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1. Bevezető 

Az eddigi tapasztalatok, illetve időközben bekövetkezett módosítások miatt a Végrehajtási 

Utasítás aktualizálása vált szükségesé. A módosítások dőlt betűvel kerülnek a szövegben 

megjelenítésre, illetve a módosítás mellett a margón vastag fekete vonal is jelöli azt a szakaszt, 

ahol a módosítás bekövetkezett. 

2. Az utasítás személyi és területi hatálya 

Az utasítás személyi hatálya kiterjed a forgalmi feladatot ellátó munkakörben dolgozó 

munkavállalókra, továbbá azon dolgozókra, akiknek a tevékenysége a forgalom 

lebonyolításával, biztosításával összefügg, valamint az adott szakterületre érvényes 

rendelkezési, intézkedési, illetve ellenőrzési joggal rendelkezőkre. 

Az utasítás területi hatálya az Angyalföld kocsiszín Lehel tér M irányú megállóhely peron 

elejétől, a szánszerkezet síkjától a csonkavágány végéig terjed. 

3. A végállomás kialakítása 

A végállomás Angyalföld kocsiszínnél, a közúti forgalomtól különválasztva lett kialakítva. Az 

„A” főjelző és a V2 jelű váltó közötti szakaszt közút keresztezi, a közúti járművek részére 

kihelyezett keresztező villamos pályára utaló veszélyt jelző táblával. A végállomás két átmenő 

vágány között elhelyezkedő, egy csonkavágányos fejvégállomás. A V1 és V2/3 jelű váltók által 

határolt területen, a két átmenő vágány között egy osztályozó vágány található, ezen –az „A” 

jelű főjelző előtt– egy szerelvény várakozhat a Lehel tér felé haladó forgalom zavarása nélkül, 

amíg a csonka vágány foglalt. A végállomás kialakítása lehetővé teszi az átmenő vágányokról 

járművek visszafogását mindkét irányba, ebben az esetben a visszafogó járművek az átmenő 

vágányok között elhelyezkedő vágányt keresztezik. 

A végállomás helyszínrajza az 1. számú mellékletben látható. 

4. A végállomáshoz tartozó váltók 

A végállomáshoz hét váltó tartozik: 

 V1 (K3017) járművezető által távvezérlés útján állítható váltó,   

 V2/1 (K3014) átszelési kitérő, helyszíni kézi állítású, kulisszás visszacsapó váltó 

 V2/2 (K3014) átszelési kitérő, helyszíni kézi állítású, kulisszás visszacsapó váltó 

 V2/3 (K3014) átszelési kitérő, kulisszás váltója, a csonkavágány felől kitérő irányban 

bilincselve 

 V2/4 (K3014) átszelési kitérő, kulisszás váltó 

 V3 (K3015) kulisszás visszacsapó váltó, egyenes irányban bilincselve 
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 V4 (K3013) kulisszás visszacsapó váltó, egyenes irányban bilincselve 

5. Közlekedési korlátozások 

A végállomás csonkavágányára legfeljebb 47 méter hosszú szerelvénnyel szabad behaladni. A 

csonka vágányra üzemszerűen csak egy szerelvény haladhat be. 

6. A végállomás lejtviszonyai 

A végállomás a csonkavágány vége felé 1,5‰ esésben fekszik. 

7. A végállomás jelző- és váltóállító berendezésének leírása, közlekedési rendje 

A végállomás V1 jelű, távvezérlésű váltójának állítása a járművezető által szánszerkezet 

segítségével állítható. A végállomás csonkavágány felőli oldalán jelzőberendezés is üzemel, 

mely 3 db kétfogalmú főjelzővel szabályozza a villamosok forgalmát: 

 „A” főjelző: az átszelési kitérő előtti főjelző. A csonkavágányra történő behaladást 

szabályozza. 

 „B” főjelző: a csonkavágány és az Újpest-központ M irányú vágány között található 

főjelző. A csonkavágányról történő kihaladást szabályozza. 

 „C” főjelző: Az Újpest-központ M irányú vágány jobb oldalán található főjelző. A Lehel 

tér M felől érkező járművek közlekedést szabályozza. 

Az „A” főjelző – amennyiben nincs jármű a csonkavágányon – „Szabad a továbbhaladás” jelzést 

ad, a jármű behaladhat a végállomás csonkavágányára. Ilyenkor az „A” főjelző „Tilos a 

továbbhaladás" jelzésre vált. A „B” és „C” főjelzők „Tilos a továbbhaladás” jelzést mutatnak, 

amíg gombnyomással vagy az áramszedővel a lazavezeték alatt áthaladva másik jármű be nem 

jelentkezik.  

A csonkavágányról történő kihaladás előtt a járművezető a „B” jelű főjelző oszlopával egy 

vonalban lévő másik oszlopon elhelyezett „Menet” feliratú nyomógombbal „Szabad a 

továbbhaladás” jelzést kér a „B” jelű főjelzőre, miután meggyőződött arról, hogy Angyalföld 

vasútállomás megállóhelyről másik jármű nem indult el Újpest-központ M felé. A „B” főjelzőn 

megjelenő „Szabad a továbbhaladás” jelzésről visszajelentést „B szabad” feliratú lámpa ad a 

kezelő felületen. Ha bármely okból szükséges, a menet törölhető „menet törlés” feliratú 

nyomógomb segítségével.  

A „C” főjelzőt a Lehel tér M felől érkező jármű a munkavezetékre szerelt érzékelő elem alatt 

áthaladva állítja magának „Szabad a továbbhaladás” jelzésre, ha a „B” főjelzőre még nem 

kezdeményeztek „szabad a továbbhaladás” jelzést. Amennyiben igen, a „C” főjelző csak akkor 
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vált „Szabad a továbbhaladás” jelzésre, ha a csonkavágányról a jármű kihaladt az Újpest-

központ M irányú vágányra. 

A jelzőberendezés nem szabályozza az összes lehetséges menetet, csak a középső 

csonkavágányra való behaladást, illetve az onnan történő Újpest-központ irányú kihaladást! 

7.1. Általános rendelkezések 

A jelzésekre vonatkozó utasítás előírás szerinti értelmezése, végrehajtása, illetőleg a 

biztonsági intézkedések azonnali megtétele a közlekedésben részt vevő valamennyi 

munkavállaló részére kötelező. 

Ha az észlelt jelzések értelme tekintetében a legkisebb kétely is felmerül, a helyzet tisztázásáig 

a járművet meg kell állítani, illetve az álló járművet elindítani nem szabad! 

7.2. Behaladás a csonkavágányra 

A jármű a V1 jelű, járművezető által távvezérlés útján állítható váltó kitérő állásán, az „A” 

főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzésére, az átszelési kitérő, V2/1 jelű kézi állítású, 

ellensúlyos váltóján egyenes és a V2/3 jelű kulisszás bilincses váltót egyenes irányban hasítva 

halad be a csonkavágányra. 

Az „A” főjelző előtt – ha szükséges – egy legfeljebb 45 méter hosszú szerelvény várakozhat a 
Lehel tér M irányába közlekedő járművek zavarása nélkül. 

7.3. Áthaladás a végállomáson Újpest-központ M felé 

A „C” főjelzőt a Lehel tér M felől érkező jármű a munkavezetékre szerelt érzékelő elem alatt 

áthaladva állítja magának „Szabad a továbbhaladás” jelzésre, ha a „B” főjelzőre még nem 

kezdeményeztek „Szabad a továbbhaladás” jelzést. Amennyiben igen, a „C” főjelző csak akkor 

vált „Szabad a továbbhaladás” jelzésre, ha a csonkavágányról a jármű kihaladt az Újpest-

központ M irányú vágányra. A „C” főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése esetén, a jelző 

mellett elhaladva, a V3 jelű váltón át halad be a villamos a megállóhelyre. 

Amennyiben az Újpest-központ M irányú megállóhelyen szerelvény tartózkodik, a „Szabad a 

továbbhaladás” jelzéskép ellenére a jelzővel egyvonalban meg kell állni. Elindulni akkor 

szabad, ha a megállóhelyről a szerelvény Újpest-Központ M vagy a kocsiszín felé elindult, vagy 

a Gyöngyösi utca felé visszafogást követően a V3 számú váltó biztonsági határát elhagyta. 

Kivételt képez, ha az Angyalföld kocsiszín megállóhelyen tartózkodó szerelvény vezetője, vagy 

a helyszínen lévő, vasútvállalat alkalmazásában álló jelzések adására jogosult munkavállaló 

kézi jelzéssel, vagy élőszóban erre engedélyt ad, vagy a munkát irányító személy, illetve a BKV 

Zrt. Fődiszpécserszolgálata erre utasítást ad (például csatolás esetén). 
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7.4. Kihaladás a csonkavágányról 

A járművezető a „B” főjelzőnél elhelyezett „Menet” feliratú nyomógombbal a „B” főjelzőre 

„Szabad a továbbhaladás” jelzést vezérel. A villamos a „B” főjelző „Szabad a továbbhaladás” 

jelzésére az átszelési kitérő V2/3 jelű kulisszás bilincses, valamint a V2/2 ellensúlyos váltóján 

kitérő irányban áthaladva és a V3 jelű kulisszás bilincses váltót kitérő irányban hasítva áll be a 

felszállóhelyre. A „B” főjelzőre „Szabad a továbbhaladás” jelzési kép csak akkor vezérelhető ki, 

ha a ”C” főjelző „Tilos a továbbhaladás” jelzést ad. 

Amennyiben a „Menet” nyomógomb megnyomását követően a „B” főjelzőn megjelent a 

„Szabad a továbbhaladás” jelzés, de bármilyen oknál fogva a csonka vágányról   a jármű nem 

halad ki, a megkért „Szabad a továbbhaladás” jelzés a „Menet törlés” gomb megnyomásával 

törölhető.  

 A „Menet” nyomógomb működtetését a berendezés nem tárolja el. Amennyiben a kérés azt 

követően történt meg, hogy Angyalföld vasútállomás felől a berendezésbe egy másik jármű 

bejelentkezett, akkor a kérést meg kell ismételni azt követően, hogy a „C” jelű főjelző mellett 

a másik jármű elhaladt. 

7.5. Áthaladás a végállomáson Lehel tér M felé 

Az Újpest-központ M felől érkező jármű a V1 jelű váltó egyenes állásán, a V4 jelű kulisszás váltó 

egyenes állásán halad Lehel tér M felé.  

7.6. Közlekedés a végállomáson a jelző- és váltóállító berendezés zavara esetén 

Ha a V1 jelű váltó távvezérlés útján nem állítható, akkor a járművezető kötelessége a váltó 

használhatóságának forgalmi feltételeinek meggyőződése mellett (F.1–F.2. számú jelzési és 

forgalmi utasítás 8.6.2.), azt - amennyiben szükséges - helyszíni kézi váltóállítással a kívánt 

irányba állítani. A járművezető az „A” főjelző mellett akkor haladhat be a csonkavágányra, ha 

meggyőződött róla, hogy azon nem tartózkodik másik jármű. (F.1–F.2. számú jelzési és 

forgalmi utasítás 11.10.) 

A jelzőberendezés zavara esetén a csonkavágányról kihaladó jármű az F.1–F.2. számú jelzési 

és forgalmi utasítás 11.9., 11.10., valamint 11.12., 11.13., 11.15. pontjainak megfelelően, 

körültekintéssel, fokozott óvatossággal indulhat, úgy, hogy a csonkavágányról a felszállóhely 

felé induló járművel elsőbbséget kell adni a Lehel tér M felől érkező jármű részére.  

A Lehel tér M felől érkező járműnek elsőbbsége van a csonkavágányról kihaladni szándékozó 

járművel szemben (F.1–F.2. számú jelzési és forgalmi utasítás 11.12.), de az Újpest-központ M 

irányú vágányon érkező járművezetőnek minden esetben meg kell győződnie róla, hogy 

amennyiben a csonka vágányon szerelvény áll, az nem indult még el Újpest-központ M felé.  
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A váltók és a jelzőberendezés zavara esetén azok használhatatlanságát a járművezetőnek 

jelentenie kell a munkát közvetlenül irányító személy részére. A főjelzők használhatatlansága 

esetén az F.1. - F.2. számú jelzési és forgalmi utasítás 11.12. és 11.15. pontjában leírtak szerint 

kell eljárni.  

8. Jelzőberendezéssel nem szabályozott menetek 

8.1. Visszafogás a végállomás területén keresztül a Lehel tér M felé 

Az Újpest-központ M irányú Angyalföld kocsiszín megállóhelytől a Lehel tér M felé lehetőség 

van a visszafogásra. A Lehel tér M felől érkező villamosok az Újpest-központ M irányú 

megállóhelyen végzik a visszafogást és az utascserét. Az utasok felszállása után a V3 jelű váltót 

kitérő irányban, az átszelési kitérő V2/2 és V2/4 jelű váltóján egyenes irányban, majd a V4 jelű 

váltót kitérő irányban hasítva járnak át a Lehel tér irányú vágányra. A visszafogó jármű csak 

akkor kezdheti meg a visszafogást, ha a végállomási csonkavágányon, az „A” főjelző előtt, 

illetve a V4 jelű kitérő előtt mozgó szerelvény nincs, vagy az már megállt. 

Ilyen mozgásoknál fokozott figyelmet kell fordítani a V2 jelű angolváltó (átszelési kitérő) helyes 

állására!  

Az Angyalföld kocsiszín megállóhelyről elinduló, Lehel tér M felé visszafogó szerelvénnyel 

elsőbbséget kell adni az azonos irányból, Újpest-Központ M felől érkező szerelvénynek akkor 

is, ha  az a középső vágányon át, az „A” jelző mellett a csonkavágányra kíván behaladni, illetve 

akkor is, ha az a Lehel tér M felé közlekedik. 

8.2. Visszafogás a végállomás területén keresztül Újpest-központ M felé 

Rendkívüli esetben lehetőség van a csonkavágány érintése nélküli visszafogásra (például 

jármű lekerülése esetén). A V4 jelű váltót meghaladó villamos visszafogás után az átszelési 

kitérő V2/4 és V2/2 jelű váltóján egyenes irányban haladva, majd a V3 jelű váltón kitérő 

irányban haladva éri el az Újpest-központ M irányú megállóhelyet. A visszafogó jármű, a 

visszafogást követően csak akkor indulhat el, ha a végállomási csonkavágányon, az „A”, „B” és 

a „C” főjelző előtt mozgó szerelvény nincs, vagy az már kellő távolságban megállt, a V1 jelű 

váltó előtt szerelvény nem látható vagy a megállóhelyen áll, továbbá a V3 jelű váltó után a 

megállóhelyen szerelvény nem tartózkodik. 

Újpest-központ M felé visszafogó szerelvénnyel, a V4 jelű váltóra csúccsal szemben történő 

ráhaladás előtt, elsőbbséget kell adni a középső csonkavágányról induló, és a Lehel tér M felől 

érkező, a „C” főjelző mellett közlekedő szerelvény részére is. 
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8.3. Továbbhaladás az „A” főjelző elől a Lehel tér M irányába 

Rendkívüli esetben a középső vágányról (az „A” főjelző elől) a Lehel tér M irányába is tovább 

lehet haladni. Ebben az esetben a jármű az átszelési kitérő V2/1 jelű valamint a V2/4 jelű 

váltóján kitérő irányban, majd a V4 jelű váltót kitérő irányban hasítva járhat át a Lehel tér M 

irányú vágányra.  

A jármű csak akkor haladhatja meg az „A” főjelzőt, ha a végállomási csonkavágányon, illetve a 

V4 jelű kitérő előtt Újpest központ M felől mozgó szerelvény nincs, vagy az már megállt, 

figyelembe véve az F.1.-F.2. számú Jelzési és Forgalmi utasítás 11.13. pontjában leírtakat.  

A középső vágányról a Lehel tér M utca felé vezető vágányra történő haladáskor elsőbbséget 

kell adni az Újpest-központ felől a Lehel tér M felé vezető vágányon közlekedő szerelvény 

részére. 

 

8.4. Eljárás az Újpest-központ M irányú megállóhely foglaltsága esetén 

A „C” főjelző csak a végállomási csonkavágányról kihaladó szerelvényt fedezi, az Újpest-

központ M irányú megállóhely foglaltságáról nem ad információt, ezért ha szerelvény fog 

vissza a Lehel tér M irányába, akkor is „Szabad a továbbhaladás” jelzésképet mutat. 

A Lehel tér M felől érkező szerelvénynek a „C” jelű főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése 

előtt meg kell állnia, amennyiben előtte az Angyalföld kocsiszín megállóhelyen szerelvény 

tartózkodik. Elindulni csak akkor szabad, ha a megállóhelyről a szerelvény Újpest-központ M 

vagy Angyalföld telephely felé elindult, vagy a Lehel tér M felé történő visszafogás során a V3 

jelű váltó biztonsági határát elhagyta. Kivételt képez, ha az Angyalföld kocsiszín megállóhelyen 

tartózkodó szerelvény vezetője vagy a helyszínen lévő, jelzések adására jogosult munkavállaló 

kézi jelzéssel, vagy élőszóban erre engedélyt ad, továbbá a BKV Zrt. Fődiszpécsere erre 

utasítást ad (például csatolás esetén). 

A végállomási csonkavágányról szerelvény a „B” főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzésére 

csak akkor indulhat el, ha előtte az Angyalföld kocsiszín megállóhelyen szerelvény nem 

tartózkodik. Elindulni csak akkor szabad, ha a megállóhelyről a szerelvény Újpest-Központ M 

vagy Angyalföld telephely felé elindult, vagy a Lehel tér M felé visszafogás során a V2/2 jelű 

váltó biztonsági határát elhagyta. Kivételt képez, ha az Angyalföld kocsiszín megállóhelyen 

tartózkodó szerelvény vezetője vagy a helyszínen lévő, jelzések adására jogosult munkavállaló 

kézi jelzéssel, vagy élőszóban erre engedélyt ad, továbbá a BKV Zrt. Fődiszpécsere erre 

utasítást ad (például csatolás esetén). 
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9. A végállomás területén elhelyezett Megállás helye jelzőtáblák szerepe 

A végállomás területén „Megállás helye” jelzőtábla, a végállomás csonkavágánya felett, az 

ütközőbak előtt 12 méterrel került elhelyezésre. A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy 

T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnyel a „Megállás helye” jelző síkjában kell 

megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnyel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az 

ütközőbak előtt kell megállni. Elindulás előtt a "B" jelű főjelzőhöz tartozó nyomógombot 

működtetni kell. 

10. Tárolási és félreállási lehetőség 

A végállomáson tárolási és félreállási lehetőség csak a 12-es villamos forgalmának zavarása 

nélkül történhet, ezen kívül tárolásra és félreállításra Angyalföld kocsiszín területén van 

lehetőség. 

11. Az utasok le- és felszállása, a járművek indulása 

Újpest-központ M felé történő visszafogáskor az utasok leszállása a Lehel tér M irányú, 

felszállása az Újpest-központ M irányú, Angyalföld kocsiszín megállóhelyén történik. A Lehel 

tér M felé történő visszafogáskor az utasok le- és felszállása is az Újpest-központ M irányú 

Angyalföld kocsiszín megállóhelyén történik. 

A csonkavágányról a forgalmi járatok járművezetői a forgalmi munkalapon szereplő 

menetrendi indulás időpontja előtt 3 perccel, vagy a munkát közvetlenül irányító személy 

utasítására, önindítós jelleggel kérnek „Szabad a továbbhaladás”! Mind a rendkívüli, mind a 

forgalmi járatok, vezetői a „Szabad a továbbhaladás” jelzés kérésekor lehetőség szerint ne 

akadályozzák az Angyalföld vasútállomás felől érkező járművek folyamatos haladását.  

amennyiben a főjelzők használhatatlanok, vagy az utasítás szerint érvénytelenítésre kerültek, 

a csonka vágányról kihaladó jármű vezetőjének elsőbbséget kell adnia az Angyalföl 

vasútállomás megállóhely felől érkező jármű részére. 

11.1. Az utastájékoztató berendezés kezelése 

Utastájékoztató berendezés a végállomáson nincs. 

12. A végállomás nyitása, zárása 

Végállomási helyiség nincs külön kiépítve, a kocsiszíni tartózkodó vehető igénybe, amely a 

255-02 telefonszámon érhető el.   
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13. Eljárás rendkívüli események esetén 

Rendkívüli helyzetben konkrét előírások hiányában is köteles minden munkavállaló elvégezni 

a munkáját a kialakult szakmai szokásoknak, fogásoknak megfelelően úgy, ahogy az megítélése 

szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb. 

A rendkívüli eseményt a járművezetőnek a munkáját közvetlenül irányító személynek 

jelentenie kell, és a továbbiakban a kapott utasítás szerint kell eljárnia.  

A távolbalátás korlátozottsága (KRESZ szerint: korlátozott látási viszonyok) esetén a 

sebességet úgy kell mérsékelni, hogy a belátható útszakaszon belül a szerelvénnyel 

biztonságosan meg lehessen állni. A fent szabályozottaktól eltérő járműmozgások csak 

rendkívüli esetben, csak helyszíni felügyelettel hajthatók végre. 

13.1. Közlekedés szerelvény tolása, illetve vontatása esetén 

Tolt, illetve vontatott szerelvénnyel az F.1–F.2. számú jelzési és forgalmi utasítás 12.9. és 

12.10. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. 

Ha a szerelvény nem fér be a végállomás csonkavágányára, akkor a szerelvényt szét kell 

csatolni. A szétcsatolásnál ügyelni kell arra, hogy tolás esetén, a szerelvénnyel úgy kell 

megállni, hogy a tolt szerelvény a csonkavágányon legyen, a toló szerelvény pedig egy 

kerékpárjával se haladja meg a V2/3 jelű váltót. 

14. Egyéb rendelkezések 

 
Ezen rendelkezés hatályba lépésével egyidőben a 2020. október 5-től hatályos Végállomási 
Végrehajtási Utasítás hatályát veszti.  
 
Budapest, 2021. december 20. 
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1.sz. melléklet: A végállomás helyszínrajza 

 


