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1. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

1.1. Az utasítás célja 

 

A nagyvasúti villamos vontatási felsővezetéki berendezések (továbbiakban: 

felsővezetéki berendezések) üzemben tartója jelen utasításban határozza 

meg: 

- a felsővezetéki berendezések biztonságos üzemvitelére vonatkozó 

követelményeket, 

- a munkavállalók életét, testi épségét munka közben biztosító 

rendszabályokat, ideértve az oktatásra és alkalmasságra, valamint a 

biztonságos üzemvitellel kapcsolatos kötelességekre vonatkozó 

szabályokat, 

- az élet- és vagyonbiztonság feltételeit megteremtő egyéb szabályokat. 

Az utasítás által nem érintett, kapcsolódó területekre vonatkozó szakmai 

szabályozást az E102 sz. utasítás: A felsővezetékes villamos üzemi munka 

végzésére c. utasítás tartalmazza. 

 

2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 

2.1 Az utasítás hatálya 

 

2.1.1. Személyi hatály 

Az utasítás személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik 

villamosított vasútvonalakon a biztonsági övezeten belül rendszeresen, 

vagy átmenetileg munkát végeznek. 

 

2.1.2. Tárgyi és területi hatály 

Az utasítás tárgyi és területi hatálya kiterjed: 

- mindazokra a rendszerében 25 kV-os és 2x25 kV-os, 50 Hz váltakozó 

feszültséggel üzemszerűen táplált, helyhez kötött felsővezetéki 



berendezésekre, melyek fölött az üzemben tartó üzemi szempontból 

rendelkezik; 

- a felsővezetéki berendezés biztonsági övezetén belül levő egyéb 

berendezésekre; 

- a felsővezetéki berendezések és tartozékaik létesítésére, átalakítására 

és bontására is, ha: 

o ennek során a berendezések egy része feszültség alatt van, vagy ha 

feszültségmentes részei rendellenesség miatt feszültség alá kerülhetnek, 

vagy 

o a berendezések a már üzemben levő berendezések biztonsági övezetén 

belül vannak. 

Az utasítás előírásait alkalmazni kell a felsővezetéki berendezések 

tervezésekor, létesítésekor, üzemeltetésekor és megszüntetésekor is. 

Nem vonatkozik az utasítás az üzemen kívül helyezett felsővezetéki 

berendezésekre. 

 

2.1.3. Időbeli hatály 

Jelen utasítás kihirdetésének időpontjától lép hatályba. 

 

2.1.4 Technikai hatály 

Jelen utasítás tekintetében az utasítás hatálya az alábbi berendezésekre 

terjed ki: 

- táplálási irányból az alállomás kitápláló szakaszolóról elmenő 

tápvezetékre, 

- a 25kV-ról táplált kisfeszültségű fogyasztók esetében a 25kV-os 

leválasztó szakaszolókkal bezárólag, 

- előfűtő telepeknél a 25kV-os leválasztó szakaszolóval bezárólag. 

 

2.2. A kidolgoztatásért és karbantartásért felelős 

 

Az utasítás kidolgoztatásáért és karbantartásáért az üzemeltető központi 

erősáramú szervezetének vezetője felelős. 

 

2.3. Az utasítás értelmezése 

 

Az utasítás értelmezési kérdéseinek eldöntésében az üzemeltető központi 

erősáramú szervezete részéről meghozott állásfoglalás a mérvadó. 

 

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

3.1 Alállomási tápszakasz (továbbiakban tápszakasz) 

 

A felsővezeték hálózat azon villamosan elkülönülő, területileg 

körülhatárolt része, amelyet egy alállomás energiával rendeltetésszerűen 

táplál. 

 

3.2 Biztosítóberendezési szervezet 

 

Az a szervezet, mely a vasúti vonalhálózat körülhatárolt része felett 

biztosítóberendezési szempontból rendelkezik. 

 

3.3 Érintésvédelmi földelés 

 

Az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de bármilyen okból esetleg 

feszültség alá kerülő vezető anyagú szerkezetek és a sínhálózat közötti 

vezető kapcsolat. 

 

3.4 Fázishatár 



 

Két szomszédos alállomás tápszakaszait, vagy egy alállomás tápszakaszait 

elválasztó felsővezetéki berendezés. 

 

3.5 Feljogosító szervezet 

 

Az üzemeltető központi erősáramú szervezete, amely személyeket, vagy 

szervezeteket felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére 

feljogosíthat. 

 

3.6 Feljogosított szervezet 

 

Olyan szervezet, amely a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére 

helyhez, időhöz és feladatkörhöz kötött írásbeli megbízással 

(szerződéssel, felhatalmazással) ezáltal jogosultsággal, hatáskörrel és 

felelősséggel rendelkezik. A szervezet, a jogosításban meghatározott 

működési körben önálló döntési és irányítási jogkörrel is bír. 

 

3.7 Feljogosított személy 

 

Olyan személy, aki a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére 

helyhez, időhöz és feladatkörhöz kötött írásbeli megbízással (lásd 3. 

Függelék), ezáltal jogosultsággal, hatáskörrel és felelősséggel 

rendelkezik. Megbízást csak az E.101 és az E.102 (A FELSŐVEZETÉKES 

VILLAMOS ÜZEMI MUNKA SZABÁLYOZÁSA) utasításokból vizsgázott személyek 

kaphatnak. 

 

3.8 Felsővezeték biztonsági övezete (továbbiakban: biztonsági övezet) 

 

A felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeinek 

a talajra eső vetületétől mért vonalon 5 méteren belül, állomáson 10 

méteren belül eső terület. 

 

3.9 Felsővezetékes szakközeg (továbbiakban: szakközeg) 

 

Feljogosítás alapján a megközelítési távolságon belül munkát végzők 

biztonságos munkavégzési körülményeinek kialakításával és a munka során a 

felsővezetéki berendezések állapotának ellenőrzésével kapcsolatos 

tevékenységet ellátó személy. 

 

3.10 Felsővezetékes személyzet 

 

A felsővezetékes szolgálat személyzetének azon része, amely feljogosítás 

alapján felsővezetékes villamos üzemi munkát végez. 

 

3.11 Felsővezetékes szolgálat 

 

A feljogosító szervezet által megbízott szervezet, amely a felsővezetéki 

berendezések körülhatárolt részén felsővezetékes villamos üzemi munkát 

végez. Ennek részét képezik a MÁV Csoporton kívüli karbantartást végző 

vállalkozások és a MÁV Csoport szakmai területi szervezete is. 

 

3.12 Felsővezetékes villamos üzemi munka 

 

A felsővezetéki berendezések felügyelete, ellenőrzése, vizsgálata, 

kezelése, karbantartása, bővítése, átalakítása, bontása, üzemzavar-

elhárítása, illetve az ezekkel összefüggésben álló teendők. 

 



3.13 Felsővezeték hálózat 

 

A vasúti vonalhálózat villamos vontatási üzemét lehetővé tevő 

felsővezetéki berendezések összessége. 

 

3.14 Felsővezetéki berendezések 

 

Azok a berendezések, amelyek biztosítják a villamos vontatójárművek 

áramszedős energiavételezését, illetve a felsővezetékről táplált egyéb 

fogyasztók céljára a villamos energiát elosztják és szállítják. 

 

3.15 Feszültség alatt álló berendezés 

 

Feszültség alatt állónak kell tekinteni a felsővezetéki, vagy azzal 

vezető kapcsolatban álló egyéb berendezést mindenkor, ha a 

feszültségmentes állapot összes feltétele egyidejűleg nincs teljesítve. 

 

3.16 Feszültségmentesítés 

 

Az a folyamat, melynek során a villamos berendezés feszültségmentes 

állapotba kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17 Feszültségmentes állapot 

 

A villamos felsővezetéki berendezés feszültségmentes állapotban van, ha: 

1. kikapcsolták, illetve minden lehetséges tápláló forrásról 

leválasztották, 

2. a visszakapcsolást letiltották és meggátolták, 

3. az üzemszerűen feszültség alatt álló részeket kikapcsolás és 

leválasztás után földelték. Ez egyúttal a rendszer rövidre zárását is 

jelenti, 

4. a feszültségmentes rész határait az érdekeltek tudomására hozták. 

 

3.18 Feszültség alá helyezés 

 

Az a folyamat, melynek eredményeképpen a villamos berendezés 

feszültségmentes állapota megszűnik és feszültség alatt lévő vezetékkel 

vezetői kapcsolatba kerül. 

 

3.19 Forgalmi szervezet 

 

Az a szervezet, mely a vasúti vonalhálózat körülhatárolt része felett 

vasútforgalmi szempontból rendelkezik. 

 

3.20 Idegen személyzet 

 

Azok a személyek, akik nem tartoznak az üzemi személyzethez, de 

munkájukat az Utasítás hatálya alá eső területen végzik és ezért rájuk az 

utasítás személyi hatálya kiterjed. 

 

3.21 Járműtelep 



 

Jelen utasítás szerint, járművek karbantartására, javítására, tárolására 

szolgáló, villamosított vágányokkal rendelkező szolgálati hely. 

Különleges áramköri kialakítással is készülhetnek, személykocsik fűtési 

próbaberendezéseit is tartalmazhatják. 

 

3.22 Karbantartó 

 

Az üzemeltető szervezeti egysége, vagy az általa megbízott gazdasági 

társaság, mely szerződés alapján a felsővezetéki berendezés 

karbantartását és/vagy üzemzavar elhárítását végzi. 

 

3.23 Kioktatott személy 

 

Az a személy, aki az utasítás hatálya alá tartozó villamos berendezés 

használatára és kezelésére, valamint a használat és kezelés közben 

előforduló veszélyekre, továbbá az ezek ellen védő intézkedésekre 

bizonyíthatóan kioktatást nyert. 

 

3.24 Közúti magas rakomány 

 

4 méternél magasabb közúti jármű, vagy közúti járművel továbbított 

rakomány. 

 

3.25 Megközelítési távolság 

 

A megközelítési távolág az a távolság, melynél kisebb távolságra a 

villamos felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt lévő részeit még 

véletlenül sem szabad megközelíteni. 

A megközelítési távolság általános mértéke 2 m. 

A megközelítési távolságot a szomszédos vágányon közlekedő villamos 

mozdonyok áramszedőinek félszélességével növelt (1,2 méter) értékével 

kell figyelembe venni! 

A mechanikai védelemmel ellátott berendezés estén a berendezés a 

megközelítést megakadályozó védelemig megközelíthető. 

 

3.26 Munkahelyi földelés 

 

Földelés, melyet ezen utasítás hatálya alá tartozó berendezéseken végzett 

munkák tartamára élet-, és testi épség védelme céljából ideiglenesen 

létesítenek, vagy amelyet az üzemi földelésen végzett munkák miatt 

alkalmaznak. 

 

3.27 Pályalétesítményi szervezet 

 

Az a szervezet, mely a vasúti vonalhálózat körülhatárolt pályaszakasza és 

annak tartozékai felett pályalétesítményi szempontból rendelkezik. 

 

3.28 Szakképzett személy 

 

Az a személy, akinek az utasítás hatálya alá eső villamos berendezéseken 

végzendő munkára képesítése van. 

 

3.29 Szolgálati hely 

 

Jelen utasítás szempontjából minden olyan hely, ahol villamos üzemi 

rendelkezések adása, vagy vétele történik, illetve ezzel kapcsolatos 

tevékenységeket végeznek, vagy végezhetnek. 



 

3.30 Szolgáltató vasúti szervezet 

 

Az a szervezet, mely a vasúti vonalhálózaton személyszállítási, 

árufuvarozási, és/vagy vonattovábbítási tevékenységet végez. 

 

3.31 Távközlési szervezet 

 

Az a szervezet, mely a vasúti vonalhálózat körülhatárolt része felett 

távközlési szempontból rendelkezik. 

 

3.32 Üzembe helyezés 

 

Az a munkafolyamat, amelynek során 

– az új vagy jelentősebb átalakításon átesett villamos berendezés(rész) 

az elkészültét követően, 

– vagy a már üzemben volt berendezés tartós feszültségmentes állapot után 

ismételten – kerül üzemi használatra. 

Tartósnak tekintendő a fél éves időtartamot meghaladó feszültségmentes 

állapot. 

 

3.33 Üzemen kívüli állapot 

 

A felsővezetéki berendezés azon állapota, amikor a berendezés(rész) 

bármely ok miatt a villamos vasútüzemből kizárásra került, illetve a 

villamos vasútüzem felvétele még nem történt meg. 

 

3.34 Üzemen kívül helyezés 

 

Az a folyamat, amelynek eredményeképpen a felsővezetéki berendezés üzemen 

kívüli állapotba kerül. 

 

3.35 Üzemi földelés 

 

A villamos vontatójárművek továbbá a felsővezetékről táplált egyéb 

fogyasztók (pl. segédüzemi transzformátor, szerelvény előfűtő berendezés) 

visszatérő üzemi áramát továbbító vezetők. 

 

3.36 Üzemi munka 

 

A villamosított vasútvonalakon a vasútüzem működtetése érdekében végzett 

tevékenység. 

 

3.37 Üzemi személyzet 

 

Azon személyek, akik villamosított vasútvonalakon rendszeresen üzemi 

munkát végeznek. 

 

3.38 Üzemben tartó 

 

A felsővezetéki berendezés tulajdonosa által kezelői joggal megbízott 

szervezet. 

 

3.39 Üzemeltető 

 

Az üzemben tartó által megbízott üzemeltetői szervezeti egység, vagy 

gazdasági társaság, amely az üzemi berendezéseket annak tulajdonjogától 

függetlenül üzemelteti. 



 

3.40 Üzemeltető központi erősáramú szervezete 

 

Az üzemeltető szervezeti egysége, amely a szakág központi irányítási 

feladatait látja el. 

 

3.41 Üzemeltető területi erősáramú szervezete 

 

Az üzemeltető szervezeti egysége, amely a szakág területi irányítási és 

végrehajtási feladatait látja el. 

 

3.42 Üzemzavar 

 

A villamos berendezés fizikai állapotában, szilárdságában, 

állékonyságában, paramétereiben a szabványostól, vagy minőségi 

előírásoktól való olyan mértékű eltérés, melynek bekövetkezése 

korlátozza, vagy lehetetlenné teszi a berendezés rendeltetésszerű és 

biztonságos használatát. 

 

3.43 Vasúti magas rakomány 

 

A rakszelvényen a felsővezeték irányában túlérő rakomány. 

3.44 Villamos vontatójármű 

 

Önjáró, villamos energiával meghajtott vasúti jármű, amely a működéséhez 

szükséges villamos energiát áramszedőjén keresztül vételezi. 

 

3.45 Villamos berendezés 

 

A villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására és 

felhasználására alkalmas készülékekből, gépekből, szerelési anyagokból 

összeépített létesítmény. 

 

 

3.46 Villamos távhatás 

 

Az a villamos jelenség, melynek folytán a feszültség alatt álló 

berendezések közelében lévő villamos vezető anyagból készült tárgyak 

feszültsége környezetükhöz képest megemelkedik, mely feszültségemelkedés 

veszélyes mértékű is lehet. 

 

3.47 Villamos üzemirányítási szakasz 

 

A felsővezeték hálózat területileg körülhatárolt része, amelyet 

üzemirányítás céljából egy villamos üzemirányító részére az üzemeltető 

kijelöl. 

 

3.48 Villamos üzemirányítás 

 

Az üzemeltető azon tevékenysége, melynek során a hatáskörébe utalt 

villamos üzemirányítási szakasz felett villamos üzemi szempontból 

rendelkezik, és kapcsolatot tart a szakterületekkel. 

 

3.49 Villamos üzemirányító 

 

A villamos üzemirányítás feladatát ellátó, szakképzett, feljogosított 

személy. 

 



3.50 Villamos vasútüzem 

 

A villamos vontatási energiaellátó rendszer, és a felsővezetéki 

berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése, használata. 

 

3.51 Vontatási transzformátor állomás (továbbiakban: alállomás) 

 

A felsővezeték hálózatot villamos energiával ellátó helyhez kötött 

létesítmény. 

 

4. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

4.1. A munkavégzés feltétele 

 

Villamosított vasútvonalon önállóan csak az végezhet munkát, aki jelen 

utasításból kimutathatóan vizsgát tett. További rendelkezéseket az 

Oktatás, vizsgáztatás című fejezet tartalmaz. 

4.2. Magatartási szabályok 

 

A villamos felsővezetéki berendezésen, illetve annak üzemvitelével 

kapcsolatban mindenki: 

– csak azt a tevékenységet végezheti, amivel megbízták, 

– csak azon a munkahelyen dolgozhat, amelyet számára kijelöltek, és 

– csak azokat a szerszámokat, munka- és védőeszközöket használhatja, 

amelyek a rábízott feladat ellátásához szükségesek, és amelyek 

használatára kioktatták. 

 

4.3. A felsővezetéki berendezés veszélyessége 

 

A felsővezetéki berendezések üzemszerűen 25 kV feszültség alatt állnak, 

és ebből adódóan veszélyesek. A felsővezeték esetleg leszakadt, lelógó 

részeinek megközelítése esetén is fennáll az áramütés veszélye, ezért e 

részeket is feszültség alatt állónak kell tekinteni. 

A villamos felsővezetéki hálózat kialakításából adódóan mechanikai 

energiát tárol. A felsővezetéki hálózat sérülése esetén a vezeték 

csapódása balesetet okozhat. A leszakadt vezetékhez hozzáérő fémből 

készült tárgyak 25 kV-os feszültség alá kerülhetnek. 

A felsővezetéki berendezések 10 méteres környezetében lévő fémből készült 

tárgyak feszültsége környezetükhöz képest a villamos távhatás 

következtében – érintésvédelem nélkül – megemelkedhet, mely 

feszültségemelkedés veszélyes mértékű is lehet. 

 

4.4. A sínhálózat, az üzemi és érintésvédelmi földelés megbontása 

 

A felsővezetékről táplált fogyasztók visszatérő üzemi árama és a zárlati 

áramok a vasúti vágányhálózaton keresztül térnek vissza a tápláló 

alállomásra. 

A vágányhálózat megbontása, a sínszálakhoz csatlakozó üzemi és 

érintésvédelmi földelő vezeték szakszerűtlen megszakítása, eltávolítása 

életveszélyes állapotot teremthet. 

 

Sínszálak, illetve a csatlakozó vezetékek (pl. vágányfojtó transzformátor 

bekötővezetékei, „Z” kötések, érintésvédelmi és üzemi földelések stb.) 

megbontása életveszélyes. Ezek folytonosságát megszakítani csak akkor 

szabad, ha: 

– a megszakítás helyét előzetesen megfelelően áthidalták, vagy 



– az érintett és a mögöttes felsővezetéki tápszakasz 

feszültségmentesítésével a sínhálózaton keresztül folyó áram 

kialakulásának lehetőségét kizárták. 

 

Síntörés esetén a sínvégek elválása miatt az áramvezetés megsza-kad, 

ezért mindaddig, amíg a két sínvég az áthidaló vezetékkel nincs 

összekötve, a két sínvéget egyidejűleg megérinteni nem szabad. 

 

Az üzemi és érintésvédelmi földelések megbontását csak az arra 

feljogosított személyzet (felsővezetékes, pályalétesítményi és 

biztosítóberendezési szolgálat) végezheti. 

 

4.5. A felsővezetéki tartóoszlopok és berendezések védelme 

 

A villamos felsővezetéki berendezések tartóoszlopainak környezetét minden 

esetben hozzáférhetően kell tartani. A felsővezetéki oszlopokhoz 

támasztani, vagy azokra felakasztani semmit sem szabad. 

Kivételt képeznek a Jelzési Utasításban a „Jelzők, jelzőeszközök és 

figyelmeztető jelek helyé”-re vonatkozó pontban foglaltak. 

A szerkezeti részektől mért 1 méter távolságon belül anyagot elhelyezni 

nem szabad. 

A felsővezetéki berendezések közelében munkát csak úgy szabad végezni, 

hogy az ne veszélyeztesse a berendezések épségét. 

 

4.6. Tevékenység a felsővezetéki berendezés közelében 

 

4.6.1. A megközelítési távolság általános mértéke 

A megközelítési távolság általános mértéke 2 m. A villamos berendezés 

üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a berendezés közelében 

dolgozók, az általuk használt szerszámokkal, munkaeszközökkel, gépekkel, 

stb. ilyen távolságra közelíthetik meg előzetes feszültségmentesítés 

nélkül. 

 

4.6.2. Megközelítési távolság a felsővezetékes személyzet részére 

A villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a 

felsővezetékes személyzet előzetes feszültségmentesítés nélkül 1,5 m 

távolságra közelítheti meg. 

 

 

 

 

 

4.6.3. Megközelítési távolság fokozottan veszélyes munkahelyen a 

felsővezetékes személyzet részére 

A villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a 

fokozottan veszélyes munkahelyen a felsővezetékes személyzet előzetes 

feszültségmentesítés nélkül külön intézkedések mellett 0,5 m távolságra 

közelítheti meg. 

Felsővezetéki berendezés biztonsági övezetén belül munkát végezni csak az 

illetékes forgalmi szolgálatnak történő előzetes bejelentés után szabad. 

Tilos minden olyan tevékenység, amelynek során az üzemszerűen feszültség 

alatt álló felsővezetéki berendezések közvetlenül, vagy a munkához 

szükséges szerszámokkal a megközelítési távolságnál kisebb mértékben 

megközelíthetők. 

Amennyiben ez nem tartható be, a munkálatokat csak az érintett 

felsővezetéki berendezés feszültségmentesítése után, szakközeg 

jelenlétében, az általa átadott munkaengedély (1.1. Függelék) birtokában 

szabad megkezdeni és végezni. 



A munka végzése előtt a szakfelügyeletet az illetékes felsővezetékes 

szolgálattól legalább 48 órával előbb írásban meg kell rendelni. A 

megrendelésben a munka természe-tét, pontos helyét, megkezdésének 

tervezett idejét meg kell jelölni. 

A munkával kapcsolatban a munkavezető részére a szakközeg írásbeli 

munkaengedélyt köteles adni. A szakközeg megérkezése és az írásbe-li 

engedély átvétele előtt a munkát megkezdeni tilos! A szakközeg uta-

sításainak – amennyiben azok a felsővezetéki berendezésekre, illetve az 

azok közelében történő munkavégzésre vonatkoznak – feltétlenül eleget 

kell tenni. A munka befejezését a munkavezetőnek a munkaen-gedélyen 

írásban kell jelenteni a szakközeg részére. Ezáltal a munka-vezető 

felelősséget vállal azért, hogy az illető szakaszt, illetve beren-dezést 

ismét feszültség alatt állónak tekinti, az előírt óvórendszabályokat 

betartja és tőle telhetően minden eszközzel beosztottjaival be-tartatja. 

Feszültségmentesített felsővezetéki berendezés közelében munkagéppel úgy 

szabad munkát végezni, hogy a munkagép részei a feszültségmentesített 

vezetéket 1 méternél jobban ne közelítsék meg, a felsővezetéki 

berendezésben kárt ne okozzanak. 

 

4.7. Járművek tetején végzett munkák 

 

Felsővezetékkel ellátott vágányokon a vontató és vontatott jármű-vek 

tetejére, továbbá a rakományokra, amennyiben ennek során az üzemszerűen 

feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés a megközelítési 

távolságnál – 2 méternél – kisebb mértékben megközelítésre kerülne, 

felmenni tilos! 

A szükséges, járművek tetején végzendő 2 méteres megközelítési távolságon 

belüli munkavégzést az érintett felsővezetéki berendezés 

feszültségmentesítése után, szakközeg jelenlétében, munkaengedély 

birtokában szabad megkezdeni, és végezni. 

 

4.8. Locsolás 

 

Feszültség alatt álló felsővezetéki berendezések közelében vízsugárral 

locsolni, mosóberendezést használni csak akkor szabad, ha megfelelő 

óvintézkedéssel biztosított az, hogy a kötött vízsugár 2 méternél jobban 

nem közelíti meg az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki 

berendezést. 

Biztonsági övezeten belül telepített víznyerőhelyek (csapok, tűzcsapok, 

kocsitöltő-berendezések, stb.) kialakítása során gondoskodni kell arról, 

hogy azok meghibásodása esetén se tudjon a kiáramló kötött vízsugár 2 

méteres távolságnál közelebb kerülni a feszültség alatt álló 

felsővezetéki berendezéshez. 

Ha ez nem tartható be, akkor a 4.6.1 pontban leírtak szerint kell 

eljárni. 

Mezőgazdasági öntözőberendezések vízsugarának földetérési területhatára 

(folt) a felsővezeték biztonsági övezetén belülre nem kerülhet. 

 

4.9. Figyelési, értesítési kötelezettség 

 

Az üzemi személyzet köteles megfigyelni az állomásról induló, vagy azon 

áthaladó vonatokat, hogy azok a felsővezetéki berendezésekre és 

tartozékaikra nem jelentenek-e rongálási veszélyt. 

Az üzemi személyzet kötelezettsége kiterjed a felsővezetéki berendezések 

épségének megfigyelésére is. 

Rendellenesség észlelése esetén az 5. fejezetben foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 



4.10. Gallyazás, fakivágás 

 

A vasúti űrszelvény biztosítása és a kisajátítási határon belül a 

gallyazás, fakivágás a pályalétesítményi szolgálat feladata. 

A vasúti felsővezetéki berendezés megközelítési távolságán belül lévő, 

vagy oda benyúló fák és bokrok gallyazása (szükség esetén kivágása) a 

felsővezeték üzembentartójának feladata. 

Fák, bokrok telepítésekor a felsővezetéki berendezésektől akkora 

távolságot kell tartani, hogy azok a későbbiek során se veszélyeztessék a 

felsővezetéki berendezéseket. 

 

4.11. A rakodás szabályozása 

 

A felsővezetékkel ellátott vonalakra rendelt, vagy azokon átmenő 

mindennemű küldemény rakodásakor, biztosítani kell a rakodási szelvényben 

előírt méreteket: a villamos berendezések épsége, üzembiztonságának 

védelme és a rakományok kigyulladásának megelőzése érdekében. 

A rakodási szelvény betartását a feladó állomáson, idegen vasutaktól 

átvett szállítmányoknál pedig az átadó állomáson, a vonatkozó rendeletek 

előírásainak megfelelően, ellenőrizni kell. A nyitott kocsikban 

szállított küldeményeket (szalma, deszka, nád stb.) külön ellenőrizni 

kell, hogy a feladó által végzett helytelen rakodás következtében a 

rakodási szelvény túllépése, vagy rakománycsuszamlás miatt a 

szállítmányt, igazítás, vagy átrakás végett útközben ne kelljen 

feltartóztatni. 

Villamosított vasútvonalon rakodási tevékenységet megközelítési 

távolságon belül az érintett felsővezetéki berendezés 

feszültségmentesítése után, a rakodási engedély (1.3. Függelék) 

birtokában szabad megkezdeni és végezni. 

A rakodási engedély akkor adható ki, ha a rakodó fél a „Nyilatkozat”-ot 

aláírta (1.2. Függelék). 

Feszültségmentesített felsővezetéki berendezés közelében munkagéppel úgy 

kell munkát végezni, hogy a munkagép részei a feszültségmentesített 

vezetéket 1 méternél jobban ne közelítsék meg, a felsővezetéki 

berendezésben kárt ne okozzanak. 

 

A rakodási engedélyek kiadása 

Rakodási engedély kiadására az jogosult, akit az állomásfőnök az „Ál-

lomási Végrehajtási Utasítás”-ban erre kijelölt, felhatalmazott. 

Az engedély kiadására jogosult dolgozók névsorát az engedélyek ki-

adásának helyén (helyiségben) ki kell függeszteni. 

Az engedélyt kiadó dolgozó jogosult és egyben köteles az engedély 

kiadásával együtt a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Rakodási engedélyt 2 példányban kell kiállíta-ni. Az eredeti példányt a 

rakodó félnek kell átadni. (1.3. sz. függelék) Az előbbiekben foglalt 

esetekben a rakodási engedély akkor adható ki, ha a rakodó fél a 

„Nyilatkozat”-ot aláírta. (1.2. sz. függelék) 

Rakodógép használata esetén az állomás akkor adhat, ki rakodási 

engedélyt, ha a rakodó fél a rakodógépre kiadott és érvényben lévő 

üzemeltetési engedélyt bemutatta. 

A rendszeres rakodást végző fuvaroztató felek visszavonásig érvényes 

nyilatkozatot adhatnak. 

A rakodás befejezésekor, vagy a rakodás megszakításakor a rakodási 

engedélyt a rakodó fél köteles kiállítójának visszaszolgáltatni. 

 

Rakományok földelése 

A MÁV rakszelvényénél (4650 mm-nél) magasabbra nyúló fém alkatrészt, 

valamint olyan járműveket vagy küldeményeket, amelyeknek személyi 



kísérője van, a vasúti kocsi vasvázával legalább két helyen 4 mm 

átmérőjűnél nem vékonyabb acélhuzallal (összesen 35 négyzetmilliméter 

keresztmetszettel) fémesen össze kell kötni. 

A fémes összeköttetést biztosító földeléseknek a rakományra eső 

csatlakozási helyét a feladó határozza meg. 

A vasúti kocsikon továbbított konténereket és az emeletes autószállító 

kocsikon szállított személygépkocsikat a kocsik vasvázával fémesen 

összekötni nem kell. 

 

4.12. Közúti magasrakományok közlekedtetése 

 

A közúti magas rakományok villamosított vasútvonalon való áthaladásának 

feltételeit a pályavasút területileg feljogosított szervezete határozza 

meg. 

 

Az áthaladási engedélyben az alábbiakat kell értesíteni: 

– villamos üzemirányítót a tervezett áthaladás előtt 24 órával, 

– a felsővezetékes szolgálatot két munkanappal előbb. 

 

A RAKOMÁNY ÉS A FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ RÉSZ KÖZTI LEGKISEBB TÁVOLSÁG  

KORLÁTOZÁS JELE 

KÖZLEKEDÉS MÓDJA 

>2000 mm 

K0 

korlátozás nélkül áthaladhat 

2000-1600 mm 

K1 

A kereszteződés előtt meg kell állni és továbbhaladni max. 20 km/h 

sebességgel szabad. Személyek csak a közúti jármű vezetőfülkéjében 

tartózkodhatnak. 

1600-200 mm 

K2 

Mint K1 + 

Áthaladni csak feszültségmentesítés és munkaengedély birtokában szabad. 

<200 

K3 

Mint K2 + 

Az áthaladás módját az üzemeltető területi erősáramú szervezete határozza 

meg. 

 

 

4.13. Vasúti rakszelvényen túlérő küldemények 

 

A rakszelvényen túlérő küldeményeknek villamosított vonalakon való 

továbbításakor a felsővezeték legkisebb magasságára is tekintettel kell 

lenni. A vizsgálatkor a küldemény – dinamikus pótlék nélküli – tényleges 

méretét kell figyelembe venni. 

Az 5500 mm alatti munkavezeték magasságokat az üzemeltető területi 

erősáramú szervezetei kötelesek szelvény- és vágányszám szerint, mérés 

alapján nyilvántartani. 

A rakszelvényen túlérő küldemények továbbítása során a következő 

korlátozások szükségesek a küldemény legmagasabb pontja és a felsővezeték 

alsó síkja között mérhető távolságtól függően: 

 

 

 

TÁVOLSÁG A KÜLDEMÉNY LEGMAGASABB PONTJA ÉS A FELSŐVEZETÉK KÖZÖTT 

KORLÁTOZÁS JELE 



KORLÁTOZÁS 

legalább 250 mm 

V0 

nincs 

249-150 mm 

V1 

Feszültségmentesítés 

149-100 mm 

V2 

V1 + az alacsony vezeték alatt az alkalmazható sebesség legfeljebb 10 

km/h + a felsővezetékes szakközeg helyszíni irányítása 

100 mm-nél kevesebb 

V3 

V2 + az alacsony vezetékszakasz előtt meg kell állni + az alkalmazható 

sebesség legfeljebb 5 km/h + csak különmenetben haladhat át. 

 

4.14. A felsővezetéki berendezés üzembe helyezésének és üzemben 

tartásának feltételei 

 

A felsővezetéki berendezés üzembe helyezésének és üzemben tartásának 

feltételei: 

- A felsővezetéki berendezés üzembe helyezési eljárással kerül üzembe. 

- A felsővezetéki berendezés üzemben tartásához biztosítani kell az 

üzemeltetési (üzemirányítási, felügyeleti, karbantartási- és üzemzavar 

elhárítási) tevékenység feltételeit. 

 

Ennek megfelelően a szolgálati helyeken az üzemeltetésben elfoglalt 

szerepétől függően az alábbi értekezési lehetőségek közül kell 

biztosítani: 

- -áramszolgáltatói kapcsolat 

- villamos alállomási kapcsolat 

- --hangrögzítő berendezés 

- vasútüzemi CB-kapcsolat 

- ---közcélú vezetékes kapcsolat 

- üzemirányítói kapcsolat 

- villamos üzemi kapcsolat 

- -villamos járőr kapcsolat 

- -egyéb kapcsolat 

- -rádió összeköttetések 

 

5. RENDKÍVÜLI HELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK 

 

5.1. Villamos vontatójármű közlekedtetése feszültségmentes szakaszon 

 

Feszültségmentesített felsővezeték alá villamos vontatójármű csak 

leeresztett áramszedővel haladhat be és ott csak leeresztett áramszedővel 

tartózkodhat. 

 

5.2. Rendkívüli időjárás esetén követendő eljárások 

 

Szélvihar, fokozott mértékű zúzmaraképződés és vezetékjegesedés esetén az 

üzemi személyzet köteles fokozott figyelemmel kísérni a felsővezetéki 

berendezések állapotát. 

Rendellenesség észlelésekor haladéktalanul értesíteni kell a területileg 

illetékes villamos üzemirányítót, aki az illetékes forgalmi üzemirányítón 

keresztül a szükséges intézkedéseket köteles megtenni. 

 

5.3. Tűzoltás felsővezetéki berendezés közelében 



 

Felsővezetéki berendezés alatt keletkezett, a berendezéseket 

veszélyeztető tűz esetén a felsővezetéket feszültségmentesíteni kell. 

A feszültségmentesítést állomáson a forgalmi szolgálattevő vagy más, 

feljogosított dolgozó végezheti el. Nyílt vonalon, amennyiben a tűzeset 

felfedezője nem jogosult a feszültségmentesítés elvégzésére, vagy ehhez a 

szükséges eszközök nem állnak a rendelkezésére, értesítse a legközelebbi 

vasútállomás forgalmi szolgálattevőjét. 

A villamosított vonalon keletkezett tűzről az üzemi személyzet köteles a 

villamos üzemirányítót azonnal értesíteni. 

Az égő járműtől, illetve a tűztől 20 méteres körzeten belül minden 

üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést 

feszültségmentesíteni kell. 

Amennyiben lehetőség van arra, hogy a felsővezeték nélküli vágányra 

állítsák az égő vasúti járművet, ezt haladéktalanul végre kell hajtani. 

Tűzoltáshoz a forgalmi személyzet rakodási engedélyt, annak hiányában a 

felsővezetékes személyzet munkaengedélyt adjon. 

A helyszínre érkező tűzoltók vezetőjével még a tényleges oltási munkák 

megkezdése előtt a feszültségmentesítés tényét engedélyen (rakodási 

engedély, munkaengedély) kell közölni. A kiadott engedélyre fel kell 

vezetni, hogy azt tűzoltás céljából adták ki. Az engedély számát a 

villamos üzemi naplóba be kell jegyezni. 

Tűzoltásnál az oltóvíz vagy a habsugár a feszültség alatt álló 

felsővezetéki berendezéseket 2 méternél jobban nem közelítheti meg. 

Ha a tűzoltó szervezet rendelkezik olyan berendezéssel, melynek 

segítségével a 25 kV-os feszültség mellett is elvégezheti az oltást, 

akkor az oltás a tűzoltást vezető felelősségére megkezdhető a 

feszültségmentesítés megtörténte előtt. 

A feszültség alá helyezést csak az engedélyek visszavonása, a tűz 

környezetében lévő felsővezetéki berendezések vizsgálata és a szükséges 

javítások elvégzése után szabad végrehajtani. 

 

5.4. A villamos berendezések megrongálása 

 

A villamos berendezéseket rongáló, azok műszaki állapotát veszélyeztető 

személyeket tevékenységükben lehetőség szerint meg kell akadályozni, 

velük szembeni további intézkedést a rendvédelmi szervezetektől kell 

kérni. 

Ha a villamosított vasútvonalon vagy annak közelében bármilyen szándékos 

rongálás, baleset, vagy a villamos üzemet csak közvetve érintő rendkívüli 

esemény történt, azt a villamos üzemirányítóval haladéktalanul közölni 

kell, tekintet nélkül arra, hogy valamely villamos berendezés ténylegesen 

megsérült-e vagy sem. 

Az értesítésnek olyan részletesnek kell lennie, hogy ennek alapján 

eldönthető legyen, szükség van-e valamilyen intézkedésre. 

 

5.5. Eljárás veszélyt jelentő rendellenességek esetén 

 

A leszakadt, sérült felsővezeték, és az azzal érintkező vezető anyagból 

készült tárgyak életveszélyesek! 

Ha a villamos felsővezetéken sérülés, vagy rendellenesség mutatkozik, 

akkor a rendellenességet vagy sérülést észlelő üzemi személyzet köteles 

haladéktalanul értesíteni a villamos üzemirányítót, majd gondoskodni kell 

arról, hogy a sérült berendezést a megközelítési távolságon belül senki 

ne közelíthesse meg (őrzés). 

A vontatójárművek vezetőinek, egyéb figyelési kötelezettségük teljesítése 

mellett, a felsővezetéket is meg kell figyelniük. Az észlelt 

rendellenességet kötelesek haladéktalanul jelenteni. 



Ha az egyébként ép felsővezetéki berendezést a vasúti szerelvényről 

rakszelvényen túlérő tárgy veszélyezteti, akkor haladéktalanul intézkedni 

kell az érintett vonalszakasz – állomási vágány – 

feszültségmentesítéséről, a vonat megállításáról és a rendellenes állapot 

megszüntetéséről. 

Az esemény helyszínén és környezetében a felsővezeték állapotát meg kell 

vizsgálni. Az áramszedő törések és felsővezetéki károk elkerülése 

érdekében a helyzet felméréséig, illetve a vizsgálat végéig az érintett 

vonalszakaszra vonatot indítani nem szabad. 

Az érintésvédelmi földelések bármilyen hibáját, sérülését azonnal 

jelenteni kell a villamos üzemirányítónak. 

Ugyanez az eljárás villamosított vasútvonalat keresztező vezeték 

leszakadása esetén. 

 

5.6. Baleseti segélynyújtás villamosított vonalon 

 

Ha villamosított vasútvonalon vasúti jármű kisiklik, vagy felborul, a 

forgalmi szervezet üzemirányító központja köteles értesíteni a villamos 

üzemirányítót. 

A járművek beemelési munkái előtt, ha a legkisebb veszélye is fennáll 

annak, hogy a gép, eszköz, felcsapódó vezeték, vagy a helyreállítást 

végző dolgozók az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezésekhez a 

megközelítési távolságon belül kerülhetnek, a felsővezetéket 

feszültségmentesíteni kell. 

Ilyen esetben a munkát csak felsővezetékes szakközeg jelenlétében, az 

általa kiadott munkaengedély birtokában szabad megkezdeni. 

Ha a helyreállítás során a munkaeszközök, vagy mozdítandó vasúti járművek 

a felsővezetéket megrongálhatják, a feszültségmentesítésen túlmenően 

kérni kell az illetékes villamos üzemirányítótól a felsővezeték 

ideiglenes eltávolítását. 

A baleseti helyreállító egység vezetője a felsővezetékes szolgálat 

elhárító egységének vezetőjével együttműködve olyan elhárítási eljárást 

köteles kialakítani, hogy a vontatási és villamos helyreállítás a lehető 

legrövidebb időt vegye igénybe. 

A felsővezetékes szakközeg – ha azt a baleseti helyreállító egység 

vezetője kéri – minden olyan balesethez köteles kivonulni, ahol 

járműsiklás történt, függetlenül attól, hogy a járművet milyen eszközzel 

emelik be. 

 

5.7. Utasvédelem 

 

Amennyiben a megsérült felsővezetéki berendezés a személyszállító vonat 

járműveinek tetősíkjánál alacsonyabbra kerül, állomás területén az 

állomási- és vonatszemélyzet, nyílt pályán a vonat személyzete: 

- tájékoztassa az utasokat az áramütés veszélyéről, 

- intézkedjen, hogy a belógó vezeték, vagy alkatrész felőli oldalon az 

ablakokat húzzák fel, 

- ne engedje az utasokat a vonatról leszállni, amíg a 

feszültségmentesítés meg nem történik. 

Ha a vonatot el kell hagyni a szükséges biztonsági intézkedések után az 

utasokat a belógó vezetékkel, vagy alkatrésszel ellentétes pályaoldalon 

kell leszállítani. 

Ha a belógó vezeték, vagy alkatrész a vonathoz ér, a vonat elhagyását 

csak közvetlen életveszély esetén szabad megengedni. Fel kell hívni az 

utasok figyelmét, hogy a járművek elhagyásakor ne érjenek egyszerre a 

talajhoz és a járműhöz. 

 

6. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VILLAMOS BALESETEKNÉL 



 

A sérültet a biztonságos segélynyújtás feltételeinek, továbbá a jelen 

utasításban foglaltak megtartása mellett, a lehető legrövidebb időn belül 

ki kell szabadítani veszélyes helyzetéből és elsősegélyben kell 

részesíteni. 

Ha a balesetes, – például esés következtében – az üzemszerűen fe-szültség 

alatt álló berendezéstől megközelítési távolságon kívül került, az 

elsősegélynyújtást azonnal meg lehet kezdeni. 

Minden más esetben az áramütötthöz közeledni veszélyes! 

Ha a balesetes az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezéssel még 

érintkezik, akkor az első teendő a felsővezetéki berendezés 

feszültségmentesítése és a sérült eltávolítása a megközelítési 

távolságon kívülre. Ugyancsak a feszültségmentesítés után közelíthető 

meg az a sérült, aki a megközelítési távolságon belül van. Ezután az 

elsősegély nyújtás általános szabályai szerint kell eljárni. 

Az elsősegély nyújtási útmutatót minden szolgálati helyen ki kell 

függeszteni. 

Az elsősegély nyújtási útmutatóban foglalt ismeretek oktatását az E101-es 

utasítás oktatásának tartalmaznia kell, és az elsajátításának tényleges 

megtörténtét kimutathatóan dokumentálni kell. 

 

7. KAPCSOLATTARTÁS 

 

A villamosított vonalszakasz villamos üzemirányításához, a karbantartási- 

és üzemzavar-elhárítási munkákhoz az érintettek között értekezési 

lehetőséget kell biztosítani. Az értekezés során adott és vett 

közleményeket hangrögzítő berendezésen rögzíteni kell. 

A villamos üzemirányító távközlési elérhetőségét felsővezetékkel ellátott 

vonalon minden szolgálati helyen ki kell függeszteni. 

 

8. OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS 

 

Villamosított vasútvonalakon az üzemi személyzet minden tagjának 

kioktatottnak kell lennie. Részükre évente egy óra időtartamban időszakos 

oktatást kell tartani. 

A feljogosított személyeket féléves rendszerességgel a jogosultságuknak 

megfelelően oktatni kell, kétévenként időszakos elméleti és gyakorlati 

vizsgát kell tenniük. 

A felsővezetékes személyzet tagjait kéthavonta kell oktatni és kétévente 

vizsgát kell tenniük. 

A szakközegi feladatok ellátásához az előzőeken kívül hely- és áramköri 

ismeretekből is vizsgát kell tenni. 

Villamosított vasútvonalakon munkát végző idegen személyzetet a munka 

megkezdése előtt az utasítás tartalmából kimutathatóan ki kell oktatni. 

Az oktatásokat az üzemeltető központi erősáramú szervezete által 

feljogosított személy tarthatja. 

 

9. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK 

 

Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti a 62/1991. (MÁV Ért. 25.) GJF. 

sz. utasítás E 101 sz. Általános Utasítás a MÁV villamosított vonalainak 

üzeméről. 

 

 

 

 

 

I. Melléklet 



 

Tájékoztató táblák és hirdetmények 

 

A táblákat a MÁVSZ 2574-93 sz. (Biztonsági táblák a vasúti erősáramú 

berendezések számára) szabványnak megfelelően kell elkészíteni. A táblák 

helyének kijelöléséről, azok karbantartásáról és olvasható állapotban 

való tartásáról az üzemeltető gondoskodik. 

Azokon a rakodóhelyeken, ahol felsővezeték, megkerülő, vagy tápvezeték 

húzódik, minden irányból jól olvasható, figyelmeztető feliratot kell 

tartós rögzítéssel elhelyezni. (4. és 5. sz. függelék) 

Azokon a szolgálati helyeken, ahol a fuvarozó felek rendszeresen 

megfordulnak, Hirdetményt kell kifüggeszteni. (6. sz. függelék) 

 

 

 

 

 

II. Melléklet 

 

RENDELKEZÉSEK A VONTATÓJÁRMŰ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA 

 

II.1. Együttműködési kötelezettség 

 

A mozdonyszemélyzet köteles: 

– az általa észlelt, a villamos üzem veszélyeztetésével összefüggő 

információt (forgalmi üzemirányítón keresztül) a villamos üzemirányító 

tudomására hozni, 

– a villamos üzemirányító rendelkezései, és képzettsége szerint 

közreműködni a villamos üzemet veszélyeztető körülmények 

megszüntetésében. 

– a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők és a villamos vontatással 

kapcsolatos írásbeli rendelkezések utasításai szerinti eljárni 

 

II.2. Általános előírások 

 

Amennyiben a mozdonyszemélyzet űrszelvénybe lógó felsővezetéki 

berendezést észlel, az áramszedő(ke)t le kell engedni, és azonnal meg 

kell állni. Megállás és a helyzet tisztázása után a történteket 

jelentenie kell a villamos üzemirányítónak. A jelentésben pontosan meg 

kell határozni a hiba helyét és jellegét. Ha a továbbhaladásnak a 

helyszínről adott információ szerint műszaki akadálya nincs, akkor a 

villamos üzemirányító és a forgalmi üzemirányító hozzájárulásával 

továbbhaladhat. 

Az észlelt rendellenességekről elvárható szakszerűségű információt 

köteles adni a villamos üzemirányítónak és a továbbiakban annak utasítása 

szerint eljárni. 

A saját mozdony meghibásodása miatt bekövetkező a felsővezetéket érintő 

zárlatokat a mozdonyvezető köteles a villamos üzemirányítónak 

bejelenteni. 

A forgalmi üzemirányítónak haladéktalanul értesíteni kell a körzetben 

lévő vonatok mozdonyszemélyzetét is. 

Hidak, felüljárók, műtárgyak, valamint felsővezetéken dolgozó szerelők 

alatti áthaladás időtartamára a gőzmozdony gőzszabályozóját le kell 

zárni, dízel vontatójárművel a kipufogógáz csökkentésével a dolgozókra 

figyelemmel kell lenni. 

A villamosított vonalakon a szigetelők közelében úgy kell a gőz-, ill. 

dízelmozdonnyal megállni, hogy a mozdony kéménye a szigetelők-höz 5 

méternél közelebb ne kerüljön. 



Villamosított vonalakon közlekedő vontatójárművekre, munkagépekre minden 

olyan helyre ki kell tűzni a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet (2 sz. 

Függelék), ahol a dolgozó megközelítési távolságon belül kerülhet. 

A figyelmeztető jeleket a felsővezetékkel ellátott vágányra történő járás 

előtt ki kell kitűzni. Nem villamosított vonalakról történő bejárás 

esetén a kitűzést a csatlakozás előtti utolsó megállás alkalmával kell 

elvégezni. 

 

II.3. Villamos vontatójárművek személyzetére vonatkozó rendelkezések 

 

Haladás közben egy villamos vontatójárművön egyidőben csak egy áramszedő 

lehet felengedve. 

Összekapcsolt villamos mozdonyok esetén az egymáshoz közelebbi áramszedők 

haladás közben nem lehetnek felengedve. 

Egy vonatban közlekedő villamos mozdonyok közül csak a menetirány 

szerinti utolsó haladhat át feleresztett áramszedővel a fázishatár alatt. 

Több egységből álló villamos motorvonat csak egy feleresztett 

áramszedővel haladhat át a fázishatár alatt. 

Rendellenes vezetékmozgás észlelése esetén az áramszedőt le kell engedni, 

és ha azzal további vezetékrongálás előzhető meg, meg kell állni. 

 

Ha a villamos vontatójármű úgy állt meg fázishatár semleges szakasza 

alatt, hogy onnan másik áramszedő felengedésével nem tud kihaladni, 

akkor: 

– A vontatójármű vezetője vegye fel a kapcsolatot a villamos 

üzemirányítóval, 

– Kérje fel a szükséges intézkedések megtételére. 

Ha a fázishatár semleges szakasza alól másik áramszedő felengedésével ki 

tud haladni, az áramszedők megcserélésekor az eredetileg leeresztett 

állapotban levő áramszedőt csak akkor szabad felengedni, ha a másik 

áramszedő már teljesen leereszkedett. 

Menet közben bekövetkezett áramszedő sérülés esetén azonnal meg kell 

állni. Az eseményt jelenteni kell a villamos üzemirányítónak. A 

jelentésben pontosan meg kell határozni az esemény helyét, és az 

áramszedő sérülésének mértékét. 

 

II.4. Munkavégzés villamos vontatójármű tetőberendezésén 

 

Ha vontatójármű tetőberendezésén – járműtelepen kívül, felsővezetékkel 

ellátott vágányon – munkavégzés válik szükségessé (pl. áramszedő törés), 

a biztonságos munkakörnyezet megteremtéséhez a villamos üzemirányító 

útján a felsővezetékes szolgálat közreműködését kell kérni. 

A tetőberendezésen végzendő munkához a felsővezetékes szolgálat 

munkaengedélyt állít ki a mozdonyvezető részére. 

A villamos vontatójármű tetőberendezéseinek felső-vezetékre veszélytelen 

állapotba hozása a felsővezetékes szolgálat feladata. 

A villamos vontatójármű tetőberendezésének földelése – ha az lehetséges – 

a mozdonyvezető feladata. A földelés tényéről a felsővezetékes 

szolgálatot a vontatójármű üzemi naplójába tett bejegyzéssel kell 

értesíteni és tudomásul vetetni. 

A villamos vontatójármű tetőberendezésén folyó munkavégzés 

vontatójárművet érintő részének szakmai irányítása és a munkavégzés 

szakszerűségével kapcsolatos felelősség a mozdonyszemélyzetet terheli. 

 

II.5. Gőzmozdonyok személyzetére vonatkozó rendelkezések 

 

A szén előkotrását, locsolását úgy kell végezni, hogy a 

rendeltetésszerűen használt szerszámokkal, vízsugárral a felsővezeték 



üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől megközelítési távolságon 

kívül tevékenykedjenek. 

Gőzmozdonyba vizet vételezni felsővezeték alatt kiépített vízdarunál csak 

a kialakított „vízdaru áramkör” feszültségmentes állapotában szabad. 

Felsővezetéken dolgozó szerelők alatti áthaladás időtartamára a 

gőzszabályozót le kell zárni. 

 

 

III. Melléklet 

 

JÁRMŰTELEP VILLAMOSÍTOTT VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A járműtelep felsővezetéki kapcsolási rajzát, a mentési táblát, és a 

villamos üzemi naplót a feljogosított személyek számára kijelölt helyen 

kell elhelyezni. 

 

III.1. Villamos mozdonyok közlekedése járműtelep vágányain 

 

Járműtelep villamosított vágányaira felengedett áramszedővel be-, vagy 

onnan kijárni csak akkor szabad, ha az adott vágány felsővezetéke 

feszültség alatt áll. Ha a feszültség alá helyezés nem biztosítható, 

akkor a mozdonyokat leeresztett áramszedővel, más, nem villamos vontató 

járművel kell mozgatni. 

Villamos mozdonnyal csak úgy szabad a javító vágányon megállni, hogy az 

áramszedők a semleges, ill. védett szakasz szakaszszigetelőit ne hidalják 

át. 

 

III.2. Üzemi munkavégzés feltételei járműtelep vágányain 

 

Járműtelep vágányainak felsővezetékét, illetve a mozdony ezzel 

összeköttetésben álló részeit csak akkor szabad a megközelítési 

távolságon belül megközelíteni, ha a feszültségmentesítés megtörtént, és 

a munkaengedély átadásra került. 

Járműtelep vágányainak feszültségmentesítését és a munkaengedély kiadását 

szakközeg, vagy feljogosított személy végezheti. 

Helyi szabályozás a feszültségmentesítés kritériumain kívül a helyi 

sajátosságok függvényében előírhat más, a biztonságot növelő egyéb 

szigorító intézkedést is. 

A járműtelep vágányai villamos üzemének minden rendellenességéről a 

villamos üzemirányítót azonnal tájékoztatni kell. 

 

 

 

 

IV. Melléklet 

 

IDEGEN SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

IV.1. Munkavégzés felsővezetéki berendezésen, illetve annak közelében 

 

A munkavégzés során az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki 

berendezés a megközelítési távolságnál (2m) kisebb távolságra még 

véletlenszerűen sem közelíthető meg. 

Ha a megközelítési távolságon belüli megközelítés lehetősége fennáll, 

illetve a munkavégzés feszültségmentesített felsővezetéki berendezésen 

történik, a munka csak szakközeg jelenlétében és munkaengedély birtokában 

kezdhető el. 



A felsővezetékes szakközegnek felsővezetéki berendezéseken végzett vagy 

az azokkal kapcsolatos munkafolyamatok biztonságára vonatkozó 

rendelkezéseit az idegen személyzet köteles elfogadni és ennek 

megfelelően ténykedni. 

 

IV.2. Idegen személyzetre vonatkozó rendelkezések 

 

Az előírások ismeretéről az idegen személyzet munkavezetője nyilatkozzon, 

és azt aláírásával igazolja a kiadott munkaengedélyen. 

Feszültségmentesítést igénylő munka végzése esetén a tervezett munkát az 

üzemeltető területi erősáramú szervezete részére be kell jelenteni. 

Ilyen esetben a munka csak szakközeg jelenlétében, és munkaengedély 

birtokában kezdhető el. 

A szakközeg üzemi, üzemviteli, vagy biztonsági okokból jogosult a 

munkavégzést leállítani. 

Az idegen személyzetnek az elvégzendő munkák vezetésére ki kell jelölnie 

egy kapcsolattartó munkavezetőt, aki a munkavégzés teljes időtartama 

alatt a köteles a helyszínen tartózkodni. A munkavezető nevét és 

elérhetőségét a munka megkezdése előtt a felsővezetékes szolgálattal 

írásban közölni kell. 

 

A munka csak munkaengedély folyamatos birtoklása mellett végezhető. A 

munkaengedély a rajta meghatározott időpontig érvényes. 

Ha az idegen személyzet munkavezetőjének személye megváltozik, új 

munkaengedélyt kell kiállítani. 

A munka befejezésének a tényét a munkavezető köteles a szakközeggel 

közölni és ezt a munkaengedély tőpéldányán aláírásával elismerni. 

 

Ezzel egyben felelősséget vállal arra, hogy: 

– dolgozói a munkaterületről eltávoztak, 

– a felsővezetéki berendezést feszültség alatt állónak tekinti, 

– a feszültség alá helyezésnek részéről akadálya nincs. 

 

Ha az idegen személyzet munkavezetője a munkaterületről a szakközeg 

értesítése, és/vagy az munkaengedély visszaadása nélkül távozik, a 

feszültség alá helyezéssel kapcsolatos mindennemű következmény (pl. 

vágányzár túllépés, stb.), és felelősség a munkavezetőt terheli. 

A munkaengedélyre felvezetett lejárati időpont után a megközelítési 

távolságon belül tartózkodni tilos! 

A munkavezető tartozik a munkafolyamat irányításán túl az idegen 

személyzetre háruló biztonsági intézkedésekről gondoskodni. 

Az idegen személyzet létszámába tartozó munkavállaló a kijelölt 

munkaterületet csak munkavezetőjének engedélyével hagyhatja el. 

Visszatérésekor annál a munkavezetőnél köteles jelentkezni, aki 

eltávozását engedélyezte. 

A munkaterület határait egyértelműen az ott dolgozók tudomására kell 

hozni. Munkát végezni, illetve ott tartózkodni csak ezen belül szabad. 

 

V. Melléklet 

 

A PÁLYALÉTESÍTMÉNYI SZERVEZET SZEMÉLYZETÉNEK MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

V.1. A vágányzat vagy az űrszelvény a felsővezetékhez viszonyított 

helyzetének megváltoztatása 

 

A pálya geometriát a felsővezeték üzembentartójának hozzájárulása nélkül 

megváltoztatni nem szabad. Amennyiben ez valamilyen ok miatt 



elkerülhetetlen a szükséges intézkedéseket a felsővezetékes szolgálattal 

közösen kell meghatározni. A pálya geometriát érintő munkák befejezését 

követően – a vonatforgalom megindítása előtt – a felsővezeték geometriai 

helyzetét mérőáramszedővel kell ellenőriztetni. 

A nem egyeztetett pályahelyzet változtatások felelőssége az azt 

létrehozót terheli. 

 

V.2. Felépítményi gépek munkáltatása 

 

A pályaépítés, pályafenntartás során alkalmazott felépítményi gépek, 

gépláncokra vonatkozó technológiai utasításban és a munkavégzési engedély 

(vágányzár és feszültségmentesítési rendelet) rendelkezései szerint 

szabad megkezdeni, melyek érdekében a felsővezetékes szolgálattal a 

kapcsolatot kellő időben fel kell venni. 

 

V.3. Érintésvédelmi előírások 

 

Minden pályaépítési, pályafenntartási munkát fokozott figyelemmel kell 

végezni, hogy az üzemi és érintésvédelmi földelések ne sérüljenek meg. 

Különösen ügyelni kell a figyelmeztető táblával és megkülönböztető vörös 

festéssel megjelölt földelőkötések épségére (7. Függelék). 

Amennyiben ezek sérülése, megbontása a munkák jellege miatt nem kerülhető 

el, erről a területileg illetékes felsővezetékes szolgálatot értesíteni 

kell és a munkát csak a felsővezetékes szakközeg jelenlétében és 

engedélye alapján lehet megkezdeni. 

A vágányzat az üzemi és érintésvédelmi földelések szerves része, ezért az 

áramvezetésben részt vevő bármely sínszál megszakításakor a két sínvég 

között életveszélyes feszültség keletkezhet. 

A sínszálak megbontását mindaddig nem szabad megkezdeni, amíg a 

megszakítandó sínszálat az e célra szolgáló vezetékkel előzetesen át nem 

hidalták. 

A pályaépítési, pályafenntartási dolgozók által végzett olyan sürgős 

természetű munkák esetén, amelyeknél az üzemi és érintésvédelmi 

földeléseket is érintették, a területileg illetékes felsővezetékes 

szolgálatot haladéktalanul értesíteni kell. A területileg illetékes 

felsővezetékes szolgálat a jelentés vétele után köteles az üzemi és 

érintésvédelmi földeléseket felülvizsgálni és ha szükséges 

helyreállítani. 

 

V.4. Gallyazás, fakivágás 

 

A villamos felsővezetéki berendezések közelében lévő fákat és bok-rokat a 

területileg illetékes felsővezetékes szolgálattal egyetértésben le kell 

gallyazni, vagy ki kell vágni, hogy azok semmilyen körülmény hatására se 

közelítsék meg 2 méteren belül a felsőve-zetéki berendezést. 

Feszültség alatti felsővezeték közelében lévő fák gallyazását és ki-

vágását úgy kell végezni, hogy azok eltávolítandó részei véletlenül se 

kerüljenek a megközelítési távolságon (2m) belül. 

Nagyobb méretű fák kivágásánál, amennyiben a legkisebb esély is megvan 

arra, hogy a fa dőlés közben a felsővezetéki berendezés feszültség alatt 

álló részeit 2 méteren belül megközelíti, a munkát csak a 

feszültségmentesítés elvégzése után, a szabályszerűen ki-állított és 

kimutathatóan átvett munkaengedély birtokában szabad megkezdeni. 

Feszültségmentesített felsővezeték közelében a gallyazási, fakivágási 

munkákat úgy kell elvégezni, hogy a lezuhanó ágak, a dőlés-ben lévő fa, a 

felsővezetéki berendezésben kárt ne tegyenek. 

 

 



 

 

VI. Melléklet 

 

A FORGALMI SZERVEZET SZEMÉLYZETÉNEK MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

VI.1. Együttműködési kötelezettség 

 

A forgalmi szakszolgálat feljogosított munkavállalója a szükséges 

kapcsolások végrehajtásánál köteles együttműködni a felsővezetékes 

szolgálat megbízottjával és a villamos üzemirányítóval. 

A villamos üzemirányító hívása esetén a forgalmi személyzet köteles 

bejelentkezni, és a villamos üzemirányító utasítására a felsővezetéki 

áramkör kapcsolását, földelését elvégezni, a villamos üzem korlátozásával 

kapcsolatos, elrendelt intézkedéseket végrehajtani. 

A forgalmi személyzet az üzemzavar elhárító egységek mielőbbi helyszínre 

érkezését, és a telephelyre történő visszajutását köteles elősegíteni. 

A kiépített rakodóhelyek felsővezetékkel ellátott vágányain végzett 

munkavégzés feltételeinek megteremtése és engedélyezése (rakodási 

engedély kiadása) a forgalmi személyzet kötelezettsége. 

A kapcsolások és földelések végrehajtását a rakodási engedélyek kiadását 

csak az arra feljogosított személy végezheti. 

 

VI.2. Villamos vontatójármű feszültségmentes vezeték alá vagy 

felsővezeték nélküli vágányra történő járatása 

 

Felsővezetékkel nem rendelkező vágányra, illetve feszültségmentes 

felsővezeték alá csak leeresztett áramszedővel szabad villamos 

vontatójárművel továbbított vonatot járatni, vagy tolatást végezni. 

Ha a forgalmi szolgálattevő feszültségmentes vágányútra fogad, haladtat 

át vonatot, vagy tolatási mozgást tervez, köteles erről a 

vonatszemélyzetet, az állomási-, a tolató-, a felsővezetékes- és az 

érdekelt egyéb személyzetet értesíteni. 

 

A feszültségmentesített, vagy vezeték nélküli szakaszra való 

behaladásról, ill. az ilyen szakaszon történő áthaladásról szóló 

értesítésnek tartalmaznia kell az érintett: 

– állomást, vagy állomásközt, 

– a vágány megnevezését, 

– a szakasz kezdetét és végét, a szelvényszámok feltüntetésével, 

– a jelzőeszközök kitűzésének tényét. 

 

Többlet információ közlése (pl. többszöri áramszedő leeresztés és 

felengedés helyének közlése) megengedett. 

Amennyiben a villamos vontatójármű személyzetét nem lehetett az 

előzőekben leírt módon értesíteni, akkor a vonatot a bejárati jelzőnél 

meg kell állítani, és ott kell értesíteni. 

Áramszedő törés vagy felsővezetéki berendezés sérülése esetén a 

felsővezeték állapotát a felsővezetékes szolgálatnak meg kell vizsgálni. 

A vizsgálat elvégzése előtt az érintett vonalszakaszra villamos 

vontatójárművet meneszteni nem szabad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. Melléklet 

 

A TÁVKÖZLÉSI ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

VII.1. Együttműködési kötelezettség 

 

A biztosítóberendezés üzemzavarait amennyiben valószínűsíthető, hogy 

felsővezeték hibájából következett be, a területileg illetékes villa-mos 

üzemirányítónak haladéktalanul be kell jelenteni. 

A villamos üzem fenntartásához kapcsolódó távközlési- és biztosító 

berendezések állandó üzemének biztosítása, fokozott fenntartása a 

folyamatos villamos energia szolgáltatás egyik alapve-tő feltétele. 

Ezért az előre látott távközlési és biztosítóberendezési szünetekről és 

az esetleges bekövetkezett üzemzavarokról, valamint ezek elhárítási idő-

pontjairól a területileg illetékes villamos üzemirányítót a lehető 

legrövidebb időn belül értesíteni kell. 

Felsővezetéki energia távvezérléssel kiépített vonalon a távközlő 

összeköttetések folyamatosságának – még a legrövidebb idejű – 

szüneteltetését is csak a villamos üzemirányítóval történt egyeztetést 

követően szabad elvégezni. 

 

VII.2. Munkavégzés alak- és fényjelzőn; jelzők megjelölése 

 

A felsővezetéki berendezések közelében lévő alak- és fényjelzőkön – a 

jelzőizzó csere kivételével – munkát végezni csak abban az esetben 

szabad, ha a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezésekhez nem 

kerülnek a megközelítési távolságon (2 m) belül. Jelzőizzó csere esetén 

a megközelítési távolság mértéke 1,5 m. A megközelítési távolság 

megítélésében a szomszédos vágányon közlekedő villamos mozdonyok 

áramszedőinek félszélességét 1,2 méter értékkel figyelembe kell venni! 

Amennyiben a munkavégzés folyamán a megközelítési távolság nem tartható 

be, akkor az alak- és fényjelzőn munkát végezni csak szakközeg 

jelenlétében, és érvényes mun-kaengedély birtokában szabad. Ezeket a 

jelzőket nagyfeszültségre fi-gyelmeztető jelzéssel kell ellátni. (2. sz. 

függelék) 

Az előbbiekben leírtaktól el lehet térni abban az esetben, ha az alak- -

és fényjelzőt véletlen megérintést megakadályozó berendezéssel sze-relték 

fel. 

Azon jelzőket, amelyeken munkát végezni csak előzetes 

feszültségmentesítés után szabad, erre figyelmeztető táblával kell 

megjelölni. 

 

VII.3. Üzemi- és érintésvédelmi földelések 

 

A biztosítóberendezés javításánál, valamint üzemzavarainak elhárításánál 

az üzemi és érintésvédelmi földeléseket megbontani csak a szükséges 

óvintézkedések (pl. ideiglenes átkötés) megtétele esetén szabad. 

Ha az ideiglenes kiváltásra nincs lehetőség, akkor az üzemi és 

érintésvédelmi földelést megbontani csak a felsővezetékes szolgálat által 

elvégzett feszültségmentesítés után és a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad. A feszültségmentesítés határait úgy kell meghatározni, 

hogy a megbontott földelésen a mögöttes felsővezetéki hálózatból üzemi 

vagy zárlati áram ne folyhasson. 



Az üzemi áram visszavezetést szolgáló vezetékek – szimmetrizáló, vagy 

vágányfojtó transzformátorok sínszálra csatlakozó bekötései, „Z”- 

kötések, hevederátkötések, stb. – folytonosságát a biztosítóberendezési 

szakszolgálat köteles biztosítani. 

Az 7. sz. függelék szerinti táblával jelölt üzemi földeléseken – 

alállomási betáplálás, segédüzemi transzformáto-rok csatlakozó pontjai – 

munkát végezni csak a területileg il-letékes felsővezetékes szakközeg 

jelen-létében és érvényes munkaengedély birtokában szabad. 

 

1. Függelék 

 

Engedélyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Függelék 

 

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Függelék 

 

Megbízás 

 

 

 

 

 

Megbízást a sikeres vizsgát követően a vizsgáztatást végző szervezeti 

egység vezetője állít ki.. A Megbízás visszavonásig érvényes. 

Vissza kell vonni a Megbízást, ha: 

- birtokosa időszakos vizsgán nem felelt meg, a sikeres pótvizsga 

letételéig, 

- birtokosáról ellenőrzés megállapítja, hogy a szakismerete nem 

megfelelő, a megismételt vizsga sikeres letételéig, 

- birtokosa munkaköre megváltozik és az új munkakörhöz nem szükséges. 

A Megbízás visszavonására az üzemeltető központi és területi erősáramú 

szervezetének ellenőrzésre jogosult munkavállalói illetékesek. 

 

 

 

4. Függelék 

 

Figyelmeztető felirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Függelék 

 

Tájékoztató tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Függelék 

 

Hirdetmény 

 

 

 

Hirdetmény 

 

Felhívjuk a t. fuvaroztató felek figyelmét, hogy a vasúti vágányok 

(valamint az állomás más területe) fölött levő villamos vezetékek 

feszültség alatt állnak. A 25.000 V-os vezetékek közvetlen, illetve 

bármely tárggyal történő megérintése, vagy 2 m-nél kisebb távolságra való 

megközelítése életveszélyes és tilos. 

A nagyfeszültségű vezetékek közelében végzendő rakodáshoz (munkákhoz) a 

területileg illetékes forgalmi személyzettől engedélyt kell kérni. Az 



engedély egyszeri alkalomra szól. Az engedélyben megadott időpont előtt 

és után rakodást végezni nem szabad. 

Kérjük a t. fuvaroztató feleket, hogy az állomásfőnökség által kiadott 

rakodási engedélyben foglaltakat, továbbá a MÁV dolgozók rendelkezéseit 

az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében maradéktalanul 

végrehajtani szíveskedjenek. 

MÁV Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Függelék 

 

Erősáramú csatlakozásra figyelmeztető tábla 

 

 

 

Az üzemi földelés csatlakozó vezetékeinek kötéseit vörös színnel meg kell 

jelölni. 

 


