
Járművek áthaladásának szabályai sorompóval 
biztosított és sorompó nélküli útátjárón 

R o s t a J á n o s alezredes 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy előtérbe került a 
csapatok kombinált szállítási móddal történő mozgatása. Viszonylag rövi
debb szállítási távolság esetén a gumikerekes technika menettel, a lánc
talpas vagy más különleges technika vasúti szállítással került átcsoporto
sításra. A közút-vasút szintbeni kereszteződése még akkor is sok veszélyt 
rejt magában, ha az sorompóval biztosított, nem is beszélve a sorompó 
nélküli útátjárókról. Tanulmányomban ezzel a kérdéssel kívánok foglal
kozni, rámutatva a biztonság érdekében foganatosítandó rendszabályokra, 
annál is inkább, mivel a Katonai Szállítási Utasítás I. Rész ezt nem 
tárgyalja. Le kell szögezni azt a tényt, hogy a közúti szállítás nem bénít
hatja meg a vasúti szállítást, de ez fordítva is fennáll. A biztonság 
érdekében az alábbiakat célszerű végrehajtani. 

Menetet tervező magasabbegység (egység) a tervezési időszakban ál
lapítsa meg, hogy mikor érik el az oszlopok éllel-véggel szintbeni keresz
teződést és ezt a területileg illetékes VKSZV-vel közöljék. 

Célszerű a katonai közlekedési szerveket már a tervező munkába be
vonni, akik tájékoztatást adnak az útátjárónál közlekedő vonatok várható 
idejéről. 

Útátjárónál a forgalmat feszesen kell megszervezni, mert mint ahogy 
utaltam rá, egyik szállítási mód a másikat hosszú időre nem tartóztat
hatja fel. Ennek érdekében 1 +4 fős forgalomszabályzót kell kijelölni 
útátjárónként. Feladatuk, 1-1 fő az útátjárótól jobbra és balra legalább 
400 m-re a vasúti pálya jobb oldalán jelző eszközzel (zászló-lámpa) helyez
kedik el a külső sínszáltól legalább 2 m-re, úgy, hogy a közelgő vonatot 
távolról láthassa. Ha az útátjárón oszlop halad keresztül, kötelesek a 
vonatot a jelzőeszköz nagy körbe való forgatásával (vonat felé fordulva) 
megállítani. A megállt vonat mozdonyszemélyzetével közölni a megállítás 
okát, majd a vonatot zárkóztassák fel az útátjáróra. A forgalomszabály
zók parancsnoka az oszlopok hézagaiban a vonat áthaladását biztosítsa. 
Ennek idejét időben közölje a mozdonyszemélyzettel, hogy a vonat végét 
fedező vasúti dolgozót időben visszahívhassa. 
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A vonat áteresztése előtt meg kell győződni a vonat áthaladásának 
veszélytelenségéről, ami abból áll, hogy ki kell tisztítani a tősín és vezető
sín közötti esetleges eltömődést. (Ez főként a lánctalpas járművek áthala
~ásakor következik be.) Az itt szolgálatot teljesítő katonákat csákány és 
seprővel kell ellátni. 

Az útátjáró ilyen irányú megtisztítása még egyes lánctalpas járművek 
áthaladása után is kötelező. Az útátjárót biztosító forgalomszabályzókat 
célszerű kishatósugarú rádióval ellátni. 
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A gépjárművek vezetőit az útátjárón való áthaladással kapcsolatban az 
alábbiakra kell eligazítani: 

- útátjárón az áthaladás a vasúti pályára merőleges; 
- útátjárón a sebességkapcsolás tilos; 
- lánctalpas járműveknek az útátjárón az irányváltozás tilos; 
- útátjárón való áthaladás egyenleges sebességgel kell történjen. 
Egyes járművek sorompó nélküli átjárón való áthaladásánál, ha 

forgalomszabályzó nincs, az köteles a veszélytelen áthaladásról meggyő
ződni. 

Itt kívánom megemlíteni, hogy nem elégséges a megállás, a motort 
le kell állítani, ablakot le kell húzni, mert így az esetleg közelgő vonat 
hangja hallható. Ez különösen vonatkozik arra, ha a látási viszonyok 
korlátozódtak. 

A fénysorompók egyre nagyobb tért hódítanak. Ennek működését a 
közelgő vonatok szabályozzák. Ha a vörös szem ég, a megállás kötelező. 
Külön figyelmet igényel a kétvágányú pályánál elhelyezett fénysorompó. 
A vonat elhaladása után a fény zöldre változik, de mivel a másik vágá
nyon vonat közeledhet, előfordulhat, hogy szinte azonnal vörösre vált, 
ezért nem lehet megelégedni azzal, hogy most ment el a vonat, így az 
áthaladás veszélytelen. 

Sorompóval ellátott útátjárónál, ha a sorompó lezárása megkezdődött, 
az útátjáróra való ráhajtás tilos, ami sorompó elhúzást, súlyosabb esetben 
közézárást eredményezhet. 

Továbbiakban a VKSZV feladatával kívánok foglalkozni. A beérke
zett adatok birtokában meg kell állapítani, hogy a kérdéses időben a 
veszélyElztetett helyen milyen vonatok fognak közeledni. Amennyiben 
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olyan fontos vonat közeledik, amit a közúti forgalom miatt megállítani 
·nem lehet, azt a csapattal a vonat várható áthaladási idejével közölni kell, 
a forgalomszabályozásnál ezt feltétlenül figyelembe kell venni. A többi 
vonatokra vonatkozóan a VKSZV a vasút illetékes szervein keresztül 
intézkedik, hogy a kérdéses vonatok vonatszemélyzetét igazítsák el, hogy 
a veszélyeztetett pontot fokozott óvatossággal közelítsék meg. 

Nagyobb mérvű oszlopok nagyforgalmú útvonalak útkereszteződésé
hez a VKSZV szakközegét koordinálási feladattal kirendelheti. 

Amennyiben nagyszámú lánctalpas technika áthaladásával kell szá
molni, az útátjáróban vasútműszaki szakközeg kirendelése kívánatos, aki 
az áthaladás után a vágányt beméri a vonat biztonságos áthaladása érde
kében. 

Ezekkel a gondolatokkal kívántam segítséget nyújtani a menetek 
tervezéséhez és a rendkívüli események megelőzéséhez. 
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