve szerepel. A felugró menüből az állomás biztosítóberendezései, helyszínrajza, valamint már 

létező szerelvényeknél a menetrendje és a szerelvényablaka érhető el. A lista kézzel frissíthető a 

„Frissít” gomb megnyomásával. 

A „Mindent mutat” kiválasztó négyzettel az összes indulást megjeleníti, különben csak az elkövetkező 

~15 bejegyzést. 

Az érkező vonatok is elhelyezhetőek a listában, így a belépő vonatoknál a közvetlen érkező szolgálati 

hely és vágány is megtekinthető lesz. 

 

Vónatinfó 

Megnyitja a vonatok helyzetadatait tartalmazó listát. A listában megjelenik a vonat neve, aktuális 

helyzete (melyik térképen van a vonat), és ha van célállomása (vonatgenerátoros üzemmódnál). 

Duplán kattintva a bejegyzésen megnyílik a vonat vezérlőablaka, jobb egérgombbal a vonatot 

tartalmazó helyszínrajzi térkép, vagy biztosítóberendezés nyitható meg. Amennyiben a vonatnak van 

hozzárendelt menetrendje, úgy a felugró menüből a menetrend is megnyitható. 

Választhatjuk, hogy minden térképlapon (állomáson) lévő vonatot jelenítse meg, vagy csak az éppen 

kiválasztott biztosítóberendezéshez vagy helyszínrajzhoz tartozó térképlapon található vonatokat. 



 5 

 

 

VonatLog 

Az utolsó vonateseményeket tartalmazó ablak megnyitása. 

 

Hr2 

 

Több állomás esetén, ha az adott állomás biztosítóberendezése meg van nyitva (pl.: Zamárdi felső), 

akkor az ahhoz tartozó helyszínrajzot jeleníti meg. Ha átmegyünk Szántód-Kőröshegyre, akkor annak 

a helyszínrajzát hozza be.  
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Kómmunikációs segéd 

Kommunikációs segéd ablakban tudunk engedélyt kérni illetve indulási időközlést adni a szomszéd 

állomástól/ra. (részletesebb leírás az engedélykérés fejezetben)  

Helyszíni váltók 

Itt találhatók a helyszíni állítású váltók térképlaponként csoportosítva (a helyszínrajzon is elérhetőek). 

Rájuk kattintva megjelenik a váltó ablaka, ahonnan az azzal kapcsolatos alapvető műveletek 

végezhetők el. 

 

Szerelvény csoport 

 

Menetrend 

A menetrenddel rendelkező szerelvények listája jelenik meg a gombra kattintva. A menüpontra 

kattintva a vonat menetrendje jelenik meg. 

 

A menetrendek ebben a gyűjtőablakban jelennek meg. Az ikonra kattintva frissül az adott menetrend 

(tényleges érkezési és indulási adatok). 

Új szerelvény 

Új szerelvény létrehozására ad lehetőséget valamelyik szerelvény elhelyezési pontként definiált 

vágányvégnél. A listából kiválaszthatjuk, hogy melyik vágányvégnél kerüljön „beléptetésre” a 

szerelvény. A beléptetés után megjelenik a szerelvény vezérlőablaka. A beléptetés csak akkor fog 

bekövetkezni, ha a belépési pont utáni első szigetelt szakasz nem foglalt. Foglaltság esetén a 

beléptetéssel vár a szakasz felszabadulásáig. 
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Ha be van pipálva az „Új szerelvény paramétereinek megadása” kiválasztó négyzet, akkor új 

szerelvény beléptetésekor megadhatjuk a paramétereit. 

Jelző elé szerelvény helyezése menüpont 

Ezzel a paranccsal szerelvényt helyezhetünk el egy kiválasztott jelző vagy tolatási pont elé. 

 

Válasszunk elsőként egy szolgálati helyet a listából. A választás után egy vágányt tudunk választani az 

adott szolgálati helyről. A vágány kiválasztása után tudunk jelzőt vagy tolatási pontot kiválasztani a 

legördülő listából. Az „OK” gombra kattintva létrejön a vonat, vagy ha az új vonat paramétereinek 

beállítását engedélyeztük, akkor a paraméterek bekérése következik. 

Szerelvények 

A szerelvények listája található itt. Egy szerelvényre kattintva megjelenik annak vezérlőablaka. 

Óra csoport 

 

Óra indít 

Elindítja a megállított órát. Amíg az órát nem állítjuk meg, a parancs inaktív. 

Óra megállít 

Megállítja az órát. Amíg az óra áll, a parancs inaktív. 

Időugrás 

Dacolva a fizika törvényeivel, a programban lehet időugrást végezni. Akkor tudjuk a funkciót 

használni, ha egyetlen vonat sem fut. Időugrással a következő vonat indulása, vagy belépése előtti 2 

percre ugrik az óra. Áthidalhatók vele az unalmasabb pillanatok. 

 

Szimuláció indítása 

 

Megjelenít 

Menetrendi üzemmódban az órát jeleníthetjük meg itt. Az óra alapértelmezetten megnyílik, de ha 

bezárnánk, innen újra meg lehet nyitni. 
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Egyéb térképek csoport 

 

Biztber 

Lenyíló menüből a különböző állomások biztosítóberendezései érhetőek/nyithatóak meg. 

A jelző- és biztosítóberendezési térképek találhatók itt. Ezen térképeken szimulált berendezések 

segítségével végezhető a tényleges vasúti forgalomirányítás. Felhasználói szemszögből ezen 

térképlapok tekinthetők a program tényleges színterének. 

A prógrammal szimulálható biztósítóberendezés-típusók 

 Integra Dominó–55 (állomási vagy mechanikus állomásit kiegészítő) 

 Ka69 

 Siemens– Halske, Fényjelzős Siemens-Halske (FMSH) 

 Kulcselzáró-szekrény 

 Kulcselzáró berendezés 

 Többközpontos kulcsazonosító berendezés 

 

Hr 

Lenyíló menüből a különböző állomások helyszínrajzai érhetőek/nyithatóak meg. 

A helyszínrajzi térképek találhatók itt, mind a nyíltvonaliak, mind az állomásiak. Ezek a térképek a 

„kültér” megjelenítésére szolgálnak, leginkább csak információkat közölnek a felhasználóval, a 

vonatforgalom szabályozását tekintve itt csak néhány apróbb tevékenység végezhető (menesztés, 

váltóállítás, tolatás) Itt állíthatók a jelzők használhatatlanná (ez esetben a vonat tovább haladását 

engedélyező szabad az elhaladás jelzés is itt található), illetve a vonat innen is meneszthető. 

 

Magasfesz 

Lenyíló menüből az állomási és nyíltvonali 25 kV-os felsővezetéki hálózat elemei érhetőek/nyithatóak 

meg. 

Hálózat 
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A program támogatja a több felhasználós online/ helyi hálózatos használatot is. 

b. Szimuláció fül 

 

Vezénylet betöltése 

A programban vezényletnek nevezünk egy adott térképhez tartozó játékbeállítást, a hozzá tartozó 

vonatgenerátorral, menetrenddel, és az összes többi paraméterével együtt. A vezényletek a térkép 

telepítése után utólag is telepíthetők. 

A menüpont segítségével az aktuális térképhez tudunk egy vezényletet betölteni. Részletesen lásd a 

Vezényletek fejezetet. 

 

Küldetésleírás 

A szimuláció sikeres elvégzéséhez szükséges információkat tartalmazza. 

 

Állómási menetrendjegyzék 

Megjeleníti az állomások állomási menetrendjegyzékeit. 

 

Szólgálati menetrendkönyv 

Megjeleníti a szimulációhoz tartozó vonatok szolgálati menetrendkönyveit. 

Vágányinfórmáció 

Rákattintva elérhetőek a betöltött állomások vágányainak a tulajdonságai. 

Fórgatókönyv betöltés 

Amennyiben a térképhez van alapértelmezett forgatókönyv fájl, betölti azt. Forgatókönyvről lásd a 

külön fejezetett. 

Egyéb 

A szimulációk szempontjából lényeges, de a felhasználó számára kevésbé lényeges funkciók 

találhatóak itt, pld: belépő vonatok listája, vonatadagolás be-kikapcsolása. 
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Felvágótt váltók 

A felvágott váltók listája található itt. 

 

A „Lista frissítése” gombbal a felvágott váltók listája frissíthető. Egy váltó kiválasztásával, és a 

„Helyreállítás” gomb megnyomásával a váltó felvágását „megjavítják”. A helyszínrajzon a felvágott 

váltók mindkét szárcsíkja sárgán villog a „helyreállításig”. Dominó–55 biztosítóberendezés esetén a 

váltó helyreállítása után az ellenőrző biztosítékokat is vissza kell rakni.  

 

Blókkósók értesítése 

Értesíti a biztosítóberendezési szakszolgálatot, akik intézkednek a hiba mielőbbi elhárításáért. 

 

Ablakók az elsődleges mónitórra 

Az ablakokat az elsődleges monitorra helyezi. 

Rakódás 

Rakodó vágánnyal rendelkező állomásokon a rakodás műveleteit végezhetjük el. 

(fejlesztés alatti funkció) 

c. Térkép fül 

 

Info 

A térkép adatlapján lévő szerkeszthető leírást mutatja 
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E-mail a térkép készítőjének 

Lehetőségünk nyílik kapcsolatba kerülni a térkép készítőjével. 

Ugrás a térképhez tartózó webóldalra 

Amennyiben a térképhez tartozik weboldal, azt nyitja meg. 

Összes térképleírás megnyitása 

A térképlapokhoz tartozó térképlap leírások megnyitása egy összesítő ablakban. 

 

A térképlap leírásban kapnak helyet az olyan információk, amelyekre a felhasználónak szüksége van 

ahhoz, hogy állomásismeret nélkül is élvezni tudja a játékot. Nem csak az adott állomásról, hanem az 

egész vasútvonalról, vagy akár annak egy kisebb szakaszáról is tartalmazhat információkat. Ezeken 

felül különböző érdekességeket is olvashat itt a felhasználó. 

d. Dinamikus fülek 

 

Több állomás, nyíltvonal érhető el egymás utáni a vonalon lévő sorrendben. 
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e. T2 főmenü 

 

Megnyitás 

Új térképlap megnyitása a futtatókörnyezetben. Ha volt megnyitva szimuláció, akkor a megnyitott 

szimulációt lezárja. 

 

Újratöltés 

Az aktuálisan betöltött szimulációs és térképfájlt bezárja, és újra megnyitja. 

 

Állapot betöltése 

Kilehet választani a korábbi mentések közül, a térképeket. 

 

Utolsó állapotmentés betöltése 

Utoljára mentett játék állapot betöltése a megnyitott térképen. 

Állapot mentése 

Elmenti az aktuális játékállást. 

 

T2 Online 
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Súgó 

 

Termékregisztráció 

Új licenszkulcsot regisztrálhatunk a régi meghosszabbítása vagy új funkciók elérésének céljából. 

Hiba előjegyzési könyv 

Megnyitja a program hiba előjegyzési könyvét, ahol regisztráció után lehetőségünk nyílik a program 

használata során észlelt hibák jelentésére. 

Prógramfrissítés letöltése 

Ezzel a menüponttal szoftver frissítéseit tudjuk letölteni a központi frissítés kiszolgálóról. Célszerű 

mindig a legfrissebb programot használni, hiszen az idő múlásával új funkciók és hibajavítások 

kerülnek bele. 

 

Váltózásók – Changelog 

Itt tekinthetők meg a különböző programverziók közötti változások. 

 

Tesztelendő dolgok 

Itt találhatók a program azon részei, amik működése még nem zár ki minden kétséget. 

Hírek 

A program hírablakát nyitja meg. Új hír esetén a program indulásakor automatikusan megnyílik a 

hírböngésző ablak. 

Hibajelentés küldése 

Egy lépésről-lépésre végigvezető hibajelentést tudunk küldeni 

Névjegy 

A program névjegye. 

Kilépés 

Bezárja a programot. 

Utolsó térképfájlok 

A korábban megnyitott térképfájlok listája. A listából kiválasztva megnyithatjuk az utolsó néhány 

térképet. 
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3. A főablak felépítése - X 
 

Vonatgenerátor – vonatadagolás 

A Vonatgenerátoros üzemmódban a vonatok előre meghatározott időközönként lépnek be egy 

belépési pontnál, és egy felparaméterezett célállomásig vagy kilépési pontig közlekednek. 

Menetendi üzem 

A vonatok előre összeállított menetrend szerint közlekednek, a játékban ilyenkor automatikusan 

bekapcsol az óra. Az óra az első vonat belépése előtt két perccel indul. 

Vonat adagolás indítása 

Ha aktív a vonatgenerátoros üzemmód, akkor a felfüggesztett adagolást ezzel a menüponttal 

indíthatjuk újra. 

Vonat adagolás leállítása 

A vonatgenerátoros üzemmód adagolását függeszthetjük fel. 

Belépő vonatok 

 

A menetrendi üzemmódban belépő vonatokat tekinthetjük meg időrendi sorrendben. Szükség esetén 

„kézzel” is elvégezhetjük a beléptetést.  

a. Súgó menü 

E-mail a fejlesztőnek 

Lehetőségünk nyílik kapcsolatba kerülni a program fejlesztőjével. 

Térképek letöltése 

A központi térképtárban található térképek közül tölthetünk le. 

Debug konzol 

Egy szép fekete ablak-egyenlőre! 
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b. Ablakelemek a főablakban 

Topológiai rajz 

.Ez a funkció csak a fejlesztés alatt lévő térképeknél működik. 

Biztber 

Innen nyithatók meg a jelző- és biztosítóberendezések. 

Helyszínrajzok 

Innen nyithatók meg a helyszínrajzok. Amennyiben sok helyszínrajz található a betöltött 

térképfájl(ok)ban, azok közül az ipartelepek és a nyíltvonalak elkülönítve jelennek meg. 

III. Térképek 
Általánosságban a térképek az F9/F10 billentyűkombinációval, illetve a „Nézet” menü „Csökkentés”, 

„Növelés” menüpontjaival kicsinyíthetőek, vagy nagyíthatóak. Szintén a méretváltoztatást érhetjük 

el, ha a Ctrl billentyű lenyomása mellett az egér görgőjével fel-le görgetünk. 

Az F11 billentyűvel a váltószámok megjelenítése ki- és bekapcsolható. 

1. Helyszínrajzi térkép 

 

A helyszínrajzi térképen az adott területhez tartozó vágányhálóztat pillanatnyi állapota tekinthető 

meg. A rajz a térképobjektumok változásakor frissül. Az ablak alsó sorában található státuszsoron az 

egér alatt található elem leírása, információi, állapota jelenik meg. 

 

A „BB” menüből a helyszínrajzhoz tartozó biztosítóberendezések listája jelenik meg. 
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a. Vágányok, vágányvégek 

Ha egy nyíltvonali vágányvégre kattintunk, amihez tartozik „folytatás” (be is van töltve), akkor 

megnyílik az a helyszínrajzi térkép, amin a folytatás található. Így egyszerűen végigkövethetjük a 

vonat útját anélkül, hogy térképlapokat kelljen keresgetni. 

Ha egy vonattal/szerelvénnyel foglalt vágányra kattintunk bal egérgombbal, megjelenik a szerelvény 

vezérlőablaka. A vágányfoglaltságokat vörös színnel jelzi a vágányábrán. A hamisfoglaltság lilával 

kerül visszajelentésre. 

A vágánydefinícióknál, ha azon vonat található, kiírásra kerül a vonat száma (szerelvény neve). Ha az 

egér alatti objektumon vonat található, a státuszsorba kiírja a szerelvény adatait (név, célállomás). 

Ha egy menetrenddel rendelkező, vonattal elfoglalt vágányra jobb egérgombbal kattintunk, akkor a 

felugró menüből megnyithatjuk a vonat menetrendjét. 

b. Váltók 

A váltók visszajelentése folyamatos fehér csík a váltó állásának irányában, és sötét bordó a másik 

irányban. A váltók „kézzel” állíthatóak, ha a Ctrl gombot lenyomva tartjuk, amíg a váltóra 

kattintunk. A váltók e módszerrel történő állítása működik mind helyszíni, mind központból 

vonóvezetékkel, mind elektromos úton működtetett válóknál. 

 Az éppen állítás alatt lévő váltó világoskéken villog, míg a felvágott váltó sárgán. 

A váltóra kattintva megjeleníthető a váltó aktuális állása. 

 

Az ablakból a váltó és aktuális állása tekinthető meg, illetve ha rákattintunk a „váltó állítás” gombra, 

akkor a váltó át áll az ellentétes állásába. 

Az angol váltók kettő külön részre vannak osztva, ezért külön jelölésük van (pl.: 1a és 1b), külön is 

állíthatóak. Állításuk az ablakból hasonlóan történik, mint a normál váltóknál, viszont kettő „váltó 

állítás” opció van. A felső az „a”, alsó meg a „b”-hez tartozik. 

Az F11 billentyűvel be-/ki kapcsolható a váltószámok kijelzése. Nagyobb térképeken a kikapcsolásuk 

segíti a helyszínrajz áttekintését. A kurzor alatti váltószámok a státuszsoron továbbra is 

leolvashatóak. 
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c. Jelzők 

A jelzők a helyszínrajzon egyszerűsítetten, a világító (villogó) optikáknak megfelelően kerülnek 

visszajelentése. A jelzőobjektumra kattintva, megjeleníthető a jelző aktuális (valós) állása. 

 

Innen nem lehet állítani a jelzőket. A jelzési kép változásakor az ablak automatikusan frissül. 

d. Sorompók 

Akárcsak a valóságban, vannak fél- és/vagy fénysorompóval fedezett útátjárók. Mind a sorompórúd, 

mind a fényjelzőkészülék visszajelentése megtekinthető a helyszínrajzon. A mozgásban lévő 

sorompókar 45 fokos szögben van megjelenítve (függetlenül attól, hogy a sorompó nyílik, vagy 

záródik). A fénysorompó fényei a jelzőkhöz hasonlóan egyszerűsítetten vannak visszajelentve. A 

villogó fehér fény a helyszínrajzon villogó (vagy feldolgozás-takarékosan nyugvó) fehér fénnyel, a 

villogó piros fények pedig felváltva villogó piros fénnyel (vagy mindkét optikán folyamatosan világító 

piros fénnyel) kerülnek visszajelentésre. Ha a sorompóra rákattintunk, akkor a helyszíni nézetét hozza 

be. 

 

 

2. Erősáramú rendszer 

a. Általános információk 

Néhány alapvető információ a villamos hálózatról: 

A villamos vontatásra berendezett vonalakon, a vontatáshoz szükséges energiát a villamos felső 

vezeték biztosítja. A felsővezetékben 25kV 50Hz váltakozó áram van. A felsővezetékbe a 25kV-ot 

úgynevezett alállomásokról táplálják be, amelyek általában a vasúti pálya mellett helyezkednek el. Az 
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alállomásra a közeli erőműből érkező 120kV-os áramot transzformálják le 25kV-ra. Azokon a 

pontokon, ahol a felsővezetékbe történik a betáplálást, ott fázishatárt alkalmaznak. A fázishatár az 

egy olyan 50m hosszúságú feszültségmentesített szakasz, amely két alállomás által betáplált 

vezetéket választ el egymástól. A feszültségmentesített szakasz, szakaszolok megfelelő helyzetbe való 

állításával szintén feszültség alá helyezhető.  

Állomásokon, szolgálati helyeken, illetve a nyíltvonalon külön-külön áramkörökön át jut el az áram a 

felsővezetékben. 

Az állomásokon, szolgálati helyeken több áramkör is található, amelynek számát az határozza meg, 

hogy mennyi vágány van az adott állomáson/szolgálati helyen, amely felett felsővezeték van. 

Megkülönböztetünk főáramkört, és mellékáramkört. A főáramkört onnan lehet megkülönböztetni a 

mellékáramkörtől, hogy a jelölésekor, az első betűje nagy nyomtatott betű (pl.: Áb, Áj), míg a 

mellékáramköröknél az első betű is kisbetű (pl.: áb). A jelölés második betűjele az irányt határozza 

meg az átmenő fővágánytól számítva. Tehát az „Áb” azt jelenti, hogy „Állomás bal főáramkör”, míg az 

„áb” „állomás bal mellékáramkör”. „Áb, Áj” főáramkörökből egy állomás/szolgálati helyen csak egy 

van, viszont mellékáramkörökből lehet több is. Ebben az esetben a mellékáramkörök jelölése után a 

soron következő arab számmal kell kiegészíteni (pl.: áb1, áb2...).  

A nyíltvonali felsővezetékes hálózatból érkezik általában az áram az adott állomásra/szolgálati helyre, 

amelyeket egymástól üzemi kapcsolók választanak el, amelyeknek jelölése „Ü1, Ü2, Ü3…”. A 

mennyiségük az határozza meg, hogy az adott állomás/szolgálati helyhez, mennyi vágány csatlakozik 

a nyíltvonal felől. Az üzemi kapcsolók számozás a vonal kezdőpontja felől kezdődik. Egyvágányú 

villamosított vasútvonalakon tápvezetéket szoktak használni, arra az esetre, hogyha az adott 

állomásközben feszültségmentesítés történik, akkor ne maradjon feszültségmentesített szakaszon 

túli vonalrészen feszültségmentes a vonal, ezért a tápvezetéken keresztül átvezetik az áramot a 

további állomásokra/szolgálati helyekre, állomásközökre. Ezeket a tápvezetékeket általában a 

felsővezeték tartó oszlopok másik oldalán szokták vezetni. 

b. Felsővezetéki kapcsolások, kezelések 

Az első fülön az energiaséma található a villamos kapcsolókert kapcsolási rajzával. Alatta a különböző 

áramkörök villamos kapcsolóit találjuk. A második fülön a helyszínrajz érhető el. Különböző színnel 

lettek jelölve a könnyebb átláthatóság miatt az eltérő áramkörök. Folyamatos vonallal a bekapcsolt 

pontozott vonallal a kikapcsolt állapotot jelenítve meg. Alatta itt is a különböző áramkörök villamos 

kapcsolóit találjuk. 
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Első fül: az állomás energiasémája 

 

Második fül: az állomás villamos helyszínrajza ki és bekapcsolt állapotban. 
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IV. Szerelvények 
A programban jelenleg a kocsik, kocsi csoportok legkisebb kezelhető egysége a szerelvény. Minden 

szerelvény rendelkezik többek között névvel, hosszal, és maximális sebességgel. Jelenleg minden 

szerelvény önállóan futásképes, nincs megkülönböztetve, hogy vontató és/vagy vontatható elegyből 

áll a szerelvény. (Fejlesztés alatt van, hogy a szerelvénybe kocsik legyenek besorozhatóak, de akkor is 

minden kocsi csoport szerelvényt alkot, legfeljebb az önerőből járásképessége változik). 

1. Elhelyezése 
Szerelvényeket a térképben definiált belépési pontokon, illetve vágányhoz tartozó jelzők elé 

helyezhetünk el manuálisan. A belépési pontokra helyezett szerelvények futással indulnak, vagyis fel 

fognak gyorsulni, de a kezdősebességük 0 km/h. A belépési pontokat a térkép készítői határozzák 

meg, ezek általában a nyíltvonali vágányvégek. 

Belépési pontnál elhelyezni a szerelvényt a futtató főablakának „Új szerelvény” gombjával lehet. A 

gombra kattintva megjelenik egy lista a lehetséges belépési pontokról, a pont nevét kiválasztva 

létrejön a szerelvény, vagy bekéri a létrehozási adatokat. 

Jelzőnél (jelző előtt) elhelyezni a főablak „Funkciók” menüjének „Jelző elé szerelvény elhelyezés” 

menüpontjával lehet. 

 

Válasszunk elsőként egy szolgálati helyet a listából. A választás után egy vágányt tudunk választani az 

adott szolgálati helyről. A vágány kiválasztása után tudunk jelzőt vagy tolatási pontot kiválasztani a 

legördülő mezőből. Az „OK” gombra kattintva létrejön a vonat, vagy ha az új vonat paramétereinek 

beállítását engedélyeztük, akkor a paraméterek bekérése következik. 

Ha az „Új szerelvény paramétereinek megadása” kiválasztó négyzet be van pipálva, akkor a 

szerelvény elhelyezéskor meg kell adni a szerelvény nevét, és pár további adatát. Alapértelmezetten 

a „Vonat 1”, „Vonat 2"stb. nevekkel nevezi el őket. 

 
Új szerelvény adatainak megadása 
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Elhelyezés után megnyílik a szerelvény vezérlőablaka. 

2. Szerelvénylista 
A szerelvények listáját a főablak „Szerelvények” listájában tekinthetjük meg. A listaelemet kiválasztva 

megnyílik a szerelvény vezérlőablaka. Megjeleníthető még az ablak a helyszínrajzról is, a foglaltságra 

kattintva. 

3. Vonatinfó ablak 
Megnyitja a vonatok helyzetadatait tartalmazó listát. A listában megjelenik a vonat neve, aktuális 

helyzete (melyik térképen van a vonat), és ha van, a célállomása (vonatgenerátoros üzemmódnál). 

Duplán klikkelve a bejegyzésen megnyílik a vonat vezérlőablaka, jobb egérgombbal a vonatot 

tartalmazó helyszínrajzi térkép, vagy biztosítóberendezés nyitható meg. Amennyiben a vonatnak van 

hozzárendelt menetrendje, úgy a felugró menüből a menetrend is megnyitható. 

Választhatjuk, hogy minden térképlapon (állomáson) lévő vonatot jelenítse meg, vagy csak az éppen 

kiválasztott biztosítóberendezéshez vagy helyszínrajzhoz tartozó térképlapon található vonatokat. 

 

4. Szerelvények, vonatok vezérlése 
A szerelvények alapesetben VONALI üzemmódban futnak, és AVR (Automatikus Vonatvezető 

Rendszer) vezérli őket. Vonali üzemmódban a főjelzők jelzései alapján haladnak, ha be van állítva, 

megállnak a megállóhelyeken. A kijárati jelzőknél a beállítások alapján menesztésre indulnak. A 

vonatok, szerelvények paraméterei a HR-térképen a vonatszámra kattintva, vagy a „Szerelvények” 

menüből érhetőek el. 

Itt megtekinthetjük a vonat, adatait is (hossz, engedélyezett sebesség, valós sebességét, valós 

menetrendjét, és egyéb paramétereket) 

Kapcsolók: 

1. AVR ki be: Automatikus Vonatvezető Rendszer 

2. Von/Tol: Vonali/Tolató módkapcsoló (Vonali módban a főjelzőket, tolató módban a 

tolatásjelzőket veszi az AVR figyelembe.) 

3. M: Jelző meghaladáskor az AVR működésének átmeneti –a következő jelzőig Max:15 km/h-

val- felfüggesztése. 

4. Sebesség beállítására vonatkozó kapcsolók 

5. Vontatójármú haladására vonatkozó kapcsolók (Fut, áll, megszüntet, fordít) 
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5. Szerelvények kezelése fordulóállomásokon 

a. Általános ismertető 

A mai időkben ma már minden szolgálati helyen, ahol forgalmi személyzet teljesít szolgálatot, ott a 

szolgálati helységben található pályavasúti informatikai rendszer, ami az adott szolgálati helyre 

érkező/induló/áthaladó vonatokat, illetve a vonat közlekedéséhez kapcsolódó információkat 

tartalmaz. Az adott rendszert kezelő dolgozó köteles naplózni a vonatot, tehát az érkezési és indulási 

idejét, valamint áthaladó vonatnál az áthaladás idejét kell rögzíteni a rendszerbe, amit a rendszer 

indulási időnek vesz függetlenül attól, hogy az adott vonat a szolgálati helyen nem állt meg. 

Amennyiben a vonat a menetrendjétől eltérően közlekedik akkor az eltérés okát, ha késésről van szó, 

akkor meg kell indokolni, amihez egy bizonyos kódszámot is rögzíteni kell, amit az adott rendszer 

kezelési szabályzata tartalmazz. Amennyiben van olyan vonatunk, amelyen valamilyen szolgáltatást 

kell végrehajtani (ide tartozik például a tolatási mozgások is), akkor azt is le kell naplózni. 

Szolgáltatásnak minősül minden olyan tevékenység igazából, ami a vonattal kapcsolatos feladatok 

elvégzéséhez szükséges, amelyet a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles megrendelni az 

adott szolgálati helyre, amit vagy a saját embere, vagy egy másik cég embere fog végrehajtani. 

Szolgáltatásnak minősül a vonatok „feloszlatása” is, ami azt jelenti, hogyha egy adott vonat a 

menetrendje szerint a végállomására érkezett, akkor az informatikai rendszert kezelő dolgozó lekezeli 

a vonatot, azaz megadja az adott szolgálati helyre való érkezési idejét. Ha tudja, hogy az adott 

szerelvény (vontató+vontatott járművek) teljes egészében egy másik vonatot fognak továbbítani, 
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akkor lehetősége van rögtön átvezetni a rendszerbe a következő vonatba a járműveket, azzal hogy 

rögzíti a következő vonatnak a vonatszámát a rendszerben.  

b. Működése 

A programban, ha egy vezényletet töltünk, akkor előfordulhat, hogy olyan vonatunk van, amihez a 

menetrendet nekünk kell hozzárendelni. Ezt a tényt a helyszínrajzon tudjuk meg, a következő módon: 

 

Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy a 8510. számú vonatnak van szerelvénye, viszont nincs 

hozzárendelve a menetrend, és ezáltal az adott vonatnak a száma, tehát a 8510. Ezt a 

következőképpen tudjuk orvosolni. Az adott szolgálati hely biztosítóberendezés ablakán (jelen 

esetben Szabadisóstó D55) a menüsorban az „egyéb” menüpont lenyitva találjuk meg a „Szerelvény- 

Vonat hozzárendelés” menüpontot. 

 

Ezt követően a megjelenő ablakban egy táblázatos megjelenést láthatunk, amibe a program (előre 

beállított adatok esetén) megmutatja, hogy az adott szolgálati helyen milyen szerelvények állnak úgy, 

hogy nincs hozzájuk rendelve vonatszám, és ebből fakadóan menetrend, illetve a másik táblázatba az 

látható hogy mely vonatszámok vannak fel nem használva. Itt, ha a vonatszám (jelen esetben a 8510) 

és a másik táblázatban a vonatszám+”szer” megnevezés van akkor nincs más dolgunk, mint 
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rákattintani a vonatszámra és rögtön, automatikusan kijelöli a párját, ami után nincs más dolgunk, 

mint az „Összerendelés” gombra kattintva, és ezáltal a hozzárendelést elvégeztük. 

 

 

A sikeres összerendelésről úgy is meg tudunk győződni, hogy a helyszínrajzon az összerendelés után, 

már az adott szerelvényen már csak a vonatszámot mutatja. 

 

Ezáltal a vonat most már az adott vonatszámhoz tartozó menetrend szerint fog közlekedni. 

Abban az esetben, hogyha olyan vonatunk van, amely a menetrendje szerint megérkezik a 

végállomásra, akkor a helyszínrajzon miután teljesen leközlekedett az adott szerelvény felett 

megjelenik, majd hogy melyik vonat lesz a következő vonatja a következő jelölés alapján: 

eddigi vonatszám  a következő vonatszám 

Tehát példával bemutatva, ha az 524-es számú vonat megérkezik a végállomásra és az 5201-es 

vonatra fordul, akkor azt így jelzi a program: 5245201 
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Vonatok hozzárendelésének törlése: 

A programban az adott szerelvényhez hozzárendelt menetrendet, és vonatszámot úgy tudjuk 

visszavonni, hogy az adott vonat ablakát előhozva az „MR” menüpontot megnyitva a „Menetrend 

visszavonás” gombra kattintunk. Ezután a program kér egy megerősítést, majd ha ott szintén 

nyugtáztuk, hogy ezt akarjuk, akkor az adott szerelvényhez ismét nem tartozik se menetrend, se 

vonatszám, így hozzá lehet rendelni bármit. 

 

V. Biztosítóberendezések kezelése 
A vasúti közlekedés biztonságát – természetesen az emberi figyelem mellett – a 

biztosítóberendezések garantálják. Az állomási biztosítóberendezések alapvető feladata szerkezeti 

függés létesítése az állomás váltói illetve jelzőberendezései között oly módon, hogy egy vágányútra 

vezető jelző csak akkor állítható továbbhaladást engedélyező állásba, ha a vágányútban érintett 

váltók a megfelelő állásban állnak, és le vannak zárva; illetve hogy ameddig egy vágányútra vezető 

jelzőn szabad jelzés látható, a vágányútban érintett váltókat ne lehessen feloldani és átállítani. A 

vonali biztosítóberendezések az állomások közötti nyílt pályán történő biztonságos közlekedésért 

felelősek. Ezek feladata az utolérés- és ellenmenet-kizárás. Az utolérés kizárása általában a nyílt pálya 

kisebb szakaszokra – ún. térközökre – bontásával történik, amelyek foglaltságról a mozdonyvezető a 

térközjelzők jelzési képein keresztül értesül. Az ellenmenet-kizárás az ún. menetirány segítségével 

valósul meg, amely tulajdonképpen meghatározza két állomás között egy adott vágányon közlekedő 

vonatok irányát. Természetesen ennek a megfordítása csak akkor lehetséges, ha a két állomás közti 

pálya szabad, és egyik állomás sem kezelt az adott pályaszakaszra vezető vágányút kezdőpontjául 

szolgáló jelzőt. 

A fejezetben az egyes berendezéstípusok általános kezelését mutatjuk meg. 

Minden berendezésablak „HR” menüpontjából elérhetőek az adott berendezéshez tartozó 

helyszínrajz(ok). A helyszínrajzokat a Ctrl+H billentyűkombinációval is megnyithatjuk a 

berendezésekről. Ha több berendezés található, akkor a „BB” menüpontban találhatjuk meg a többi 

berendezést közvetlenül megnyitó menüpontokat. 
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1. Mechanikus berendezések (Kulcselzáró berendezés) 
Egyközpontos berendezés. A váltók helyszíni állításúak és a helyszínen váltózár vagy központból 

retesz segítségével zárjuk le őket. A jelzők alakjelzők, jelzőemeltyűkkel állítjuk őket. 

 
Példa kulcselzáró berendezésre. 

A váltókat a főablak „Helyszíni állítású váltók” listájából kiválasztva állíthatjuk. 

Kattintsunk az állításhoz a „Váltó átállítása” gombra. A váltójelző aktuális állását láthatjuk a képen. A 

kulcselzáró berendezéseknél az ablak jobb oldalán megtalálhatóak a váltózárkulcsok. A gombra 

kattintva a váltót az adott állásban lezárja, és a kulcsot a berendezés megfelelő kulcsnyílásába 

helyezi, majd elfordítja. 

A váltó ilyenkor nem állítható. 

A berendezésben található kulcsra kattintva (ha a feltételek teljesülnek) a kulcs kikerül a 

berendezésből, majd a helyszínen bekerül a váltózárba. Így a váltó lezárása megszűnik, ismét 

átállítható. 
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2. Siemens—Halske berendezés („Tiszta”) 
Többközpontos berendezés. A váltókat a váltóállító központokból vonóvezeték segítségével állítjuk. 

Lezárásuk több szinten történik: Felszerelhetők a váltók ellenőrző retesszel; továbbá minden esetben 

található az állítóközpontban vágány utanként egy darab vágányúti kallantyú, amely mechanikusan 

rögzíti az emeltyűket; továbbá az állítóközponti és a forgalmi irodai berendezésben is találhatók 

irányonként vágányúti blokkmezők, amelyek elektromos úton zárják le a vágányutat. A 

berendezéshez tartozik még az emeltyűk segítségével állított alakjelzők.  

 

 

Rendelkezői készülék (vonalblokkal) 
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Állítóközponti készülék alakjelzőkkel 

3. Fényjelzős Mechanikus Siemens—Halske berendezés („FMSH”) 
A működése ugyan olyan elv szerint működik, mint a „tiszta” Siemens Halske berendezés, eltérés 

benne az, hogy alakjelzők helyett, fényjelzők vannak, melyeket vagy kapcsológomb, vagy kiegészítő 

Dominó-pult segítségével állíthatóak. 

 

Kiegészítő Dominó-pult  

 

(többek között a fényjelzők visszajelentésére, a menetirányváltásra, a nyíltvonali sorompók 

visszajelentésére) 

Állítóközponti készülék fényjelzőkészülékkel fedezett sorompóval 
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Az állomáshoz tartozó helyszínrajz 

a. Példa menetbeállításra 

Bejárat Piliscsaba felől 

A rendelkező forgalmi szolgálattevő a rendelkezői készüléken vagy a tológomb, vagy az 

iránykallantyúk segítségével kijelöli, hogy melyik vonalról, melyik vágányra szeretne menetet 

beállítani. Jelen esetben a Piliscsaba felőli oldal III. vágányához tartozó iránykallantyút „BE” (Bejárat) 

irányba elfekteti (menettel szemben), majd a vonalhoz tartozó vágányúti blokkmező fölött 

elhelyezkedő „Csengető” gombot megnyomja (és az induktor karját kimozdítja, de a szimulátorban 

ehhez a kezeléshez nem kell az induktort megtekerni). Az iránykallantyú elfektetésével a tológombot 

(ha van) mechanikusan rögzíti. 

Ekkor az állítóközpontban a vágányszámjelzőn a megfelelő vonalhoz és vágányhoz tartozó ablakban 

megjelenik a III.-as szám. Ekkor a váltókezelő a váltókat a kívánt vágányúthoz tartozó állásba (helyes 

állásba) állítja. Az állítandó váltókat átállítja, az át nem állítandó váltókon próbaállítást végez. A 

próbaállítás a valóságban a váltóemeltyű kicsappantásával és legalább félállásig történő 

kimozdításával történik. Ha a váltóemeltyű a szokott erővel kimozdítható és eredeti állásába vissza is 

csappantható, akkor a váltó használható. A szimulátorban a próbaállítást a váltó teljes oda-vissza 

állításával tudjuk elvégezni. 

A váltók állítása után a retesszel ellátott váltókat le kell reteszelni, valamint a vágányúti kallantyút el 

kell fordítani annál a vonalnál, ahova/ahonnan a menet történik, arra a vágányra ahova/ahonnan a 

menet történik. Ha a menethez szükséges összes váltó helyes, ill. védő állásban van (és ha lehet, el 

van reteszelve), akkor tudjuk a kallantyút elfordítani. Ezzel a váltó- és reteszemeltyűket 

mechanikusan rögzítjük. A vágányutat a vonalhoz tartozó vágányúti blokkelem lezárásával zárhatjuk 

le. A blokkelem blokkbillentyűjét lehúzzuk, és az induktor karját 6x megforgatjuk. A szimulátorban a 

blokkbillentyűre kattintva lehúzhatjuk azt, majd az induktoron az egérgombot megnyomva lehet 

„induktorozni”. Természetesen nem kell a 6 átfordulást megvárni  Ekkor a vágányúti blokkmező 

színe mindkét szolgálati helyen ZÖLDRŐL FEHÉRRE változik. (A valóságban először mindig a távolabbi 

helyen lévő vágányúti blokkmező színe változik meg, majd ezt követően a kezelést végző szolgálati 

helyé – aszinkron működés) Ezzel az állítóközpont vágányúti kallantyúját és a rendelkezői készülék 

iránykallantyúját is rögzítjük. 
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A rendelkezői készüléken ilyenkor feloldhatjuk a bejárati jelző blokkot. Vonalblokk esetén a Bejárati 

jelző blokkelem és a kapcsoló-blokkelem közös blokkbillentyűjét, vonalblokk nélküli vonal esetén a 

bejárati jelző blokk blokkbillentyűjét lehúzzuk, és az induktor karját 6x megforgatjuk. Ekkor a bejárati 

jelző blokkmező színe minkét szolgálati helyen VÖRÖSRŐL FEHÉRRE változik. Ha van kapcsolóblokk, 

annak blokkmezeje FEHÉRRŐL FEKETÉRE változik. Ezzel elektromos úton megakadályozzuk a 

vágányúti blokkmező feloldását, és lehetővé tesszük az állítóközpontban a jelzők szabadra állítását. 

Az állítóközpontban ilyenkor kezelhető a bejárati jelző, és annak előjelzője. 

Amikor a vonat a fogadó vágányon elhelyezett határbiztosító szigeteltsínre lép, az állítóközponti 

készülék feloldó blokkeleme „felugrik”, színe FEKETÉRŐL FEHÉRRE változik és meghúz a szigeteltsín 

jelfogó, melynek látjelzője FEHÉRRŐL VÖRÖS színűre változik. (Ha van, akkor a kapcsolóblokk 

FEKETÉRŐL FEHÉRRE változik ezzel egy időben.) A feloldó blokk tulajdonképpen nem más, mint 

akadály a vele közös blokkbillentyűvel rendelkező jelző blokk visszazárására. Így a beállított menet 

feloldása csak a vonat tényleges elhaladása- vagy kényszeroldás után valósítható meg. Ezzel a 

berendezés kizárja az aláváltást. A szigeteltsín jelfogó húzott állapotában szakítja az induktor 

áramkörét, ezért a feloldó- és jelzőblokk elemek csak a vonat szigeteltsínről való legördülése után 

zárhatók vissza. Ekkor a jelfogó elejt, látjelzője úja FEHÉR színűre változik. 

A vonat behaladása után az állítóközpontban az előjelzőt Megállj! állásra utaló-, a bejárati jelzőt 

Megállj! állásba állítjuk, majd a feloldó- és a jelző blokkelem közös blokkbillentyűjét lehúzzuk és az 

induktor karját 6x megtekerjük. A jelző blokkmező színe minkét szolgálati helyen FEHÉRRŐL 

VÖRÖSRE, a feloldó blokkmező FEHÉRRŐL FEKETÉRE változik. Ezzel lezárjuk a jelző blokkot, és 

elektromos úton engedélyeztük a vágányúti blokk feloldását. 

A rendelkezői készülékről most már feloldható a vágányúti blokk, annak blokkbillentyűjének 

lehúzásával és az az induktor karjának 6x-i megtekerésével. A vágányúti blokkmező színe mindkét 

szolgálati helyen FEHÉRRŐL ZÖLDRE változik. 

A rendelkezői készüléken az iránykallantyú rögzítése megszűnik, az semleges állásba visszaállítható. 

Ha van tológomb, akkor az alaphelyzetbe visszaállítható. 

Az állítóközponti készüléken a vágányúti kallantyú középállásba állítható, a reteszek feloldhatóak, és 

a váltók szabványos állásba állíthatóak.  

Kijárat beállítása a bejárathoz hasonló módon történik, csak az iránykallantyút „Ki” irányba kell 

elfektetni, a kijárati jelzőblokkot kell feloldani és a kijárati jelzőt kell szabadra állítani. 

Egyéb kezelések 

1) Állomási teljes sorompó 

Ha van állomási teljes sorompó, akkor annak hajtóműve az állítóközponti készüléken található. A 

hajtómű karjára kattintva a sorompó lezárása megkezdődik, s látjelzője FEHÉRRŐL VÖRÖSRE változik. 

Felnyitása hasonlóképpen történik, a nyitott végállást FEHÉR látjelző jelenti vissza. Vonatközlekedés 

esetén jelzőállítás előtt a sorompót le kell zárni, s kallantyúját el kell fektetni. Az elfektetett 

sorompókallantyú a sorompó felnyitását megakadályozza. Az érintett jelző csak ezután állítható 

továbbhaladást engedélyező állásba. 



 31 

4. Dominó 55 berendezés 
Egyközpontos berendezés. A váltók állítása elektromos úton villanymotor segítségével történik. 

Lezárásuk szintén elektromos úton történik. A berendezés folyamatosan ellenőrzi és visszajelenti a 

váltók állását, foglaltságát és használhatóságát. A berendezéshez fényjelzők tartoznak. Kezeli az 

állomási fény, fény-és félsorompókat, siklasztósarukat, visszajelentés ad a vágányzáró sorompók 

állásáról. Kezel egyéb (később részletezett) vasútüzemi berendezéseket. A kezelőpulton minden 

kezelést nyomógombok lenyomásával érhetünk el. A berendezés két nyomógombos. Alaphelyzetben 

a vágányok, váltók sötétek, kijelölt vágányútnál fehérek, foglaltságnál vörösek. 

A pulton a biztonságot növelve egyes nyomógombok véletlen kezelést megakadályozó fülekkel 

vannak ellátva. A számlálóval rendelkező kezelőelemek a kezelés során fellépő események 

regisztrálásához szükségesek. 

A berendezésen lehetőség van elemenkénti (váltók, sorompók stb.) működtetésre illetve vágány utas 

kezelésre is. 

 

A D55 típusú biztosító berendezés kezelőpultja 

a. Berendezés elemei: 

A részletes ismertetéshez nézzük meg Kőbánya-Kispest berendezésének részletét: 
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 Be/Kijárati hívójelzés: Véletlen kezelést megakadályozó és számlálóval ellátott nyomógomb, 

melynek használatakor a berendezés nem vesz figyelembe biztonsági elemet Használata 

akkor indokolt, ha a vágányutat már beállítottuk, de a jelzőt valamilyen hiba miatt kezelni 

nem tudtuk. Kezelése: Hívójelzés nyomógomb majd a jelző nyomógombja. 

 Szigetelés kikapcs: Véletlen kezelést megakadályozó és számlálóval ellátott nyomógomb. 

Használata akkor indokolt, ha a vonat elhaladása után a foglaltság nem szűnik meg. Kezelése: 

Szigetelés kikapcs nyomógomb és a váltó egyéni nyomógombja. 

 Kényszeroldás: Véletlen kezelést megakadályozó és számlálóval ellátott nyomógomb. 

Használata akkor indokolt, ha a beállított vágány utat a berendezés nem tudja feloldani. 

Kezelése: Kényszeroldás nyomógomb majd a vágányútba eső jelző. Több jelző esetén a 

műveletet többször kell megismételni. Az oldás ideje közlekedő vonatnál kb. 3 perc, tolató 

vágányút esetén kb. 1 perc. 

 Jelző Megállj!: Véletlen kezelést megakadályozó és számlálóval ellátott nyomógomb. 

Használata akkor indokolt, ha valamely forgalmi ok miatt a jelzőt azonnal megállj állásba kell 

állítani. Kezelése Jelző Megállj! nyomógomb és a jelző nyomógombja. 

 Zavar: A berendezés meghibásodás vagy forgalmi zavar (pld: váltófelvágás, sorompó hiba) 

berregő hanggal jelez és villog a zavar jelző gomb felett az izzó. A zavar nyomógomb 

megnyomásával ezt tudomásul vettük, ilyenkor a berendezés a hangjelzés adását is befejezi. 

Fontos: a gomb kezelésével a hibát kiváltó ok még nem szűnik meg. 

 Térk.Jelz.Megállj!: Véletlen kezelést megakadályozó és számlálóval ellátott nyomógomb. A 

nyíltvonali önműködő térközjelzők menetirányfüggően azonnal vörösre váltanak. 

 Térk.Zav.Oldás: Véletlen kezelést megakadályozó füllel ellátott nyomógomb. Két állomás 

közötti valamely térköz foglaltságban maradása esetén kell a nyomógombot kezelni. Fontos, 

csak ha nálunk van a menetirány, akkor szabad kezelni. Csak akkor található meg a 

berendezésen a két térközi nyomógomb, ha az állomásköz térközi közlekedésre van kiépítve. 

 Men.ir.kérés: A szomszédos állomástól ezzel a nyomógombbal lehet menetirányt kérni. Az 

aktuális irányt a gomb feletti zöld nyilak mutatják. 

 Men.Ir.vált.: A szomszédos állomás menetirányváltást kér, akkor a felette lévő izzó villog. Az 

engedély megadásakor a nyomógombot elfordítjuk. Ekkor a berendezés ellenőrzést végez 

(pld: térközjelzőkön a fényjelzés irányát megváltoztatja, a nyíltvonali sorompót érzékelőit 

átkapcsolja) és ha nincs akadálya az irányváltásnak, akkor a Men.Ir. kérés nyomógomb feletti 

nyilak iránya megváltozik. Fontos: menetirányt csak akkor szabad váltani, ha az 

állomásközben vonat nem közlekedik, és minden egyéb nyíltvonali berendezés alap 

állapotban van.   

 Állomási sorompó kezelőgombja(i): a berendezés lehetőséget ad az állomási sorompó(k) 

egyéni kezelésére, erre a legtöbbször tolatási feladatok elvégzésekkor van szükség. A „kézi” 

lezáráskor a vonat elhaladása nem állítja vissza a sorompót ezt ismételt kezeléssel lehet 

megtenni. 

 Egyéni váltógombok: a váltók működtetésére lehetőség van az egyéni váltó gomb és a közös 

állítás gomb „együttes” megnyomásával. A gombok elhelyezése: két csoportra van bontva a 

pulton. A kezdőpont felöl páros, végpont felöl páratlan bontásban, emelkedő sorrendben. 

 Törlés: A beállított vágány utat (tolató vágány utat is) ezzel a gombbal és a vágányút kezdeti 

jelző gombjával együtt megnyomva törölhetjük. Ilyenkor a beállított vágányút azonnal 

törlődik. A törlés csak jelzőkezelés előtt kezdeményezhető.  
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 Jelző állítás: a jelző nyomógombja és a Jelző állítás nyomógomb együttes kezelésével kialakul 

a beállított vágányút közlekedő vonatok esetén. Ilyenkor a berendezés automatikusan 

működteti az állomási sorompót is. 

 Tol áll. (csak D67 és D70 típusú berendezések esetén): a jelző nyomógombja és a Tol. áll 

állítás nyomógomb együttes kezelésével kialakul a beállított tolató vágányút. Ilyenkor a 

berendezés automatikusan működteti az állomási sorompót is. 

 Váltó viszjel: Bekapcsolt állapotban a kitérők állása, működése folyamatosan nyomon 

követhető, kikapcsolt állapotban csak állítást ideje alatt. 

 A berendezés elektromos állapotának ellenőrzésére szolgáló visszajelzők: A berendezés 

üzemel hálózati áramról, aggregátorról és meghibásodás eseten akkumulátorokról is.  „H” 

hálózati áramról, „D” Diesel aggregátorról, „I”, „II” akku töltöttségi szint. 

 Jelző nyomógombok: A bejárati jelzők nyomógombjai az ABC nyomtatott nagybetűivel 

vannak jelezve. A nyomógomb mellett a jelző egyszerűsített képe található. 2+1 fénnyel 

jelezve a jelző állását: vörös- megállj, fehér szabad (a jelző tényleges állása a Hr térképen 

megtekinthető), Vörös+ alatta villogó fehér-hívójelzés. A kijárati jelzők nyomógombjai „K” 

vagy „V” attól függően, hogy kezdő vagy végpont felé ad kijáratott + arab szám. Itt a megállj 

állás sötét, csak a szabad állásnál ad zöld jelzést (a jelző tényleges állása a Hr térképen 

megtekinthető). Tolatásjelzők nyomógombjai a jelző neve és egyszerűsített ábrája. 

 Végponti nyomógombok: A vágányúti nyomógombok zöld színűek és az ABC nyomtatott 

kisbetűivel vannak jelölve és a bejárati jelző nyomógombja melletti kockában találhatók. A 

tolató vágányúti nyomógombok kék szintek és nincsenek névvel ellátva. Fontos: nincs 

vágányúti nyomógomb, ha a vágányút következő eleme is jelző! 

b. Példa menetbeállításra 

Most nézzünk egy példát a vonatközlekedésre Dominó 55 típusú berendezés esetén: 

A berendezés kezelése az „egyszemélyes mód” miatt lényegesen egyszerűbb, mint a korábban 

bemutatott berendezéseké. Nézzük is meg ezt Adony állomás berendezésén 

 

Tételezzük fel, hogy Pusztaszabolcs felöl vonat érkezik a 4. vágányra, és megállás nélkül továbbhalad 

Rácalmás irányába.  
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Az „A” jelű bejárati jelző előtti kockában megjelent vörös foglaltságot jelző szakasz. Kattintsunk az 

„A” jelű jelző nyomógombjára, majd a 4.vágány „V4” jelű jelző nyomógombjára. A berendezés 

automatikusan elvégzi a vágányút beállításához szükséges műveleteket (helyes irányba állítja a 

váltókat, és a védőváltókat, majd villamos úton le is zárja azokat. Megjelenik a fehér vonal a két jelző 

között –eddig volt lehetőség a „Törlés” nyomógombbal a vágányút törlésére is Következő lépés 

kattintsunk az „A” jelző nyomógombjára és a „Jelző áll” gombra. A készülék zárja az „Sr 2” jelű 

állomási sorompót, majd szabadra állítja a bejárati jelzőt-, ezeket a gépi munkafolyamatokat a HR 

térképen is nyomon követhetjük. A vonat behaladása után röviddel automatikusan működteti a 

sorompót és oldódik a vágányút.  Kezdhetjük a kijárati vágányút beállítását: jelen esetben a 

menetirány Adony felöl, mutat Rácalmás felé így azt most nem kell állítani. A „V4” jelű kijárati jelzőre 

kattintva, majd a Rácalmás felé eső oldalon a „c” jelű nyíltvonali vágányúti nyomógombra kattintva 

ismét elvégzi a berendezés a fent említett módon a működését. Ha kialakult a vágányút, akkor a jelző 

állítás és a „V4” jelzőre kattintás után a vonat, ha szükséges (személyszállító vonat) meneszthető a 

fentebb említett módon. Majd végezetül nyomon követhetjük a vonat kihaladását. 

c. Ellenőrző és állítóbiztosítékok 

A berendezés biztosítéktáblái a Biztber ablak/Egyéb/Állítóbiztosítékok és a Biztber 

ablak/Egyéb/Ellenőrzőbiztosítékok menüből érhetőek el. 

 

Minden váltóhoz 3 állító (R/S/T) és 1 ellenőrző biztosíték tartozik. Használatukra váltó állítási 

meghibásodáskor, váltó karbantartáskor, váltófelvágáskor van szükség. Első két esetben a forgalmi 

dolgozó kézzel, váltófelvágáskor a vonat önműködően kikapcsolja a biztosíték(okat). Ellenőrző 

biztosíték kezelésekkor a Dominó berendezés berregő hangjelzést ad és a pulton villog a zavarjelző 

lámpa. 

d. Energiaellátás 

A berendezés energia ellátása a Biztber ablak/Egyéb/energia ellátás menüből érhető el. 
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Alap esetben a berendezés hálózati áramról működik (H1 égő folyamatosan zölden világit), ebben az 

esetben minden berendezés, az akkumulátorok töltése hálózati áram segítségével történik. 

Áramellátási problémák esetén vagy ennek kikapcsolásakor az elektromos vezérlőablakon a H1 égő 

pirosan ég. A berendezés a forgalom biztonságos üzeme miatt automatikusan átkapcsol akkumulátor 

üzemmódra. A TERVEZ 2-ben, mint a valóságban is az akkumulátor üzem csak korlátozott ideig (max. 

1 óra) tartható fent. Ilyenkor van –sőt kell is- a berendezést Dízel gépcsoportról üzemeltetni. A motor 

indítása után figyelemmel kísérhető a fordulatszám is. (zöld tartományban a biztosító berendezés, a 

jelzők és egyéb állomási berendezések aggregátorról üzemelnek, akkumulátorok töltődnek). 

A folyamatos hálózati táplálás visszaállítása után a Dízel üzemet ki kell kapcsolni. 

5. KA 69 típusú biztosító berendezés 
Kis Állomási biztosító berendezés. Magyarországban, és Horvátországban kevés darabszámban épült 

eszköz. Hazánkban 1972-1980-ig került üzemben helyezésre. Működési elve, és működése 

megegyezik a D55 típusú berendezéssel, csak a belső elektronikai elemek „fejlődtek” az eltelt kb.: 15 

év alatt. 

A TERVEZ 2-ben a magyarországi berendezések közül jelenleg Jászboldogháza-Jánoshida elérhető 
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Jászboldogháza KA69 típusú biztosító berendezése 

VI. Vezényletek 
A programban vezényletnek nevezünk egy adott térképhez tartozó játékbeállítást, a hozzá tartozó 

vonatgenerátorral, menetrenddel és az összes többi paraméterével együtt. A vezényletek a térkép 

telepítése után utólag is telepíthetőek. 

1. Üzemmódok 

a. Vonatgenerátor – vonatadagolás 

A Vonatgenerátoros üzemmódban a vonatok előre meghatározott időközönként lépnek be egy 

belépési pontnál, és egy felparaméterezett célállomásig vagy kilépési pontig közlekednek. 

b. Menetendi üzem 

A vonatok előre összeállított menetrend szerint közlekednek, a játékban ilyenkor automatikusan 

bekapcsol az óra. Az óra az eső vonat belépése előtt 2 perccel indul. 
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2. Vezénylet betöltése 
Vezényletet a főablak „Szimuláció” menüjének „Vezénylet betöltése…” menüpontjával tölthetünk be. 

 

Az ablakban a térképhez tartozó összes vezénylet listázásra kerül. A bal oldali listából kiválasztva egy 

vezényletet, jobb oldalt megtekinthetjük annak adatait. A „Vezénylet típusa” mezőben a 

„Menetrendi” vagy „Vonatgenerátor” szerepelhet, attól függ, hogy vonatgenerátoros vagy 

menetrendi üzemre van elkészítve a vezénylet. 

A menetrendi vezényletek a következő időbontásban érhetőek el: 0-6 óra, 6, 9, 12, 15 és 18 órától 1-

2-3 órás bontásban, valamit 21 órától éjfélig. 

A vezénylet a „Vezénylet indítása” gombra történő kattintással, vagy a vezényletlistában kiválasztott 

sorra való dupla kattintással indítható. 

 

3. Menetendi vezénylet 
Menetrendi vezénylet választásakor megjelenik az óra ablaka. Ezen jobbklikk 

segítségével az ablakot „Mindig felül” üzemre állíthatjuk. 

Az ablakot, ha bezárjuk, akkor a főablak „Óra”  „Óra megjelenítése” menüponttal 

nyithatjuk meg újra. 

 

Megjelenik továbbá a „Kiadható vonatok” ablak is. Ezt csak információszerzésre kell használni, a 

kiadás (beléptetés) automatikusan történik. A listában megjelenik az összes, még be nem lépett 

vonat, a belépés helyével és idejével. 

Az ablakot, ha bezárjuk, a főablak Szimuláció  Belépő vonatok menüpontjával nyithatjuk meg újra. 
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A vonatok menetrendjét a vonat ablakában található „Mr” fülön tekinthetjük meg. 

 

Az ablakban a menetrenden felül a tényleges időadatok is megtalálhatóak. 

 

VII. Engedélykérés 
Az engedély kéréses üzemmód minden biztosító berendezésen egyformán működik, a példán az 

egyszerűség kedvéért D55 típuson lett bemutatva. 

Jelenleg nem minden vezénylet engedélyes. Engedélykérős vezénylet jelzése: Állomás 

neve_K_MR.tcmapAlapszabály: 

A vonatokat két szolgálati hely között, csak engedély alapján szabad leközlekedtetni. Az engedélyadás 

történhet telefonon és gépi úton. Az engedély megadása nélkül vonatot nem szabad az adott 

szomszédos szolgálati hely felé indítani. Az engedély megkérésének olyan időben kell megtörténnie, 

hogy az engedélymegadásától számított 10 percen belül az adott vonat elinduljon az adott szolgálati 

hely felé. 

1. Engedélykérés a szomszédos szolgálati helyről 

Az alábbi ablak jelenik meg előttünk akkor, ha a szomszédos szolgálati hely engedélykérésre 

jogosult dolgozója kér engedélyt egy vonatnak, amelyet felénk tervez leközlekedtetni: 
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Itt ilyenkor két választási lehetőségünk van. Ha az engedélyt megadjuk a vonatnak, akkor csak 

le kell „okézni”, mivel a program minden szükséges információt ebben az esetben kitöltött 

helyettünk. 

Abban az esetben, hogyha nem tudjuk fogadni a vonatot, akkor az engedély megtagadásához 

a másik választási lehetőséget kell kiválasztani, tehát az „eng_megtagad” funkciót, majd 

pedig azt értelemszerűen kitölteni és „leokézni”. Ebben az esetben a rendszer, a megadott 

percnek megfelelően fogja újból megismételni az adott vonat leközlekedéséhez szükséges 

engedélykérést. 

Amennyiben az engedélyt megadtuk, akkor a rendszer, az ő általa közölt indulási időben el 

fogja indítani a vonatot felénk, de az nem rögtön fog megjelenni, hanem az adott perc 40.-45. 

másodperce körül, aminek az oka az, hogy idő kell, míg a vonat az állomásközbe lép, mint 

ahogy a valóságban is. 

A vonat elindulása után, megkapjuk az értesítést a szomszédos szolgálati helytől, a tényleges 

indulásról, ami a következőképpen néz ki: 

 

Ilyenkor semmi mást nem kell csinálni, csak tudomásul venni, tehát itt is „okézni” 
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1. Engedélykérés általunk a szomszédos szolgálati helyre 

Engedélyt a vonatunknak az indulásra, illetve áthaladásra két féleképpen tudunk kérni. 

a. Kommunikációs segéddel 

A kommunikációs segédet a „TerVez2 Futtatókörnyezet” „Futtató” menüjében találjátok 

meg. 

b.  
 

Az gombra rákattintva megnyílik egy kis ablak, amelyben két táblázatot láthatunk. A bal 

oldali fehér táblázatban láthatjuk azoknak a vonatoknak a számait, amelyeknek még nem 

kértünk engedélyt. A jobb oldali táblázatban pedig azoknak a vonatoknak a számait, 

amelyeknek már engedélyt kértünk. Az F2 Forgalmi Utasítás alapján az engedélyadást 

legfeljebb a vonat indulása előtt 10 perccel lehet megkérni. Azok a vonatok, amelyek az 

engedélyezett időn belül vannak, azokat zöld színnel jelöli ki, míg azokat a vonatokat, 

amelyek az említett időn kívül vannak, már bordón vannak jelölve. 

 

Az engedélykérés a kommunikációs segédben úgy történik, hogy a bal oldali táblázatban 

kijelöljük azt a vonatot, amelynek engedélyt szeretnénk kérni, majd pedig rákattintunk az 

„Engedélykérés” gombra. 

 
 

Ismét megjelenik előttünk az engedélykérő ablak, azonban itt már mi kérünk engedélyt. 

Amennyiben az adatok – amelyet a program állított be a menetrendnek megfelelően – 

megfelelnek, akkor az „OK” gombra kattintva, az engedélyt megkértük a szolgálati 

helytől. Abban az esetben, hogyha az adott vonatkésésben van, akkor nekünk kell az 

adott szolgálati helyről az indulási időt módosítani, mivel a program a menetrend alapján 

állítja be az indulási időt. 
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Amennyiben az időpont közlése megfelel az F2 Forgalmi Utasításban előírtaknak, akkor a 

megjelenő ablakban megkapjuk az engedélyt a vonatnak, és már csak annyi dolgunk lesz 

vele, hogy az adott időben elindítsuk a vonatot. Az engedély megadása utána következő 

lesz a felállás a kommunikációs segédben: 

 
(A képkészítésekor felcseréltem a vonatokat, így innentől kezdve a 4525 vonatszámot kell 

követni) 

c. „Telefon” menüponton keresztül 

Ha nem a kommunikációs segédet választjuk az engedélykéréshez, akkor a 

következőképpen lehet elvégezni ezt a folyamatot: A D55 menüsorban találjuk „Telefon” 

menüpontot, amire ha rákattintunk, akkor egy táblázatba láthatjuk, hogy kivel tudunk 

kapcsolatot létesíteni. 
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Ebben a táblázatban ki kell jelölni azt a szolgálati helyet, amelytől a vonatunkhoz 

engedélyt kell kérni az induláshoz, illetve áthaladáshoz. Miután a kijelölés megtörtént, 

akkor kattintsunk az „OK” gombra. 

 

Ezután megint előjön, a már előző pontban említett engedélykérő ablak, annyi 

különbséggel, hogy itt az adatokat nekünk kell megadni. A szomszédos szolgálati hely 

kitöltése azáltal történt meg, hogy az előző bekezdésnek megfelelően kijelöltük a 

szolgálati helyet. 

 
 

Miután az adatokat kitöltöttük és azok megfelelnek az F2 Forgalmi Utasításnak is, 

nyomjunk rá az „OK” gombra. Ezután az „a.” pontban említett kép ismét előjön ahol, ha 

minden rendben van, megkapjuk az engedélyt a szomszédos szolgálati helytől. 

 

2. Vonatok felhatalmazása az indításra 

A vonatok indításra történő felhatalmazása a programban két féleképpen lehetséges 

a. D55 menüből 

A menesztés menete a következő. A D55 menüsorában található egy „Menesztés” 

menüpont egy jelképes vonatindító jelzőeszközt ábrázoló piktogrammal. Erre rákattintva 

legördül egy lista, amely felhozza azoknak a vágányoknak a végén lévő kijárati jelzőit, 
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illetve olyan szolgálati helyen, ahol nincs kijárati jelző, ott az adott vágányt „K” vagy „V” 

megjelöléssel, ami a szolgálati hely kezdőponti, illetve végponti oldalát jelöli. 

b.   
Az alábbi képen az látható, hogy Tárnok állomás III. vágányán álló személyvonatot kell 

elindítani, aminek a menete az, hogy rá kell kattintani az adott vágány kijárati jelzőjére, ami 

ebben az esetben a K3 kijárati jelző lesz. Ezután a vonat elindul. 

 

c. Helyszínrajzról történő menesztés 

Ebben az esetben a Helyszínrajzon, miután az adott jelzőt továbbhaladást engedélyező 

állásba állítottuk, a jelzőre jobb egérgombbal rá kell kattintani, és akkor a következőt kell 

látnunk: 

 

 
A feljövő menüben kattintsunk a „Menesztés” gombra, aminek következtében elindul a 

vonatunk. A „Menesztés” gombra történő kattintás után megjelenik egy vonatindító jelző 

eszközt ábrázoló piktogram, ami fel-le mozgást akarja mutatni, az F1 Jelzési utasításnak 

megfelelően. 

Abban az esetben, hogyha az adott szolgálati helyen nincs kijárati jelző, akkor a Hr-en 

azokon a vágányok végein, amelyről a menesztés megengedett egy függőleges helyzetű 



 44 

zöld sáv látható, melyre, ha jobb egérgombbal rákattintunk, akkor szintén megjelenik a 

„Menesztés” menüpont, és a további lépések megegyeznek a fent megemlítettekkel.  

Egyéb tudnivalók: 

Azok a vonatok, amelyek az adott szolgálati helyen menetrend szerint áthaladnak, 

azoknak nem kell menesztést adni, csupán a kijárati jelzőt – ha van – továbbhaladást 

engedélyező állásba állítani, de ez csak az engedély birtokában! 

Vannak olyan, a szolgálati helyen megálló vonatok (pl.: tehervonat), amelyeket nem kell 

meneszteni, hanem szintén az adott kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésének 

megjelenésére indulnak meg. Azokon a szolgálati helyeken ahol nincs kijárati jelző, ott a 

helyszínrajzra előírt esetet kell alkalmazni, amikor nincs az adott szolgálati helyen kijárati 

jelző. 

Arról, hogy mely vonatokat kell meneszteni, és melyeket nem, azt az adott vonat 

menetrendjéből tudjuk megállapítani úgy, hogy a vonatablakának a menüsora alatt a 

„Menesztés szükséges” szövegrészt látjuk. Amennyiben ezt a szövegrészt nem látjuk, 

akkor a vonatot nem kell meneszteni, hanem csak a jelzőt kezelni neki. 

 

3. Indulási idő közlése 

Miután vonatunk elindult, a tényleges indulási idejét közölni kell, amelyre szintén két 

lehetőség van. 

a. Kommunikációs segéd: 

A 2. pontban említett módon megnyitjuk a kommunikációs segédet, amelyen a már a 

zöld sávban lévő vonatszámot kijelöljük (nem fog a színe megváltozni), és rá kattintunk az 

„Indulási időközlés” gombra. Ebben az esetben is feljön egy ablak, amivel semmi dolgunk 



 45 

sincs, mint az „OK” gombra kattintani, abban az esetben, hogyha a vonat a megadott 

időben elindult. Amennyiben ez az időpont helytelen azt javítani kell, és úgy kell az „OK” 

gombra kattintani. 

 
 

Miután az „OK” gombra rákattintunk, rögtön megérkezik a szomszédos szolgálati hely 

nyugtázása, abban az esetben, ha minden helyes. Amennyiben olyan adatot adtunk meg, 

ami nem felelhet meg (pl.: nem kértünk engedélyt, F2 Forgalmi Utasítás pontját be nem 

tartva), akkor a nyugtázás helyet arról ad tájékoztatást.  Ha mindent jól csináltunk, akkor 

az adott nyugtázást kapjuk meg: 

 

 

b. D55 menüből 

Ha a D55 menüből akarjuk a vonat tényleges indulási idejét közölni, akkor az adott menüt 

megnyitva, a menüsorban a „Telefon” menüpontra kattintva kiválasztjuk az adott 

szolgálati helyet, amelynek közölni akarjuk az indulási időt. A bejövő ablak menüsorában 

az „ind_adas” gombra kattintva jön be a megfelelő rendelkezés. Itt szintén mindent 

nekünk kell megadni adatot, majd ha ez kész, akkor az „OK” gombra kattintva 

nyugtázzuk.  

 
A szolgálati hely nyugtázása pedig megegyezik az „a.” pontban előírtakkal. 
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VIII. Tolatások 

1. Általános ismertető 
A tolatás a vasúton, az a vonatközlekedésen kívül minden szándékos, emberi vagy gépi erővel történő 

helyváltoztatás vasúti járművel. Tehát a tolatást nem úgy kell értelmezni, mint mondjuk egy autónál, 

hanem úgy hogyha nem vonatként közlekedik, akkor tolat. Ide tartozik például: a mozdonyok 

vonatról történő lejárása/rájárása, egyik vágányról a másik vágányra történő átállás, stb. A tolatást 

egy személynek kell vezetnie, aki a tolatásvezető. Munkája hogy a tolatócsapatban résztvevő 

dolgozókat irányítsa és ellenőrizze, hogy megfelelően végzik-e a munkájukat. A tolatásvezető viszont 

egyedül nem dönthet a tolatási mozgásokról. Erről a forgalmi szolgálattevőtől kell engedélyt kérni, 

illetve a forgalmi szolgálattevő a részére elrendeli a tolatást, és így az elvégzendő feladatokat is közli 

vele, amit a tolatásvezető részére, illetve a mozdonyvezető részére meghatározott esetekben csak 

szóban, illetve további meghatározott esetekben pedig szóban és írásbeli rendelkezéssel.  

 

2. Működése: 
A program a tolatást a következő módon lehet végrehajtani. Az adott vonat ablakát megnyitva 

először át kell kapcsolnunk „tolató” üzemmódba a vonatot, ugyanis ennek hiányában akadályozzuk a 

tolatás akadálymentes végrehajtását a programban. Ezt az átkapcsolást a vonat ablakában a 

„Tolatás” menüpont alatt a „Tolatás gombra kattintva tudjuk beállítani. Fontos szabály, hogy ezt csak 

akkor tudjuk át- és visszaállítani, ha az adott vonat nem végezz semmilyen mozgást. 

 



 47 

Ezután be kell állítani a tolatásnak az útvonalát, amelyet a „célra mutat” gomb (előző kép segítség 

ennek a gombnak megtalálásához), ahol bejön az adott szolgálati hely, ahol a vonat éppen 

tartózkodik, és a vágányoknál egy függőleges helyzetű kék vonal található, amelyek a tolatási pontok. 

Ha ezek bármelyikére rákattintunk, akkor egy kis ablak feljön, amely megkérdezi, hogy az adott 

szerelvénnyel történő tolatás az adott tolatáspont előtt, vagy után, vagy ezen keresztül történjék. Az 

utóbbit akkor kell használni, amikor olyan helyre akarjuk vinni a járművet, amelynél menetirányváltás 

szükséges, és ezáltal megjelöljük, hogy először addig közlekedjen, majd pedig utána a célként 

megjelölt helyre megy. Viszont ezek a támpontok nemcsak a kék sávoknál, hanem az összes jelzőnél 

is megtalálható, azaz ha azokra is rákattintunk az említett ablakban, akkor ugyanezek a menüpontok 

közül tudunk választani. 

 

Miután megadtuk a szükséges információkat a program végrehajtja a tolatást, amennyiben 

lehetséges végrehajtani, mert a program mielőtt a szerelvényt elindítaná, leellenőrzi, hogy az adott 

szerelvény oda el tud-e jutni. Ha minden megfelelt az ellenőrzés során, akkor az 1. képen lévő üres 

táblázatban megjelenik a tolatási mozgása, amely után bizonyos tevékenységeket lehet (vasúton 

szolgáltatásokat) kijelölni, amelyet a táblázat mellett láthattok az 1. képen. 

IX. Fogalom meghatározások 
Fogalom meghatározások nem vasutas felhasználók részére. 

Alakjelző A jelzési képet nappal karral, tárcsával, sötétben a felszerelt lámpával vagy 
fényvisszaverő kialakításával adja. 

Állítóemeltyű Mechanikus berendezéseken a váltók és jelzők állítására szolgáló karok. 
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Bejárati jelző Az állomásra/szolgálati helyre történő behaladást megtiltó vagy 
engedélyező jelző. Jelzése: Nyomtatot nagy betűkkel. 

Biztosítóberendezés Az olyan vasúti közlekedést elősegítő mechanikus vagy elektronikus 
eszközök, amelyek átállítják,felügyelik, az adott állomási, nyíltvonali 
berendezéseket, megakadályozzák a balesetek bekövetkezését. 

Biztosított jelző A jelző és az egyéb berendezések között szerkezeti függés van. 

Blokk mezők Mechanikus berendezéseken feladatcsoportokat összefogó szerkezeti 
elemek. 

Fényjelző A jelzési képet a beépített lámpákkal adja. 

Feszültségmentesítés A felsővezeték villamos kikapcsolása. 

Helyszíni állítású váltó A váltó kézzel az adott helyen és időben állítható kitérő. Felszerelhető 
váltózárral is. 

Kapcsolási rajz Az elektronikai hálózat összeköttetéseit bemutató ábra. 

Kijárati Jelző Az állomásra/szolgálati helyre történő kihaladást megtiltó vagy 
engedélyező jelző. Jelzése: Nyomtatot "K" vagy "V" és a vágány száma. 

Központi állítású váltó A váltót egy helyről az állítóközpontból vagy a forgalmi irodából 
vonóvezetékkel vagy villamos úton lehet állítani. 

Menesztés A vonat engedélye az indulásra. 

Nem biztosított jelző A jelző és az egyéb berendezések között szerkezeti függés nincs. 

Sikkasztósaru A vonat kisiklasztására szolgáló biztonsági eszköz 
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Tolatásjelző A tolatási mozgást szabályzó jelző 

Vágányút A vonat közlekedésére beállított útvonal. 

Vágányzár  Olyan esemény (építés, karbantartás, rakodás, tisztítás stb.) amely kizárja 
az adott szakaszon a vonatközlekedést 

Vágányzáró sorompó Pályarészeket elzáró biztonsági eszköz gyakran használják együtt 
siklasztósaruval. 

Váltófelvágás Az a forgalmi esemény mikor a vonat a berendezés kezelése nélkül, 
magának, a kerekeivel állítja a váltót. 

Váltózár Olyan berendezés, amely állításához, kiegészítő eszközre - kulcsra- van 
szükség. 

 


