
 
 

   F E R V O J A  
 

   FAKVORTARO 
 
 
 

    ESPERANTA-HUNGARA 
 

laŭ la UIC ŝlosilnumeroj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2

 

Antaŭparolo 
 

 Ĉi tiu terminaro en elektronika formo estas kompilita laŭ la sekvantaj eldonaĵoj de IFEF: 
 
 1., FERVOJA TERMINARO EN ESPERANTO 
  suplemento al Lexique général des termes ferroviaires (UIC) 
  
 2., FERVOJA TERMINARO EN ESPERANTO 
  suplemento al Lexique général des termes ferroviaires (UIC) 
  Eseperanto-Hungara 
  
 3., FERVOJA TERMINARO EN ESPERANTO 
  suplemento al Lexique général des termes ferroviaires (UIC) 
  Hungara-Esperanto 
  
 4., Korektolisto al RailLexic 3.0, 3.1, UIC TermEdit kaj RailLexic 4.0. 
 
 
 

Mi mencias, ke ne temas pri nura kopio el tiuj supraj fakliteraturaĵoj. Al terminoj, pri kiuj mi 
taksis bezonata pluan diskuton pro diversaj kaŭzoj, mi skribis mencion ruĝe aŭ simple tri 
demandosignojn (???). 

En la terminaro de UIC troviĝas multaj esprimoj, kiuj ne apartenas eksluzive al la specialaj 
fervojaj terminoj, estas nek teknikaj, nek funkciigaj. Decidi pri tio, kiuj terminoj estas nur balastoj, 
bezonas kolektivan laboron. Mi ruĝigis la UIS-ŝlosilnumerojn de kelkaj tiuj terminoj, kiujn mi taksas 
nur balasto, kiel ekz. blindula gvidhundo (1618). Ankaŭ ruĝas la UIC-ŝlosilnumeroj de tiuj vortoj, kiuj 
ĝenerale estas uzataj, kies derivaĵoj tamen povas esprimi specialan fervojan aplikon. Jen ekzemplo: 
vaporo (9539) kaj la vaporlokomotivo (5256). Dum la enkomputiligo mi ofte renkontis terminojn 
havantajn la saman epiteton sed en inversa vortordo. Ekz.: „kluĉilo spiralrisorta” (56) troviĝas ankaŭ 
en la formo „spiralrisorta kluĉilo” (56). Por eviti la tre grandan volumon de la dosiero, mi ĉesigis unu 
el ili. Mi elektis ĉiufoje la formon, kiun mi trovis en la supre menciitaj Hungara-Esperanto kaj 
Esperanto-Hungara fakvortaroj. Laŭ la supre menciita (1.) dokumentfonto ekzistas ripetoj, kiel ekz. 
„litvagon-konduktoro” (38) = (1913). En la supre menciitaj dokumentoj ne estas aldonita detala 
klarigo al la terminoj, tial mi ne povis kontroli la identecon. Tiutipajn duoblaĵojn, eĉ foje 
multoblaĵojn mi lasis en la terminokolekto, por ke ne estu hiatoj en la serio de UIC-ŝlosilnumeroj. La 
duoblaĵojn, kiuj havas la saman ŝlosilnumeron, kiel ekz. ĉe (69) „trafikigo”, „transportado” aŭ (71) 
„plucirkuligo”, „pluekspedo”, mi same lasis en la terminaro. Nur tiuj estis forigitaj, kiujn RailLexic 4 
jam ne enhavas, kiel ekz. „pakaĵo” ĉe la ŝlosilnumero (645), kie restis nur „bagaĝo”. Sen priskribo 
kelkaj terminoj ne estas unusencaj, eĉ foje ili havas alian sencon en la naciaj lingvoj (ĉi-foje en la 
hungara), kiel ekz. 1166, 5476, 8143. 

Ĉi tiu fakvortaro finiĝas je la UIC-ŝlosilnumero 10204. La postaj terminoj estas kolektataj en 
aparta dosiero kiel SUPLEMENTO. 

 
 

Kristály Tibor 
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KLARIGO PRI LA FAKAJ KODNUMEROJ 
 

1 ĜENERALAĴOJ 
2 TEKNIKO ĜENERALE 
10 KOMERCAJ DEMANDOJ 
11 KOMERCAJ DEMANDOJ PRI PASAĜERTRAFIKO 
12 KOMERCAJ DEMANDOJ PRI VARTRAFIKO 
20 TRAJNTRAFIKO, EKSPLUATADO 
21 PASAĜERTRAJNTRAFIKO 
22 VARTRAJNTRAFIKO 
23 PRESKRIBOJ, SEKURECO 
30 TRAKVETURILARO 
31 TRAKCIILOJ 
32 VAPORTRAKCIILOJ 
33 DIZELAJ TRAKCIILOJ (KAJ SIMILAJ) 
34 ELEKTRAJ TRAKCIILOJ 
35 PASAĜERVAGONOJ KAJ VARVAGONOJ 
40 FIRMAJ FERVOJAJ INSTALAĴOJ 
41 TRAKOJ, TRAKAPARATOJ 
42 SIGNALADO KAJ SEKURECINSTALAĴOJ 
43 TELEKOMUNIKADO 
44 FIRMAJ INSTALAĴOJ POR ELEKTRA TRAKCIO 
45 KONSTRUKCIAĴOJ 
50 JURAJ DEMANDOJ 
60 ADMINISTRADO, ORGANIZADO KAJ PERSONALO 
70 FINANCOJ, KONTADO, IREKTADO, AFERGVIDADO 
80 (REZERVITA) 
90 AŬTOMATA KUPLILO 
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N-ro 

 
ESPERANTA 

 
HUNGARA 

 
Ŝlosil-

numero 
(UIS) 

 

 
Faka(j) 
kodo(j) 

 

1. tarifmalaltigo díjcsökkentés; díjszabási kedvezmény 1 10 
2. tensiomalaltigo feszültségcsökkentés 2 01, 34, 44 
3. traknivel-malaltiĝo vágánysüllyedés 3 41 
4. tensioredukta transformatoro = 9233 feszültségcsökkentő (transzformátor) 4 01, 34, 44 
5. rezigno pri vojaĝparto lemondás a továbbutazásról; eltekintés a 

továbbutazástól 
5 11 

6. abonanto, abonbiletposedanto bérletjegy tulajdonos; bérlettulajdonos 6 11 
7. abonbileto bérlet; bérletjegy 7 11 
8. abonbileto = 1291 időszaki jegy; bérlet; bérletjegy 8 11 
9. duonpreza abonbileto = 1293, 1300 félárú bérlet 9 11 
10. abonbileto por lernanto; studenta abonbileto 

= 11, 1294 
diák időszaki jegy; diákbérlet 10 11 

11. abonbileto por lernanto; studenta abonbileto 
= 10, 1294 

diák időszaki jegy; diákbérlet 11 11 

12. semajna abonbileto = 1295 hetijegy; heti bérlet 12 11 
13. laŭpinte alveturi trakforkon = 6796, 6797 váltón csúccsal szemben halad 13 41 
14. laŭfroge alveturi trakforkon = 6798, 6799 váltón csúcsirányban halad; gyökmenet 14 41 
15. vagona frontvando = 2900 homlokfal 15 35 
16. framofino alvázvég; melső tartó (alvázé) 16 30 
17. relfino sínvég 17 41 
18. trinkighaltejo = 4468, 4469 itatóhely; itatóállomás 18 20 
19. kondukistejo vezetőállás 19 31 
20. kajotegmento = 5474, 5475 perontető 20 40 
21. tarifnuligo díjszabás megszüntetése; díjszabás hatályon 

kívül helyezése 
21 10 

22. kuplilpozicio „malkuplita” ??? sikertelen (jármű)kapcsolás ??? 22 90 
23. bremsadakcelilo fékhatás gyorsító 23 30 
24. loke fiksita vagonmovilo (ranĝadmonteto) teherkocsi gyorsító (gurítódomb) 24 41 
25. akcelometro gyorsulásmérő 25 01 
26. piezoelektra akceloregistrilo gyorsulásmérő; gyorsulásregisztráló műszer 

(piezo-eletromos) 
26 01 

27. akcepto de sendaĵo küldemény felvétele 27 12, 22 
28. akcepto de trajno vonatátvétel 28 20 
29. akcepto (allaso) por transporto = 119 felvétel fuvarozásra 29 12, 22 
30. akcepto sen kontrolo felvétel vizsgálat nélkül 30 12, 22 
31. akcepto de vagonoj kocsik átvétele 31 21 
32. alirejo al kajo bejárat a peronhoz 32 40 
33. depreneblaj vagonakcesoraĵoj leszerelhető kocsitartozék 33 35 
34. fervoja akcidento vasúti baleset 34 00, 50 
35. ekspluatakcidento forgalmi baleset 35 20 
36. akompananto = 2107 kísérő 36 22, 60 
37. kuŝvagon-akompananto fekvőhelyes-kocsi kísérő 37 21, 60 
38. litvagon-konduktoro = 1913 hálókocsi kalauz 38 21, 60 
39. trajnakompanado vonatkísérés 39 20 
40. Interkonsento pri Internacia Fervoja 

Transporto de Varoj; AIM 
Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény; 
AIM 

40 12, 22 

41. Interkonsento pri Internacia Fervoja 
Transporto de Pasaĝeroj kaj Bagaĝoj; AIM 

Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyász-
fuvarozási Egyezmény; AIV 

41 11, 21 

42. tarif-interkonsento díjszabási egyezmény; díjszabási megállapodás 42 10 
43. kunpuŝiĝo (vagonoj) ráfutás; rájárás (álló járművekre) 43 30 
44. bermo padka; útpadka 44 41 
45. kapoapogilo  fejtám 45 35 
46. brakoapogilo kartám 46 35 
47. kuplilo kapcsolat; kapcsoló(tengely) 47 30 
48. artika kuplilo csuklós kapcsoló; csuklós kapcsolat 48 30, 90 
49. hosa kuplilo tömlőkapcsolat 49 30 
50. hejtadkuplilo fűtési kapcsolat ??? fűtéscsatlakozó 50 30 
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51. hejtadkuplilo kun aŭtomata delaso önműködően oldódó fűtési kapcsolat ??? 
… fűtéscsatlakozó 

51 30 

52. dentokluĉilo = 58, 3160, 3162, 3166 körmös kapcsoló 52 31 
53. rekta kuplilo közvetlen kapcsolat 53 31 
54. akvoproviza kuplilo víztrombita  54 32 
55. elasta kuplilo rugalmas (tengely)kapcsoló 55 31 
56. spiralrisorta kluĉilo = 3338 rugalmas (csavarrugós) tengelyhajtás 56 31 
57. bremskuplilo fékkapcsolat 57 30 
58. dentokluĉilo = 52, 3160, 3162, 3166 körmös kapcsoló 58 31 
59. hidraŭlika kluĉilo = 2172 hidraulikus tengelykapcsoló 59 01, 33 
60. loza kuplado laza kapcsolás; laza kapcsolat 60 30 
61. manovra kuplilo tolatási kapcsolás 61 30 
62. rigida kuplado merev kapcsolat; merev kapcsolás 62 30 
63. streĉa kuplado szoros kocsikapcsolat; rövidre kapcsolás 63 30 
64. transversa kuplilo (trakcia boĝio) keresztirányú kapcsolat (hajtó forgóváz) 64 33, 34 
65. veturila kuplilo ??? járműkapcsolat; járművek kapcsolása ??? 

(eszköz vagy művelet) 
65 35 

66. kuplado per ŝraŭba kuplilo csavarkapocs ??? csavarkapcsos összekötés 66 30 
67. kupli = 549 rákapcsolni; ráakasztani 67 30 
68. itinermemorilo vágányút tároló 68 42 
69. trafikigo; transportado (trajnoj, varoj, pasaĝeroj) továbbítás (vonatoké, áruké, személyeké) 69 20 
70. unutraka trafiko perturbkaze = 1672, 1673, 

5422, 5423, 5804, 5805 
zavar miatti helytelen vágányon történő 
közlekedés; zavar miatti ellenkező irányú 
vágányon történő közlekedés  

70 23 

71. plucirkuligo; pluekspedo utólagos rendelkezés 71 12, 20 
72. aĉeti bileton jegyet váltani 72 12 
73. bufrosuperrajdado = 1612 ütközőfelugrás 73 30 
74. relŝtalo sínacél 74 41 
75. akcelkapablo temporilata ???  

abrupta akcelo 
rántás; ütközés ??? (Rántani, ill. ütközni két 
ellenkező irányu mozgás.) 

75 35 

76. rapida bremsotubplenigo töltőhullám (féklevegő) 76 30 
77. kaŭciokvitanco vámkísérő levél; vámelőjegyzési nyilatkozat; 

ellenörző kísérőlap 
77 12 

78. transitlicenco átmenő küldemények vámokmánya; tranzit 
engedély 

78 12 

79. repago-peto (-postulo) pro tropago fuvardíj visszatérítési igény 79 70 
80. en aktiva servo aktív szolgálatban; tényleges szolgálatban 80 60 
81. aldonaĵo (ĉe benzino, lubrikaĵo) = 6885 adalék; hatóanyag (benzin, kenőanyag) 81 01 
82. adhero adhéziótapadás, adhézió 82 31 
83. elektrostatika adhero elektrosztatikus adhézió 83 01 
84. parta adhero részleges adhézió 84 31 
85. efektiva adhero tényleges adhézió 85 31 
86. totala adhero (trakcio per ĉiuj radoj) teljes adhézió 86 31 
87. aldono de vagono vasúti kocsi kiállítása (vonathoz) 87 20 
88. betonaldonaĵo = 6886 beton-adalékanyag; adalékanyag 88 01 
89. allasi por transportado fuvarozásra felvenni; fuvarozásra bocsátás 89 12, 22 
90. fervojentrepreno; fervojo = 7574, 1567 vasút; vasúthálózat; vasútigazgatás 90 00 
91. adresita, destina administracio = 93, 100 rendeltetési vasút; fogadó vasút; leadási vasút 91 10 
92. aliĝinta administracio (al unio, konvencio, tarifo) köteléki vasút; tagvasút; csatlakozott vasút) 92 10 
93. adresita, destina administracio = 91, 100 fogadó vasút 93 10 
94. cedanta administracio átadó vasút; kiléptető vasút 94 10 
95. transprenanta administracio átvevő vasút 95 10 
96. kvitiganta administracio = 111 leszámoló vasút 96 70 
97. kreditora administracio hitelező vasút 97 70 
98. debitora administracio adós vasút 98 70 
99. ekspeda(i)nta administracio = 102  feladó vasút; kiindulási vasút; feladási vasút 99 10 
100. adresita, destina administracio = 91, 93 fogadó vasút; rendeltetási vasút 100 10 
101. emisia administracio kiadó vasút; kibocsátó vasút 101 10, 70 
102. ekspeda(i)nta administracio = 99 feladó vasút; kiindulási vasút 102 10 
103. afergvidata administracio ügyvivő vasút 103 10 
104. enmatrikuliga administracio beállító vasút 104 10, 70 
105. transita administracio = 114 közbenső vasút; tranzit vasút 105 10 
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106. peranta administracio (por reguligo aŭ pagado) közvetítő vasút 106 70 
107. najbara administracio szomszédos vasút 107 00 
108. administracio-membro tagvasút 108 00 
109. prezida administracio elnöklő vasút 109 00 
110. proprietula administracio tulajdonos vasút 110 10 
111. kvitiganta administracio = 96 leszámoló vasút 111 70 
112. postulanta administracio igénylő vasút 112 00 
113. responsa administracio felelős vasút; szavatosságra kötelezett vasút 113 00 
114. transita administracio = 105 közbenső vasút; tranzit vasút 114 10 
115. utiliganta fervojo = 7614 felhasználó vasút  115 10, 70 
116. enlaso (motoro) szívás (motor) 116 01, 33 
117. enlaso (vaporo) admisszió; gőzbeömlés; gőzbevezetés 117 32 
118. firmkontrakta dungiĝo = 1833, 8851 kinevezett alkalmazott 118 60 
119. akcepto (allaso) por transporto = 29 felvétel fuvarozásra 119 12, 22 
120. aerumilo szellőző, ventillátor 120 35 
121. tegmenta aerumilo mennyezeti szellőző; mennyezeti ventilátor; 

tetőventilátor; tetőszellőző 
121 35 

122. aerumado; ventolado = 9602 szellőz(tet)és, ventiláció 122 01 
123. art(efarit)a aerumado = 9603 mesterséges szellőzés 123 01 
124. ventolado per aersuĉado = 9604 szívóventilláció; mesterséges szellőzés 

elszívással 
124 01 

125. aerumado natura = 9606 természetes szellőzés 125 01 
126. aerodinamika = 1277 áramvonalas 126 30 
127. aerodinamikeco (de veturilo) jármű aerodinamikai tulajdonsága 127 30 
128. aerkusena veturilo = 4529, 9561 légpárnás jármű 128 31 
129. aerkusena ŝipo = 5839 légpárnás hajó 129 01 
130. aerkusena trajno légpárnás vonat 130 30 
131. dampado csillapítás 131 43 
132. kroma sondampado ???  áthallási csillapítás 132 43 
133. reljuntsinkiĝo sínillesztés-süppedés; sínkötés süppedése 133 41 
134. flanka talusosinkiĝo oldalirányú csúszás (töltésnél); rézsücsuszamlás 134 41 
135. traksinkiĝo vágánysüppedés 135 41 
136. volbosinkiĝo boltozat behajlás; boltozat süllyedés 136 45 
137. ĝenerala pecvar-vagono = 9984 darabárus kocsi 137 22 
138. postenigo (personalo) személyzetvezénylés 138 60 
139. vagonuzo (ĉe pecvartrafiko) teherkocsi felhasználása darabáru forgalomban 139 12, 22 
140. veturildestinado jármű állomásítása, honosítása 140 30 
141. destinado de trakoj vágányok kijelölése 141 20 
142. horarafiŝo fali menetrend; plakátmenet-rend; menetrend 

hírdetmény 
142 11, 21 

143. pasaĝeralfluo utasáramlás 143 00, 11, 21 
144. sublavado alámosás 144 41 
145. sublavado de talusflanko = 7188, 7189 töltés elmosása 145 41 
146. afranko bérmentesítés 146 12 
147. deviga afranko bérmentesítési kötelezettség 147 12 
148. ĉartepreni bérelni 148 10, 20 
149. komerca agentejo (SNCF) kereskedelmi iroda (az SNCF kereskedelmi 

kérdésekkel foglalkozó területi szolgálati helye) 
149 10 

150. doganagentejo vámügynökség; vámkezelés 150 11 
151. navigagentejo hajózási ügynökség 151 11 
152. trajnakompanisto = 163 vonatkísérő 152 20, 60 
153. firmkontrakta dungito = 156 véglegesen alkalmazott dolgozó; határozatlan 

időre alkalmazott tisztviselő 
153 60 

154. fervojisto = 1607, 3188 vasúti tisztviselő; vasúti alkalmazott; vasutas 154 60 
155. trajntrafikestro = 1556, 6809 forgalmi szolgálattevő; térfőmök 155 20, 23, 60 
156. filmkontrakta dungito = 153 véglegesen alkalmazott dolgozó; határozatlan 

időre alkalmazott tisztviselő 
156 60 

157. trakciilkondukisto vontatójármű vezető; mozdonyvezető;  
mozdonyszemélyzet tagja 

157 31, 60 

158. doganagento = 2380 vámhivatalnok 158 10, 60 
159. signalil-bontenisto biztosítóberendezés karbantartó műszerész 159 42, 60 
160. manovristo kocsirendező 160 20, 60 
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161. magazen-manipulisto raktárkezelő; rakodómunkás 161 22, 60 
162. relvojgardisto = 4148 vonalbejáró; pályaőr 162 41, 60 
163. trajnakompanisto = 152 vonatkísérő 163 20, 60 
164. enpremiĝo de sekurecringo (por fiksi radringon) 

= 8004 
kerékabroncs biztosítása biztosító gyűrűvel 164 30 

165. sekurecagrafo kapocs; biztonsági kapocs; rögzítés 165 01, 30 
166. radringa agrafo = 1346 kerékabroncs biztosító gyűrű 166 30 
167. rimenovinkto = 527 szíjkapocs 167 01, 30 
168. agrafi radringon kerékabroncs biztosítása 168 30 
169. akcesoraĵo eszköz, kellék, felszerelés, szerelvény 169 01, 22 
170. deprenebla akcesoraĵo leszerelhető szerelvény / tartozék 170 01, 22 
171. kargad-akcesoraĵo rakodóeszköz; rakszer 171 01, 22 
172. sekurecakcesoraĵo biztonsági segédeszköz, felszerelés (vonat 

fedezéséhez, biztosításához) 
172 01, 23 

173. helpkondukisto segédmozdonyvezető 173 31 
174. trakforko = 185, 1037, 1392 ???  kitérő; váltó ??? (A váltó a kitérő része!!!) 174 41 
175. trakforko-komutado váltóállítás 175 20 
176. kontaktlinea kruciĝo = 1038, 2288 munkavezeték keresztezés 176 44 
177. kontaktlinea krucaĵo super trakforko = 2685 kitérő feletti keresztezés 177 44 
178. trakforko kun elastaj nadloreloj rugalmas váltó; ??? rugalmas csúcssínű váltó 178 41 
179. simultane komutataj trakforkoj egyállítós átszelési váltó; együttesen kezelt angol 

váltó 
179 41, 42 

180. unuope kumutata trakforko egyedi állítású váltó 180 41, 42 
181. simpla trakforko = 183 egyszerű kitérő 181 41 
182. duon-sendependaj nadloreloj = 237 félig független csúcssínek 182 41 
183. simpla trakforko = 181 egyszerű kitérő 183 41 
184. tanĝanta kontaktlineo super trakforko = 3431 légszakaszolás (keresztező vezetékek 

párhuzamos vezetésével); munkavezeték-
szakaszolás 

184 44 

185. trakforko = 174, 1037, 1392 ??? kitérő; váltó ??? (A váltó a kitérő része!!!) 185 41 
186. trakforko de disforkiĝo elágazási váltó; elágazási kitérő 186 41 
187. nadlorelo en tuŝpozicio (trakforko) kitérő tősínhez simuló csúcssínnel 187 41, 42 
188. trakforko kun duobla manipulado = 194 kettős állítású váltó ??? (Kétütemű kétkezes 

kezelésű vagy kettősterelésű az oldalvédelem 
szempontjából?) 

188 41, 42 

189. trakforko kun kontraŭpezo ellensúlyos váltó 189 41 
190. rapide komutiĝanta trakforko = 228 gyors állítású váltó 190 41 
191. nadlorelo en oscedpozicio (trakforko) = 197 félig nyitott váltó; váltó feles állása 191 41, 42 
192. trakforko de dutrakiĝo összefont kitérő; részarányos kitérő 192 41 
193. dereliga trakforko = 226 kisiklasztó kitérő; védőváltó 193 41, 42 
194. trakforko kun duobla manipulado = 188 kettős állítású váltó ??? (Kétütemű kétkezes 

kezelésű vagy kettősterelésű az oldalvédelem 
szempontjából?) 

194 41, 42 

195. trakforko en normala pozicio = 212, 216, 219 váltó alapállásban; normál állású váltó 195 41, 42 
196. dekstravoje staranta trakforko = 217 jobbos kitérő; jobbra állított váltó 196 41 
197. nadlorelo en oscedpozicio (trakforko) = 191 félig nyitott váltó; váltó feles állása 197 41, 42 
198. trakforko laŭpinte envetura ??? …alvetura bejárati váltó ??? csúccsal szemben érintett váltó 198 41 
199. maldekstravoje staranta trakforko = 218 balos kitérő; balra állított váltó ??? 199 41 
200. injektonadlo (motoro) porlasztótű; fúvókatű 200 33 
201. trakforko kun artikaj nadloreloj = 232 kitérő forgócsapos gyökkötésű csúcssínnel; 

gyökcsapos váltó 
201 41 

202. trakforko kun nekuplitaj nadloreloj kitérő szabad csúcssínnel (nem kapcsolt) 202 41 
203. trakforko kun rigide kuplitaj nadloreloj kötőrúddal kapcsolt csúcssínek 203 41 
204. permane komutata trakforko kézi állítású váltó; helyben kezelt váltó; helyszíni 

kiszolgálású váltó 
204 41, 42 

205. trakforko por manovrado tolatási váltó 205 20, 41, 42 
206. telekomutata trakforko távolból kezelt váltó; központi állítású váltó 206 41, 42 
207. permane manipulata trakforko kézi állítású váltó; helyben ketelt váltó; helyszíni 

kiszolgálású váltó 
207 41, 42 

208. loke komutata trakforko = 213 helyben kezelt váltó; helyszíni kiszolgálású váltó; 
helyszíni állítású váltó ??? 

208 41, 42 

209. manometromontrilo nyomásmérő mutató; feszmérő mutató; 209 01 
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manométer mutató 
210. motortrakforko elektromos motorral működtetett váltó; 

villamos váltó 
210 41, 42 

211. hidraŭlika trakforko  hidraulikus motorral működtetett váltó 211 41, 42 
212. trakforko en normala pozicio = 195, 216, 219 váltó alapállásban; normál állású váltó 212 41, 42 
213. loke komutata trakforko = 208 helyben kezelt váltó; helyszíni kiszolgálású váltó; 

helyszíni állítású váltó 
213 41, 42 

214. trakforko en devia pozicio = 221 kitérő irányba állított váltó; terelő állásban levő 
váltó 

214 41, 42 

215. rektavoje staranta trakforko = 222 egyenes irányba állított váltó 215 41, 42 
216. trakforko en normala pozicio = 195, 212, 219 váltó alapállásban; normál állású váltó 216 41, 42 
217. dekstravoje staranta trakforko = 196 jobbos kitérő; jobbra állított váltó 217 41 
218. maldekstravoje staranta trakforko = 199 balos kitérő; balra állított váltó ??? 218 41 
219. trakforko en normala pozicio = 195, 212, 216 váltó alapállásban; normál állású váltó 219 41, 42 
220. deviavoje staranta trakforko átállított helyzetű váltó 220 41, 42 
221. trakforko en devia pozicio = 214 kitérő irányba állított váltó; terelő állásban levő 

váltó 
221 41, 42 

222. rektavoje staranta trakforko = 215 egyenes irányba állított váltó 222 41, 42 
223. laŭpinte alveturata trakforko csúccsal szemben bejárt váltó; csúcsmenetben 

érintett váltó 
223 41, 42 

224. laŭfroge alveturata trakforko gyöktől a csúcs irányába bejárt váltó 224 41, 42 
225. protekta trakforko (deflanke) biztonsági határjelen kívűl levő védő kitérő  225 41, 42 
226. dereliga trakforko = 193 kisiklasztó kitérő; védőváltó (váltó a kitérő 

része) 
226 41, 42 

227. kunliga trakforko összekötő kitérő; csatlakozó kitérő 227 41 
228. rapide komutiĝanta trakforko = 190 gyors állítású váltó 228 41 
229. deviavoje staranta trakforko átállított helyzetű váltó 229 41, 42 
230. trakforko tranĉebla perrisorte reenmova rugalmas váltó; visszacsapódó váltó ??? 

felvágható rugósváltó 
230 41 

231. elveturtrakforko kijárati kitérő 231 41 
232. trakforko kun artikaj nadloreloj = 201 kitérő forgócsapos gyökkötésű csúcssínnel; 

gyökcsapos váltó 
232 41 

233. trakforko tranĉebla reenmova 
 

felvágható váltó rugalmas csúcssínnel; 
visszacsapódó váltó  

233 41 

234. trakforko tranĉebla ne reenmova felvágható váltó rugalmas csúcssín nélkül ???  
visszacsapódó 

234 41 

235. riglita trakforko lezárt kitérő; reteszelt váltó ??? kitérő≠váltó 235 41, 42 
236. kuplitaj trakforkoj kapcsolt kitérők; ikerváltó ??? kitérő≠váltó 236 41, 42 
237. duon-sendependas nadloreloj = 182 félig független csúcssínek 237 41 
238. itineron aranĝi por trajno vágányút beállítás 238 20 
239. regejestro váltókezelő; váltóőr 239 20, 60 
240. signalilbrako = 1065 jelzőkar 240 42 
241. radaksnombra magneto = 679 mágneses sínérintő tengelyszámlálóhoz 241 42 
242. levmagneto emelőmágnes 242 01 
243. superkonduktiva magneto szupravezető mágnes 243 01, 31 
244. portmagneto (magneta ŝvebigo) emelőmágnes (mágneses lebegtetés) 244 01, 31 
245. trakmagneto = 680, 5581 pályamágnes (jármű-pálya információcsere) 245 42 
246. klimatizado = 1713, 1890 klímaberendezés; légkondicionálás 246 01, 31 
247. cirkuladaero (hejtado) légbefúvás (fűtés) 247 30 
248. premaera malkargado teherkocsi kirakás sűrített levegővel (porszállító 

silókocsiknál) 
248 01, 35 

249. aldoni veturilon járművet hozzákapcsol 249 20 
250. rektlinie = 5042 egyenes; egyenesen; egyenes vonalú 250 41 
251. rekta trako = 9718 egyenesben fekvő vágány 251 41 
252. trakorektigado vágányszabályozás 252 41 
253. premaerprovizado sűrített levegő ellátás 253 30 
254. kurentoproviza rimedaro villamos energiaszolgáltatás 254 01 
255. akvoprovizado vízellátás; víztöltés; víztáplálás 255 01, 32 
256. kaskada provizado de trakorelajsoj sínáramkör kaszkád táplálása 256 42 
257. kaldronplenigo kazántáplálás 257 32 
258. bremsotubplenigo féklégvezeték feltöltés 258 30 
259. plenigi pneŭmatan bremson fékrendszer feltöltése 259 30 
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260. poŝtvagono posta mellékkocsi 260 35 
261. vojaĝo tien = 9958 odautazás 261 21 
262. simpla bileto (por unu veturo) = 824, 867, 868 egy útra szóló menetjegy 262 11 
263. bileto tien-reen; iroreven-bileto = 825 menettérti jegy; retúrjegy; menetjegy oda-vissza 

útra 
263 11 

264. vojaĝo tien-reen = 6062 menetérti utazás; menetérti út 264 21 
265. simpla veturo; simpla vojaĝo = 6091, 8267, 

9209 
egyszeri utazás; odaút 265 21 

266. vojaĝkostoj útiköltség; napidíj; kiküldetési átalány 266 60, 70 
267. plilongiĝo (mekaniko) nyúlás (mechanika) 267 01 
268. plilongigo de kuplilo inter vagonoj kapcsolat meglazítása; kapcsolás meglazítása 

járművek között 
268 30 

269. elasta plilongiĝo rugalmas nyúlás 269 01 
270. plilongigita veturvojo = 4767 útvonalhosszabbítás, meghosszabbított útvonal; 

menetvonal meghosszabítása 
270 11, 21 

271. ĝisŝira plilongiĝo szakadási nyúlás 271 01 
272. signalila lumigo = 3025 kivilágítás 272 42 
273. eklumiĝo de signaliloj per trajnproksimiĝo  

= 3026 
kivilágítás közlekedéskor 273 42 

274. ekhejti lokomotivon = 5564 mozdony begyujtása 274 32 
275. brulado égési folyamat 275 32 
276. idlada rivolunombro (motoro) = 7112 üresjárati fordulatszám 276 01, 33 
277. alternatoro váltakozó áramú generátor 277 01 
278. alternatoro por varia frekvenco változtatható frekvenciájú generátor 278 01 
279. ŝpalejo = 5797 keresztalj helye az ágyazatban 279 41 
280. ambulanco = 9828, 9882, 9889, 9923 betegszállító kocsi; kórházkocsi 280 35 
281. poŝtvagono = 9911 postakocsi 281 35 
282. kablokerno kábelér 282 01 
283. traboalmo gerendatartó gerinclemeze 283 01 
284. relalmo síngerinc 284 41 
285. tarifmodifo díjszabás módosítás; díjszabás-változás 285 10 
286. terenplanado területrendezés 286 00 
287. kurento-alkonduko áramhozzávezetés; bemenő vezeték 287 01 
288. alkonduko de nutroakvo tápvíz bevezetése 288 32 
289. alkonduki vagonaron al stacio = 2601 szerelvényt beállítani az állomásra 289 20 
290. balastmalkompaktigo ágyazat fellazítása 290 41 
291. akrotriviĝo de radflanĝo nyomkarima élesedés 291 30 
292. situanta antaŭ … ??? felfelé (menet) adott pont előtt, azt megelőző 

(szakasz) ??? 
292 00 

293. sparkado gyújtás; villamos ív átütés 293 01 
294. ekfunkciigo de injektoro lövettyű (betáplálás) megindítása 294 32 
295. ekfunkciigo de pumpilo szivattyú feltöltése; szivattyú megindítása 295 01 
296. rompiĝemo törékenység 296 01 
297. dampilo lengéscsillapító; lökésgárló 297 30 
298. bruodampilo hangtompító; hangnyelő; zajcsökkentő; zajtom-

pító 
298 01 

299. longvoja puŝdampilo = 303 hosszú löketű lengéscsillapító; nagy munkaúttal 
bíró lengéscsillapító 

299 30 

300. perforta amortizilo súrlódó (lengés)csillapító 300 30 
301. oleodampilo olajos (lengés)csillapító 301 30 
302. hidraŭlika dempilo hidraulikus (lengés)csillapító 302 30 
303. longvoja poŝdampilo = 299 hosszú löketű lengéscsillapító; nagy munkaúttal 

bíró lengéscsillapító 
303 30 

304. vibradamortizilo = 2326 lengéscsillapító; stabilizátor 304 01 
305. amplidin-konvertoro (elektra transmisio) amplidin szabályozó; keresztmezős erősítő (vill. 

erőátvitel) 
305 33, 34 

306. kompensa amplifilo (trivoja bremsodistribuilo) löketveszteség kiegyenlítő berendezés; utántöltő 
berendezés (kormányszelep) 

306 01 

307. transmisio de bremsostangaro fékrudazat áttétel 307 30 
308. servoaĝo szolgálati idő 308 60 
309. servodaŭro en la rango rangfokozati idő; várakozási szolgálati idő 309 60 
310. ankrado kihorgonyzás, lehorgonyzás; (művelet) 310 41, 44 
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kihorgonyzó (szerkezet) 
311. portkabla ankrumo tartósodrony lehorgonyzása 311 44 
312. kurentorela ankroinstalaĵo áramvezető sín leerősítése 312 44 
313. trakankrado; trakankraĵo vágány leerősítése, rögzítése 313 41 
314. sparkadangulo gyújtási szög 314 33, 34 
315. atakangulo nekifutási szög 315 31, 41 
316. ĝirangulo de boĝio = 1054, 2552 forgóváz szögelfordulása 316 30 
317. fiksadangulo de kranko forgattyú felékelési szöge 317 32 
318. frogopinto: pintoangulo de simpla frogo keresztezési szög 318 41, 44 
319. devia angulo (trakforko) = 4568 kitérő eltérítési szöge; hajlásszög 319 41, 44 
320. tegmentangulo kocsitető sarok 320 35 
321. kunliga angulo összekötő szögvas 321 41 
322. frogopinto: pintoangulo de duobla frogo átszelési szög 322 41, 44 
323. ringo gyűrű 323 01 
324. porbaŝa ligringo kötélgyűrű; ponyvagyűrű 324 22 
325. ŝvebanta ringo önbeálló gyűrű 325 30 
326. duobla suspensioringo kettős láncszem; kettős felfüggesztő szem 326 35 
327. ekstera ringo (por rullagro) karima; peremgyűrű (görgős csapágyaknál) 327 30 
328. stringa ringo zsugorgyűrű 328 30 
329. kroĉringo = 6390 körmös gyűrű 329 30 
330. rigidiga ringo feszítőgyűrű 330 30 
331. ŝirma zono (por lokomotivisto) = 5477 deformálódó zóna; ütközőzóna 

(mozdonyvezetők részére) 
331 30 

332. suspensioringo föggesztőgyűrű 332 30 
333. kantonblokado előjelentés (négyrészes mechanikus térközben) 333 23, 42 
334. telefona trajnanonco = 913 előjelentés; vonatelőjelentés (telefonon) 334 23, 42 
335. anonco de trajnalveno (sur kajo) vonatvisszajelentés 335 21 
336. aŭtomata trajnanonco önműködő vonatelőjelentés, automatikus 

menetjelentés 
336 23, 42 

337. anonco de bezono(j) (vagondistribuado) kocsiszükséglet bejelentése 337 22 
338. anonco de trajnekveturo értesítés a vonan elindulásáról 338 21 
339. trajnanoncado per laŭtparolilo vonatok bemondása hangosbemondón 339 20 
340. falklapa anoncilo esőlemezes jelentő 340 43 
341. itinermalriglado komputila számítógépes vágányút feloldás 341 42 
342. anoda oksidiĝo; anodizado = 5965 anódosan oxidál; eloxál 342 01 
343. vagonpuŝilo = 738 feszítővas; peiszer (kocsimozgatáshoz); vágány-

emelő rúd 
343 22 

344. anteno antenna 344 43 
345. alkonduka fervojlinio = 5020, 5022, 5072 csatlakozó vonal; szárnyvonal 345 20 
346. ekstera deĝorejo külszolgálati hely 346 60 
347. kontaktodrat-stabiligilo oldalkar 347 44 
348. kontaktodrat-stabiligilo je premo = 1063 oldalkar nyomó igénybevételre 348 44 
349. kontaktodrat-stabiligilo je tiro = 1064 oldalkar húzó igénybevételre 349 44 
350. kontraŭrampilo (sur reloj) = 470, 2745 sínvándorlást gátló kapocs (kengyel) 350 41 
351. geotekstilaĵo; traksidejŝirma tekstilaĵo  

= 351, 3746, 3747, 4273 
geotextília; műszaki textília; textil védőhuzat 351 41 

352. glitpreventa instalaĵo = 2749, 2750 csúszásgátló berendezés 352 30 
353. garni kusinetojn per alojo = 7398 csapágyat kiönteni 353 30 
354. kontraŭkrustaĵo (vaporkaldrono) = 356, 357 kazánkőoldó szer; kazánkő lerakódást mega-

kadályozó szer 
354 32 

355. kontraŭinterfero zavarszűrés; interferencia zavarelhárítás 355 43 
356. kontraŭkrustaĵo (vaporkaldrono) = 354, 357 kazánkőoldó szer; kazánkő lerakódást megaka-

dályozó szer 
356 32 

357. kontraŭkrustaĵo (vaporkaldrono) = 354, 356 kazánkőoldó szer; kazánkő lerakódást megaka-
dályozó szer 

357 32 

358. trajnanonc-aparato vonatjelentő berendezés 358 20 
359. haltigaparato reteszelő szerkezet; zárószerkezet 359  01 
360. trakesplor-aparato vágányvizsgáló készülék 360 41 
361. avert-aparato figyelmeztető jelzést adó készülék 361 31 
362. blokadaparato blokkberendezés 362 42 
363. registra blokadaparato blokkberendezés számlálóval 363 42 
364. fiksad-instalaĵo rögzítő berendezés 364 41, 42 
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365. trakforka sekurigilo kun artikoj = 666, 9615 kampós váltózár; kampós csúcssínrögzítő 365 41, 42 
366. hejtilo fűtőberendezés; fűtőtest 366 30 
367. bufroinstalaĵo = 397, 5924, 5930, 8583 ütköző készülék 367 30 
368. kompensa bufroinstalaĵo (kun transversa 

risorto) 
kiegyenlítős ütközőkészülék (keresztrugóval) 368 30 

369. kurbigmaŝino por reloj = 5309 sínhajlító berendezés 369 41 
370. tren-bufra kombinita instalaĵo egyesített ütköző és vonókészülék 370 30 
371. kompensilo kiegyenlítő berendezés 371 01 
372. dereligilo siklasztó berendezés 372 41, 42 
373. detektilo = 375 detektor; hibakereső készülék; jelzőkészülék 373 01 
374. terlika indikilo földzárlat vizsgáló 374 01 
375. detektilo = 373 detektor; hibakereső készülék; jelzőkészülék 375 01 
376. baskul-instalaĵo (varvagonoj) = 770 kocsibuktató 376 35 
377. dilataparato por longreloj (velditaj reloj) dilatációs szerkezet hosszú hegesztett sínekhez 377 41 
378. reldilatjunto = 4842 dilatációs szerkezet; tágulási hézag; mozgó 

illesztés 
378 41 

379. trajnanonca registrilo vonatmenetíró tárolási lehetőséggel 379 20 
380. kunpuŝiĝregistrilo = 3304 ütközésmérő 380 35 
381. takigrafo = 1626 sebességmérő; sebességrögzítő; kronotacho-

méter 
381 30 

382. takigrafo laŭ Flaman = 4589, 4598 sebességmérő; Flaman féle sebességregisztráló 
készülék 

382 30 

383. fumsorbilo = 4075 füstnyelő; füstemésztő (készülék) 383 01 
384. trakesplor-veturilo = 389, 9833, 9881, 9890 vágánymérő kocsi 384 41 
385. legatoro de vagonnumeroj teherkocsiszám leolvasó készülék 385 22, 35 
386. levaparato emelőberendezés 386 01 
387. nadlorela movigmekanismo váltóállító berendezés; váltóállítómű ??? 387 41, 42 
388. regdrata komutlevumilo vonóvezetékes állítómű (mechanikus váltó-

állítás) ??? emeltyű (nem csak váltóállításhoz) 
388 41, 42 

389. trakesplor-veturilo = 384, 9833, 9881, 9890 vágánymérő kocsi 389 41 
390. mezurilo por reltriviĝo sínkopásmérő készülék 390 41 
391. pesilo por trakveturiloj vágányhídmérleg; vasúti jármű mérleg 391 01, 35 
392. kurentodeprenilo áramszedő 392 01 
393. relrektigilo nyomtávszabályozó készülék; sínegyengető 

készülék 
393 41 

394. surtrakigilo vágányra emelő készülék 394 30, 41 
395. rulekipaĵo = 5928, 7838 futómű 395 30 
396. sekurecinstalaĵo biztonsági berendezés; védőberendezés 396 01 
397. bufroinstalaĵo = 367, 5924, 5930, 8583 ütköző készülék 397 30 
398. kontaktlinea streĉilo feszítő szerkezet (felsővezeték) 398 44 
399. reltiraparato sínmozgató készülék; sínvontató készülék 399 41 
400. turnoplato por trakveturiloj = 6371, 6539 fordítókorong 400 30 
401. treninstalaĵo = 5931 vonókészülék 401 30 
402. kalibrilo por reljuntoj sínillesztés vizsgáló; hézagmérő 402 41 
403. kontrolilo por  relprofilo sínprofil mérő 403 41 
404. kontrolilo de relrezisteco sínellenállás mérő 404 41 
405. riglad-aparato reteszelő szerkezet; reteszelés 405 01 
406. trakforko aŭ trakokrucaĵo kitérő ill. keresztezés 406 41 
407. etangula trakforko = 1047, 1048 kis hajlásszögű kitérő; enyhe hajlásszögű kitérő 407 41 
408. kurba trakforko = 1039, 1046 íves kitérő 408 41 
409. ordinara trakforko egyszerű kitérő 409 41 
410. speciala trakforko különleges kialakítású váltó/kitérő 

??? kitérő≠váltó 
410 41 

411. bremsada signalo fékjelzés 411 30 
412. neliverebla; sen destinindiko = 7893 fölös; ismeretlen a címzett; rendelkezésre 

bocsáthatatlan (küldemény) 
412 12 

413. aŭtomata bremsado kényszerfékezés; a fék automatikusan műkö-
désbe lépett 

413 30 

414. frotkontakto inter radflanĝo kaj relkapo nyomkarima a sínfejnek ütközik 414 30, 41 
415. malĝusta apliko de tarifo helytelen díjszabásalkalmazás; díjszabás 

szabályellenes alkalmazása 
415 10 

416. apliko de tarifo díjszabásalkalmazás 416 10 
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417. apliko de la plej reduktita tarifo legalacsonyabb díjtétel alkalmazása 417 10 
418. kargadponto (trans) rakodóhíd 418 22, 40 
419. metalaldona veldado = 7223, 7224, 8296 felrakó hegesztés; feltöltő hegesztés; 

fémfelrakás hegesztéssel 
419 01 

420. lokomotivist-aspiranto = 3140, 3141 vontatási vonatkísérő; VVK; segédmoz-
donyvezető 

420 31, 60 

421. provizado (ago) ??? beszerzés; készletezés; állag; állomány ??? 421 60 
422. provizo (stoko) készlet; tartalék; (anyagbeszerzés) 422 60 
423. provizoj (ĝenerale) anyagkészletezés (általában) 423 60 
424. flanka apogilo oldaltámaszték; oldalgyám; oldaltámasztó 

talpcsapágy 
424 45 

425. masto de supertera lineo = 6743, 8413 felsővezetktartó oszlop 425 44 
426. ruldilata apogilo = 5999 alátámasztás hőkiegyenlítő mozgó görgős 

hídsaruval 
426 45 

427. vagonkunpuŝado sur ranĝadtrako = 1875 összetolás (irányvágányon, rendező vágányon)  427 22 
428. kapoapogilo fejtám 428 35 
429. veturkapabla futóképes 429 30 
430. deĵorkapabla szolgálatképes 430 00 
431. translimiĝtaŭga = 9245 átmenőképes; tranzitképes 431 00 
432. kolordistingo-kapablo színlátó képesség; színmegkülönböztető képes-

ség; színérzékelés 
432 60 

433. enkurba veturtaŭgeco ívben való áthaladási képesség 433 30 
434. ŝafto tengely 434 01 
435. arboforma trajnvetur-grafikono (SNCF) vonatok menetidejének grafikus ábrázolása fa 

formájú rajzon (SNCF) 
435 21 

436. veturinversiga ŝafto = 444 menetirányváltó tengely  436 32 
437. reguligila regŝafto regulátor tengely; szabályozó tengely 437 32 
438. kava ŝafto üreges tengely; csőtengely (egyes villamos 

mozdonyok hajtására) 
438 01 

439. bremsoŝafto féktengely 439 30 
440. induktatŝafto armatúra tengely; forgórész tengelye 440 33, 34 
441. moviga ŝafto hajtótengely 441 33, 34 
442. motorŝafto főtengely 442 33, 34 
443. masiva ŝafto tömör tengely; furat nélküli tengely 443 01 
444. veturinversiga ŝafto = 436 menetirányváltó tengely 444 32 
445. relkurbiĝo vágányív; íves vágány 445 41 
446. elektra lumoarko villamos ív 446 01 
447. gvidsektoro = 7909 vezető körnegyed; ív; kvadráns 447 01 
448. tenilo por glitkontaktilo ??? 450 kefetartó ??? 448 34 
449. liroforma kurentodeprenilo lantformájú áramszedő 449 34 
450. tenilo por glitkontaktilo áramszedő sarubetét tartó 450 34 
451. pendola arĉo de pantografo billenőkar (áramszedőnél) 451 34 
452. relajsa ankro jelfogó fegyverzet 452 01 
453. arĉoframo = 10271 áramszedő tartó 453 34 
454. ĉasiostego = 7532 ??? feszítőmű ??? 454 30 
455. fajrujplafona armaturo tűzszekrény mennyezetének merevítése 455 32 
456. tegmenta kurbotrabo = 1632, 2210, 9954 tetőív 456 35 
457. metalbenda armaturo = 463 merevítés acélabronccsal; fémszalagos merevítés 457 01 
458. plenigado de bremsorezervujoj féktartály feltöltése 458 30 
459. trakekipaĵo vágányalkatrészek; vágányszerelvények 459 41 
460. pretigi bremson por uzo fék üzemkész állapotba helyezése 460 30 
461. regŝranko vezérlőszekrény 461 42, 43, 44 
462. relajsoframo; relajsoŝranko = 1183, 1514  

??? La framo kaj la ŝranko du diversaj objektoj. 
jelfogó állvány; jelfogó szekrény ??? Az állvány 
és a szekrény két különböző dolog. 

462 42, 43 

463. metalbenda armaturo = 457 merevítés acélabronccsal; fémszalagos merevítés 463 01 
464. eltirado de ŝpalŝraŭboj sínleerősítő csavar kiszakadása 464 41 
465. eltirilo por ŝpalonajloj sínszegkihúzó készülék 465 41 
466. flamestingo per trablovo ??? flamekscito per 

trablovo 
tűz felszakítása (léghuzattal) ??? tűz szítása 
léghuzattal 

466 32 

467. radaksosinsekvo = 2817, 3864 tengelyelrendezés 467 31 
468. haltado megállás; tartózkodás 468 20 
469. aŭtomata trajnbremsigado = 2754 önműködő vonatbefolyásolás 469 42 
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470. kontraŭrampilo (sur reloj) = 350, 2745 sínvándorlást gátló kapocs (kengyel) 470 41 
471. vojaĝinterrompo = 4710 útmegszakítás; megállás útközben 471 10, 20 
472. halto malantaŭ ŝirma signalilo (SVCF) megállás veszélyjelzést adó jelző mögött látra 

közleke-déskor (SNCF) 
472 42 

473. blokdistanca halto pro trajn-sinsekvo térköztávolságra való megállás; megállás 
térköztávolságra 

473 42 

474. laŭbezona halto feltételes megállás 474 20 
475. interstacia halto; survoja halto útközbeni megállás 475 20 
476. deviga halto kötelező megállás 476 20 
477. laŭhorara halto menetrendszerű megállás 477 21 
478. fervojserva halto megállás üzemi okból 478 20 
479. danĝerhalto rendkívüli megállás; szükség-megállás 479 20, 23 
480. stivado (sur ŝipo) rakodás hajóra; hajóteher arányos elosztása 480 01 
481. kargofiksado (sur vagono) rakomány rögzítés (vasúti kocsin) 481 01, 22 
482. alvenaĵoj / akcepto de alvenaĵoj árufogadás; beérkező küldemények fogadása 482 12 
483. alveno érkezés 483 20 
484. kurento-alkonduko árambetáplálás; áramhozzávezetés; árambeveze-

tés 
484 01 

485. vaporalkonduko gőzbevezetés 485 32 
486. alveni antaŭhorare korábban érkezni 486 20 
487. alveni laŭhorare menetrend szerint érkezni 487 20 
488. alveni malfrue késéssel érkezni 488 20 
489. ekstera randflanĝodiametro nyomkarima profil; nyomkarima külső átmérője 489 30 
490. distrikto (servo) hivatali körzet 490 60 
491. akvumi karbon szénlocsolás 491 32 
492. fumkesta akvumilo füstszekrény locsoló 492 32 
493. ĉeflinio fővonal 493 20 
494. elektra fidro = 3697, 5021 tápvezeték; távvezeték (áram) 494 01 
495. dutraka ĉeflinio kétvágányú fővonal 495 20 
496. denstrafika ĉeflinio nagyforgalmú fővonal; nagy forgalmú fővonal 496 20 
497. radiala linio sugárirányú fővonal 497 20 
498. retrokonduktilo al substacio áramvisszavezető kábel; visszatérő áramvezeték 498 01 
499. transversa linio átlós fővonal 499 20 
500. artikolo de tarifo díjszabási cikkely; díjszabási tétel 500 12 
501. artiko csukló; csuklós kapcsolat 501 01 
502. kaŭĉukogloba artiko gumi(betétes) gömbcsukló 502 01 
503. elasta artiko rugalmas csukló 503 01 
504. globa artiko = 4852, 4853 gömbcsukló 504 01 
505. fervoja artilerio nehéztüzérség vonaton 505 22 
506. signalo: bildsignalo = 4545, 4601 jelzési fogalom; jelzési kép 506 42 
507. drenado de trakbazo víztelenítés (töltéskoronáé) 507 41 
508. balastobazo = 771 ágyazattükör 508 41 
509. kaldronapogilo kazán alátámasztás 509 32 
510. reljuntsidejo sínillesztés fekvése 510 41 
511. relsidejo sínek felfekvése; sínágyazat 511 41 
512. ŝpalsidejo aljak felfekvése; keresztalj felfekvése az 

ágyazatban 
512 41 

513. traksituo vágányfekvés 513 41 
514. apogplata sidejo érintkező felület; felfekvés (alátétlemezen, 

sarulemezen) 
514 41 

515. Asocio Internacia de la Kongreso de Fervojo Vasutak Kongresszusának Nemzetközi 
Szövetsége, AICCF 

515 70 

516. Asocio Internaci de la Uzantoj de Privataj 
Branĉotrakoj 

Magán Iparvágányhasználók Nemzetközi 
Szövetsége, AIEP 

516 70 

517. preteca servo készenléti szolgálat 517 60 
518. fervoja laborejo; fervoja riparejo vasúti műhely; járműjavító  518 30, 40 
519. lokomotiveja laborejo vontatási telep 519 30 
520. trakveturila bontenejo jármű karbantartó és javító műhely 520 30 
521. provejo vizsgálóműhely; vizsgálóintézet 521 01 
522. etbontenejo por vagonoj vontatási telepi kocsiműhely 522 35 
523. laborejo por trakekipaĵoj pályafenntartási telep 523 41 
524. vagonriparejo kocsijavító műhely 524 35 
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525. relfiksaĵo ??? sínleerősítés ??? sínleerősítő 525 41 
526. tre streĉa relfiksado = 530 szoros sínleerősítés 526 41 
527. rimenovinkto = 167 szíjkapocs  527 01, 30 
528. elasta relfiksado rugalmas sínlerősítés 528 41 
529. loza relfiksado laza sínleerősítés 529 41 
530. tre streĉa relfiksado = 526 szoros sínleerősítés 530 41 
531. servadregistro  feljegyzések (a vontatási telepen a teljesít-

ményekről) 
531 31, 60, 70 

532. kuplilo = 5923 kapcsolókészülék 532 30 
533. kuplado kapcsolás 533 30 
534. aŭtomata kuplilo = 564 önműködő kapcsolókészülék 534 30, 90 
535. aŭtomata tren-bufra kuplilo önműködő vonó- és ütköző készülék 535 30, 90 
536. centra kuplilo központi kapcsoló 536 30 
537. ĉenokuplilo lánckapcsolat 537 30 
538. firma kuplado = 2154 rövid kocsikapcsoló; állandó kapcsolás 538 30 
539. denta kluĉilo = 541 körmöskapcsolókészülék 539 90 
540. loza kuplilo laza kapcsolás 540 30 
541. denta kluĉilo = 539 körmöskapcsolókészülék 541 90 
542. pendanta kuplilo függő kapcsolat 542 30 
543. rigida kuplilo merev kapcsolat; merev kapcsolás 543 30 
544. helpa kuplilo szükségkapcsolás; szükségkapcsolat 544 30 
545. streĉita kuplilo szoros kapcsolás 545 30 
546. sekuriga kuplilo biztonsági kapcsolás; tartalék-kapcsolat 546 30 
547. centra bufrokuplilo kapcsolás középütközős vonókészülékkel 547 30 
548. ŝraŭba kuplilo csavarkapocs 548 30 
549. kupli = 67 rákapcsolni; ráakasztani 549 30 
550. kuplisto = 1367, 2469 kapcsolást végző dolgozó; kocsirendező 550 30, 60 
551. relajsa ekscito = 3597 jelfogó meghúzása; jelfogó gerjesztése 551 01 
552. gvidpadelaro (hidraŭlika transmisio) vezetőlapát (hidraulikus erőátvitel) 552 33 
553. aŭtomata signalilreiro = 3711 jelző automatikus megálljra kapcsolása 553 42 
554. entraka kontaktilo por aŭtomata haltsignaligo  

= 6162 
sínérintő a jelző önműködő visszaállításához 554 42 

555. esploro de balastoŝtopaĵo aljak beágyazódásának ellenőrző vizsgálata 555 41 
556. kirlokurenta esploro laŭ Foucault örvényáram ellenőrzés 556 01 
557. relesploro sínvizsgálat 557 41 
558. ultrasona esploro ultrahangos vizsgálat 558 30, 41 
559. memankrado önrögzítő 559 41 
560. memekscito (relajso) = 565, 567, 8378 öngerjesztés; öntartás (relé) 560 01 
561. aŭtomata komutilo önműködő átkapcsoló 561 01 
562. aŭtomata telefoncentralo; telefona komutatoro  

= 1338 
automata távbeszélő központ (rotary, crossbar, 
stb.) 

562 43 

563. mem-antaŭstreĉiĝo (betono) előfeszítés betonban (természetes belső) 563 45 
564. aŭtomata kuplilo = 534 önműködő kapcsolókészülék 564 30, 90 
565. memekscito (relajso) = 560, 567, 8378 öngerjesztés; öntartás (relé) 565 01 
566. memlubrikado önkenés 566 30 
567. memekscito (relajso) = 560, 565, 8378 öngerjesztés; öntartás (relé) 567 01 
568. motora motorhajtású 568 31 
569. elektra motorvagono villamos motorkocsi 569 31 
570. akumlatora motorvagono akkumulátor hajtású motorkocsi 570 34 
571. poŝta motorvagono = 582, 583 posta-motorkocsi 571 31 
572. motorvagono por regiona trafiko = 584 elővárosi motorkocsi 572 31 
573. vapora motorvagono gőzmotorkocsi 573 32 
574. aŭtonomio de motorveturilo = 7191 akciósugár; működési körzet; működési terület 574 31 
575. memportanta önhordó 575 30 
576. motorvagono = 5571 

modula motorvagono = 005760 
relbuso sur pneŭmatiko = 005761 

motorkocsi ??? 576 33 

577. motorvagono por altranguloj motorkocsi különleges (bizottsági, vezetői stb.) 
utazásokra 

577 31 

578. dizela motorvagono dízel motorkocsi 578 33 
579. motorvagono por longdistancoj motorkocsi távolsági forgalomra 579 31 
580. relbuso sínbusz 580 31 
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581. panorama motorvagono kilátó motorkocsi 581 31 
582. poŝta motorvagono = 571, 583 posta-motorkocsi 582 31 
583. poŝta motorvagono = 571, 582 posta-motorkocsi 583 31 
584. motorvagono por regiona trafiko = 572 elővárosi motorkocsi 584 31 
585. turbina motorvagono gázturbinás motorkocsi 585 33 
586. memreguligo önszabályzás; önműködő szabályozás 586 01 
587. rajtigo por loka regado tolatást engedélyező berendezés, helyikapcsoló 

kiadása 
587 42 

588. cirkulpermeso por lokomotivo mozdony üzemeltetési engedély 588 31 
589. kontrola aŭtoritato = 5579 felettes hatóság (minisztérium) 589 00 
590. memselektiva automata; auto-szelektív (telefon) 590 43 
591. memventolado saját szellőzés 591 31 
592. helpa personalo kisegítő munkaerő; kisegítő alkalmazott; 

helyettes 
592 60 

593. servo-instalaĵoj enveturilaj segédüzemi berendezés 593 31 
594. situanta malantaŭ … lefelé (menet) adott pont mögött levő, azt 

követő (szakasz) ??? 
594 00 

595. laŭlonga skuado = 2555 hosszirányú rezgés; rángatás 595 30 
596. anticipo (distribuado) elősietés (vezérlés) 596 32 
597. anticipa enfluo előbeömlés; előbelépés 597 32 
598. laŭangula avancado (kranko) elősietési szög 598 32 
599. petardoportilo = 4930, 6580 durrantyú elhelyezésére berendezés ??? 

durrantyút a sínfejhez rögzítő rugó ? vagy a 
durrantyúk tárolására, szállítására szolgáló 
tartóláda ?  

599 42 

600. fronta parto előépítmény; előre ugró rész 600 30 
601. antaŭa(j) radakso(j) de lokomotivo = 9036 vezetőkerék 601 31 
602. averio kár; sérülés 602 12, 50 
603. neperceptebla averio rejtett kár; nem látható sérülés; kívülről nem 

felismerhető sérülés 
603 12, 50 

604. signalilo: antaŭsignalilo = 8153, 8154, 8178 előjelző 604 42 
605. akustika avertilo = 609 hangjelző készülék 605 31, 43 
606. avertilo pri akvoprovizo adagolásjelző; táplálásjelző 606 32 
607. incendi-avertilo tűzjelző 607  01 
608. lumavertilo; lumindikilo = 9977 fényjelző; jelzőlámpa 608 01 
609. akustika avertilo = 605 hangjelző készülék 609 31, 43 
610. avizo pri alveno értesítés érkezésről; érkezési értesítés; beérkezési 

igazolás 
610 12 

611. avizo pri averio; avizo pri difekto = 1089 kárjelentés 611 12, 50 
612. avizo pri troa varpeco fölös jelentés 612 12 
613. avizo pri malhelpo ĉe livero értesítés kiszolgáltatási akadályról; jelentés 

kézbesíthetetlenségről 
613 12 

614. avizo pri malhelpo ĉe transporto értesítés fuvarozási akadályról 614 12, 22 
615. avizo pri enkasigo (remburso) = 624 utánvételi kísérőlevél 615 12 
616. avizo pri neregulaĵo jelentés rendellenességről 616 12 
617. avizo pri livero értesítés kiszolgáltatásról; kiszolgáltatási értesítő 617 12 
618. avizo pri mankaĵo hiányjelentés; hiányközlés 618 12, 50 
619. avizo pri veturplano (trajno) = 626 menetrendi értesítés 619 20 
620. avizo pri perdo jelentés elvesztésről 620 12, 50 
621. avizo pri korekto(j) helyesbítő jegyzék; változási jegyzék 621 00 
622. avizo pri pag(ad)o fizetési értesítés; rendezési jelentés 622 12, 70 
623. avizo pri reguligo kiegyenlítésről szóló jelentés; elintézési jelentés 623 12, 70 
624. avizo pri enkasigo (remburso) = 615 utánvételi kísérőlevél 624 12 
625. petavizo pro neebla livero jelentés kézbesíthetetlenségről 625 12 
626. avizo pri veturplano (trajno) = 619 menetrendi értesítés 626 20 
627. anonco pri eksterordinara transporto értesítés különleges (pl. rakszelvényen túlnyúló) 

szállít-mányról 
627 22 

628. avizo pri traklaboroj írásbeli rendelkezés a pályán folyó munkákról 628 23, 41 
629. akso (geometrio) középvonal, geometriai középvonal 629 00 
630. akso (mekaniko) tengely (mechanika) 630 00 
631. radaksŝafto = 3496, 3501 hajtótengely (kerékpáré) ??? 631 30 
632. kruckapa bolto = 636, 637 keresztfej csapszeg 632 32 
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633. kuplilbolto csuklócsapszeg; csatlócsap 633 30 
634. bolto de trenhoko = 1615, 8923 vonóhorog csap 634 30 
635. bolto de suspensio rugócsapszeg; rugófelfüggesztő csap 635 30 
636. kruckapa bolto = 632, 637 keresztfej csapszeg 636 32 
637. kruckapa bolto = 632, 636 keresztfej csapszeg 637 32 
638. akso de trako vágánytengely 638 41 
639. perbaŝa kovrado ponyvázás; letakarás (árué) 639 35 
640. mekanika kovrado mechanikus kocsiletakarás 640 35 
641. baŝo ponyva; fedőponyva; kocsitakaró ponyva 641 01 
642. rezervujo tartály; tank 642 01 
643. loziĝinta baŝo laza ponyva 643 35 
644. persona senpaga bileto kun magnetstrio 

(metroo) 
díjmentes jegy mágnescsíkkal (párizsi Metrónál) 644 60 

645. bagaĝo poggyász; útipoggyás 645 11, 21 
646. bagaĝo sen posedanto kiváltatlan útipoggyász 646 11, 21 
647. akompanata bagaĝo kísért útipoggyász 647 11, 21 
648. misvojaĝigita bagaĝo elveszett útipoggyász 648 11, 21 
649. registrita bagaĝo feladott útipoggyász 649 11, 21 
650. pakaĵo = 1762 kézipoggyász 650 11, 21 
651. neakompanata bagaĝo nem kísért útipoggyász 651 11, 21 
652. alvenintaj bagaĝoj megérkezet útipoggyász 652 11, 21 
653. ekspedotaj bagaĝoj továbbításra váró útipoggyász 653 11, 21 
654. veldodrato (aldonmetalo) hegesztőpálca; hegesztő elektróda; feltöltő 

elektróda 
654 01 

655. fenestro = 3699 ablak 655 30 
656. fenestro kun fiksa glaco rögzített ablak 656 30 
657. fenestro  kun ŝovebla glaco mozgó ablak 657 30 
658. falfenestro = 3701 lefelé csúsztatható ablak 658 30 
659. fenestro kun glaco duone malfermebla félig lecsúsztatható ablak 659 30 
660. karbobroso szénkefe; érintkező kefe 660 01, 33, 34 
661. broso por terkontakto földelő kefe 661 33, 34 
662. broso por kurentorekondukto visszavezető kefe; földelő kefe 662 33, 34 
663. pesilo por radaksrilata maso = 768 tengelynyomás mérleg 663 22, 40 
664. transversa svingiĝo  keresztirányú lengés 664 30 
665. balanciero; vekto lengőkar; billenőkar; emeltyű; himba 665 01 
666. trakforka sekurigilo kun artikoj = 365, 9615 kampós váltózár; kampós csúcssínrögzítő 666 41, 42 
667. cignokola balanciero (boĝio) hattyúnyak tartó (forgóváz) 667 30 
668. kompensa vekto kiegyenlítő kar 668 30 
669. kompensa vekto de bufroinstalaĵo ütköző kiegyenlítő emeltyű 669 30 
670. balancovekto de bremscilindro fékhenger emeltyű 670 30 
671. laŭlonga balanciero hosszirányú kiegyenlítő emeltyű; hosszhimba 671 30 
672. balanciero kun fiksa artikopunkto (bremso) fékemeltyű 672 30 
673. cignokola suspensiaĵo hattyúnyak tartó 673 30 
674. transversa balanciero kereszthimba 674 30 
675. transversa balanciero de bremsostango = 757 fékkiegyenlítő kar 675 30 
676. motorbalaado motoröblítés 676 333 
677. kurba motorbalaado hurkos öblítés 677 33 
678. kontinua motorbalaado egyirányú öblítés 678 33 
679. radaksnombra magneto = 241 mágneses sínérintő tengelyszámláláshoz 679 42 
680. trakmagneto = 245, 5581 pályamágnes (jármű-pálya információcsere) 680 42 
681. transversa svingado = 2556 keresztirányú rezgés, lengés 681 30 
682. balasto (parto de relvoja surkonstruaĵo) ágyazat (a felépítmény része) 682 41 
683. balastmaterialo zúzottkő (ágyazati anyag) 683 41 
684. kota balasto szennyezett ágyazat; szennyezett zúzottkő 684 41 
685. ŝotro = 690 zúzottkő; kőzúzalék; ágyazat 685 41 
686. balastogruzo bányakavics; kavicságy; kavics ágyazat 686 41 
687. ŝlimoza balasto eliszaposodott ágyazat 687 41 
688. kribrita balasto rostált ágyazat; tisztított ágyazat 688 41 
689. skoria balasto salakágyazat 689 41 
690. ŝotro = 685 zúzottkő; kőzúzalék; ágyazat 690 41 
691. asbest-rezidua balasto azbeszthulladék ágyazat 691 41 
692. rulŝotro folyamkavics ágyazat 692 41 
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693. sabla balasto homokágyazat 693 41 
694. balastado beágyazás; vágánybeágyazás 694 41 
695. ŝtonmin(ej)o kavicsbánya 695 41 
696. baskultroga balastvagono billenő kavicsszállító kocsi 696 35 
697. kargofunela balastvagono önürítős kavicsszállító kocsi 697 35 
698. malekvilibro de rado kiegyensúlyozatlanság (kerék) 698 30 
699. plurservigo de trakciiloj vontatójármű állomány közös felhasználása 699 20, 31 
700. plurservigo de kondukistoj (trakciiloj) mozdonyvezetők alkalmazása a járműállomány 

minden típusánál 
700 31, 60 

701. partrake ambaŭsencuma trafiko menetirányváltás; mindkét irányba üzemel-
tethető kétvágányú pálya ??? 

701 20, 42 

702. provbenko por maŝinoj vizsgálóállás; próbapad (gépekhez) 702 01 
703. provbenko; testobenko = 6381 próbapad; vizsgálópad; fékpad 703 01 
704. provbenko kun hidraŭlika kirlobremso de tipo 

Froude = 707 
vízellenállásos próbapad; folyadékfékes 
próbapad 

704 31 

705. provbenko por lokomotivoj próbaállás; vizsgálóállás (mozdony) 705 31 
706. provbenko de fiksa deĵorejo állandó próbapad; rögzített próbapad 706 01 
707. provbenko kun hidraŭlika kirlobremso de tipo 

Froude = 704 
vízellenállásos próbapad; folyadékfékes 
próbapad 

707 31 

708. provbenko kun likva rezistilo (dizel-elektraj 
trakciiloj) 

vízellenállásos vizsgálóhely dízel-villamos vonta-
tójárműveknek 

708 33 

709. radringo abroncs 709 30 
710. konusa radringo kúpos kerékabroncs 710 30 
711. cilindra radringo hengeres kerékabroncs 711 30 
712. loza radrongo laza abroncs 712 30 
713. pneŭmata bendo; pneŭo = 6408, 6409 gumiabroncs 713 01 
714. alfiksita radringo felhúzott abroncs 714 30 
715. radringo kun plilarĝiĝinta rulsurfaco kifutott futófelületü kerékabroncs 715 30 
716. rapidometra registradbendo = 721 sebességmérő óra szalag 716 31 
717. glitkontaktilo (kontaktodrato) 

= 723, 4073, 6360 
áramszedő csúszóbetét 717 34 

718. antaŭstreĉo de risorto = 8762 rugó előfeszítése 718 01 
719. streĉo de risorto = 8770 rugó terhelés (alá helyezése) 719 01 
720. ruliĝsurfaco (rado) = 3642, 8513 futófelület 720 30 
721. rapidometra registradbendo = 716 sebességmérő óra szalag 721 31 
722. ruliĝanta transportbendo = 2108, 2220, 9343 szállítószalag 722 01 
723. glitkontaktilo (kontaktodrato) 

= 717, 4073, 6360 
áramszedő csúszóbetét 723 34 

724. antaŭurba zono előváros, helyiérdekű (forgalom) 724 00 
725. apudtraka bermo padka 725 41 
726. pasaĝervagona sidbenko ülőpad személykocsiban; kocsiülés személy-

kocsiban 
726 35 

727. baremo; tariftabelo díjtáblázat; díjtételmutató; díj 727 10 
728. baremo por pecvaroj = 729, 731, 736 darabáru díjtételmutató 728 12 
729. baremo por pecvaroj = 728, 731, 736 darabáru díjtételmutató 729 12 
730. malprogresiva baremo degresszív fuvardíj; lépcsőzetes díjszabás 730 10 
731. baremo por pecvaroj = 728, 729, 736 darabáru díjtételmutató 731 12 
732. laŭkilometra baremo távolságtól függő fuvardíj 732 10 
733. lineara baremo lineáris fuvardíj 733 10 
734. varistruktura baremo vegyes szerkezetű fuvardíj 734 10 
735. progresiva baremo progresszív szerkezetű fuvardíj 735 10 
736. baremo por pecvaroj = 728, 729, 731 darabáru díjtételmutató 736 12 
737. ekstertraka helprelparo segédsínpár 737 01 
738. vagonpuŝilo = 343 feyzítővas; peiszer (kocsimozgatáshoz); vágány-

emelő rúd 
738 22 

739. apogstango (ĉe fenestro) ablak előtti védőrúd, védőkorlát 739 35 
740. kuplostango kapcsolórúd 740 30 
741. porbaŝa firstosparo = 747 ponyvatartó rúd 741 35 
742. stango de vetursencuma inversigilo = 751 kormányvonórúd 742 32 
743. elektra kolektostango = 750 gyűjtősín; áramvezető sín; harmadik sín 743 01 
744. kontraŭventa stego = 4940 ??? sínvándorlást gátló készülék / szerkezet ??? 744 41 
745. interriglada stango függőségi vonalzó 745 42 
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746. bielo de ekscentriko = 812 excenterrúd 746 32 
747. porbaŝa firstosparo = 741  ponyvatartó rúd 747 35 
748. relo: gvidrelo (metroo sur pneŭmatikoj) vezetősín (Metró kocsi gumikerekeihez) 748 41 
749. longrelo el kunvelditaj reloj = 5265 hosszúsín (hézag nélküli hegesztett pálya) 749 41 
750. elektra kolektostango = 743 gyűjtősín; áramvezető sín; harmadik sín 750 01 
751. stango de vetursencuma inversigilo = 742 kormányvonórúd 751 32 
752. stango por remorkado vontatórúd 752 30 
753. distanctenilo; retenstango (kontaktodrato)  

= 3381, 3769 
távtartó; nyomócső (felsővezeték) 753 44 

754. ŝunta konektostango (sekurec-akcesoraĵo) rövidrezáró rúd 754 31, 42 
755. tordostango csavart rúd; csavarásra igénybevett rúd; 

csavartrúd-rugó 
755 01 

756. trenstango = 8811 vonórúd 756 30 
757. transversa balanciero de bremsostango = 675 fékkiegyenlítő kar 757 30 
758. relkomutila riglostango = 9427 váltóretesz összekötő rúd 758 41, 42 
759. krucrelelektilo = 1820, 2293 ??? kruckontaktila 

elektilo 
keresztrudas (crossbar) rendszer 759 43 

760. stango de krado (fajrujo) rostélypálca 760 32 
761. bariero sorompó 761 40 
762. traknivela: traknivela pasejo = 6120 szintbeni útátjáró 762 42 
763. enira bariero al kajo peronelzáró korlát, lánc 763 40 
764. levebla bariero csapórudas sorompó 764 42 
765. turnebla bariero forgó sorompó 765 42 
766. rulebla bariero görgő sorompó 766 42 
767. kuplitaj bariertraboj kapcsolt sorompórudak 767 42 
768. pesilo por radaksrilata maso = 663 tengelynyomás mérleg 768 22, 40 
769. pontoforma pesinstalaĵo (por vagonoj) = 6507 vágányhídmérleg 769 41 
770. baskul-instalaĵo (varvagonoj) = 376 kocsibuktató 770 35 
771. balastobazo = 508 ágyazattükör 771 41 
772. barembazo fuvardíjbázis 772 10 
773. kilometra bazo kilometrikus alap; fuvardíj kilometrikus alapja 773 10 
774. tarifadbazo díjszámítási alap 774 10 
775. basa frekvenco alacsony frekvencia; kisfrekvencia 775 01 
776. basa premo alacsony nyomás 776 01 
777. basa tensio alacsony feszültség; kisfeszültség 777 01 
778. ĉasio; framo; muntokadro keret; állvány; váz; gépágy 778 01 
779. framo de streĉilo feszítőállvány 779 42, 44 
780. framo de motoro motorállvány 780 01 
781. framo de kurentodeprenilo áramszedő keret 781 34 
782. stacidomo (pasaĝeroj) felvételi épület 782 40 
783. pilotbastono = 4106 vonatbot (egyvágányú pálya vonalbiztosítására) 783 20 
784. elektra pilotbastono villamos blokkrúd (térközbiztosítás) 784 20, 42 
785. supra flankvandoframo = 5274 oldalfal felső keret 785 30 
786. ŝtopopioĉo = 6297 aláverő csákány 786 41 
787. angulbeka ŝtopopioĉo tömékelő rúd; tömörítő rúd 787 41 
788. rektobeka ŝtopopioĉo aláverő rúd 788 41 
789. tempo antaŭ retroveturo ??? csatlakozási idő (célállomáson)  

??? fordulási idő 
789 20 

790. intertrajna tempospaco vonatok közötti csatlakozási idő (a vonalon) 790 20 
791. relbatado sur ŝpalon sínnek az aljakra gyakorolt ütőhatása 791 41 
792. trakokrucaĵa kver-itinero = 2683 kitérőcsoport 792 41 
793. komplekso da turnoplatoj fordítókorong csoport 793 41 
794. bufra baterio puffertelep; feszültségkiegyenlítő telep 794 01 
795. trajnsinsekvo egale vetura = 7057 vonatcsoport 795 20 
796. inversigi vaporfluon ellengőzt adni 796 32 
797. tekstomodifa folieto helyesbítő szalag; korrekciós fedvény (felra-

gasztásra) 
797 00 

798. cisternselo = 8284 tartálynyereg 798 35 
799. balancilo bölcső; tartónyereg; tartólemez 799 01 
800. vagontrogo nyeregcsúszda; rakodóvályú (teherkocsi) 800 35 
801. transportbezono fuvarozási kereslet; szállítás iránti igény 801 10 
802. stacidoma librovendejo = 5006 állomási könyvesbolt 802 40 
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803. bielo dugattyúrúd; hajtórúd 803 32, 33 
804. kuplostango (lokomotivaj radoj) csatlórúd (mozdony) 804 30 
805. radaksgvidilo = 4446 tengelyvezetés ??? tengelyvezető 805 30 
806. levumbrako de vetursencuma inversigilo = 814 menetirányváltó rúd; kormányemeltyű rúd 806 32 
807. regobielo; regostango állítókar; kormányműrúd 807 32 
808. regostango de glitsektoro ellenforgattyúrúd 808 32 
809. bremsostangara regobielo főfék vonórúd 809 30 
810. glitvalva regobielo = 820 tolattyúvonórúd 810 32 
811. konektobielo összekötőrúd; kapcsolórúd; elősietési lengettyű 811 32 
812. bielo de ekscentriko = 746 excenterrúd 812 32 
813. trakcibielo hajtórúd 813 32 
814. levumbrako de vetursencuma inversigilo = 806 menetirányváltó rúd; kormányemeltyű rúd 814 32 
815. kuplostango de trakcia risorto vonórugó kengyel 815 30 
816. suspensia tigo (boĝio) = 8807 himbafelfüggesztő függvas (forgóváz) 816 30 
817. pendolstango de bremsoŝuo féksaru függvas 817 30 
818. pendolstango de bremso-stangaro fékfüggvas 818 30 
819. ŝraŭbkuplila bielo csavarkapocs heveder 819 30 
820. glitvalva regobielo = 810 tolattyúvonórúd 820 32 
821. duobla portanso de risorto = 4895, 4896, 5541, 

5542 
rugóheveder; hordrugó heveder 821 30 

822. disforkejo; disforkiĝo elágazás 822 20, 41 
823. bileto menetjegy 823 11 
824. simpla bileto (por unu veturo) = 262, 867, 868 egy útra szóló menetjegy 824 11 
825. bileto tien-reen; iroreven-bileto = 263 menettérti jegy; retúrjegy; menetjegy oda-vissza 

útra 
825 11 

826. dimanĉa bileto = 836 vasárnapi jegy; vasárnapi menettérti jegy 826 11 
827. kartona bileto (Edmonson-formata) kártyajegy; Edmonso-féle menetjegy; 827 11 
828. hundobileto kutyajegy; menetjegy kutyának 828 11 
829. rondvojaĝa bileto körutazásra szóló jegy; körutazási menetjegy 829 11 
830. bileto kun magnetstrio = 854 mágnescsíkos menetjegy 830 11 
831. kolektiva bileto = 846 csoportos jegy 831 11 
832. kombinita bileto; (trajno-buso) kombinált utazási igazolvány (vasút-autóbusz) 832 11 
833. jarferia bileto = 872 éves szabadságra váltott jegy; szünidei jegy 

(kedvezményes) 
833 11 

834. plurkupona bileto = 1281 menetjegyfüzet 834 11 
835. duonpreza bileto = 856, 2493 félárú menetjegy 835 11 
836. dimanĉa bileto = 826 vasárnapi jegy; vasárnapi menettérti jegy 836 11 
837. ĝisdestinstacia bileto közvetlen menetjegy 837 11 
838. ĝisdestinstacia kombinita bileto kombinált közvetlen menetjegy 838 11 
839. porfervojista bileto = 864 személyzeti menetjegy; vasutasok kedvezményes 

áru menetjegye 
839 11, 60 

840. infanbileto gyermekjegy 840 11 
841. ekskursa bileto kirándulójegy 841 11 
842. familiotarifa bileto családos jegy; családi jegy 842 11 
843. folieta bileto / slipobileto = 859 bárcajegy 843 11 
844. semajnfina bileto hétvégi jegy; vasárnapi menetérti jegy 844 11 
845. bileto (presita) por fiksa destinstacio készre nyomtatott menetjegy 845 11 
846. kolektiva bileto = 831 csoportos jegy 846 11 
847. individua bileto személyre szóló menetjegy; névre szóló 

menetjegy 
847 11 

848. internacia bileto nemzetközi menetjegy 848 11 
849. internacia plurkupona bileto nemzetközi menetjegyfüzet (szakaszjegyekkel) 849 11 
850. fakultativ-itinera bileto választás szerinti útvonalra érvényes menetjegy 850 11 
851. fiksitinera bileto előírt útvonalra szóló menetjegy 851 11 
852. libreto-bileto füzetjegy 852 11 
853. sidloka bileto = 866, 8797, 8798, 8800 

sidlokbileto 
helyjegy 853 11 

854. bileto kun magnetstrio = 830 mágnescsíkos menetjegy 854 11 
855. soldatotarifa bileto katonajegy 855 11 
856. duonpreza bileto = 835, 2493 félárú menetjegy 856 11 
857. kombinita bileto kombinált menetjegy 857 11 
858. liberdata bileto meghatározott érvényességi dátum nélküli jegy 858 11 
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859. folieta bileto / slipobileto = 843 bárcajegy 859 11 
860. manskribita/ota bileto biankójegy; űrjegy 860 11 
861. eksvalida bileto érvénytelen menetjegy; lejárt menetjegy 861 11 
862. plentarifa bileto teljesáru menetjegy 862 11 
863. rabatita bileto; rabatotarifa bileto = 869 kedvezményes áru menetjegy 863 11 
864. porfervojista bileto = 839 személyzeti menetjegy; vasutasok kedvezményes 

áru menetjegye 
864 11, 60 

865. kaja bileto = 8799 peronjegy 865 11 
866. sidloka bileto = 853, 8797, 8798, 8800 

sidlokbileto 
helyjegy 866 11 

867. simpla bileto (por unu veturo) = 262, 824, 868 egy útra szóló menetjegy 867 11 
868. simpla bileto (por unu veturo) = 262, 824, 867 egy útra szóló menetjegy 868 11 
869. rabatotarifa bileto = 863 kedvezményes áru menetjegy 869 11 
870. turisma bileto turistajegy 870 11 
871. bileto por enlanda vojaĝo; internlanda bileto; 

enlanda bileto 
belföldi menetjegy 871 11 

872. jarferia bileto = 833 éves szabadságra váltott jegy; szünidei jegy 
(kedvezményes) 

872 11 

873. biletemisio menetjegy-ügy 873 11 
874. biletvendejo = 1110 jegypénztár; jegyiroda 874 11 
875. gvida radakso (laŭ Bissel) Bissel-állvány 875 31 
876. forkoforma misvetuo (de veturilo) félállású váltóra történő ráhaladás 876 23 
877. laŭplana trafikpaŭzo (por bontenadaj laboroj)  

= 4716 
üzemszünet; vágányzár (munkavégzésre enge-
délyezett időtartam) 

877 20, 40 

878. bremsokombinaĵo fékegység 878 30 
879. kaŭĉuk-metala risorto fém-gumi rugó 879 30 
880. kantona blokadsistemo = 890, 912, 1238 

??? 904, 910 
vonali (térközi) blokkrendszer  880 23, 42 

881. radblokado (per relŝuo) = 1203 kerékpár biztosítása; rögzítés (féksaruval) 881 30 
882. rigladaparato de relkomutilo váltóbiztosítás ??? váltóállítómű retesz(elése) 882 41, 42 
883. kantonblokado per trajnavizo (SNCF) előblokkolás (az SNCF-nél) 883 23, 42 
884. kantonblokado per aŭtomata haltindiko (SNCF) gépi előjelentés (kijárati jelző önműködő megállj 

állásba esése után az SNCF-nél) 
884 23, 42 

885. kantonblokado per levumil-removo (SNCF) visszablokkolás (az SNCF-nél) 885 23, 42 
886. riglado de levumilo = 9634 ???  emeltyűzár; emeltyűretesz ??? művelet v. eszköz 886 23, 42 
887. sekurecriglado de pordoj = 9633 ajtók reteszelése 887 35 
888. apogbloketo (por relo sur betonŝpalo) síntámasztó (betonaljon) 888 41 
889. ŝirmbloketo (en aŭ ekster trako) védőblokk (vágányon belül vagy kívül) 889 41 
890. kantona blokadsistemo = 880, 912, 1238 

??? 904, 910 
vonali (térközi) blokkrendszer 890 23, 42 

891. absoluta blokadsistemo = 1239 abszolút blokk; abszolút térközbiztosítás; 
blokkrendszer feltétel nélküli megállj jelzőkkel 

891 23, 42 

892. konsenta blokadaparato (stacia bloksistemo) hozzájárulási blokk (állomási berendezés) 892 23, 42 
893. aŭtomata blokadsistemo önműködő blokk; önműködő térközbiztosítás 893 23, 42 
894. aŭtomata longsekcia blokad önműködő blokk hosszú térközök bitosítására 

(SNCF) 
894 23, 42 

895. aŭtomata blokadsistemo kun lumsignaliloj önműködő blokk; térközbiztosítás fényjelzőkkel 895 23, 42 
896. aŭtomata blokadsistemo kun mekanikaj signal-

iloj 
önműködő blokk; térközbiztosítás alakjelzőkkel 896 23, 42 

897. aŭtomata blokadsistemo kun limigita permesiv-
eco 

önműködő térközbiztosítás korlátozott felzár-
kózási lehetőséggel; korlátozott permisszív 
blokkrendszer 

897 23, 42 

898. blokadsistemo funkcianta per entrakaj kontakt-
iloj 

önműködő blokkrendszer vonatbefolyásolással; 
a vonat által működtetett blokkrendszer 

898 23, 42 

899. blokadsistemo kun radaksnombriloj blokkrendszer tengelyszámlálókkal 899 23, 42 
900. direktalterna blokadsistemo ??? térközrendszer, amelynél a térközjelző szabadra 

állításához a következő térközőrhely hozzá-
járulása szükséges (engedélykérési kötelezettség) 
??? 

900 23, 42 

901. permana blokadsistemo blokkrendszer jelzőelzárással; vonatvisz-
szajelentés blokklezárással (nem önműködő 
blokkrendszer) ??? 

901 23, 42 
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902. stacia blokadsistemo állomási blokk; állomási biztosítás 902 23, 42 
903. kodimpulsa blokadsistemo impulzusvezérlésű biztositóberendezés; 

ütemezett blokkberendezés 
903 23, 42 

904. kantona blokadsistemo = 910 
??? 880, 890, 912, 1238 

vonalblokk; vonali biztosítóberendezés ??? 904 23, 42 

905. permana kantonigo = 1241 kézi működtetésű térközi blokkberendezés 905 23, 42 
906. permana unueca blokadsistemo kézi működtetésű szabványosított blokkbe-

rendezés 
906 23, 42 

907. blokadsistemo sen signalilriglado blokkrendszer jelzőfüggés nélkül; vonatjelentő-
őri rendszer; vonalvisszajelentés blokklezárás 
nélkül 

907 23, 42 

908. permesiva blokadsistemo = 1242 feltételesen megállító blokkberendezés; per-
miszszív térközbiztosító berendezés 

908 23, 42 

909. permisiva blokadsistemo sur unutraka linio abszolút permesszív blokkrendszer; feltétel 
nélküli blokkrendszer felzárkózási lehetőséggel 
egyvágányú pályán 

909 23, 42 

910. kantona blokadsistemo = 904 
??? 880, 890, 912, 1238 

vonalblokk; vonali biztosítóberendezés ??? 910 23, 42 

911. unudirekta blokadsistemo ??? blokkrendszer egyvágányú pályán, amelynél a 
térközjelző szabadra állításához a következő 
térközőrhely hozzájárulása nem szükséges ??? 

911 23, 42 

912. kantona blokadsistemo = 880, 890, 1238 
??? 904, 910 

vonali (térközi) blokkrendszer 912 23, 42 

913. telefona trajnanonco = 1243 előjelentés; vonatelőjelentés (telefonon) 913 23, 42 
914. bloksistemo kun baza signalilpozicio „haltu”  

= 1244 
térközbiztosítás alapállásban megállj állású 
jelzőkkel 

914 23, 42 

915. bloksistemo kun baza signalilpozicio „libera”  
= 1245 

térközbiztosítás alapállásban szabad állású 
jelzőkkel 

915 23, 42 

916. volvaĵo ??? volvado tekercselés; csévélés; gombolyítás ??? 916  
917. bobeno cséve; tekercs 917 01 
918. pipin-bobeno; ŝargadbobeno = 921 pupincséve; terhelő cséve 918 43 
919. induktiva bobeno por bremso ??? fék folytószelep ??? 919 30 
920. kurento-senkrestiga bobeno = 7940 simító fojtótekercs 920 33, 34 
921. pupin-bobeno; ŝargadbobeno = 918 pupincséve; terhelő cséve 921 43 
922. arkorompa bobeno; fajrero-estinga bobeno szikraoldó tekercs 922 01 
923. tenanta bobeno hordozó tekercs 923 01 
924. ĉetraka induktobobeno ???  vágánytekercs  ??? vonatérzékelő tekercs vagy 

jelfeladó tekercs 
924 42 

925. boĝio forgóváz 925 30 
926. boĝio kun kruciĝantaj fiksiloj = 929 forgóváz keresztmerevítéssel; forgóváz átlós 

merevítéssel 
926 30 

927. boĝio kun gvidaksoj (laŭ Bissel) Bissel-forgóváz 927 31 
928. duradaksa boĝio kéttengelyes forgóváz 928 30 
929. boĝio kun kruciĝantaj fiksiloj = 926 forgóváz keresztmerevítéssel; forgóváz átlós 

merevítéssel 
929 30 

930. boĝio kun radialradaksoj forgóváz sugárirányban beálló kerékpárral 930 30 
931. unumotora boĝio egymotoros forgóváz 931 31 
932. trakcia boĝio forgóváz hajtással 932 31 
933. laŭnorma boĝio szabványos forgóváz 933 30 
934. boĝio kun fiktiva pivoto forgóváz fiktív forgócsappal (elméleti 

forgócsappal) 
934 30 

935. portanta biĝio futó forgóváz 935 31 
936. boĝio el profilaĵoj gerendakeretes forgóváz 936 30 
937. boĝio kun pneŭmata suspensio légrugós forgóváz; pneumatikus rugózású 

forgóváz 
937 30 

938. boĝio kun kvarobla suspensio forgóváz négyszeres rugózással 938 30 
939. boĝio el pregita lado sajtolt keretű forgóváz 939 30 
940. boĝio el latiso rácsszerkezetű forgóváz 940 30 
941. triradaksa boĝio háromtengelyes forgóváz 941 30 
942. lignoŝpaloj por trakaparatoj kitérő faalj 942 41 
943. subrelaj lignaĵoj (ligaj ŝpaloj) faaljak (kereszt- és hosszaljak) 943 41 
944. kranokorpo = 2121 csapház 944 30 
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945. sferforma kranokorpo golyózár (szférikus ülésü szelep) 945 30 
946. bufrujo (cilindra) = 3694 hüvelyes ütközőtok 946 30 
947. muntado de radakslagroj sur radaksojn tengelyágyak felszerelése 947 30 
948. konektoskatolo = 959 kábelelágazó doboz; kábelelosztó szekrény ???  

kábelvégelzáró 
948 01 

949. danĝerbremsujo vészfékhúzó szekrény 949 35 
950. bremsoreĝima ŝanĝskatolo fékvonatnem váltó doboz 950 30 
951. varmegiĝinta radakslagro ??? hőnfutott csapács 951 30 
952. forĵetaĵujo hulladékgyűjtő 952 35 
953. ellasoskatolo kipufogó 953 33 
954. interrigla skatolo zárszekrény 954 33, 34 
955. malantaŭa kaldronparto ??? tűzszekrény; álló kazán ??? 955 32 
956. signalila lumigekipaĵo = 9500 jelzőoptika 956 42 
957. monkesto; monskatolo pénzszekrény; pénzes doboz; pénzláda 957 00 
958. fumokesto füstszekrény 958 32 
959. konektoskatolo (kablo) = 948 kábelelágazó doboz; kábelelosztó szekrény ???  

kábelvégelzáró, csatlakozó doboz 
959 01 

960. distribu-skatolo elosztódoboz; elosztó szekrény ??? 960 01 
961. akcidenthelpa kesto elsősegély doboz; elsősegély szekrény; 

mentőláda 
961 00 

962. sidvalva skatolo szelepház 962 33 
963. glitvalvoskatolo tolattyúszekrény 963 32 
964. rapidŝanĝil(skatol)o sebességváltó 964 33 
965. radakslagro tengelycsapágy; tengelyágy 965 30 
966. bieleta radakslagro tengelycsapágy kikötőrúddal 966 30 
967. radakslagro kun kusinetoj = 974 siklócsapágy 967 30 
968. radakslagro kun kusinetoj mekanike lubrikataj siklócsapágy mechanikus kenéssel 968 30 
969. radakslagro kun kusinetoj periode lubrikataj siklócsapágy időszakos kenéssel 969 30 
970. radakslagro kun kusinetoj konstante lubrikataj siklócsapágy állandó kenéssel 970 30 
971. radakslagro kun kusinetoj laŭbezone lubrikataj siklócsapágy szükség szerinti kenéssel 971 30 
972. dupeca radakslagro osztott tengelycsapágyház 972 30 
973. radakslagro kun glitfoldoj csúszó vezetésű tengely(csap)ágy 973 30 
974. radakslagro kun kusinetoj = 967 siklócsapágy 974 30 
975. radakslagro kun globetoj golyós tengelycsapágy; golyóscsapágy 975 30 
976. radaksa rullagro  görgős tengelycsapágy; görgős csapágy 976 30 
977. unupeca radakslagro osztatlan tengelyágy; osztatlan csapágyház 977 30 
978. obligacio kun kilometro-loterio SNCF utaskilométer sorsjegy 978 11 
979. rabatotarifa rajtigilo kedvezményre szóló utalvány 979 11 
980. bone ruliĝanta varvagono = 10002 jól futó teherkocsi (kis menetellenállású) 980 22 
981. transportorajtigilo fuvarozási jóváírás; utazási jóváírás 981 12 
982. interna rando de relkapo sínszál belső futóéle 982 41 
983. klapebla flankvando lehajtható oldalfal 983 35 
984. etato; listo jegyzék; lajstrom; lista 984 00 
985. kargolisto rakodási jegyzék; raktanúsítvány 985 12 
986. slipo pri liverado szállítólevél; szállítási bizonylat 986 12 
987. etato pri poŝtaĵtransporto postacsomag jegyzék 987 12 
988. kajobordero vasúti peron széle 988 40 
989. konektoklemo csatlakozó kapocs; szorítókapocs 989 01 
990. surkaja alarmtelefon-(fostet)o segélykérő oszlop (peronon) 990 40 
991. kilometroŝtono kilométerkő  991 41 
992. gvidsigno por kurbo = 6275 ívjelző kő; fix oszlop 992 41 
993. ranĝadmonteto = 1134, 1135, 2899, 7147, 7160 gurítódomb 993 22, 41 
994. dutraka ranĝadmonteto 1136, 7161 kétvágányú gurítódomb 994 22, 41 
995. hidranto por lavado vízcsatlakozás mosáshoz 995 30 
996. fandebla ŝtopilo = 6401 biztosítóbetét; olvadóbetét 996 32 
997. liniofina trakringo hurokvágány 997 20, 41 
998. trakoringa veturprovejo kisérleti körpálya 998 41 
999. relvojhelico szerpentin; hajtűkanyar 999 41 
1000. kontraŭkolizia ŝirmŝildo = 2747  

(trakciiloj, pasaĝervagonoj) 
védőpajzs (ütköző erőemésztő) 1000 30 

1001. radflanĝo nyomkarima 1001 30 
1002. trivita radflanĝo elvékonyodott nyomkarima 1002 30 
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1003. normala radflanĝo szabályos méretű nyomkarima; nem kopott 
nyomkarima 

1003 30 

1004. ŝirmflanĝo por subtrakaj konduktiloj = 1007 védőcső vágányok alatti vezetékeknél 1004 42 
1005. reduktita radflanĝo kopott nyomkarima 1005 30 
1006. akra radflanĝo (pro eluziĝo) éles nyomkarima 1006 30 
1007. ŝirmflanĝo por subtrakaj konduktiloj = 1004 védőcső vágányok alatti vezetékeknél 1007 42 
1008. hejtotubo = 9451 ??? fajrotubo; kaldrontubo 

(La hejtotubo estas miskomprenebla rilate al tiu 
tubo, per kiu oni certigas la hejtadon al la 
pasaĝervagonoj, kun vaporo.) 

tűzcső 1008 32 

1009. bolto támcsavar; csapszeg; menetes csap 1009 01 
1010. relkomutila ŝraŭbokrampo ??? váltócsúcssín-rögzítés ??? 1010 23, 41, 42 
1011. relsplintbolto hevedercsavar 1011 41 
1012. likimuniga garnaĵo; ŝtopgarnaĵo tömítés; fojtás 1012 01 
1013. ŝtopado ĉe ŝpaloj alj-aláverés; alátömékelés 1013 41 
1014. kaŭĉukframo (intervagonpasejo) gumihurkás átjárógumiszuflé 1014 35 
1015. subŝtopi (ŝpalojn) aljakat aláverni; aljakat alátömékelni 1015 41 
1016. balastoŝtopmaŝino = 5307 aláverőgép; vágányaláverőgép 1016 41 
1017. aŭtomata ŝtop- kaj niveladmaŝino = 7492 vágányszabályozógép; szintező aláverőgép; 

automata szintező aláverőgép 
1017 41 

1018. pneŭmata ŝtopmaŝino sürített levegővel működő aláverő 1018 41 
1019. forigebla frontvando kiemelhető homlokfal 1019 35 
1020. klapebla vagonekstremaĵo homlok csapóajtó 1020 35 
1021. klapebla frontvando lehajtható homlokfal 1021 35 
1022. ŝpalekstremaĵo = 8791 talpfafej; alj vége 1022 41 
1023. prembutono nyomógomb 1023 01 
1024. regbutono kun avertolampo jelzőlámpás nyomógomb; 

jelzőlámpa nyomógomb ??? 
1024 01 

1025. regbutono de vigleckontrolilo = 8914 éberségi nyomógomb (mozdonyon) 1025 23, 31 
1026. kestopaledo = 5972 rakodódoboz 1026 22 
1027. kunliga hoso kapcsolótömlő; tömlőkapcsolat 1027 30 
1028. kaŭĉuka hoso gumitömlő 1028 30 
1029. hejtada hoso fűtőtömlő; gőzfűtési tömlő 1029 30 
1030. bremsodukta hoso féktömlő 1030 30 
1031. metala hoso fémtömítő (hajlékony) 1031 30 
1032. pleniga hoso töltőtömlő 1032 30 
1033. ĉasiosparo = 5266 alvázkeret hossztartó 1033 30 
1034. malsupra sparo de vagonkesto = 5271 hossztartó; hosszgerenda (kocsiszekrénynél) 1034 30 
1035. branĉvojo (en trakforko) kitérő irány (kitérőben) 1035 41, 42 
1036. trunkvojo (en trakforko) egyenes irány kitérőben; kitérő egyenes iránya 1036 41, 42 
1037. trakforko = 174, 185, 1392 ??? kitérő; váltó ??? (A váltó a kitérő része!!!) 1037 41 
1038. kontaktlinea kruciĝo = 176, 2288 munkavezeték keresztezés 1038 44 
1039. kurba trakforko = 408, 1046 íves kitérő 1039 41 
1040. trakforko en kurbiĝo ívesített kitérő 1040 41 
1041. simpla trakforko (duvoja) = 1049 egyszerű kitérő  1041 41 
1042. trakforko dekstren = 1050 egyszerű jobbos kitérő 1042 41 
1043. trakforko maldekstren = 1051 egyszerű balos kitérő 1043 41 
1044. simpla simetria trakforko szimmetrikus kitérő; részarányos kitérő 1044 41 
1045. trivoja simetria trakforko = 1052 félátszelési kitérő; félangol kitérő; összefont 

kitérő 
1045 41 

1046. kurba trakforko = 408, 1038 íves kitérő 1046 41 
1047. etangula trakforko = 407, 1048 kis hajlásszögű kitérő; enyhe hajlásszögű kitérő 1047 41 
1048. etangula trakforko = 407, 1047 kis hajlásszögű kitérő; enyhe hajlásszögű kitérő 1048 41 
1049. simpla trakforko (duvoja) = 1041 egyszerű kitérő  1049 41 
1050. trakforko dekstren = 1042 egyszerű jobbos kitérő 1050 41 
1051. trakforko maldekstren = 1043 egyszerű balos kitérő 1051 41 
1052. trivoja simetria trakforko = 1045 félátszelési kitérő; félangol kitérő; összefont 

kitérő 
1052 41 

1053. trivoja nesimetria trakforko összefont kitérő eltolt csúcssínekkel  1053 41 
1054. ĝirangulo de boĝio = 316, 2552 forgóváz szögelfordulása 1054 30 
1055. kontaktodrat-stabiligilo = 1062 kitámasztókar 1055 44 
1056. portanta brako főkar 1056 44 
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1057. kontaktodrat-tenilo oldalkar 1057 44 
1058. duobla kontaktodrat-tenilo csuklós oldalkar 1058 44 
1059. kontaktodrat-tenilo je premo oldalkar nyomó igénybevételre 1059 44 
1060. kontaktodrat-tenilo je tiro oldalkar húzó igénybevételre 1060 44 
1061. kontaktodrat-tenilo je tiro aŭ premo oldalkar húzó vagy nyomó igénybevételre 1061 44 
1062. kontaktodrat-stabiligilo = 1055 kitámasztókar 1062 44 
1063. kontaktodrat-stabiligilo je premo = 348 oldalkar nyomó igénybevételre 1063 44 
1064. kontaktodrat-stabiligilo je tiro = 349 oldalkar húzó igénybevételre 1064 44 
1065. signalilbrako = 240 jelzőkar 1065 42 
1066. duobla trakinterligo = 4876 kettős vágánykapcsolás; kettős átszelési kitérő 

kapcsolat; 
1066 20, 41 

1067. duobla krucforma trakinterligo = 4875 szimmetrikus kettős vágánykapcsolás 1067 20, 41 
1068. flanĝo karima; perem; karmantyú (cső) 1068 01 
1069. distribuila flanĝo kormányszelep (csatlakozó)karima 1069 30 
1070. falsa flanĝo = 3681 vakkarima; álkarima 1070 01 
1071. risortoflanĝo; risortkolumo = 1421, 3567 rugókengyel; rugóbilincs 1071 01 
1072. manovradestro = 1545, 1550, 1566 tolatásvezető, kocsimester 1072 20, 60 
1073. skipestro de manipulaboristoj munkafelügyelő; áruraktári előmunkás (rakodási 

szolgálat) 
1073 60 

1074. skipestro de trakrlaboristoj = 1546 előmunkás; brigádvezető 1074 41 
1075. helodenso de signallumo = 5303 ??? 

lumointenso 
jelzőfény fényereje 1075 42 

1076. ventoŝirmilo (ĉe fenestro) huzat elleni függöny az ablakon 1076 30 
1077. ondorompilo hullámtörő lemez 1077 35 
1078. lubrikokuseno = 5799 kenőpárna; kenőszál 1078 30 
1079. kontaktobroso, kontaktofrotilo ??? érintkező kefe 1079 31, 42 
1080. rotacia broso (vagonlavado) forgókefe; forgó mosókefe 1080 30 
1081. transporto tra stacia zono = 9288 belső árumozgatás; targoncás szállítás 

(állomáson belül) 
1081 12 

1082. skrapa vibrado (trakcia lokomotivradakso) mozdonytengely vibrációja nehéz vontatási 
körülmények között; torziós berezgés 

1082 31 

1083. zumilo = 7798 zümmögő; berregő; zümmer 1083 01 
1084. signalilon: preterpasi signalilon  jelző meghaladása 1084 23, 31 
1085. stacidoma restoracio pályudvari büfé; pályaudvari étterem 1085 40 
1086. akompanfolio kísérőlevél 1086 12, 20 
1087. afrankofolio bérmentesítési számla 1087 12 
1088. haltordonilo = 5913 haltordona avizo rendkívüli megállásra vonatkozó írásbeli 

rendelkezés 
1088 23 

1089. avizo pri avario; avizo pri difekto = 611 kár jelentés 1089 12, 50 
1090. bagaĝobileto poggyászvevény; poggyászjegy 1090 11 
1091. kargolisto = 3737 raktanúsítvány; rakjegyzék 1091 12 
1092. pakaĵodepona atestilo ruhatári letétjegy 1092 11 
1093. doganatestilo vámjegyzék; vámnyugta 1093 12 
1094. ĉehejma transprenrajtigilo vétlevél; elfuvarozási jegyzék (lakóhelyről) 1094 12 
1095. ekspedatestilo feladási főlap; feladóvevény 1095 12 
1096. ekspresvara ekspedatestilo expresszáru vevény 1096 12 
1097. bremskioma slipo fékbárca; fékpróba bárca 1097 23 
1098. liveradatestilo értesítőlevél; átvételi elismervény 1098 12 
1099. ordonilo por singarda veturado írásbeli rendelkezés óvatos közlekedésre 1099 23 
1100. ordonilo por laŭvida trajnoveturado írásbeli rendelkezés látótávolságra történő 

közlekedésről 
1100 23 

1101. pesadoslipo mérlegelési bizonylat 1101 12 
1102. esplorfolio = 3741 nyomozóirat 1102 12 
1103. kuŝloka bileto = 8396 fekvőkocsijegy 1103 11 
1104. litbileto = 8401 hálókocsijegy 1104 11 
1105. deĵora folio pri trakciado gépmenetlevél; menetigazolvány 1105 20, 31 
1106. oficejo por alvenaĵoj leadási árukezelés; árufogadó hely 1106 12 
1107. Buroo por kompensado (BCC) Központi Kiegyenlítő iroda; BCC 1107 70 
1108. centra oficejo por vagondistri-buo központi kocsiintézőség 1108 20 
1109. oficejo por ekspresvaroj expresszáru kezelés 1109 12 
1110. biletvendejo = 874 jegypénztár; jegyiroda 1110 11 
1111. Dokumentara Servo de UIC (BD) UIC Dokumentációs Irodája; BD 1111 00 
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1112. landlima oficejo por trafik-interŝanĝo határkezelési átadó hely 1112 12 
1113. eldona oficejo; eldonejo kiadó hely 1113 10 
1114. oficejo por bagaĝregistrado poggyászkezelés; poggyászfeladás 1114 11 
1115. oficejo por  ekspedaĵoj feladási árukezelés; árufeladás 1115 12 
1116. oficejo por lokomotiva deĵorplano mozdonyfelvigyázói iroda; vontatási telep 

vezetősége 
1116 31, 60 

1117. pecvara akceptejo (ekstersta-ia) = 1130 darabárufelvétel; darabáru ügynökség 
(állomáson kívül) 

1117 12 

1118. Internacia Buroo pri Konteneroj (BIC) Nemzetközi Szállítótartály Iroda; BIC 1118 12 
1119. Internacia Buroo pri Fervojaj Filmoj (BFC) Nemzetközi Vasúti Film-iroda; BFC 1119 00 
1120. oficejo por bagaĝliverado poggyászkiadó hely 1120 11 
1121. lokrezervad-oficejo = 1125 helyjegyfoglalás; helyjegyfoglalási iroda 1121 11 
1122. oficejo por varoj (en stacioj) árufeladás (állomás) 1122 12 
1123. trovitaĵoficejo talált tárgyak (iroda) 1123 11 
1124. informoficejo információs iroda; információ 1124 11 
1125. lokrezervad-oficejo = 1121 helyjegyfoglalás; helyjegyfoglalási iroda 1125 11 
1126. telegrafoficejo; teletajpila oficejo távirda  1126 43 
1127. telefonoficejo távbeszélő hivatal 1127 43 
1128. oficejo por turismo utazási iroda 1128 11 
1129. enurba komercagentejo (por pasaĝeroj) városi iroda (személyfuvarozás) 1129 11 
1130. pecvara akceptejo (eksterstacia) = 1117 darabáru felvétel; darabáru ügynökség (az 

állomáson kívül) 
1130 12 

1131. prembuteo ütközőkészülék végállás határoló 1131 90 
1132. tirbuteo vonókészülék végállás határoló 1132 90 
1133. trakfina barejo = 4512 ütközőbak (fix) 1133 41 
1134. ranĝadmonteto = 993, 1135, 2899, 7147, 7160 gurítódomb 1134 22, 41 
1135. ranĝadmonteto = 993, 1134, 2899, 7147, 7160 gurítódomb 1135 22, 41 
1136. dutraka ranĝadmonteto = 994, 7161 kétvágányú gurítódomb 1136 22, 41 
1137. preterpasiga vaportubo nyomáskiegyenlítő 1137 32 
1138. enkondukisteja signalkomunikiĝo = 8245, 8250  sátorjelző; vezetőállás ismétlőjelző 1138 30, 42 
1139. ĉelo; kajuto / kupeo kabin; fülke 1139 01 
1140. kondukistejo = 6690 mozdonyvezetőállás; vezetőfülke 1140 31 
1141. regejo = 3198, 6647, 6648, 6649 

regejo = 011410 
suborda trajntrafika regejo = 011411 

jelző- és váltóállító torony ??? 1141 42 

1142. kablo (elektra) = 1914 kábel; vezeték (villamos) 1142 01 
1143. kablo (mekanika) kötél (mechanika) 1143 01 
1144. ŝtalkablo sodronykötél; acélkötél; acéldrótkötél 1144 01 
1145. enirkablo = 1150 bemenő kábel; bevezető kábel 1145 01 
1146. armita kablo = 1148 vasalt kábel; páncélozott kábel 1146 01 
1147. ŝirmita kablo árnyékolt kábel 1147 01 
1148. armita kablo = 1146 vasalt kábel; páncélozott kábel 1148 01 
1149. subtera kablo = 1154 földkábel; földelő kábel ??? 1149 01 
1150. enirkablo = 1145 bemenő kábel; bevezető kábel 1150 01 
1151. bremsanta kablo (telferoj) fékkábel; fékkötél (sodrony kötélpálya) 1151 00 
1152. izolita kablo szigetelt kábel 1152 01 
1153. kontraŭkablo (funikularoj kaj telferoj) ellenkötél (sikló, sodrony kötélpálya) 1153 00 
1154. subtera kablo = 1149 földkábel; földelő kábel ??? 1154 01 
1155. terkonekta kablo = 1164 földkábel; földelőkábel ??? 1155 01 
1156. portkablo = 6600 tartósodrony 1156 44 
1157. telfera portkablo hordozókötél; tartókötél; pályakötél (sodrony-

kötélpálya) 
1157 00 

1158. streĉata portkablo = 6604 utánfeszített tartósodrony 1158 44 
1159. haŭl- kaj portkablo (telferoj) tartó- és vonókötél (sodrony kötélpálya) 1159 00 
1160. sekureca kablo (telferoj) segédkötél; biztonsági kötél (sodrony kötélpálya) 1160 00 
1161. elirkablo kimenő kábel 1161 01 
1162. plumboarmita kablo ólomköpenyű kábel; ólomkábel 1162 01 
1163. streĉkablo (funikularoj kaj telferoj) feszítőkötél (sikló, sodronykötélpálya) 1163 00 
1164. terkonekta kablo = 1155  földkábel; földelőkábel ??? 1164 01 
1165. haŭlkablo (funikularoj kaj telferoj) vonókötél (sikló, sodronykötél pálya) 1165 00 
1166. entraka pilotlineo (kontinue aŭtomata trajngvid-

ado) = 1907, 5065, 5093 
vonalkábel (önműködő vonatbefolyásolás) ??? 
sugárzókábel  (A vonalkábel egészen más érte-

1166 41, 42, 43 
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lemben használatos.) 
1167. konekta kablo összekötő kábel 1167 30 
1168. radaksdeŝarĝo (pro akcelado) kerékpár(tengely) tehermentesülése 1168 31 
1169. bagaĝoĉaro poggyász-szállító kézikocsi 1169 22 
1170. stampo pecsét; bélyegző; jelbeütő 1170 00 
1171. ekspedstacia stampo = 8816 feladási bélyegző 1171 12, 22 
1172. memserva pakaĵĉareto = 1486 kofferkuli 1172 11 
1173. kontenero = 2005, 2008 szállítótartály; konténer 1173 22 
1174. konstanta personalkiomo (en deĵorejo) személyi állomány; állandó személyzet (egy 

szolgálati helyé) 
1174 60 

1175. balgoframo (intervagona) = 1184 átjáró kapcsolókeret; szufflé keret 
(személykocsi) 

1175 30 

1176. permesita personalkiomo engedélyezett létszám 1176 60 
1177. etikedotenilo bárcatartó 1177 35 
1178. fajruja bazframo állókazán koszorú 1178 32 
1179. alkroĉa levadframo (por konteneroj) = 1182, 

6004, 8363 
konténeremelő szerkezet; szpréder 1179 01, 22 

1180. paledframo rakodólap keret 1180 01, 22 
1181. fajruja pordoframo tüzelőajtó nyíláskoszorú 1181 32 
1182. alkroĉa levadframo (por konteneroj) = 1179, 

6004, 8363 
konténeremelő szerkezet; szpréder 1182 01, 22 

1183. relajsoframo; relajsoŝranko = 462, 1514 
??? La framo kaj la ŝranko du diversaj objektoj. 

jelfogó állvány; jelfogó szekrény ??? Az állvány 
és a szekrény két különböző dolog. 

1183 42, 43 

1184. balgoframo (intervagona) = 1175 átjáró kapcsolókeret; szufflé keret 
(személykocsi) 

1184 30 

1185. glitvalvoframo tolattyú keret 1185 32 
1186. radakslagra gvidilo tengelyvezetés; csapágyvezetés 

??? tengelyvezető; csapágyvezető 
1186 30 

1187. konduktilujo vezetékszekrény 1187 90 
1188. rullagrujo (por ruloj kaj glopoj) görgőkosár (görgős és golyóscsapágy) 1188 30 
1189. vagonkesto szekrény; járműszekrény 1189 30 
1190. memporta vagonkesto önhordó járműszekrény 1190 30 
1191. kruda (pasaĝer)vagonkesto = 1194, 1522 kocsiszekrény váz; nyers kocsiszekrény 1191 30 
1192. unupeca memporta vagonkesto = 1197 héjszerkezetű önhordó járműszekrény  1192 30 
1193. tendroakvujo ??? 8358 víztartály 1193 32 
1194. kruda (pasaĝer)vagonkesto = 1191, 1522 kocsiszekrény váz; nyers kocsiszekrény 1194 30 
1195. stacia kaso állomási pénztár (nem jegypénztár) 1195 10, 70 
1196. interŝanĝebla (vagon)kesto;  csereszekrény; cserélhető felépítmény 

cserélhető kocsiszekrény 
1196 35 

1197. unupeca memporta vagonkesto = 1192 héjszerkezetű önhordó járműszekrény 1197 30 
1198. baterikesto telepszekrény 1198 42 
1199. trabostruktura vagonkesto együtthordó szerkezetű kocsiszekrény (alváz és 

szekrényváz) 
1199 30 

1200. kantilevra vagonkesto feszített héjazatú kocsiszekrény 1200 30 
1201. tubostruktura vagonkesto csőszerkezetű kocsiszekrény 1201 30 
1202. kojnado ékelés 1202 01 
1203. radblokado (per relŝuo) = 881 kerékpár biztosítása; rögzítés (féksaruval) 1203 30 
1204. kojnfiksado (de kargo) kiékelés (rakományé) 1204 22 
1205. premsurigo de radkorpo (sur akson) = 1207 kerékfelsajtolás 1205 30 
1206. nadlorela riglado váltózár; váltó csúcssín elzárás 1206 41 
1207. premsurigo de radkorpo (sur akson) = 1205 kerékfelsajtolás 1207 30 
1208. kojno ék 1208 01 
1209. haltiga kojno féksarú 1209 30 
1210. radakslagra kusinetkojno nyomólap; tengelyágynyomólat 1210 30 
1211. nadlorela kalkanstego = 3379 betéttuskó (vágányban, kitérőben) 1211 41 
1212. ungokojno körmös ék; húzóék; szorítóék; záróék 1212 01 
1213. stega relsplinto = 3386 gyöktuskó (váltóban) 1213 41 
1214. relŝumetisto = 3299, 7881, 7882 saruzó 1214 22, 60 
1215. termika izolado = 4753, 4762 hővédelem; hőszigetelés 1215 01 
1216. ĉapo de vaporkupolo gőzkúpköpeny fedél (burkolat) 1216 32 
1217. ŝpalstako talpfamágja 1217 41 
1218. kamo bütyök; emelőbütyök; vezérlőbütyök 1218 01 



 
 
 

2

1219. kamionado = 3647 közúti fuvarszolgálat; áruk fel- és elfuvarozása 1219 12, 22 
1220. liverada kamionado elfuvarozás az érkezésnél 1220 12, 22 
1221. kolektada kamionado felfuvarozás a feladásnál 1221 12, 22 
1222. entreprenista kamionado fuvarozó vállalat által végzett közúti szállítás 1222 12, 22 
1223. propraserva kamionado vasúttal szerződött vállalkozó által végzett 

közúti fuvarozás 
1223 12, 22 

1224. provinca kamionado vidéki közúti szállítás 1224 12, 22 
1225. urba kamionado városi közúti szállítás 1225 12, 22 
1226. kamionad-entreprenisto; kamionisto = 3357, 

3358 
tehergépkocsi fuvarozó 1226 12, 22 

1227. eksterstacie; interstacie szabad pályán; állomáson kívül; vonalon ??? 1227 40 
1228. enlaskanalo = 5299 beömlő csatorna; beömlőnyílás 1228 01, 32, 33 
1229. ellaskanalo = 5300 kiömlőcsatorna; kiömlőnyílás 1229 01, 32, 33 
1230. malpurakva kanalo szennyvízcsatorna; vízlevezető csatorna 1230 40 
1231. kablokanalo kábelcsatorna 1231 40 
1232. regdratkanalo vonóvezeték csatorna 1232 41, 42 
1233. regstangar-kanalo rudazatcsatorna 1233 41, 42 
1234. ŝpalfrapilo talpfa kopogtató bot (szondázó eszköz) 1234 41 
1235. kantilevro konzol; tartókar; darukar 1235 01, 40 
1236. relvojdistrikto pályaőri szakasz; vonalbejáró őri szakasz 1236 41 
1237. blokadsekcio = 7911 térközszakasz 1237 42 
1238. kantona blokadsistemo = 880, 890, 912 

??? 904, 910 
vonali (térközi) blokkrendszer 1238 23, 42 

1239. absoluta bloksistemo = 891 abszolút blokk; abszolút térközbiztosítás; blokk-
rendszer feltétel nélküli megállj jelzőkkel 

1239 23, 42 

1240. sonorsignala trajnanonco harangjelzős vonatelőjelentő rendszer 1240 23, 42 
1241. permana kantonigo = 905 kézi működtetésű térközi blokkberendezés 1241 23, 42 
1242. permesiva blokadsistemo = 908 feltételesen megállító blokkberendezés; per-

miszszív térközbiztosító berendezés 
1242 23, 42 

1243. kantonigo per telefono = 913 vonatjelentőőri térközbiztosítás; vonatok elő-
jelentése távbeszélőn 

1243 23, 42 

1244. blokadsistemo kun baza signalilindiko „haltu”  
= 914 

térközbiztosítás alapállásban megállj állású 
jelzőkkel 

1244 23, 42 

1245. blokadsistemo kun baza veturpermesa signalil-
indiko = 915 

térközbiztosítás alapállásban szabad állású 
jelzőkkel 

1245 23, 42 

1246. traklaboristo pályaőr; pályamunkás 1246 41, 60 
1247. ŝarĝlimo = 1452 raksúly; terhelési határ 1247 35 
1248. disranĝa kapacito vonatszétrendezési kapacitás 1248 22 
1249. kapacito de parkadtrakaro ???  (3671, 4380) használható vágányhossz; fogadóvágány-hossz 1249 22, 41 
1250. trafikkapacito de linio = 2334 vonalkapacitás 1250 20 
1251. kapacitlimo = 5103 határteljesítmény 1251 35 
1252. superŝarĝebleco túlterhelhetőség 1252 35 
1253. trakcia kapacito vonóerő 1253 31 
1254. kapacito de ranĝostacio rendező pályaudvar kapacitása 1254 22 
1255. teleskop-kapoto teleszkópos burkolat; teleszkópos fedél 1255 35 
1256. kurentodepreno áramszedés; áramlevétel 1256 34, 44 
1257. perceptilo mérőfej; mérőadó 1257 01 
1258. poŝtsakokaptilo = 1260 postazsákfogó berendezés 1258 01 
1259. entrakciila perceptilo jelfeladó (vontató járműn) 1259 30 
1260. poŝtsakokaptilo = 1258 postazsákfogó berendezés 1260 01 
1261. legokapo (aŭtomata vagonidentigo) jelfogó teherkocsi automatikus azonosításához   

??? érzékelő, detektor (Félreérthető, mert a 
jelfogó kifejezés relé értelemben használt.) 

1261 22, 43 

1262. aŭtopramo = 5840, 9223 autóskomp; autószállító komp 1262 00 
1263. karakterizaĵo jel; ismertető jel; karakterisztika; jellemző; jelzés 1263 00 
1264. konstantaj vagon-karakterizaĵoj (centralizita 

direktado de la vartrafiko) 
teherkocsik állandó jellemzői (árúforgalom 
központi irányítása) 

1264 22, 35 

1265. funkciokarakterizaĵoj üzemi jellemzők 1265 01 
1266. bremsadkarakteriza diagramo fékdiagram (mozdony); fékezési jellemzők 

(vonat, kocsi) 
1266 30 

1267. karakterizaĵoj de fervoj(lini)o pálya jellemzői 1267 41 
1268. trakci-karakterizaĵoj vonóerő diagram 1268 31 
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1269. variaj vagon-karakterizaĵoj (centralizita vagondi-
rektado de la vartrafiko)  

teherkocsik változó jellemzői (áruforgalom 
központi irányítása) 

1269 22, 35 

1270. skafaldo állvány; szekrény; ház; váz 1270 01 
1271. lagroframo támcsésze 1271 30 
1272. motorĉasio motorház 1272 33, 34 
1273. lubrikilujo (ĉe lagro) kenőpárna tartó (tengelyágyakban) 1273 30 
1274. kardanartiko = 4834, 4836, 4855 kardáncsukló; keresztcsukló; csuklós tengely 1274 01 
1275. flulinia ŝelo áramvonalas burkolat 1275 30 
1276. flulinia lokomotivŝelo áramvonalas mozdonyburkolat 1276 31 
1277. aerodinamika = 126 áramvonalas 1277 30 
1278. deĵorkontrola notlibro szolgálati felírókönyv 1278 60 
1279. biletkajero menetjegyfüzet 1279 11 
1280. envagona difektolisto kocsikönyv; hiánylat jegyzék 1280 35 
1281. plurkupona bileto = 834 menetjegyfüzet 1281 11 
1282. laŭkilometra biletkajero kilométermutató 1282 11 
1283. transliver-atestibro kiszolgáltatást igazoló könyv 1283 12 
1284. talona kajero szelvényfüzet 1284 00 
1285. kvadratŝlosilo por deĵorantoj (Berna 

Konvencio) = 1287 
kettős kulcs; berni négyszögkulcs 1285 30 

1286. ĉefa haltsignalo (ĉe SNCF) elsődleges megállj jelzés (SNCF-nél) ??? 1286 42 
1287. kvadratŝlosilo por deĵorantoj (Berna konvencio) 

= 1285 
kettős kulcs; berni négyszögkulcs 1287 30 

1288. ekstera envetura signalilo távoli bejárati jelző 1288 42 
1289. haltsignaltabulo ĉe servotrako (ĉe SNCF) megállj tárcsajelző üzemi vágányon (SNCF-nél) 

??? 
1289 42 

1290. fram-mezurado = 3406 kimérés (jármű alváz) 1290 30 
1291. abonbileto = 8 időszaki jegy; bérlet; bérletjegy 1291 11 
1292. jara abonbileto éves jegy; éves bérlet 1292 11 
1293. duonpreza abonbileto = 9, 1300 félárú bérlet 1293 11 
1294. abonbileto por lernanto; studenta abonbileto  

= 10, 11 
diákbérlet; diák időszaki jegy 1294 11 

1295. semajna abonbileto = 12 hetijegy; heti bérlet 1295 11 
1296. monata abonbileto havijegy; havi bérlet 1296 11 
1297. pensiulbileta legitimilo (metroo de Parizo) idősek igazolványa (a párizsi RATP közlekedési 

vállalatnál) 
1297 11 

1298. senpaga bileto = 1304, 1305 szabadjegy 1298 11 
1299. deĵora bileto = 1308 szolgálati menetjegy 1299 60 
1300. duonpreza abonbileto = 9, 1293 félárú bérlet 1300 11 
1301. fervojista legitimilo vasutas szolgálati igazolvány 1301 60 
1302. legitimilo por plurnombra familio sokgyermekes család számára járó igazolvány 1302 11 
1303. internacia rabatotarif-legitimilo por fervojistoj vasúti személyzet nemzetközi kedvezményes 

igazolványa; FIP igazolvány 
1303 11, 60 

1304. senpaga bileto = 1298, 1305 szabadjegy 1304 11 
1305. senpaga bileto = 1298, 1304 szabadjegy 1305 11 
1306. oranĝa regionbileto (Parizo) narancssárga egyezségi havi bérletjegy (Párizs 

körzetére) 
1306 11 

1307. legitimilo por rabatota-rifaj biletoj kedvezményes jegy váltására jogosító igazolvány 1307 11 
1308. deĵora bileto = 1299 szolgálati menetjegy 1308 60 
1309. pensiulbileta legitimilo (SNCF) idősek kedvezményes jegy váltására jogosító 

igazolványa (SNCF-nél) 
1309 11 

1310. surskribaĵ-tabelo bárcatartó; felirati tábla 1310 20, 30 
1311. interŝpala spaco aljköz 1311 41 
1312. memserva pakaĵdeponejo; ŝlosebla pakaĵdepo-

nejo = 1958 
poggyászmegőrző automata (önkiszolgáló) 1312 11, 21 

1313. biletŝranko jegyszekrény 1313 70 
1314. katenario = 5032 felsővezeték; hosszlánc rendszerű felsővezeték 1314 44 
1315. altecreduktita katenario süllyesztett felsővezeték; csökkentett magasságú 

felsővezeték 
1315 44 

1316. kompunda katenario kompenzált felsővezeték 1316 44 
1317. kontaktodrato kun oblikva laŭlongeco torziós felsővezeték; oldalkar nélküli 

felsővezeték 
1317 44 

1318. leĝerkonstruita kontaktlineo könnyített felsővezeték 1318 44 
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1319. plifortigita kontaktlineo = 1325 megerősített felsővezeték 1319 44 
1320. katenario kun fiksa streĉo rögzített felsővezeték; nem kompenzált felső-

vezeték 
1320 44 

1321. normala katenario = 1329 normál felsővezeték; szabályos felsővezeték 1321 44 
1322. oblikve streĉita katenario torziós felsővezeték kígyózó felfüggesztéssel 1322 44 
1323. poligona katenario kígyózó feszítésű felsővezeték; poligonális 

hosszlánc 
1323 44 

1324. memstreĉiĝa katenario kompenzált felsővezeték; utánfeszített felső-
vezeték 

1324 44 

1325. plifortigita kontaktlineo = 1319 megerősített felsővezeték 1325 44 
1326. simpla katenario egyszerű felsővezeték 1326 44 
1327. simpla streĉata kontaktlineo = 5031 egyszerűsített felsővezeték utánfeszítéssel 1327 44 
1328. kontaktodrato kun simpla suspensio (tramvojo) 

= 1332 
egyszerűsített felsővezeték utánfeszültséggel; 
közúti villamos felsővezeték utánfeszítéssel 

1328 44 

1329. normala katenario = 1321 normál felsővezeték; szabályos felsővezeték 1329 44 
1330. katenario kun simpla suspensio egyszerű felfüggesztésű munkavezeték; tartó-

sodrony nélküli munkavezeték 
1330 44 

1331. katenario kun ipsilonforma suspensio Y sodronnyal felfüggesztett felsővezeték 1331 44 
1332. kontaktodrato kun simpla suspensio (tramvojo) 

= 1328 
egyszerűsített felsővezeték utánfeszültséggel; 
közúti villamos felsővezeték utánfeszítéssel 

1332 44 

1333. pendodratklemo függesztő szorító 1333 44 
1334. terdeponaĵo földfeltöltés töltés kialakításnál; oldal depónia 1334 40 
1335. ĉelo kun ŝaltinstalaĵoj por alta kaj malalta tensio nagy- és kisfeszültségű cella 1335 33, 34, 44 
1336. cindrujo hamuláda 1336 32 
1337. centralo por lokrezervado (telefona) központi helyjegyfoglaló (iroda, telefonon 

történő foglalás) 
1337 11, 43 

1338. aŭtomata telefoncentralo; telefona komutatoro  
= 562 

automata távbeszélő központ (rotary, crossbar, 
stb.) 

1338 43 

1339. centralizita kontado (de stacioj) központi elszámolás több állomás részére 1339 10, 70 
1340. centrala kontadstacio könyvelési központ (nagyobb állomásokon); 

több állomás elszámolását szolgáló anyaállomás 
1340 10, 70 

1341. komunikada centralo (centralizita direktado de 
la vartrafiko) 

jelentéseket feldolgozó központ (áruforgalom 
központi irányítása) 

1341 12, 22 

1342. Informa Centro de Eŭropaj Fervojoj; CIPCE Európai vasutak Tájékoztatási és 
Sajtóközpontja; CIPCE 

1342 10 

1343. radkorpo = 2122, 2830, 8853, 9825 keréktest; keréktárcsa; kerékközéppont 1343 30 
1344. gvidejo por simpligita trajntrafiko állomásirányítói központ ??? 1344 21 
1345. transkargadejo ??? = 1415 központi átrakóhely ??? 1345 22 
1346. radringa agrafo = 166 kerékabroncs biztosító gyűrű 1346 30 
1347. fiksilringo biztosítógyűrű 1347 30 
1348. ruliĝsurfaco (rado) = 1349, 8450 futófelület; futőkör (kerék) 1348 30 
1349. ruliĝsurfaco (rado) = 1348, 8450 futófelület; futőkör (kerék) 1349 30 
1350. kvalifik-atesto képesítés igazolása; alkalmassági bizonyítvány 1350 60 
1351. eksportdokumento kiviteli engedély 1351 12 
1352. ĉeno lánc 1352 01 
1353. artika ĉeno csuklós lánc; csuklós heveder; hevederes lánc 1353 01 
1354. fiksiga ĉeno rögzítőlánc 1354 22 
1355. kuploĉeno kapcsolólánc 1355 30 
1356. kalibrigita ĉeno kalibrált lánc; méretezett lánc 1356 01 
1357. fridvara transportĉeno hűtőlánc 1357 22 
1358. artika ĉeno tipo Galle Gall lánc 1358 01 
1359. kompleksa transportĉeno = 1366 összevont fuvarozási lánc 1359 22 
1360. levĉeno emelőlánc 1360 01 
1361. ringoĉeno ízületes lánc; tagos lánc; Ewart-lánc; szemes 

lánc 
1361 01 

1362. muntadbendo  szerelőszalag; futószalag 1362 01 
1363. vagonpalisa ĉeno rakoncalánc 1363 35 
1364. rulĉeno görgőslánc 1364 01 
1365. sekurecĉeno biztonsági lánc; tartaléklánc; mentőlánc; 

védőlánc 
1365 01 

1366. kompleksa transportĉeno = 1359 összevont fuvarozási lánc 1366 22 
1367. kuplisto = 550, 2469 kapcsolást végző dolgozó; kocsirendező 1367 30, 60 
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1368. portilo de stabiliga brako oldalkar függőtám; munkavezeték felfüggesztő 
kar 

1368 44 

1369. apogsurfaco de relsplinto = 6597 hevederkamra 1369 41 
1370. kirlokamero örvénykamra 1370 33 
1371. helpkampo segédmező 1371 33, 34 
1372. ekscitkampo gerjesztőtér; gerjesztőmező 1372 33, 34 
1373. ŝuntita kampo söntölt mező; söntölt tér 1373 33, 34 
1374. radakspivota krono csaprózsa; tengelycsap végződés 1374 30 
1375. relkapo sínfej 1375 41 
1376. streĉoŝraŭbo por risorto = 8806 rugófüggvas; rugófeszítő csavar 1376 30 
1377. seria-paralela komutado (trakciomotoroj) vontatómotorok átcsoportosítása (selejtezés, 

átkapcsolás) ??? soros-párhuzamos átkapcsolás 
1377 33, 34 

1378. trajnkruciĝo-translokigo ??? translokigo de 
trajnkruciĝo 

vonatkeresztezés áthelyezése 1378 23 

1379. deklivecŝanĝo lejttörés 1379 41 
1380. trakciilskipo-alterno mozdonyszemélyzet váltás 1380 31, 60 
1381. itinerŝanĝo = 1386 szállítási útvonalváltozás 1381 20 
1382. trakciilŝanĝo = 1388, 3002, 7404, 7462 mozdonycsere 1382 20, 31 
1383. vetursencuma vaportrakcia inversigilo gőzáramlás irányát módosító vezérmű 1383 32 
1384. veturdirekta inversigo (vaporlokomotivo)  

= 7540 
menetirányváltás; átkormányozás (gőzüzemnél) 1384 31 

1385. trakcisistemŝanĝo vontatási nem megváltoztatása 1385 31 
1386. itinerŝanĝo = 1381 szállítási útvonalváltozás 1386 20 
1387. bremsoreĝim-ŝanĝo fékátállítás; fékezési mód megváltoztatása 1387 30 
1388. trakciilŝanĝo = 1382, 3002, 7404, 7462 mozdonycsere 1388 20, 31 
1389. trajnŝanĝo; transvagoniĝo átszállás 1389 21 
1390. rapidumŝanĝo sebességváltás 1390 31 
1391. rapidumŝanĝilo sebességváltómű 1391 33 
1392. trakforko = 174, 185, 1037 ???  kitérő; váltó ??? (A váltó a kitérő része!!!) 1392 41 
1393. frekvencokonvertoro = 2102, 5831 frekvenciaváltó; frekvenciaátalakító 1393 01 
1394. monoŝanĝa aŭtomato pénzváltó automata 1394 10 
1395. stacia terenparto pályaudvari területrész 1395 20 
1396. konstruejo; konstruejo de trako ??? építési munkahely; vágányépítési munkahely 

kötőtelep ??? 
1396 40 

1397. aldonserva stacioparto kiegészítő műszaki terület 1397 20 
1398. kargejo rakodóhely; berakóhely 1398 12, 22 
1399. karbodeponejo széntároló; üzemanyag raktár 1399 32 
1400. ŝpalimpregnejo = 1407 talpfatelítő telep 1400 41 
1401. trajndisranĝejo irányrendező vágánycsoport (szétrendezés) 1401 22 
1402. malkargejo kirakóhely 1402 12, 22 
1403. desinfektejaj trakoj fertőtlenítő vágányok 1403 35, 40 
1404. doganejo elvámolás helye; vámkezelés helye 1404 12, 22 
1405. riparejo javítóvágányok 1405 30 
1406. trajnformada trakaro vonatképző vágányok; vonatösszeállítási vágány-

csoport 
1406 22 

1407. ŝpalimpregnejo = 1400 talpfatelítő telep 1407 41 
1408. vagonlavejaj trakoj járműmosó vágányok 1408 35, 40 
1409. plurrimeda transkargad-instalaĵo terminál; konténerek kezelésére, átrakására 

berendezett telep (kombinált fuvarozás) 
1409 12, 22 

1410. vagonpurigejaj trakoj mosóvágány 1410 35, 40 
1411. poŝtaĵdeponejo postakezelő telep 1411 22 
1412. interstacia rapideclimigejo = 7115 lassan bejárandó pályarész (nyílt vonalon) 1412 41, 42 
1413. trakrenovigejo építési munkahely (vágányfelújításhoz) 1413 41 
1414. rapidriparejo gyorsjavításra szolgáló vágányok; kocsijavító 

fiókműhely 
1414 35 

1415. transkargadejo = 9221 ??? = 1345 átrakóhely 1415 22 
1416. stacioparto por ranĝado rendezőpályaudvar 1416 22, 40 
1417. stacioparto kun ranĝadmonteto gurítodombos rendezőpályaudvar 1417 22, 40 
1418. forka ankroartiko kihorgonyzó villa 1418 44 
1419. kuplilsplinto = 3566 csavarkapocs heveder 1419 30 
1420. rulujo (telferoj) görgőház (erőátadás drótkötél pályánál) 1420 41, 42 
1421. risortoflanĝo; risortkolumo = 1071, 3567 rugókengyel; rugóbilincs 1421 01 
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1422. tarifĉapitro díjszabási szakasz; díjszabási fejezet 1422 12 
1423. ŝarĝo = 1476 rakomány; terhelés 1423 12, 22 
1424. kontoŝarĝo költség; terhelés (könyvvelés) 1424 70 
1425. ŝargo (elektro) terhelés (villamos) 1425 01 
1426. maksimume permesata ŝarĝo megengedett terhelés 1426 12, 31 
1427. alterna ŝarĝo váltakozó igénybevétel; váltakozó terhelés 1427 01 
1428. linioŝargado per bobenoj; pupinizado = 6985 csévés terhelés; pupinozás 1428 43 
1429. malneta vagonpezo bruttó súly; bruttó terhelés 1429 12, 31 
1430. trenata malneta maso vontatott elegysúly 1430 12, 31 
1431. vagonkargo = 10018 kocsirakomány 1431 12 
1432. neekvilibra ŝargo (elektro) = 1432, 2609 aszimetrikus terhelés (villamosság) 1432 01 
1433. nesimetria ŝarĝo (elektro) nem szimmetrikus terhelés; egyenlőtlen terhelés 

(villamosság) 
1433 01 

1434. dinamika ŝarĝo = 1446 dinamikus terhelés; mozgó / változó terhelés 1434 45 
1435. simmetria ŝarĝo (elektro) három fázis szimmetrikus terhelése 

(villamosság) 
1435 01 

1436. radaksrilata maso = 5480 tengelynyomás; tengelyterhelés 1436 30 
1437. pecvara sendaĵo = 3396, 3617 darabáru küldemény 1437 12 
1438. okupateco de linio vonalterhelés 1438 20 
1439. veturila ŝarĝlimo = 1443, 5104 jármű hordképessége 1439 30 
1440. kuplila ŝarĝlimo kapcsolókészülék terhelési határa 1440 23, 35 
1441. ekvetura ŝarĝlimo indítási terhelési határ 1441 31 
1442. ekturnoglita ŝarĝlimo ??? csúszási határ(terhelés) 1442 31 
1443. veturila ŝarĝlimo = 1439, 5104 jármű hordképessége 1443 30 
1444. permesata ŝarĝmaksimumo megengedett legnagyobb terhelés 1444 31 
1445. maksimume permesata radaksrilata maso  megengedett legnagyobb tengelynyomás 1445 35, 41 
1446. dinamika ŝarĝo = 1434 dinamikus terhelés; mozgó / változó terhelés 1446 45 
1447. transportmaso: vagonara transportmaso = 1465 nettó súly; nettó teher; hasznos teher; rakomány 1447 12, 22 
1448. kinete averaĝa neta pezo mozgó, átlagos nettó terhelés 1448 45 
1449. statike averaĝa neta pezo álló, átlagos nettó terhelés; statikus,átlagos nettó 

terhelés 
1449 45 

1450. plena ŝargo (elektro) = 6395 névleges terhelés; teljes terhelés (villamosság) 1450 01 
1451. nesuspensiata maso = 5482 rugózatlan tömeg 1451 30 
1452. ŝarĝlimo = 1247 raksúly; terhelési határ 1452 35 
1453. trakciila  normalŝarĝo normál terhelés; vontatott elegytömeg 1453 23, 31 
1454. permesata ŝarĝmaksimumo határterhelés; teherbírás; megengedett legna-

gyobb terhelés 
1454 31 

1455. funkcia maso = 6430 szolgálati súly; üzemeltetési tömeg ??? 1455 30 
1456. punktoŝarĝo pontterhelés; koncentrált terhelés 1456 41, 45 
1457. pruvodevo = 3677 bizonyítási teher 1457 50 
1458. relŝarĝo sínterhelés 1458 41 
1459. vagonarmaso = 1463, 8889 vonatterhelés; vontatott teher 1459 20, 35 
1460. radorilata ŝarĝo kerékterhelés; keréknyomás 1460 30, 41 
1461. rompa ŝarĝo szakító terhelés; törő terhelés 1461 01 
1462. suspensiata maso (kurentodeprenilo) = 5484 rugózott tömeg (áramszedő) 1462 30 
1463. vagonarmaso = 1459, 8889 vonatterhelés; vontatott teher 1463 20, 35 
1464. pometra ŝarĝo hosszegységre eső terhelés 1464 30 
1465. transportmaso: vagonara transportmaso = 1447 nettó súly; nettó teher; hasznos teher; rakomány 1465 12, 22 
1466. efektiva ŝarĝo tényleges, hasznos terhelés 1466 35 
1467. permesata utila ŝarĝo megengedett hasznos terhelés 1467 35 
1468. kromkostoj = 3896 mellékdíj; mellékköltség 1468 12 
1469. bontenadkostoj = 2533, 3910 fenntartási költség; karbantartási költség 1469 70 
1470. establokostoj = 2534, 3911 létesítési költségek 1470 70 
1471. ekspluatkostoj = 2535, 3913 üzemi költségek; működési költségek 1471 70 
1472. infrastruktur-kostoj (transportvojoj) = 2536 infrastruktúra költségek (közlekedésügy) 1472 70 
1473. investokostoj = 2537, 3917 beruházási kiadások 1473 70 
1474. veturilar-kostoj = 2539 gördülőállomány költségei 1474 70 
1475. renovigokostoj = 2541, 3925 felújítási költségek 1475 70 
1476. ŝarĝo = 1423 rakomány; terhelés 1476 12, 22 
1477. kargado rakodás; berakodás (tevékenység) 1477 00 
1478. kapkaja kargado homlokoldali rakodás 1478 22 
1479. deflanka kargado = 1483 oldalrakodás 1479 22 
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1480. neegale distribuita kargo egyenetlen rakodás 1480 22 
1481. translimprofila kargo rakszelvénybe nyúló rakomány 1481 22, 23 
1482. kargado fare de ekspedanto berakodás a feladó által 1482 12 
1483. deflanka kargado = 1479 oldalrakodás 1483 22 
1484. eksterordinara kargo különleges szállítmány 1484 22 
1485. mekanika karboprovizilo = 8379 gépi tüzelőberendezés; stiker 1485 32 
1486. memserva pakaĵĉareto = 1172 kofferkuli 1486 11 
1487. ĝirafkrura kontenerlevĉaro portáltargonca; nyergeskocsi ??? 1487 00 
1488. ĉarelo = 1494, 3138 ??? emelőtargonca (halmozó) ??? 1488 00 
1489. forka ĉarelo = 1495, 3139 emelő villástargonca; villás emelőtargonca; villás 

rakodótargonca (halmozó) 
1489 00 

1490. flankforka ĉarelo oldal-emelőtargonca 1490 00 
1491. altleva ĉarelo nagyemelésű emelőtargonca 1491 00 
1492. malaltleva ĉarelo kisemelésű emelőtargonca 1492 00 
1493. platforma ĉarelo emelőlapos targonca 1493 00 
1494. ĉarelo = 1488,  3138 ??? emelőtargonca (halmozó) ??? 1494 00 
1495. forka ĉarelo = 1489, 3139 emelő villástargonca; villás emelőtargonca; villás 

rakodótargonca (halmozó) 
1495 00 

1496. gruoĉaro darus targonca 1496 00 
1497. motorĉaro por varmanipulado motoros targonca; árukezelő motoros targonca; 

önjáró villamos rakodótargonca 
1497 00 

1498. trakinterliga rulplatformo relnivela = 1502, 
6544 

nem sűllyesztett tolópad 1498 30, 40 

1499. traktoreto por varmanipulado vontatótargonca darabáru- és 
csomagszállításhoz (áruátrakás) 

1499 00 

1500. trakinterliga rulplatformo = 6384, 6529, 6542, 
9222, 9341 

tolópad 1500 30, 40 

1501. profundigita trakinterliga rulplatformo = 6543, 
9226 

süllyesztett tolópad 1501 30, 40 

1502. trakinterliga rulplatformo relnivela = 1498, 
6544 

nem sűllyesztett tolópad 1502 30, 40 

1503. ĉartokontrakto = 2031, 6493 bérleti szerződés; charterszerződés; fuvarozási 
szerződés 

1503 12, 50 

1504. bruto-forpuŝilo pályakotró; bivalyhárító 1504 30 
1505. neĝoplugilo hóeke 1505 30 
1506. duplata neĝoplugilo kétlapos hóeke 1506 30 
1507. rotacia neĝoforigilo hómaró  1507 30 
1508. obstakloforpuŝilo pályakotró; kőeke 1508 30 
1509. ĉasio alvázkeret 1509 30 
1510. boĝioframo forgóváz keret 1510 30 
1511. kavoprofila framo keret zárt profilból (szekrénytartós) 1511 30 
1512. lokomotivoframo mozdonykeret 1512 31 
1513. traboframo hídtartó; rácsos keretszerkezet 1513 30 
1514. relajsoframo; relajsoŝranko = 462, 1183 

??? La framo kaj la ŝranko du diversaj objektoj. 
jelfogó állvány; jelfogó szekrény ??? Az állvány 
és a szekrény két különböző dolog. 

1514 42, 43 

1515. distribu-framo (elektro) = 2862, 7548 elosztó; elosztóállvány (villamosság) 1515 01 
1516. helpframo = 9448 segédkeret 1516 31 
1517. pretmuntita trakparto = 5288, 9359 vágánymező; vágánykeret 1517 41 
1518. vaporkaldrono gőzkazán 1518 32 
1519. premcirkula kaldrono kényszerkeringetésü kazán 1519 32 
1520. kaldrono kun akvotuboj vízcsöves kazán 1520 32 
1521. kaldrono kun fumtuboj füstcsöves kazán; többcsöves kazán 1521 32 
1522. kruda (pasaĝer)vagonkesto = 1191, 1194 kocsiszekrény váz; nyers kocsiszekrény 1522 30 
1523. trovarmiĝo de bielo = 3015 hajtókar túlmelegedés  1523 30 
1524. aercirkula hejtado légfűtés levegőkeringetéssel 1524 30 
1525. blovaera hejtado kun temperatur-regulado hőlégfűtés hőmérséklet szabályozással 1525 30 
1526. propra hejtilo saját fűtés; önálló fűtés 1526 35 
1527. elektra hejtado; elektra hejtilo villamos fűtés (folyamat, művelet) 

villamos fűtés; (villamos fűtőtest, eszköz) 
1527 30 

1528. antaŭhejtado = 6791 előfűtés 1528 30 
1529. vaporhejtado; vaporhejtilo gőzfűtés (folyamat, művelet) 

gőzfűtés (gőz fűtőtest, eszköz) 
1529 30 
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1530. basprema vaporhejtilo kisnyomású gőzfűtés 1530 30 
1531. fermcirkula vaporhejtilo gőzkeringtetéses fűtés 1531 30 
1532. altprema vaporhejtilo nagynyomású gőzfűtés 1532 32 
1533. karbopulvora hejtado szénportüzelés 1533 32 
1534. trovarmiĝi (bielo; radakslagro) = 3018 áthevül; hőnfut (hajtórúd) 1534 30 
1535. lokomotiv-hejtisto mozdonyfűtő 1535 32, 60 
1536. distriktoĉefo körzeti főnök; vonalfőnök 1536 60 
1537. metiejĉefo csoportvezető; művezető (műhely) 1537 30, 40, 60 
1538. laborejĉefo műhelyfőnök 1538 30, 40, 60 
1539. ranĝadestro  gurítódomb vezető 1539 20, 60 
1540. skipestro = 1544, 2040 munkavezető; munkáscsapat vezető 1540 30, 60 
1541. traksekciestro alőmunkás (pályafenntartásnál) 1541 40, 60 
1542. lokomotivejestro; remizestro fűtőházfőnök; járműjavító vezetője 1542 20, 30, 60 
1543. trakdistrikt-estro pályamester 1543 40, 60 
1544. skipestro = 1540, 2040 munkavezető; munkáscsapat vezető 1544 30, 60 
1545. manovradestro = 1072, 1550, 1566 tolatásvezető, kocsimester 1545 20, 60 
1546. skipestro de trakrlaboristoj = 1074 előmunkás; brigádvezető 1546 41 
1547. staciestro állomásfőnök 1547 20, 60 
1548. gvidanto de simpligita trajntrafiko vonalfőnök; forgalomirányító (egyvágányú 

mellékvonalon, egyszerűsített forgalmi szolgálat 
ellátása) 

1548 20, 60 

1549. magazenestro raktárnok; raktárkezelő 1549 30, 40, 60 
1550. manovradestro = 1072, 1545, 1566 tolatásvezető, kocsimester 1550 20, 60 
1551. varmanipula skipestro raktárfőnök 1551 20, 60 
1552. ĉefo de trakciil-kondukistoj = 1564 oktató mozdonyvezető (Magyarországon nem 

alkalmazott); utazó mozdonyfelvigyázó 
1552 20, 31, 60 

1553. ranĝadstaciestro rendezőpályaudvar forgalmi felügyeleti főnöke 1553 20, 60 
1554. kajoĉefo állomási (peon) ügyeletes 1554 20, 60 
1555. traksekci-inĝeniero = 4617 vasúti mérnök; vasúti üzemmérnök 1555 41, 60 
1556. trajntrafikestro = 155, 6809 forgalmi szolgálattevő; térfőmök 1556 20, 23, 62 
1557. ĉefo de materialprovizado anyagellátási szolgálat vezetője 1557 60 
1558. ĉefo de ekspluatadservo üzemi szolgálat vezetője 1558 20, 60 
1559. ĉefo de trakveturilara servo gépészeti szolgálat vezetője 1559 30, 60 
1560. ĉefo de trafikservo forgalmi szolgálat vezetője 1560 20, 60 
1561. estro de signalad kaj telekomunikad servo bitosítóberendezési és távközlési szolgálat veze-

tője 
1561 42, 43, 60 

1562. ĉefo de trakciservo vontatási szolgálat vezetője; vontatási veze-
tőmérnök 

1562 20, 30, 60 

1563. ĉefo de trakservo = 4616 felépítményi szolgálat vezetője; építési és 
pályafenntartási főmérnök 

1563 41, 60 

1564. ĉefo de trakciil-kondukistoj = 1552 oktató mozdonyvezető (Magyarországon nem 
alkalmazott); utazó mozdonyfelvigyázó 

1564 20, 31, 60 

1565. trajnĉefo; trajnestro vonatvezető 1565 20, 60 
1566. manovradestro = 1072, 1545, 1566 tolatásvezető, kocsimester 1566 20, 60 
1567. fervojentrepreno; fervojo = 90, 7574 vasút; vasúthálózat; vasútigazgatás 1567 00 
1568. supertera fervojo 1596 magasvasút 1568 00 
1569. kampa fervojo gazdasági vasút; mezőgazdasági vasút; katonai 

tábori vasút 
1569 00 

1570. transdona fervojo = 7578 átadó vasút; kiléptető vasút 1570 10 
1571. ringa fervojo kőrvasút 1571 00 
1572. transprena fervojo = 7579 átvevő vasút 1572 10 
1573. kvitiganta fervojo= 7580 elszámolásért felelős vasút 1573 70 
1574. tramvojo: dentotramvojo fogaskerekü vasút 1574 00 
1575. celfervojo = 7586 rendeltetési vasút; fogadó vasút 1575 10 
1576. ekspedfervojo = 7585, 7589 feladási vasút 1576 10 
1577. afergvidata fervojo = 7595 ügyvivő vasút 1577 10 
1578. enmatrikuliga fervojo = 7596 beállító vasút 1578 10, 70 
1579. klienta fervojinstalaĵo = 7597 iparvasút (sajátcélú vasút F2/1.2.92. ) 1579 00 
1580. ĉefa fervojlinio fővasút 1580 00 
1581. regiona fervojlinio helyiérdekű vasút 1581 00 
1582. transitfervojo = 1598, 7599, 7613 tranzitvasút; közbenső vasút 1582 10 
1583. kunliga fervojlinio összekötő vasút 1583 00 
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1584. najbara fervojo = 7600 szomszédos vasút 1584 00 
1585. metroo = 5559, 5563 földalatti vasút; Metró 1585 00 
1586. fervoja miniaturo = 1588, 7603 ??? = 9125 modellvasút; miniatűr vasút 1586 00 
1587. mineja tramvojo = 7604 bányavonat, bányavasút  1587 00 
1588. fervoja miniaturo = 1586, 7603 ??? = 9125 modellvasút; miniatűr vasút 1588 00 
1589. unurela transportilo = 5659 egysínű vasút 1589 00 
1590. montara fervojo hegyivasút 1590 00 
1591. privata fervojo magánvasút 1591 00 
1592. proprieta fervojo = 7607 tulajdonos vasút 1592 30, 50, 70 
1593. regiona fervojlinio ??? = 1600 másodrendű vasút; mellékvonal ??? 1593 00 
1594. subtera fervojo földalatti vasút 1594 00 
1595. koresponda fervojo ??? (laŭ PIV; inter diversaj 

veturrimedoj) 
csatlakozó vasút (külömböző tömegközlekedési 
eszközök között) 

1595 10 

1596. supertera fervojo = 1568 magasvasút 1596 00 
1597. pendanta fervojo kötélpálya; függővasút; drótkötélpálya; sod-

ronykötélpálya 
1597 00 

1598. transitfervojo = 1582, 7599, 7613 tranzitvasút; közbenső vasút 1598 10 
1599. urba fervojo városi vasút 1599 00 
1600. regiona fervojlinio ??? = 1593 elővárosi vasút; helyiérdekű vasút; kisvasút ??? 1600 00 
1601. etŝpura fervojo keskeny nyomközű vasút 1601 00 
1602. larĝaŝpura fervojo széles nyomtávú vasút 1602 00 
1603. normalŝpura fervojo normál nyomtávú vasút 1603 00 
1604. bremsadlongo = 2835, 2844, 5276, 6063, 6077 

bremsadlongo = 028350 
bremsadlonga distanco = 02851 
normala bremsadlongo = 02852 

fékút ??? 1604 23, 30 

1605. fumtubo kémény 1605 32 
1606. relrampado sínvándorlás 1606 41 
1607. fervojisto = 154, 3188 vasúti tisztviselő; vasúti alkalmazott; vasutas 1607 60 
1608. kaldronmantelo kazánburkolat; kazánköpeny 1608 32 
1609. cilindromantelo = 3390, 5390 hengerbetét; hengerpersely; hengerköpeny 1609 01, 32, 33 
1610. glitvalvoskatolo tolattyúpersely 1610 32 
1611. postsignalila sekurecdistanco = 5963 

??? = 2845, 5464 
biztonsági távolság a megállj állású jelző után; 
megcsúszási távolság 

1611 42 

1612. bufrosuperrajdado = 73 ütközőfelugrás 1612 30 
1613. lignonajlo (por ŝpaloj) betéttuskó (talpfa) ??? 1613 41 
1614. ĉefbolto de kuplilo csatlócsap; csavarkapocs főcsapszeg 1614 30 
1615. bolto de trenhoko = 634, 8923 vonóhorog csap 1615 30 
1616. boĝia pivoto királycsap 1616 30 
1617. septa gvidplato terelőfal; terelőlemez; terelőlap; ütközőlemez 1617 01 
1618. blindula gvidhundo vakvezető kutya 1618 11 
1619. puŝo lökés; ütközés 1619 00 
1620. manovra alpuŝiĝo = 1622 ütközés a tolatás során; felütközés 1620 22 
1621. radsalto ĉe reljunto = 7896 kerékkattogás (a kerékpár sínillesztésen való 

áthaladásakor) 
1621 30, 41 

1622. manovra alpuŝiĝo = 1620 ütközés a tolatás során; felütközés 1622 22 
1623. neuzado de varvagono teherkocsi leállítása 1623 22 
1624. haktransformilo (elektro) = 4453 egyenáram szabályozó; szaggató (villamosság) 1624 01, 30 
1625. rapidometro = 4597, 8559 sebességmérő 1625 30 
1626. takigrafo = 381 sebességmérő; sebességrögzítő; 

kronotachométer 
1626 30 

1627. ankrofalo (relajso) = 2611 fegyverzet leesés, horgonyleesés (jelfogó) 1627 01 
1628. premfalo; premoreduktiĝo nyomáscsökkenés 1628 30 
1629. tensiofalo feszültségesés 1629 44 
1630. signalilombrilo = 1719 ??? jelzőtárcsa ??? fényterelő (lemez) (A jelzőtárcsa 

a mechanikus előjelzők jelzéstadó szerkezete.) 
1630 42 

1631. plafono de fajrokesto tűzszekrény-mennyezet; tűzszekrény-boltozat 1631 32 
1632. tegmenta kurbotrabo = 456, 2210, 9954 tetőív 1632 35 
1633. cirkvito áramkör 1633 01 
1634. servocirkvito (elektro) szabályozó áramkör; működtető áramkör 1634 01 
1635. helpcirkvito segédáramkör 1635 01 
1636. cirkvito de servoinstalaĵoj segésüzemi áramkör 1636 33, 34 
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1637. hejtcirkvito fűtési áramkör 1637 30 
1638. kombina cirkvito = 1644 fantomáramkör 1638 43 
1639. regadcirkvito vezérlő áramkör 1639 01 
1640. kontrola cirkvito vizsgáló áramkör; ellenőrző áramkör 1640 01 
1641. bremscirkvito fékáramkör 1641 30 
1642. dudrata telefoninterligo = 1650 kéthuzalos (távbeszélő) áramkör; kétvezetékes 

távbeszélő összeköttetés 
1642 43 

1643. provringo (trako) = 5152 kísérleti körpálya 1643 30 
1644. kombina cirkvito = 1638 fantomáramkör 1644 43 
1645. ĉefcirkvito = 1652 főáramkör 1645 33, 34 
1646. kvardrata telefon-interligo = 1651 négyhuzalos (távbeszélő) áramör; 

négyvezetékes távbeszélő összeköttetés 
1646 43 

1647. duobla fantomcirkvito szuperfantom áramkör 1647 43 
1648. telefoncirkvito távbeszélő áramkör 1648 43 
1649. selektiva telefoncirkvito szelektív hívású távbeszélő áramkör 1649 43 
1650. dudrata telefoninterligo = 1642 kéthuzalos (távbeszélő) áramkör; kétvezetékes 

távbeszélő összeköttetés 
1650 43 

1651. kvardrata telefon-interligo = 1646 négyhuzalos (távbeszélő) áramör;  
négyvezetékes távbeszélő összeköttetés 

1651 43 

1652. ĉefcirkvito = 1645 főáramkör 1652 33, 34 
1653. trakcirkvito sínáramkör 1653  
1654. alternkurenta trakcirkvito váltakozó áramú sínáramkör 1654 42 
1655. induktiva trakcirkvito = 1665 folytótekercses váltóáramú sínáramkör 1655 42 
1656. kontinukurenta trakcirkvito  egyenáramú sínáramkör  1656 42 
1657. impulsa trakcirkvito impulzusos sínáramkör 1657 42 
1658. kodita trakcirkvito kódolt sínáramkör 1658 42 
1659. trakcirkvito por trakforkoblokado sínáramkör váltólezáráshoz 1659 41, 42 
1660. alttensia impulsa trakcirkvito sínáramkör nagyfeszültségű impulzussal 1660 42 
1661. izolita durela trakcirkvito  kétsínszálas sínáramkör 1661 42 
1662. izolita cirkvito (unurela) = 1664 egysínszálas sínáramkör 1662 42 
1663. indukto-konekta trakcirkvító = 1667 sínáramkör vágánytranszformátorral 1663 42 
1664. izolita cirkvito (unurela) = 1662 egysínszálas sínáramkör 1664 42 
1665. induktiva trakcirkvito = 1655 folytótekercses váltóáramú sínáramkör 1665 42 
1666. trakcirkvito kun polarizita re-lajso sínáramkör polarizált jelfogóval 1666 42 
1667. indukto-konekta trakcirkvito = 1663 sínáramkör vágánytranszformá-torral 1667 42 
1668. veturil-cirkulado forgalom; közlekedés ??? járműforduló; szerel-

vényforduló 
1668 20 

1669. trajnparo ( tien-reen trafiko) = 5967 vonatpár (oda-vissza közlekedés) 1669 20 
1670. antaŭhorara (trajn)veturo menetrendi időnél korábbi közlekedés 1670 23 
1671. veturo sub ŝarĝo rakott futás 1671 20 
1672. unutraka trafiko perturbkaze = 70, 1673, 5422, 

5423, 5804, 5805 
zavar miatti helytelen vágányon történő 
közlekedés; zavar miatti ellenkező irányú 
vágányon történő közlekedés  

1672 23 

1673. unutraka trafiko perturbkaze = 70, 1672, 5422, 
5423, 5804, 5805 

zavar miatti helytelen vágányon történő 
közlekedés; zavar miatti ellenkező irányú 
vágányon történő közlekedés  

1673 23 

1674. ambaŭsencuma trafiko kétirányú forgalom 1674 20 
1675. trafiko granda nagysebességű közlekedés 1675 20 
1676. oleocirkulado olajkörforgás; olajkeringés 1676 01 
1677. manovra (vetur)ado = 2227, 5810 tolatási menet 1677 20 
1678. transportiĝi proprarade saját kerekeken való továbbítás (áruszállítmány-

ként) 
1678 30 

1679. trafiko sur aparta (propra) relvojo = 1681, 9317, 
9320, 9322 

közlekedés magánvágányon 1679 20, 40 

1680. unusenca trafiko  egyirányú forgalom 1680 20 
1681. trafiko sur aparta (propra) relvojo = 1679, 9317, 

9320, 9322 
közlekedés magánvágányon 1681 20, 40 

1682. senkarga veturo; senŝarĝa veturo; vakveturo 
(veturiloj) 

üres futás 1682 20 

1683. trafiki sur dekstra trako közlekedés jobb vágányon 1683 20 
1684. trafiki sur maldekstra trako közlekedés bal vágányon 1684 20 
1685. unutraka trafiko = 3631 egyvágányú közlekedés 1685 20 
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1686. portempe unutraka trafiko ideiglenes egyvágányú közlekedés 1686 20 
1687. trakforkaro = 2684 ??? = 10188 vágánykapcsolat ??? váltócsoport, váltókörzet 1687 41 
1688. kruciĝo de itineroj vágányút-kereszteződés 1688 42 
1689. trakokruciĝo vágánykeresztezés; vágányátszelés 1689 41 
1690. vagono: cisternvagono = 7625, 10012, 10127 tartálykocsi 1690 35 
1691. enfluklapo; enflivalvo beömlő szelep; bebocsátó csappantyú; beeresztő 

csappantyú 
1691 01 

1692. suĉvalvo szívószelep 1692 01 
1693. globetvalvo golyós szelep 1693 01 
1694. retroferma klapo = 1696, 8332, 8334, 9528, 

9532 
visszacsapó szelep; torlócsappantyú 1694 01 

1695. ellasklapo nyomószelep 1695 01 
1696. retroferma klapo = 1694, 8332, 8334, 9528, 

9532 
visszacsapó szelep; torlócsappantyú 1696 01 

1697. sekurigvalvo biztonsági szelep 1697 01 
1698. ventolklapo szellőző szelep; légbebocsátó csappantyú 1698 01 
1699. vagonklaso kocsiosztály 1699 11 
1700. tarifklaso (varoj) áruosztály; díjosztály (árudíjszabás) 1700 12 
1701. laŭplana trajnformado vonatképzés (előírt vonatösszeállítási terv 

szerint) 
1701 20 

1702. varklasifikado árubesorolás; áruosztályozás 1702 12 
1703. kejlo felerősítő ék 1703 01 
1704. radofiksa kejlo féksaru 1704 30 
1705. kruckapkejlo keresztfej ék 1705 32 
1706. bremsoŝuo-fiksa kejlo féktuskó ék 1706 30 
1707. kvadratŝlosilo por deĵorantoj (Berna 

Konvencio) = 1285, 1287, 1708 
kettős kulcs; berni négyszögkulcs 1707 30 

1708. kvadratŝlosilo por deĵorantoj (Berna 
Konvencio) = 1285, 1287, 1707 

kettős kulcs; berni négyszögkulcs 1708 30 

1709. kargadfino kocsizár; rakománybiztosítás 1709 01 
1710. ŝlosilo de relkomutila seruro váltózárkulcs 1710 41, 42 
1711. ŝpalŝraŭb-ŝlosilo sínleerősítő csavarkulcs; tirefondkulcs 1711 41 
1712. intermita lumilo (relajso) villanólámpa; villanó berendezés; villogó 1712 01 
1713. klimatizado = 246, 1890 klímaberendezés; légkondicionálás 1713 01, 31 
1714. elektra sonorilo harangjelző berendezés (elektromos) (csengő, 

berregő, zümmer) 
1714 42 

1715. vando  elválasztó fal; válaszfal 1715 00 
1716. septoj en pasaĝervagono jármű belső fala 1716 30 
1717. transira kurbo klotoid 1717 41 
1718. jarnajlo (sur ŝpalo) évjelző szeg talpfán 1718 41 
1719. signalilombrilo = 1630 ??? jelzőtárcsa ??? fényterelő (lemez) (A jelzőtárcsa 

a mechanikus előjelzők jelzéstadó szerkezete.) 
1719 42 

1720. signalkodo jelzési utasítás 1720 42 
1721. adherkoeficiento adhéziós tényező; tapadási tényező 1721 31 
1722. koeficiento degresivo (tarifo) degressziós együttható (díjszabás) 1722 10 
1723. ekspluat-koeficiento működési hányados; üzemi tényező; MK 1723 70 
1724. koeficiento de bremsado = 8675 fékezési együttható; fékértékelési tényező 1724 30 
1725. frotkoeficiento súrlódási tényező 1725 01 
1726. adhera koeficiento (rado) csúszási együttható (kerék) 1726 30 
1727. koeficiento pri turniĝantaj masoj 

(trajndinamiko) = 1729 
forgó tömegek korrekciós tényezője; forgási 
tehetetlenségi tényező 

1727 30 

1728. marĝenta koificiento jövedelmezőségi határpont (költséghelyé) 1728 70 
1729. koeficiento pri turniĝantaj masoj 

(trajndinamiko) = 1727 
forgó tömegek korrekciós tényezője; forgási 
tehetetlenségi tényező 

1729 30 

1730. sidlokokupitec-koeficiento ülőhely foglaltsági tényező 1730 21 
1731. ponda koeficiento; relativiga koeficiento súlyszám; értékmutató szám 1731 00 
1732. koeficiento de kvalito jósági tényező; Q tényező; minőségi tényező 1732 00 
1733. koeficiento de ruliĝrezisto gördülőellenállási együttható 1733 30 
1734. koeficiento de sekureco biztonsági tényező; biztonsági együttható 1734 00 
1735. koeficiento de transkargado átrakási tényező 1735 22 
1736. koeficiento pri utiligo de kapacito kapacitás kihasználási tényező; terhelési tényező 1736 20, 30, 40 
1737. posedanto de suborda fervojinstalaĵo mellékcsatlakozó iparvágányhoz (társtulajdonos) 1737 12 
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1738. kunmetita frogopinto = 1749 csavarozott keresztezési csúcs; összeépített 
keresztezési csúcs 

1738 41 

1739. frogo (simpla frogo) ??? keresztezési csúcs ??? egyszerű keresztezés 1739 41 
1740. kurba frogo íves keresztezési csúcs 1740 41 
1741. kurba nesimetria frogo nem szimmetrikus keresztezési csúcs 1741 41 
1742. kurba simetria frogo szimmetrikus íves keresztezési csúcs 1742 41 
1743. rekta simpla frogo egyenes keresztezési csúcs; egyszerű 

keresztezési csúcs 
1743 41 

1744. speciala rekta frogo különlegesen kiképzett egyenes keresztezési 
csúcs 

1744 41 

1745. frogo kun movebla pinto = 1747, 1748 mozgó keresztezési csúcsbetét; keresztezési 
csúcsbetét mozgó részekkel 

1745 41 

1746. unupeca frogopinto egyrészes keresztezési csúcs; monoblokk 
keresztezési csúcs 

1746 41 

1747. frogo kun movebla pinto = 1745, 1748 mozgó keresztezési csúcsbetét; keresztezési 
csúcsbetét mozgó részekkel 

1747 41 

1748. frogo kun movebla pinto = 1745, 1747 mozgó keresztezési csúcsbetét; keresztezési 
csúcsbetét mozgó részekkel 

1748 41 

1749. kunmetita frogopinto = 1738 csavarozott keresztezési csúcs; összeépített 
keresztezési csúcs 

1749 41 

1750. duobla frogo kettős keresztezési csúcs 1750 41 
1751. ilarkesto szerszámláda; szerszámszekrény 1751 01 
1752. regŝranko állítóműszekrény; vezérlőműszekrény 1752 01 
1753. frapobruo (motoro) motor kopogása 1753 33 
1754. radringokejlo keréktalpék; kerékabroncs ék 1754 30 
1755. angula fortiglado (kontenero) sarokvasalás (konténer) 1755 22 
1756. alĝustiga lagrokejlo tengelyágy állító ék; tengelycsapágy állító ék 1756 30 
1757. varpeco csomag 1757 12, 22 
1758. alveninta pecvaro megérkezett darabárú, csomag 1758 22 
1759. ekspedotaj sendaĵoj; sendotaj varoj feladott csomag 1759 22 
1760. pecvaroj darabáru 1760 12, 22 
1761. ekspresvaroj expresszáru 1761 12, 22 
1762. pakaĵo = 650 kézipoggyász 1762 11, 21 
1763. valorsendaĵo értékcsomag 1763 22, 70 
1764. tuŝpozicio nadlorela záródás; símulás (csúcssín a tősínhez) 1764 41, 42 
1765. provfunkciigo = 3480 átvétel előtti próbaüzem; üzembevételi vizsgálat 1765 01 
1766. kolektoserva varvagono = 10015 gyűjtőkocsi 1766 22 
1767. kolektilo (elektro) ??? komutilo, kiel RailLex. 3.0 áramirányváltó; kommutátor (villamosság) ??? 1767 01 
1768. pecvar-vagono por transkargado  

= 1770, 10016, 10017 
gyűjtő elosztókocsi 1768 22 

1769. kolektujo de superhejtita vaporo túlhevített gőzkamra 1769 32 
1770. pecvar-vagono por transkargado  

= 1768, 10016, 10017 
gyűjtő elosztókocsi 1770 22 

1771. vaporkolektujo gőzgyűjtő kamra; gőzgyűjtő szekrény 1771 32 
1772. radakskolumo tengelyváll 1772 30 
1773. radaksoŝafta kolumo portárcsaülés; tengelycsap karima 1773 30 
1774. ekscentrika ringo 

 
körhagyó gyűrű; körhagyó tárcsa ???; excenter 
gyűrű 

1774 01 

1775. stringringo de bremsohoso = 4066 féktömlő szorító bilincs 1775 30 
1776. kolizio = 8584, 8716 járműütközés 1776 30 
1777. balastŝlimiĝo ágyazat eliszaposodása 1777 41 
1778. ŝaltkombinilo fokozatkapcsoló; menetszabályozó kapcsoló; 

vezérlő kapcsoló; kontroller 
1778 01 

1779. memorilo por pergravita ranĝado önműködő gurítási vágányút tároló berendezés 1779 41 
1780. perglobeta ŝaltkombinilo (ranĝadregejo) golyós tárolómű (önműködő) gurítódombi 

berendezéshez 
1780 41 

1781. kama ŝaltkombinilo bütykös kontroller; bütykös vezérkapcsoló 1781 01 
1782. rega ŝaltkombinilo vezérlőkapcsoló; menetkapcsoló 1782 33, 34 
1783. ŝaltkombinilo por motorkuplado motorcsoport-kapcsoló 1783 33, 34 
1784. starta ŝaltkombinilo = 2084 indítókontroller; indítókapcsolóhenger 1784 33, 34 
1785. ŝaltkombinilo por elimini rezistancojn = 3142 ellenálláskapcsoló 1785 34 
1786. ŝaltkombinilo por bremsado fékkapcsoló 1786 33, 34 
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1787. vetursencuma elektromotora inversigilo = 4725 villanymotoros menetirányváltó kapcsoló 1787 33, 34 
1788. motorhaltiga ŝaltkombino motorleállító; motorlekapcsoló 1788 33, 34 
1789. permane regata ŝaltkombinilo = 2081, 5358 menetkapcsoló; kontroller; főkapcsoló 1789 33, 34 
1790. ne senpera ŝaltkombinilo indirekt működtetésű vezérkapcsoló; közvetett 

működtetésű vezérkapcsoló 
1790 33, 34 

1791. ŝtupŝaltilo = 4313 fokozatkapcsoló 1791 34 
1792. reostatŝaltilo por trakcio kaj bremsado szabályozható ellenállású menet- és fékkapcsoló 1792 34 
1793. motora ŝaltkombinilo szervomotoros működtetésű me-netkapcsoló 1793 33, 34 
1794. Afergvidanta Komitato (de UIC) Ügyvezető Bizottság (IUC) 1794 60 
1795. Internacia Fervoja Transport-komitato; CIT Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság; CIT; 

ITK 
1795 60 

1796. plurfaka komitato vegyes bizottság 1796 60 
1797. movigo; transmisio = 3327 hajtás; hajtómű; hajtó szerkezet 1797 01, 31 
1798. inversigo (mekanismo) = 5372 ??? kezelés; működtetés; átállítás (berendezésé, pl. 

váltóállítás céljából) ??? 
1798 01, 42 

1799. pneŭmata regado = 1825 sürített levegővel működő vezérlés; pneu-
matikus vezérlés 

1799 01 

1800. transmisio per kava ŝafto = 3328, 9255 csőtengelyes hajtás 1800 33, 34 
1801. aŭtomata regado de trakforkoj önműködő váltóállítás 1801 42 
1802. indukt-intermite aŭtomata trajnsekurigo = 2754 önműködő vonatbefolyásolás kódolt induktív 

jelfeladással 
1802 42 

1803. kontinue aŭtomata trajnsekurigo = 1821 folyamatos önműködő vonali vonatirányítás 
(vonatbefolyásolás) ??? 

1803 20 

1804. trajnsekurigsistemo PZB = 018040 
intermite aŭtomata trajnsekurigo = 018041 

időszakos önműködő vonatirányítás 
(vonatbefolyásolás) 

1804 20 

1805. centralizita regsistemo = 1807 központi vonatirányítás, közlekedésirányítás 1805 20 
1806. centralizita signalil-regado jelzők központi állítása 1806 42 
1807. centralizita regsistemo = 1805 központi vonatirányítás, közlekedésirányítás 1807 20 
1808. pantografa mallevilo ??? ...ilo áramszedő leeresztésének vezérlése ??? 1808 34 
1809. teleregado = 8709 távvezérlés; távirányítás 1809 01 
1810. telefunkciigo = 5377 távkezelés; berendezés kezelés távolból 1810 01 
1811. elektra regado villamos vezérlés 1811 01 
1812. elektro-pneŭmata regado elektropneumatikus vezérlés 1812 01 
1813. memorile registrita ordono tárolt vezérlés 1813 42 
1814. hidraŭlika regado hidraŭlikus vezérlés; nyomóolajos szabályozás 1814 01 
1815. unuopa movigo = 1818 egyedi hajtás; egyes hajtás 1815 01 
1816. unuopa trakforkregado egyedi váltóállítás 1816 42 
1817. unuopa radaksmovo egyeshajtás; egyes tengelyhajtás 1817 31 
1818. unuopa movigo = 1815 egyedi hajtás; egyes hajtás 1818 01 
1819. komputila itineraranĝo számítógépes vágányút beállítás 1819 42 
1820. krucrelelektilo = 759, 2293 ??? keresztrudas (crossbar) rendszer 1820 43 
1821. kontinue aŭtomata trajsekurigo = 1803 folyamatos önműködő vonali vonatirányítás 

(vonatbefolyásolás) ??? 
1821 20 

1822. pantografa levilo ??? …ilo áramszedő felengedésének vezérlése ??? 1822 34 
1823. nememorile registrita ordono nem tárolt rendelkezés 1823 42 
1824. loka funkciigo helyi kezelés  1824 42 
1825. pneŭmata regado = 1799 sürített levegővel működő vezérlés; pneu-

matikus vezérlés 
1825 01 

1826. funkciigo per fazoŝovo fázisszög vezérlés 1826 01, 33, 34 
1827. inversigebla veturregado ??? irányváltó vezérlés; irányváltó szabályozás ??? 1827 30 
1828. signalilfunkciigo jelzővezérlés 1828 42 
1829. trajnregado vonatvezérlés 1829 30 
1830. sinkronigkonduka instalaĵo többszörös vezérlés; többszörös szabályozás 1830 31 
1831. pakaĵportisto = 6601 hordár 1831 11, 60 
1832. eksped-entrepreno; ekspedisto szállítmányozó; szállítmányozási vállalat 1832 12 
1833. firmkontrakta dungiĝo = 118, 8851 ??? dungito kinevezett alkalmazott 1833 60 
1834. komunumo por ekspluatado de la varvagonoj 

(EŬROP) 
EUROPE teherkocsik üzemeltetésének közös-
sége 

1834 20 

1835. trakinterliga disforkejo = 4874, 4991 vágánykapcsolat; vágányösszeköttetés 1835 20, 41 
1836. trakinterligo en kurbo = 4997 íves vágánykapcsolat 1836 41 
1837. komutilo átkapcsoló 1837 01 
1838. kantonigstacia ŝaltilo = 1842 blokk-kapcsoló 1838 42 
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1839. ŝargoŝaltilo  dinamóvezérlés kapcsolója; töltéskapcsoló a 
töltődinamónál 

1839 01 

1840. nadlorelpozicia kontaktilo csúcssínellenőrző érintkező 1840 42 
1841. finŝaltilo végálláskapcsoló 1841 01 
1842. kantonigstacia ŝaltilo = 1838 blokk-kapcsoló 1842 42 
1843. pedala ŝaltilo lábkapcsoló; pedál 1843 42 
1844. gradiga ŝaltilo fokozatkapcsoló 1844 01 
1845. turnŝaltilo forgó átkapcsoló 1845 01 
1846. signalbrak-kontaktilo ??? signalilbrak-kontaktilo jelzőkapcsoló ??? (jelzőemeltyű érintkező) 1846 42 
1847. mana telefonkomutilo kézi kezelésű távbeszélő kapcsolótábla 1847 43 
1848. ŝaltilo por relkomutila riglilo váltóretesz kapcsoló 1848 42 
1849. komutado átkapcsolás; kommutálás; áramirányváltás 1849 01 
1850. rotacia kurentokonvertoro 

Ĉu Ward Leonard aŭ UMFORMER ??? 
egyarmatúrás átalakító; forgó áramátalakító  1850 01 

1851. vibradkompaktigo de la grundo talajtömörítés 1851 40 
1852. kompaktiga vibratoro = 9637, 9638 vibrációs tömörítő; rázó tömörítő, vibrátor 1852 01 
1853. Internacia Lit- kaj Restoraci-vagona Kompanio; 

CIWL; ISG 
Nemzetközi Háló- és Étkezőkocsi Társaság; 
ISG; CIWL 

1853 00 

1854. Internacia Kompanio de Litvagonoj kaj 
Turismo; CIWLT 

Nemzetközi Hálókocsi és Idegenforgalmi 
Társaság; ISTG; CIWLT 

1854 00 

1855. kupeo; vagonkupeo fülke; kocsifülke 1855 30 
1856. bagaĝkupeo csomagtér 1856 30 
1857. dogansigelebla bagaĝvagonkupeo csomagtér vámzárral 1857 35 
1858. alttensia ĉambro nagyfeszültségű fülke; cella 1858 01 
1859. ne dogansigelebla bagaĝvagonkupeo csomagtér vámzár nélkül 1859 35 
1860. poŝtkupeo postaszakasz 1860 30 
1861. reveturkupono de tien-reen bileto = 2179 menettérti jegy visszaútra 1861 11 
1862. deĵorkupeo; fervojserva kupeo szolgálati szakasz; szolgálati fülke 1862 30 
1863. pasaĝerkupeo utastér 1863 30 
1864. envagona kupeoaranĝo szakaszbeosztás 1864 30 
1865. interna subdivido de vagonkesto = 7551 kocsiszekrény belső felosztása 1865 30 
1866. kompensilo (mekanismo) kiegyenlítő szerkezet (mechanikai) 1866 01 
1867. dilatkompensilo dilatációs készülék; hőtágulás-kiegyenlítő szer-

kezet 
1867 01 

1868. duflanka interfervoja kvitigo kétoldalú kiegyenlítés (két vasút között) 1868 70 
1869. kompensado de mankanta disnivelo = 2125 hiányzó síntúlemelés kiegyenlítése; ívhiány 

kiegyenlítése 
1869 30 

1870. plurflanka interfervoja kvitigo többoldalú (pénzügyi) kiegyenlítés (vasutak 
között) 

1870 70 

1871. trajnformado; trajnkonsisto vonatösszeállítás 1871 20 
1872. validstampado (bileto) = 5889 lebélyegzés; kezelés (menetjegy) 1872 11, 21 
1873. biletdatilo = 2328 érvényesítő; lyukasztó; dátumbélyegző 1873 11 
1874. kunpremado de vagonaro szerelvény összezárása 1874 20 
1875. vagonkunpuŝado sur ranĝadtrako = 427 összetolás (irányvágányon, rendező vágányon)  1875 22 
1876. pasaĝernombrado utasszámlálás 1876 11 
1877. vagononombrado teherkocsi számlálás 1877 12 
1878. provizora deponkonto függő számla 1878 70 
1879. komuna (aŭ kolektiva) konto közös számla 1879 70 
1880. ekspluatada konto üzemviteli költségkimutatás (elszámolás) 1880 70 
1881. stacia konto állomási elszámolás 1881 70 
1882. ŝuldokonto bérleti díj elszámolása 1882 70 
1883. nombrilo; konsumkalkulilo számláló készülék; fogyasztásmérő 1883 01 
1884. fuelmezurilo fogyasztásmérő; üzemanyag-felhasználás mérő; 1884 01 
1885. nombrilo de kruciĝpunktoj (kontinue aŭtomata 

trajngvidado) 
keresztezési pont mérés (vonatok menetének 
automatikus vezérlése) 

1885 20 

1886. radaksnombrilo = 7324 tengelyszámláló berendezés (Kerékérzékelő 
vagy a központi egység, esetleg a kettő együtt?) 

1886 42 

1887. vapormetro / vapormezurilo gőznyomásmérő; gőz-feszmérő 1887 01 
1888. transport-kontrakta konkludo szállítási szerződés megkötése; fuvarozási 

szerződés megkötése 
1888 10, 50 

1889. kondensilo (vaporo) kondenzátor 1889 32 
1890. klimatizado = 246, 1713 klímaberendezés; légkondicionálás 1890 01, 31 
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1891. var-pakmaniero árucsomagolás módja; csomagolási mód 1891 12, 22 
1892. transprenkondiĉoj (ekspedaĵo) felvételi feltételek (küldeménynél) 1892 12 
1893. allas-kondiĉaro (klaso, itinero) engedélyezési feltételek; alkalmazási korlátok 

(áru, vonalszakasz) 
1893 11 

1894. cirkulkondiĉaro (veturilo) közlekedési feltételek (jármű) 1894 20 
1895. amplekslimiga kondiĉaro űrszelvényviszonyok; űrszelvény méretkorlá-

tozások 
1895 12, 22 

1896. ekspluatkondiĉaro üzemviteli feltételek 1896 20 
1897. liverkondiĉaro fuvarozási feltételek 1897 12, 22 
1898. pezokondiĉaro = 5869 súlybeli feltételek 1898 12, 22 
1899. akcept-kondiĉaro (aĉetaĵoj, veturiloj) minőségi előírások, átvételi feltételek, normák 1899 00 
1900. salajrokondiĉaro kereseti rendszer; bérrendszer; bérszabályozási 

rendszer; fizetési előírások 
1900 60 

1901. frajtodeva minimumpezo (vagonkargo) fuvardíjköteles legcsekélyebb súly; súlyalosztály 
(díjszabás a kocsirakományú forgalomban) 

1901 12 

1902. trakciilkondukisto járművezető 1902 31, 60 
1903. konduktilo (elektro) vezeték; villamos vezeték 1903 01 
1904. entrajna biletkontrolisto; konduktoro 

(trajnakompanisto) = 2082, 4142 
ellenőr; utazó ellenőr; kalauz 1904 20, 60 

1905. supertera lineo szabadvezeték; légvezeték; felsővezeték 1905 01 
1906. elektrolokomotivestro vezető (villamos járművek) 

villamos jármű-, mozdonyvezető 
1906 34, 60 

1907. entraka pilotlineo (kontinue aŭtomata 
trajngvidado) = 1166, 5065, 5093 

vonalkábel (önműködő vonatbefolyásolás) ??? 
sugárzókábel  (A vonalkábel egészen más érte-
lemben használatos.) 

1907 41, 42, 43 

1908. lokomotivestro = 5514 mozdonyvezető; vontatójármű vezető 1908 34, 60 
1909. profildrato idomhuzal; alakos huzal 1909 01 
1910. retrokonduktilo áramvisszavezetés 1910 01 
1911. linia lokomotivestro = 5515 fővonali mozdonyvezető 1911 31, 60 
1912. konstruestro építésvezető; munkavezető 1912 40, 60 
1913. litvagon-konduktoro = 38 hálókocsi kalauz 1913 21, 60 
1914. kablo (elektra) = 1142 kábel; vezeték (villamos) 1914 01 
1915. trakciilkondukado vontatójármű vezetés 1915 20 
1916. aŭtomata trajnregado önműködő vonatvezérlés 1916 20 
1917. reverva bremskondukotubo második fékvezeték; segédfékvezeték 1917 30 
1918. transiga bremso-kondukotubo 

??? transiga bremsotubo 
átmenő féklégvezeték (vezetékes kocsi) 1918 30 

1919. hejtkondukotubo gőzvezeték (fűtési) 1919 30 
1920. fajrumado tűzkezelés; tüzelés 1920 32 
1921. premkondukotubo nyomócsővezeték turbinához; víznyomásos 

vezeték 
1921 01 

1922. bremsaera kondukotubo fékvezeték 1922 30 
1923. bremsaera ĉefkondukotubo főfékvezeték 1923 30 
1924. permana trakciilkondukado kézi vonatvezetés 1924 20 
1925. programita veturado (kontinue aŭtomata 

trajngvidado) 
programvezérelt menet 1925 20 

1926. kondukotubo de dukondukila bremso ??? főlégtartály vezeték (fék) ??? 1926 30 
1927. unupersona kondukado (trakciilo) egyszemélyes vezetés (vontató jármű) 1927 20 
1928. konusa ruliĝsurfaco (rado) kúpos futófelület 1928 30 
1929. konuso (rullagro) kúpgörgő (csapágynál) 1929 30 
1930. Eŭropa Konferenco pri Vartrajnohoraroj Európai Tehervonati Menetrendi Konferencia; 

CEM 
1930 22 

1931. Eŭropa Konferenco pri Pasaĝertrajnohoraroj 
kaj Rektaj Pasaĝervagonoj 

Európai Személyvonati Menetrendi és közvetlen 
összeköttesi Konferencia; CEH 

1931 21 

1932. Eŭropa Konferenco de Transport-ministroj; 
CEMT 

Közlekedési Ministerek Európai Konferenciája; 
CEMT 

1932 00 

1933. Eŭropa Pasaĝertarifa Konferenco CEV=EPK Európai Személydíjszabási Konferencia; EPK 1933 11 
1934. Internacia Konferenco por la Teknika Unueco 

de la Fervojoj 
Vasúti Műszaki Egység Nemzetközi 
Konferenciája 

1934 00 

1935. duongorĝo de radringo kerékabroncs horony (nyomkarima és 
futófelület közötti átmeneti felület) 

1935 30 

1936. duongorĝo ĉe radnabo tengelyváll; tengelyágy horony 1936 30 
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1937. rondaĵo inter relkapo kaj relalmo  sínfej és a síngerinc közötti lekerekítés 1937 41 
1938. rondaĵo inter relalmo kaj relpiedo ??? sínfej és a síngerinc közötti lekerekítés ???  

síntalp 
1938 41 

1939. relkaprondaĵo sínfej lekerekítés 1939 41 
1940. konuseco (de radringo) kerékabroncs felületének kúpossága 1940 30 
1941. ŝargoŝaltilo (baterio) = 4696 töltéskapcsoló; akkumulátor töltéskapcsoló 1941 01 
1942. konosamento hajóraklevél; tengeri fuvarlevél 1942 12 
1943. konektaĵo (mekanika) összekötő darab; csatlakozó pánt (mechanikus) 1943 01 
1944. konekto kötés; összeköttetés; csatlakozás; kapcsolat 1944 01 
1945. konekto per kuprumita ŝtaldrato rezezett acélhuzal kapcsolat 1945 01 
1946. indukta konekto vágányfolytó transzformátor (induktív sínkötés); 

DROSSEL transzformátor  
1946 42, 44 

1947. indukta kaj resonanca konekto vágányfolytós sínkötés 1947 42, 44 
1948. elektrokonektilo ĉe reljunto = 3043, 7105 sínátkötés, sínáthidalás 1948 41, 42, 44 
1949. reaktanca konekto fojtótekercses sínkötés 1949 42, 44 
1950. radligilo kerékösszekötő 1950 30 
1951. interrela elektrokonekto por trakcia kurento áramvisszavezető sínkötés; üzemi földelés 1951 44 
1952. intertraka kverkonekto = 2294  keresztkötés  1952 42, 44 
1953. konsignatario; konsignatulo bizományos; letéteményes 1953 12 
1954. konsignado újrafeladási utasítás; reexpedíciós megbízás 1954 12 
1955. ŝaltordono (katenario, sekurecinstalaĵoj) munkavégzési engedély (felsővezeték, bizto-

sítóberendezés) 
1955 42, 44 

1956. deĵorinstrukcio = 4658 szolgálati utasítás; szolgálati előírás 1956 60 
1957. pakaĵdeponejo ruhatár; poggyászmegőrzés 1957 11, 21 
1958. memserva pakaĵdeponejo; ŝlosebla 

pakaĵdepone-jo = 1312 
poggyászmegőrző automata (önkiszolgáló) 1958 11, 21 

1959. ĉestacidoma parkado = 4132, 6058, 6106 vasútállomási (gépkocsi) parkoló 1959 11, 40 
1960. homgardita pakaĵdeponejo;  homogardata 

pakaĵdeponejo ??? 
kézipoggyász megörzése, kézipoggyász 
megörző 

1960 11, 21 

1961. sekurecpreskribo biztonsági rendelkezés, utasítás 1961 23 
1962. transita pakaĵdeponejo csomagmegőrző két állomás közötti 

fuvarozással; tranzit ruhatár 
1962 11, 21 

1963. konzolo konzol; gyámkar; falikar; fali állvány 1963 01 
1964. stajokonzolo feszítőtámasz 1964 43 
1965. artika konzolo (katenario) csuklós tartószerkezet (felsővezeték) 1965 44 
1966. signalil-konzolo = 8420 jelzőárbóc 1966 42 
1967. solidiĝo de (talus)deklivo feltöltés ülepedése; töltés tömörödése 1967 45 
1968. plirezistigo de ŝpaloj = 7529 aljak pátolása; aljak megmunkálása ??? 1968 41 
1969. memporta konstrukciaĵo = 1973 önhordó tartószerkezet 1969 30 
1970. rigidkonka konstrukciaĵo merevhéjszerkezet 1970 30 
1971. leĝerkonstrukcio könnyű (szerkezetű) konstrukció 1971 30 
1972. konko-struktura konstruaĵo héjszerkezet 1972 30 
1973. memporta konstrukciaĵo = 1969 önhordó tartószerkezet 1973 30 
1974. kavtraba konstrukciaĵo zárt profilos tartószerkezet 1974 30 
1975. nitita konstrukciaĵo szegecselt szerkezet 1975 30 
1976. tuboforma konstrukciaĵo csőkonstrukció; csőszerkezet 1976 30 
1977. prokraste aga kontaktilo = 1991 késleltetett kioldású érintkező; időzített 

működésű érintkező 
1977 01 

1978. ripozferma kontaktilo(relajso) = 1987, 1990 bontó érintkező; nyitó érintkező; nyugalmi 
érintkező ??? ejtvezáró érintkező 

1978 01, 42 

1979. kontrola kontaktilo ellenőrző érintkező; felügyeleti érintkező 1979 01 
1980. komuta kontaktilo, morsea kontaktilo (relajso) kétállású érintkező; átkapcsoló érintkező; morze 

érintkező (jelfogó) 
1980 01 

1981. ŝparkontaktilo; ŝparŝaltpozicio takarékkapcsoló; takarék kapcsolóállás 1981 42 
1982. sparkestinga kontaktilo szikraoltó érintkező 1982 42 
1983. kurentoferma kontaktilo (relajso) = 1986, 1993 

??? 
húzvazáró érintkező; munkaérintkező (jelfogó) 
??? (Összevetve 1978, 1987, 1990-al.) 

1983 01 

1984. finkontaktilo végérintkező 1984 01 
1985. trakokontaktilo = 2285 vágányérintkező (krokodil, SNCF) 1985 42 
1986. kurentoferma kontaktilo (relajso) = 1983, 1993 

??? 
húzvazáró érintkező; munkaérintkező (jelfogó) 
??? (Összevetve 1978, 1987, 1990-al.) 

1986 01 

1987. ripozferma kontaktilo (relajso) = 1987, 1990 bontó érintkező; nyitó érintkező; nyugalmi 1987 01, 42 
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érintkező ??? ejtvezáró érintkező 
1988. ŝaltila transirkontaktilo kapcsoló közbenső átmenő érintkezője; 

előérintkező árammegszakítón 
1988 01 

1989. relkontaktilo sínérintkező; sínérintő 1989 42 
1990. ripozferma kontaktilo(relajso) = 1978, 1987 bontó érintkező; nyitó érintkező; nyugalmi 

érintkező ??? ejtvezáró érintkező 
1990 01, 42 

1991. prokraste aga kontaktilo = 1977 késleltetett kioldású érintkező; időzített 
működésű érintkező 

1991 01 

1992. komuta kontaktilo kétutas átkapcsoló érintkező 1992 01 
1993. kurentoferma kontaktilo (relajso) = 1983, 1986 

??? 
húzvazáró érintkező; munkaérintkező (jelfogó) 
??? (Összevetve 1978, 1987, 1990-al.) 

1993 01 

1994. riglokontaktilo reteszérintkező 1994 41, 42 
1995. kontaktoro kontaktor; bekapcsoló ??? 1995 01 
1996. pneŭmata ŝaltilo (kontaktoro) nyomóléges megszakító; sürített levegővel 

működő védőkapcsoló 
1996 01 

1997. kama ŝaltilo (kontaktoro) bütykös kontroller; bütykös kapcsoló 1997 01 
1998. hejtadŝaltilo (kontaktoro) fűtési kapcsoló; fűtési kontaktor 1998 30 
1999. povumŝaltilo = 2003 erősáramú kapcsoló; teljesítmény kapcsoló 1999 33, 34 
2000. seria-paralela motorkomutilo soros-párhuzamos motorkapcsoló 2000 33, 34 
2001. reostatŝaltilo ellenállás rövidrezáró kapcsoló 2001 34 
2002. motordisŝaltilo motorselejtező kapcsoló 2002 33, 34 
2003. povumŝaltilo = 1999 erősáramú kapcsoló; teljesítmény kapcsoló 2003 33, 34 
2004. ŝuntadŝaltilo söntkontaktus; legerjesztő kapcsoló 2004 33, 34 
2005. kontenero = 1173, 2008 szállítótartály; konténer 2005 22 
2006. kontenerizebla = 2026 konténerbe rakható (áru) 2006 22 
2007. kontenerizado = 2027 konténerbe rakodás 2007 22 
2008. kontenero = 1173, 2005 szállítótartály; konténer 2008 22 
2009. aerumata kontenero szellőző szállítótartály 2009 22 
2010. termokontenero termoszkonténer; kalorikus konténer 2010 22 
2011. cisternkontenero folyadékszállító konténer 2011 22 
2012. krada kontenero rácsos konténer 2012 22 
2013. faldebla kontenero = 2022, 2025 összehajtható és szétszedhető konténer 2013 22 
2014. kontenero kun fridigilo hűtőkonténer 2014 22 
2015. stakigebla kontenero halmozható konténer 2015 22 
2016. izolita kontenero hőszigetelt konténer 2016 22 
2017. normale izolita kontenero szabályosan hőszigetelt konténer 2017 22 
2018. speciale izolita kontenero különlegesen hőszigetelt konténer 2018 22 
2019. interŝanĝ-kontenero cserekonténer 2019 12, 22 
2020. kontenero por kombinita trafiko konténer kombinált forgalomra 2020 22 
2021. kontenero kun manipul-ekipaĵo = 2023 nagy szállítótartály gördülő szerkezettel 2021 22 
2022. faldebla kontenero = 2013, 2025 összehajtható és szétszedhető konténer 2022 22 
2023. kontenero kun manipul-ekipaĵo = 2021 nagy szállítótartály gördülő szerkezettel 2023 22 
2024. fridkontenero hűtőkonténer 2024 22 
2025. faldebla kontenero = 2013, 2022 összehajtható és szétszedhető konténer 2025 22 
2026. kontenerizebla = 2006 konténerbe rakható (áru) 2026 22 
2027. kontenerizado = 2007 konténerbe rakodás 2027 22 
2028. ĉirkaŭira trako; devanctrako = 9736 kerülő vágány; körüljáró vágány 2028 20, 41 
2029. servigokontrakta dungito bérmunkás; szerződéses dolgozó  2029 60 
2030. luokontrakto = 2032 bérleti szerződés 2030 10 
2031. ĉartokontrakto = 1503, 6493 bérleti szerződés; charterszerződés; fuvarozási 

szerződés 
2031 12, 50 

2032. luokontrakto = 2030 bérleti szerződés 2032 10 
2033. matrikula  kontrakto (privataj pasaĝer- kaj 

varvagonoj) 
beállítási szerződés (magán teherkocsik, magán 
személyszállító kocsik) 

2033 12 

2034. transportkontrakto fuvarozási szerződés 2034 10, 50 
2035. fiksrelo (en trakforko) = 7075, 8283 tősín (váltónál) 2035 41 
2036. tegmentocintro tetőív 2036 30 
2037. kurbiĝo „S”-forma  ellenív 2037 41 
2038. inversa kverdisnivelo túlemelés 2038 41 
2039. kontraŭrel-apogilo vezetősínt támasztó szögvas 2039 41 
2040. skipestro = 1540, 1544 munkavezető; munkáscsapat vezető 2040 30, 60 
2041. riglilo de levumilo = 2053 fogantyú; fogó ??? (emeltyű) csappantyú 2041 01, 42 
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2042. kontraŭkranko ellenforgattyú 2042 31 
2043. kontramarko (kolektivbileto) ellenörző jegy; ellenörző bárca 2043 11 
2044. kontraŭdeklivo ellenirányú lejtés 2044 41 
2045. plifortiga kromplato ellenlap; betétlemez; merevítő lemez 2045 01 
2046. kontraŭpezaĵo ellensúly 2046 01 
2047. kontraŭpezaĵo de rado kerék ellensúly 2047 30 
2048. relkomutila pezaĵo = 4950 súlykörte; váltóállító ellensúly 2048 41 
2049. regdrat-streĉilo ??? drótkötél feszítőmű ??? vonóvezeték 

szabályozó; vonóvezeték utánhúzó 
2049 41, 42 

2050. kompenspezaĵo de regstangaro rudazat kiegyenlítő súly 2050 41, 42 
2051. falpezaĵo visszaállító súly; ellensúly 2051 41, 42 
2052. streĉpezaĵo de kontakto-drato utánfeszítő súly (munkavezeték) 2052 44 
2053. elklik-manilo = 2041 fogantyú; fogó 2053 01, 42 
2054. relo: komplementa frogopinta relo rövid keresztezési csúcs; mellékcsúcs  2054 41 
2055. kontraŭrelo; relo [kontrŭ-] vezetősín; védősín 2055 41 
2056. remburse = 7500 utánvét ellenében (hitelezett szállítás) 2056 12, 70 
2057. kontraŭsence = 2060 helytelen vágányon (történő közlekedés)  2057 20, 23 
2058. kontraŭprema vaporo ellengőz 2058 32 
2059. kontraŭventa stego szélrácsozat; keresztmerevítés 2059 01 
2060. kontraŭsence = 2057 helytelen vágányon (történő közlekedés) 2060 20, 23 
2061. trakflanko: sur malĝusta trakflanko (eltrajniĝo 

de pasaĝeroj) 
vágány helytelen oldalán (leszálló utas) 2061 00 

2062. nadlorelpozicia kontrolilo / kontrol(ad)o ??? váltóvizsgálat ??? 2062 41, 42 
2063. kontrolo de signalillumo jelzőfény ellenőrzése 2063 42 
2064. biletkontrolo jegyvizsgálat 2064 11 
2065. kontrolo de konformeco állítóemeltyű állása és a hozzá tartozó készülék 

egyeztetése (biztosítóberendezés) ??? 
2065 42 

2066. telekontrolo távellenőrzés; távvezérlés; távirányítás 
??? teleregado 1809 

2066 01 

2067. elspezkontrolo költségellenörzés 2067 70 
2068. signalo por nadlorela mispozicio félállásban levő kitérőt jelző (készülék) 2068 41, 42 
2069. kontad- kaj financoservo = 2717, 8049 könyvelési és bizonylatolási szolgálat 2069 70 
2070. deviga trakforkokontrolo, laŭtakta trakforko-

kontrolo ??? 
kötelező futólagos ellenőrzés 
kötelező (havi) váltó/kitérő ellenőrzés ??? 

2070 41, 42 

2071. levumilkontrola riglado = 3206 emeltyűelzárás az ellenőrzés bekövetkeztéig 2071 41, 42 
2072. deviga kontrolo (daŭra) folyamatos kötelező ellenőrzés 2072 41, 42 
2073. trafikkontrolo forgalomellenőrzés 2073 20 
2074. enspezkontrolo bevételellenőrzés 2074 70 
2075. enspezkontrol-oficejo bevételellenőrzési szolgálat 2075 60, 70 
2076. signalilkontrolo jelzőállás visszajelzés 2076 42 
2077. signalilkontrolo ĉe haltindiko megállj jelzés ellenőrzése 2077 42 
2078. signalilkontrolo ĉe veturpermesa indiko szabad jelzés ellenőrzése 2078 42 
2079. signalilkontrolo ĉe halta kaj veturpermesa indi-

koj 
megállj és szabad jelzés ellenőrzése 2079 42 

2080. kontrolo de relkomutila riglilo váltóretesz ellenőrzés 2080 41, 42 
2081. permane regata ŝaltkombinilo = 1789, 5358 menetkapcsoló; kontroller; főkapcsoló 2081 33, 44 
2082. entrajna biletkontrolisto; konduktoro 

(trajnakompanisto) = 1904, 4142 
ellenőr; utazó ellenőr; kalauz 2082 21, 60 

2083. cilindra ŝaltilo = 2091 kapcsolóhenger; dobkontroller 2083 33, 34 
2084. starta ŝaltkombinilo = 1784 indítókontroller; indítókapcsoló-henger 2084 33, 34 
2085. enstacia biletkontrolisto pályaudvari jegyvizsgáló; peronzári jegyellenőr 2085 11, 60 
2086. izolkontrolilo szigetelésvizsgáló műszer; Megger 2086 01 
2087. nadlorelkontrolilo csúcssínállás ellenőrző (készülék) 2087 41, 42 
2088. nadlorelpozicia kontrolilo csúcssínre erősített váltóállás ellenőrző 2088 41, 42 
2089. risortkontaktila nadlorelkont-rolilo nyomógombos csúcssínállás ellenőrző készülék 2089 41, 42 
2090. regdratrompiĝa kontrolilo vezetékszakadás vizsgáló berendezés 2090 41, 42 
2091. cilindra ŝaltilo = 2083 kapcsolóhenger; dobkontroller 2091 33, 34 
2092. Konvencio „EUROP” pri komuna varvagon-

uzado 
EURP-egyezmény; egyezmény a teherkocsik 
közös használatára 

2092 00 

2093. Unuecaj Reguloj por la Kontrakto pri la 
Internacia Fervoja Transporto de Varoj; CÍM  
= 7345 

Vasúti Árufuvarozásról szóló Nemzetközi 
Egyezmény; CIM 

2093 22, 35, 50 
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2094. Unuecaj Reguloj por ka Kontrak-to pri la 
Internacia Transporto de Pasaĝeroj kaj Bagaĝoj; 
CIV = 7346 

Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozásról szóló 
Nemzetközi Egyezmény; CIV 

2094 21, 35, 50 

2095. Konvencio pri la Internacia Fervoja Trafiko; 
COTIF 

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény; 
COTIF 

2095 22, 35, 50 

2096. konverĝeco de itineroj vágányutak összefonódása 2096 42 
2097. konvertoro áramátalakító; konverter; váltóirányító 2097 01 
2098. kaskadkonvertoro lépcsős átalakító; kaszkádtranszformátor 2098 01 
2099. kurent-ondigilo = 2101, 5908 

(kontinua/alterna kurento)  
áram-váltóirányító; áraminverter; áramátalakító 2099 01 

2100. hidraŭlika konvertoro = 2103, 9234, 9235 hidraulikus nyomatékváltó (erőátvitel) 2100 01 
2101. kurent-ondigilo = 2099, 5908 

(kontinua/alterna kurento)  
áram-váltóirányító; áraminverter; áramátalakító 2101 01 

2102. frekvencokonvertoro = 1393, 5831 frekvenciaváltó; frekvenciaátalakító 2102 01 
2103. hidraŭlika konvertoro = 2100, 9234, 9235 hidraulikus nyomatékváltó (erőátvitel) 2103 01 
2104. konvertoro „Leonard” Leonard-transzformátor; Leonard-átalakító 2104 01 
2105. statika (kurento)konvertoro statikus egyenirányító; áramváltó; hálózati 

áramváltó 
2105 01 

2106. disigebla trajnkompleto konvoj ??? bontható szerelvény 2106 20 
2107. akompananto = 36 kísérő 2107 22, 60 
2108. ruliĝanta transportbendo = 722, 2220, 9343 szállítószalag 2108 01 
2109. tarifkunordigo díjszabás koordináció 2109 10 
2110. transportkunordigo koordinálás a közlekedésben; közlekedési folya-

matok összehangolása 
2110 00 

2111. korno kürt 2111 01 
2112. pantografaj arĉkornoj áramszedő lefutó vége 2112 34 
2113. polusa korno ??? (La „korno” estas miskomp-

renebla, ja estas uzata ankaŭ en tute alia senco. 
Vidu ĉe 2111! Estas proponata „kapo”, simile 
ankaŭ por 2114 kaj 2115.) 

pólus-saru; pólus-szarv; kapocsszél ??? 
(pólusvég) 
Elektromágnes polusának azon része, amely a 
mágneses fluxust a pólusmagból a légrésen át 
szétteríti az armatúra kerületén.  

2113 01 

2114. polusa enirkorno első polus-saru; bemenő polus-saru 2114 01 
2115. polusa elirkorno hátsó pólussaru; kimenő pólus-saru 2115 01 
2116. kuplilkorpo (aŭtomata kuplilo) kapcsolótest (automata kapcsoló) 2116 90 
2117. lagrujo tengelyágytok; csapágytok 2117 30 
2118. hejt(ad)elemento; varmig-elemento = 3125 fűtőtest; fűtőelem 2118 01 
2119. cilndra kaldrono hosszkazán; hengerkazán 2119 32 
2120. aksoŝafto tengelytörzs 2120 30 
2121. kranokorpo = 944 csapház 2121 30 
2122. radkorpo = 1343, 2830, 8853, 9825 keréktest; keréktárcsa; kerékközéppont 2122 30 
2123. spokradkorpo kerékcsillag; kerékváz (csillagkeréknél) 2123 30 
2124. relarkokorekto per kordomezuro ívszabályozás húrméréssel 2124 41 
2125. kompensado de mankanta disnivelo = 1869 hiányzó síntúlemelés kiegyenlítése; ívhiány 

kiegyenlítése 
2125 30 

2126. traksideja korektado vágányfekszint szabályozás 2126 41 
2127. trajnokonekso; trajnokorespondo csatlakozás 2127 20 
2128. trajnokorespondo al buso ??? 

trajnokonekso al buso 
vasúti és közúti személyfuvarozás (menetrend-
szerü) csatlakozása 

2128  11, 21 

2129. kablokoŝo = 5899 kábelsaru; kábelszem 2129 01 
2130. personala kvalifikoprijuĝo = 5870 szolgálati értékelés; teljesítmény értékelés a 

személyzetnél 
2130 60 

2131. mezuro mérték; méret 2131 01 
2132. nepara linioflanko (el ĉefurbo) páratlan oldal; lefelé menő; fővárosból kivezető 

vágány 
2132 20 

2133. trapasospaco en frogo vezetéstávolság; nyomcsatorna (kereszteződés-
ben) 

2133 41 

2134. maksimuma permesata dimensio megengedett felső határméret 2134 01 
2135. minimuma permesata dimensio megengedett alsó határméret 2135 01 
2136. para linioflanko (al ĉefurbo) páros oldal 2136 20 
2137. gviddistanco (ĉe kontraŭrelo) vezetősín hézagbősége; vezetés távolsága; 

csúcsbetét és a vezetősín belső éle közötti 
távolság (keresztezésben) 

2137 41 
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2138. mezuro por ŝpalbortruoj talpfafuratok beosztásméretei 2138 41 
2139. traksidejo vágány-ágyazat 2139 41 
2140. kuŝbenko (en kuŝvagono) fekvőhely (fekvőhelyes kocsiban) 2140 35 
2141. ellaskubuto kiömlő könyök 2141 32, 33 
2142. superhejtila kubuto túlhevítő könyök 2142 32 
2143. glitsektoro lengőív; kulissza 2143 01, 32 
2144. distribuila glitsektoro vezérlő kulissza 2144 32 
2145. glitsektoro laŭ Stepheson Stephenson vezérmű kulissza 2145 32 
2146. glitsektora glitpeco kulisszakő; csúszóbetét; lengőív kő; csúszókő 2146 01, 32 
2147. kruckapa glitpeco = 6148, 7951 keresztfej-csúszóbetét; csúszósaru 2147 32 
2148. meza koridoro középfolyosó 2148 30 
2149. glitejo (varmanipulado) csúszda (anyagmozgatás) 2149 00 
2150. flanka koridoro oldalfolyosó 2150 30 
2151. flamoreblovo (el fajrujo) láng visszacsapás 2151 32 
2152. duonkupeo = 2498 fél szakasz; fél fülke 2152 30 
2153. vagongrupo kocsicsoport 2153 22 
2154. firma kuplado = 538 rövid kocsikapcsoló; állandó kapcsolás 2154 30 
2155. motorkuplado kapcsoló; tengelykapcsoló 2155 33, 34 
2156. cirkulkombino (pasaĝer- kaj varvagonoj) fordulókapcsolás (személy- és teherkocsik) 2156 35 
2157. konekto laŭ fermata cirkvito körkapcsolás; zárt áramkörös kapcsolás 2157 01 
2158. paralela konekto = 5652 párhuzamos kapcsolás 2158 33, 34 
2159. plenkampa konekto teljes mező kapcsolása 2159 33, 34 
2160. seria konekto soros kapcsolás 2160 33, 34 
2161. serio-paralela konekto soros-párhuzamos kapcsolás 2161 33, 34 
2162. ŝuntita konekto legerjesztő kapcsolás; söntkapcsolás 2162 33, 34 
2163. transiga konekto = 9247 átmeneti kapcsolás; átmenet 2163 33, 34 
2164. sinkrona kondukado de trakciiloj ??? motorkocsik távvezérelt kapcsolása ??? vontató 

járművek 
2164 33, 34 

2165. fortmomanto = 5643 ??? (sufiĉas la momanto) nyomaték; erőpár 2165 01 
2166. startmomanto = 5646 indítónyomaték 2166 31 
2167. movigmomanto indítónyomaték; meghajtási nyomaték; forgató-

nyomaték meghajtásnál 
2167 01 

2168. rotacimomanto forgatónyomaték 2168 01 
2169. tordmomanto = 5653 csavarónyomaték 2169 01 
2170. aŭtomata kuplilo automata kapcsoló 2170 30 
2171. elektra kuplilo (hejtado de pasaĝervagono) ??? villamos fűtéskapcsoló ??? (személykocsi) 

villamos fűtéscsatlakozó 
2171 01 

2172. hidraŭlika kluĉilo = 59 hidraulikus tengelykapcsoló 2172 01, 35 
2173. magneta kluĉilo = 9270 mágneses tengelykapcsoló (erőátvitel) 2173 01, 33 
2174. vojaĝagenteja bileto utazási irodai jegy (utazási iroda által kiállított 

menetjegy) 
2174 11 

2175. kontrolkupono ellenőrző szelvény 2175 11 
2176. bileto kun magnetstrio mágnescsíkos menetjegy 2176 11 
2177. manskribita/ota bilet(kupon)o űrjegyszelvény 2177 11 
2178. relpeco síndarabok (kivágott) 2178 41 
2179. reveturkupono de tien-reen-bileto = 1861 menettérti jegy visszaútra 2179 11 
2180. distanca sekcio távolsági övezet; távolsági szakasz 2180 10 
2181. pezoŝtupo súlyfokozat 2181 12 
2182. trajndisiĝo vonatmegosztás 2182 20 
2183. trakinterrompo vágánymegszakítás 2183 41 
2184. publika kargadejo szabad rakodótér 2184 40 
2185. kurento áram 2185 01 
2186. voka kurento hívóáram; csengetőáram 2186 01 
2187. regokurento (regkurento) vezérlőáram 2187 01 
2188. induktita kurento forgórész-áram; armatúra-áram; indukált áram 2188 01 
2189. ondoforma kontinua kurento ??? fluktua aŭ 

pulsanta 
egyenirányított lüktető áram; lüktető egyenáram 2189 01 

2190. perturbanta kurento zavaró áram 2190 01, 42, 43 
2191. funkcia kurentointenso = 4672 névleges áram 2191 01 
2192. startkurento indítóáram 2192 34 
2193. retrokurento visszáram 2193 01 
2194. trakcia kurento vontatási áram 2194 44 
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2195. trafikfluado közlekedési áramlat; elegyáramlat 2195 10 
2196. kodita trakokurento kódolt sínáram 2196 42 
2197. pulsanta trakokurento impulzusos sínáramkör 2197 42 
2198. kirlokurentoj (laŭ Foucault) = 2200 örvényáram; Foucault áram 2198 01 
2199. vagantaj kurentoj = 2201 kóboráram; szórási áram; szóródási áram; 

földáram 
2199 01 

2200. kirlokurentoj (laŭ Foucault) = 2198 örvényáram; Foucault áram 2200 01 
2201. vagantaj kurentoj = 2199 kóboráram; szórási áram; szóródási áram; 

földáram 
2201 01 

2202. kurbo; kurbiĝo ív; kanyar 2202 00, 41 
2203. akceldiagramo gyorsulási ábra, gyorsulási diagram 2203 31 
2204. karakteriza kurbo jelleggörbe; karakterisztika (motor) 2204 01 
2205. samradiusa kurbiĝo = 2214 íves vágány állandó ívsugárral 2205 41 
2206. etradiusa kurbiĝo = 2211 kis sugarú ív; íves vágány kis ívsugárral 2206 41 
2207. bremsaddiagramo fékút ábra; fékút diagram 2207 30 
2208. grandradiusa kurbiĝo nagy sugarú ív; vágány nagy ívsugárral 2208 41 
2209. parabola kurbiĝo parabolikus ív 2209 41 
2210. tegmenta kurbotrabo = 456, 1632 tetőív 2210 35 
2211. etradiusa kurbiĝo = 2206 kis sugarú ív; íves vágány kis ívsugárral 2211 41 
2212. vertikala transira kurbo átmeneti ív hossz-szelvénye elölnézetben 

(profilja) 
2212 41 

2213. transira kurbiĝo  átmeneti ív alaprajza felülnézetben (vetület) 2213 41 
2214. samradiusa kurbiĝo = 2205 íves vágány állandó ívsugárral 2214 41 
2215. kurbiĝo kun disnivelo túlemelt ív 2215 41 
2216. trakokurbiĝo vágányív 2216 41 
2217. balastokrono = 2219 ágyazat korona szintje 2217 41 
2218. flu-gvida krono = 2873, 7816 (fiksrado de turbi-

no) 
turbina vezetőkereke; turbinavezető kerékko-
szorú; turbina adagoló szerkezete 

2218 01 

2219. balastokrono = 2217 ágyazat korona szintje 2219 41 
2220. ruliĝanta transportbendo = 722, 2108, 9343 szállítószalag 2220 01 
2221. fervoja monkurzo vasúti devizaárfolyam; devizaárfolyam vasutak 

között 
2221 70 

2222. moviĝlongo (de movebla peco) elmozdulás (mozgó részek); löket; emelő-
magasság 

2222 01 

2223. vagonitinero; vagonkurso (pasaĝervagono)  
= 8007 

kocsijárat; kocsifutás (személyfuvarozás) 2223 11, 21 

2224. provoveturo = 3476, 5429, 6071 vonali próbamenet; futópróba 2224 20, 30 
2225. Tabeloj de la Eŭropaj Rektaj Pasaĝervagonoj; 

EWP = 8042 
Európai Közvetlen Kocsik Menetrendje; EWP 2225 11, 21 

2226. nadlorela moviĝlongo csúcssín nyitás nagysága; csúcssín nyitása 2226 41 
2227. manovra (vetur)ado = 1677, 5810 tolatási menet 2227 20 
2228. piŝta moviĝlongo dugattyúlöket; dugattyúút 2228 01 
2229. speciala veturo = 5447 különmenet; különvonat 2229 20 
2230. bufra moviĝlongo ütköző löket (munkaút) 2230 30 
2231. glitvalva moviĝlongo tolattyúlöket; tolattyúút 2231 01, 32 
2232. senprema moviĝlongo (piŝto) üresjárat; üres löket (dugattyú) 2232 01, 32 
2233. aerkuseno légpárna 2233 01 
2234. lagra kusineto csapágycsésze; csapágypersely 2234 01 
2235. radakslagra kusineto csapágypersely; csapágycsésze 2235 30 
2236. kusineto de dinamo dinamó forgórész csapágy 2236 30 
2237. fandita kusineto öntött csapágypersely, csapágypersely 2237 01 
2238. kusineto kun blanka alojo csapágypesely csapágyfémöntvény béléssel; 

csapágycsésze csapágyfémöntvény béléssel 
2238 01 

2239. glitplato (nadloreloj) = 6363  váltósínszék (kitérő) ??? csúszó felület (váltó 
sínszék)  

2239 41 

2240. relseĝo sínszék 2240 41 
2241. produktadkostoj = 6875 költség; önköltség; előállítási költség; termelői ár 2241 10, 70 
2242. primaraj kostoj létesítési költség; nullszéria költsége 2242 70 
2243. cirkvitsekciilo szakaszolókés; késes kapcsoló 2243 01, 44 
2244. fermilo de radaksolagrujo csapágyfedél; ágytok fedél 2244 30 
2245. cilindrokapa kovrilo = 2251 hengerfej fedél 2245 33 
2246. fermplato kun observotruo kémlelőnyílás-fedél 2246 01 
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2247. tegmentita varvagono = 10022 fedett teherkocsi 2247 35 
2248. kovraĵo (fervoja tranĉeo; staciaj trakoj) áthidalások a vasúti vágány felett (állomási 

vágányzat, bevágások feletti szerkezetek) 
2248 40 

2249. aŭtomata trajnŝirmado önműködő vonatfedezés; vonat automatikus 
fedezése 

2249 23, 42 

2250. trajnsekurigo; trajnŝirmado = 6932 vonatfedezés; vonatbiztosítás 2250 23, 42 
2251. cilindrokapa kovrilo = 2245 hengerfej fedél 2251 33 
2252. radkovrilo kerékvédő 2252 30 
2253. sekurigi trajnon vonatot fedez, biztosít 2253 23, 42 
2254. ŝpalkrampo sínszeg; sínleerősítő 2254 41 
2255. elasta ŝpalkrampo rugós leszorító; rugalmas sínszeg 2255 41 
2256. aga noĉo de levumilo (regejo) ??? jelzőemeltyű kioldó ???  2256 42 
2257. haltiga aŭ ripoza noĉo = 2259 ??? rögzítő kallantyú ??? rögzítő horony, bevágás 2257 01 
2258. ŝtupo de regulilo menetfokozat; sebességi fokozat; kapcsoló-

fokozat 
2258 31 

2259. haltiga aŭ ripoza noĉo = 2257 ??? rögzítő kallantyú ??? rögzítő horony, bevágás 2259 01 
2260. ŝuntoŝtupo mezőgyengítési fokozat; söntfokozat 2260 33, 34 
2261. reltena truplato sínszorító lemez 2261 41 
2262. elasta relklipso rugalmas szorítólemez 2262 41 
2263. glitadspuro = 3189 csúszási nyom; köszörülési nyom; kerékkö-

szörülési nyom 
2263 41 

2264. piedpivota lagro alsó forgótányér 2264 30 
2265. kreditoro kun garantiaĵo bankgaranciával rendelkező hitelező; jelzálog 

hitelező 
2265 70 

2266. entrafikigo de trajno vonat forgalomba helyezése; vonatbevezetés 2266 10, 20 
2267. dentorelo = 7077, 7079 fogazott sín; fogasrúd 2267 41 
2268. kajopordeto = 6608 peronkapu; rácsos kapu (jegyellenőrzés) 2268 40 
2269. interŝpala distanco = 2840 aljtávolság 2269 41 
2270. ŝpalimpregnado (per kreozoto) = 4555 talpfatelítés kátránnyal 2270 41 
2271. filtrokorbo de suĉilo szűrőgömb; szűrőszita; szívókosár 2271 01 
2272. radringa kavtriviĝo = 4299 hornyosra futott kerékabroncs 2272 30 
2273. dumtransporta pezperdo = 2379, 4059 súlycsökkenés útközben 2273 12, 22 
2274. fendiĝi (ŝpaloj) reped; repedezik (talpfa) 2274 41 
2275. kribrado de balasto rostálás; ágyazatrostálás 2275 41 
2276. kribromaŝino por balasto (kribratoro) = 5310, 

5314 
rostálógép; ágyazatrostáló gép 2276 41 

2277. kribradrestaĵo ágyazati hulladék; rostaalj 2277 41 
2278. relkriko = 7486 vágányemelő 2278 41 
2279. retrovetura procedo (veturiloj, personalo) forduló; fordulóidő (jármű, utazószemélyzet) ??? 2279 21 
2280. dinamometra hoko (esplor- kaj mezurvagono) dinamométer a vonat vonóhorgán 2280 35 
2281. fermhoko de ŝovpordo záróhorog tolóajtón 2281 35 
2282. haŭladhoko kötélhorog 2282 35 
2283. sekurechoko biztonsági horog; biztosító horog 2283 35 
2284. trenhoko vonóhorog 2284 30 
2285. trakokontaktilo = 1985 vágányérintkező (krokodil, SNCF) 2285 42 
2286. trajnkruciĝo vonatkeresztezés 2286 20 
2287. trakokrucaĵo keresztezés; vágánykeresztezés 2287 41 
2288. kontaktlinea kruciĝo = 176, 1038 munkavezeték keresztezés 2288 44 
2289. trakokonverĝa limpunkto = 4135 ??? határjel ??? biztonsági határ 2289 41 
2290. samnivela trakokruciĝo szintbeni vágánykeresztezés 2290 41 
2291. oblikva avertkruco (ŝoseo-signalo antaŭ trakni-

vela pasejo) 
andráskereszt (szintbeni útátjáró közúti jelzője) 2291 42 

2292. nuliga kruco (malvalidigas signalilon) jelzőkereszt (üzemen kívüli jelzőknél) 
érvénytelenítő kereszt (F1/8.3) 

2292 42 

2293. krucrelelektilo = 759, 1820 ??? keresztrudas (crossbar) rendszer 2293 43 
2294. intertraka kverkonekto = 1952  keresztkötés  2294 42, 44 
2295. finkurbaĵo (gvidrelo; frogalo) kifutás (tősín, könyöksín) 2295 41 
2296. kruckapo = 8789 keresztfej 2296 32 
2297. bielkapa lubrikpinglo = 6406 hajtórúdfej kenőtűje; olajszóró kanálka a 

hajtórúdfejen 
2297 01, 30 

2298. magnetjugo (magneta cirkvito) mágnesjárom; mágneses koszorú (mágneses 
áramkör) 

2298 01 
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2299. cilindrokapo (de eksplodmotoro) hengerfej (robbanómotor) 2299 33 
2300. klapregado (ĉe eksplodmotoro) szelepvezérlés (belsőégésű motoron) szelephim-

ba; szelepemelő rúd; 
2300 33 

2301. sidvalvobaskulo (eksplodmotoro) himba; szelepemelő 2301 33 
2302. vagonrenvers-instalaĵo = 4549 vagonbuktató; kocsibillentő berendezés 2302 40 
2303. saktrako = 9740, 9770 csonka vágány 2303 41 
2304. sekuriga saktrako = 4550, 9804 terelővágány; csonkavágány; biztonsági csonka-

vágány 
2304 23, 41 

2305. rektifilujo egyenirányító tartály; egyenirányító edény 2305 01 
2306. transformatorujo transzformátor szekrény; transzformátor ház 2306 01 
2307. bontena ciklo karbantartási ciklus; javítási ciklus 2307 30 
2308. vagoncirkulciklo kocsifordulo 2308 30 
2309. laborciklo munkaciklus 2309 00 
2310. servocilindro szervovezérlés hengere 2310 01 
2311. basprema cilindro alacsony nyomású henger 2311 32 
2312. regcilindro = 8567 kapcsolóhenger; kormányhenger; vezérhenger; 

kontroller 
2312 01 

2313. radaks-ŝarĝkompensa cilindro tengelynyomás-kiegyenlítő henger 2313 30 
2314. bremscilindro fékhenger 2314 30 
2315. dukamera bremsocilindro kétkamrás fékhenger 2315 30 
2316. unukamera bremsocilindro egykamrás fékhenger 2316 30 
2317. altprem-cilindro nagynyomású henger 2317 32 
2318. slabo kő; csempe; fedőlap 2318 40 
2319. betona slabo betonlap; betonlemez 2319 40 
2320. kontinua slabo folytatólagos pályalemez; átmenő lemez; 

többtámaszú lemez 
2320 41 

2321. ortotropa slabo ortotrop pályalemez; hossz- és keresztirányban 
eltérő hajlítási merevségű vasbeton lemez 
(acélhíd) 

2321 41 

2322. kulverto fedett áteresz; burkolt vízelvezető csatorna 2322 40 
2323. daltonismo; kolorblindeco = 2979 színvakság; daltonizmus 2323 23, 60 
2324. rami tömöríteni; tömékelni 2324 40 
2325. kompaktigi balaston ágyazatot tömöríteni 2325 41 
2326. vibradamortizilo = 304 lengéscsillapító; stabilizátor 2326 01 
2327. trakmalfirmiĝo = 2410 vágány lazulása 2327 41 
2328. biletdatilo = 1873 érvényesítő; lyukasztó; dátumbélyegző 2328 11 
2329. pinĉpernilo láncos csőfogó; markolófogó 2329 30 
2330. ludo transversa de radakso tengely vagy forgóváz kitérési képessége (oldal-

irányú beállóképessége) 
2330 30 

2331. ranĝmonteta kapacito gurítódomb-teljesítmény  2331 22 
2332. hora povumo órás teljesítmény 2332 00 
2333. taga povumo napi teljesítmény 2333 00 
2334. trafikkapacito de linio = 1250 vonalkapacitás 2334 20 
2335. minuta flukvanto; (unu)minuta flukvanto 

(hidraŭliko) ??? pominuta flukvanto 
elfolyó (folyadék)mennyiség percenként 2335 01 

2336. liveri kurenton villamos áramellátás; áramszolgáltatás meny-
nyisége 

2336 01 

2337. tranĉeo = 9216 bevágás 2337 41 
2338. elfosaĵo;  teraĵo (forigita) földkiemelés 2338 40 
2339. forigi teraĵon föld eltakarítása; föld elhordása 2339 40 
2340. kantonliberigo = 7250 visszablokkolás; oldás (térközi) ??? 2340 42 
2341. retroavizo (telefona trajnanoncado) = 7251 visszajelentés (telefonon) 2341 42 
2342. malriglado (ilmaŝinoj) retesz oldás; rögzítő berendezés feloldása 

(szerszámgépek) 
2342 01 

2343. malmuntado de radakslagroj kerékpár csapágyház leszerelése 2343 30 
2344. stacia kargadkorto rakodóút; rakodóhely 2344 40 
2345. tunelaperturo; tunelfaŭko = 3155, 8781 alagút nyílás; torkolat; száj; kapuzat 2345 45 
2346. liberspaca limprofilo űrszelvény kapu 2346 45 
2347. senŝlimigi lefúvat; leiszapol 2347 32 
2348. senbalastigo (de ŝpaloj) kiágyazás; talpfa kiágyazása ??? keresztalj 

(betonaljaknál is létezik ez a művelet) 
2348 41 

2349. senbalastigi (ŝpalojn) kiágyaz; talpfát kiágyaz 2349 41 
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2350. antaŭpago (por elspezoj de sendanto) készpénz előleg (a feladó kiadásaira) 2350 12 
2351. vagonardisigo = 9411 ??? = 2454 vonat szétrendezése 2351 22 
2352. pergravita ranĝado = 9415 kocsirendezés gurítással 2352 22 
2353. impulsopuŝa ranĝado = 5381, 9418 kocsirendezés lökéssorozattal (szalasztással) 2353 22 
2354. malkluĉado kikapcsolás; szétkapcsolás; kapcsolat oldása 2354 01 
2355. senveprigo cserjeirtás a rézsüről 2355 41 
2356. delokiĝo de rado (akcidenta okazo) = 2359 keréklazulás (balesetnél) 2356 30 
2357. mislokiĝo de kranko ??? forgattyú felékelési szöge ??? 2357 31 
2358. defaziĝo = 2545 fáziseltolódás; fázisszög eltolódás 2358 01 
2359. delokiĝo de rado (akcidenta okazo) = 2356 keréklazulás (balesetnél) 2359 30 
2360. malmunto de rado (disde radakso) keréklehúzás 2360 30 
2361. fulgokrustforigo korom eltávolítás; revétlenítés (motornál) 2361 01 
2362. deloki áthelyezni; eltolni 2362 01 
2363. malmunti (preme) radojn disde radakso kerékpár kerekeinek lesajtolása 2363 30 
2364. prokrasti (reteni) trajnveturon vonatot félreállítani 2364 20 
2365. sedimentiĝujo derítőtartály 2365 01 
2366. senoksidigo (kemia) = 2589 letisztít; lemarat; pácol 2366 01 
2367. senoksidiga rimedo = 2590 marató anyag; pácolószer 2367 01 
2368. senkarbonigo széneltávolítás; korom eltávolítása; dekarbo-

nizálás 
2368 01 

2369. malakcelo lassulás; sebességcsökkentés; késleltetés 2369 01 
2370. malakcelmezurilo lassulásmérő 2370 01 
2371. malakcelilo (bremso) lassulásszabályozó (fékszerkezet) 2371 01 
2372. premfalo; premoreduktiĝo nyomáscsökkenés; nyomásesés 2372 01 
2373. trarompa malŝargo (elektro) átütés; hirtelen átütő kisülés 2373 01 
2374. malŝargo (elektro) villamos kisülés 2374 01 
2375. malkargado kirakodás (áru); kiürítés (kocsi) 2375 00 
2376. radaksa malŝarĝiĝo terheletlenné válás (kerékpár) 2376 30 
2377. malkargado per gravito gravitációs ürítés 2377 00 
2378. malkarkadinstalaĵo (varvagonoj) teherkocsi kirakodóberendezés (gép); rakadógép 

(teherkocsi) 
2378 00 

2379. dumtransporta pezperdo = 2273, 4059 súlycsökkenés útközben 2379 12, 22 
2380. doganagento = 158 vámhivatalnok 2380 10, 60 
2381. akcidentavizo; akcidentdeklaro baleseti jelentés 2381 60 
2382. dogandeklaro vámnyilatkozat; vámbejelentés 2382 50 
2383. ekspedodeklaro (SNCF) feladási nyilatkozat(fuvarlevél SNCF belföldi 

forgalomban) 
2383 12 

2384. eksportdeklaro kiviteli (vám)nyilatkozat 2384 50 
2385. importdeklaro behozatali (vám)nyilatkozat 2385 50 
2386. interesdeklaro pri livero fuvarozási érdekbevallás; fuvarozási 

értékbevallás 
2386 12 

2387. internacia transitdeklaro = 8316 vámkísérőlevél 2387 50 
2388. valordeklaro értékbevallás 2388 12, 50 
2389. deklasigo (pasaĝervagono) átminősítés (személykocsit 1-ről 2. osztályura) 2389 35 
2390. transiro al malsupra vagonklaso (pasaĝero) kocsiosztály váltás (utasok átmenete 1-ről a 2. 

kocsiosztályra) 
2390 11 

2391. ekfunkciigo; elklikigo ??? kioldás; feloldás; kikapcsolás ??? 2391 01 
2392. aŭtomata ekfunkciigo; aŭtomata elklikigo;  

aŭtomata malfunkciigo 
önkioldó; önműködő kikapcsolás ??? 2392 01 

2393. abrupta ekfunkciigo; subita elklikigo ??? (mal) pillanatkioldás ??? 2393 01 
2394. senpera elklikigo primer kioldás; közvetlen kikapcsolás; direkt 

kikapcsolás 
2394 01 

2395. ekfunkciigo de bremso fékezés megindítása; fékezés megkezdése 2395 30 
2396. rapida elklikigo gyorskioldás 2396 01 
2397. prokrastita ekfunkciigo; prokrastita elklikigo késleltetett kioldás; időzített kioldás; lassított 

kioldas 
2397 01 

2398. elklikilo kioldó; feloldó; kikapcsoló 2398 01 
2399. ordona blokadmekanismo (stacia blokadsiste-

mo) = 4818 
rendelkező blokkmező (állomási blokknál) 2399 23, 42 

2400. aŭtomata elklikilo önkioldó; önműködő kikapcsoló szerkezet 2400 01 
2401. prokraste aga relajso = 7408 időzített kioldó; késleltetett kioldó; 

időkikapcsolású jelfogó 
2401 01 
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2402. tujaga relajso = 7409 gyorskioldó (relé, jelfogó) 2402 01 
2403. gradiento lejtés ??? lejtés mértéke (ezrelék) 2403 41 
2404. decida dekliveco (de traksekcio) mértékadó lejtő 2404 41 
2405. bremsadlima dekliveco megfékezettség szempontjából mértékadó lejtő; 

fékezési határlejtő 
2405 23, 41 

2406. defalo (relajso) megszakítás; eleresztés; fegyverzet leesése (relé, 
jelfogó) ??? 

2406 01 

2407. mekanika defalo de ankro (relajso) fegyverzet mechanikus leesése (legerjesztés) 2407 01, 42 
2408. malkontaktiĝo (kurentodeprenilo) áramszedő ugrálás 2408 34 
2409. malŝnurumado (kablo) szétsodrás; szétcsavarás; kifonás (kábel) 2409 01 
2410. trakmalfirmiĝo = 2327 vágány lazulása 2410 41 
2411. interna dekoracio de pasaĝervagono személykocsi belső berendezése 2411 35 
2412. senskoriigi fajrujon tűzszekrény salakolása; tűzpucolás 2412 32 
2413. senkrustigi motoron dekarbonizálás; kitisztít (motor) 2413 01 
2414. malkuplado = 2653 szétkapcsolás; leakasztás 2414 30 
2415. eldoganigo vámkezelés; vámeljárás 2415 50 
2416. eldoganigo en la destinloko vámkezelés a rendeltetési helyen 2416 50 
2417. enlanda eldoganigo belföldi vámvizsgálat 2417 50 
2418. eldoganigo kun transitatesto vámelőjegyzési eljárás ??? (6138) 2418 50 
2419. eldoganigo ĉe reimporto vámkezelés visszaúton 2419 50 
2420. transit-eldoganigo tranzitáru vámvizsgálata 2420 50 
2421. trajnduobligo vonat megkettőzése (mentesítő vagy segély-

vonattal) 
2421 20 

2422. paneo; perturbo (instalaĵo; aparato) meghibásodás; üzemzavar (gépnél, készüléknél, 
berendezésnél) 

2422 01 

2423. neperfekta kargado = 9640 helytelen rakodás 2423 22, 50 
2424. lik(ad)o tömítetlenség; szivárgási hely 2424 01 
2425. devio de trakogeometrio vágányfekvési hiba 2425 41 
2426. izolaĵdifekto szigetelési hiba 2426 01 
2427. surfaca difekto felületi hiba 2427 01 
2428. mankohava trako; trakdifekto pályahiba; vágányhiba 2428 41 
2429. difekto en pakumo; neperfekta pakumo = 9641 hiányos csomagolás 2429 22, 50 
2430. manovrado malpermesita = 5380 tilos a tolatás 2430 20 
2431. ekspluatdeficito működési veszteség 2431 70 
2432. nadlorelpinta flankalĝustigo csúcsbetét utáni egyenes rész a váltónál ??? 2432 41 
2433. nadlorelpinta malakrigo (mezuro) kitérő irányban álló íves váltó elejétől mérve az 

egyenes rész hossza 
2433 41 

2434. deflankigilo terelőlemez; terelőablak; deflektor 2434 01 
2435. oleorekondukilo (ringforma) = 7737 olajszóró gyűrű; olajlehúzó gyűrű 2435 01 
2436. daŭra deformiĝo maradandó alakváltozás; deformáció 2436 01 
2437. vertikala deformiĝo de relalmo síngerinc függőleges irányú lehajlása 2437 41 
2438. trakdeformiĝo vágány deformációja 2438 41 
2439. spaco inter relalmo kaj relsplinto hevederhézag 2439 41 
2440. liberigo de la limprofilo űrszelvény szabadon tartása 2440 30, 40 
2441. liberigo de trako (veturiloj) = 5005 vágány szabaddá tétele (forgalom) 2441 20, 42 
2442. liberigo de trako (obstakloj) vágányt felszabadítani (akadály) 2442 41 
2443. senbalastigo; senŝotrigo (de trako) kiágyazni (vágányt) 2443 41 
2444. senbalastiga maŝino; senŝotriga maŝino kiágyazógép 2444 41 
2445. kribromaŝino por ŝotro ágyazattisztító gép; ágyazatrostáló gép 2445 41 
2446. pretigi egyenget; kiigazít; szabályoz 2446 01 
2447. degeligo (de trakforko, vagonkargo) felolvasztás; jégmentesítés (váltó, rakomány) 2447 22, 41 
2448. senglaciigo de kontaktodrato; senprujnigo de 

konaktodrato 
jégleolvasztás; jégmentesítés (munkavezeték) 2448 44 

2449. senglaciigilo jégtelenítő 2449 01 
2450. plenigogrado töltésfok; töltésszázalék 2450 01 
2451. kunpremkiomo sűrítési viszony; kompresszió foka 2451 01 
2452. harditecgrado keménységi fok 2452 01 
2453. malprogresiveco fokozatos csökkenés; arányos csökkenés; 

degresszivitás 
2453 00 

2454. vagonardisigo ??? = 2351  vonat szétszedése ??? szétrendezése 2454 20 
2455. reldeformiĝo sínkivetődés 2455 41 
2456. rangaltiĝa atendodaŭro várakozási idő (szolgálati idő alapján történő 2456 60 
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előléptetésre) 
2457. kargadlimtempo berakodási határidő 2457 12, 22 
2458. malkargadlimtempo kirakási határidő 2458 12, 22 
2459. transprenlimtempo elviteli határidő 2459 12, 22 
2460. ekspedlimtempo feladási határidő 2460 12, 22 
2461. garantiita liverlimtempo garantált fuvarozási határidő 2461 12, 22 
2462. liverlimtempo szállítási határidő 2462 12, 22 
2463. disponiga limtempo rendelkezésre bocsátási határidő 2463 12, 22 
2464. preskriptiĝa limtempo elévülési határidő 2464 50 
2465. revizia limtempo vizsgálati határidő; revízió határideje ??? 2465 30 
2466. transportlimtempo fuvarozási határidő 2466 12, 22 
2467. ŝpalnoĉado kapacsolás; talpfa lesarkítása 2467 41 
2468. bileteldono; biletvendado menetjegy kiadása 2468 11 
2469. kuplisto = 550, 1367 kapcsolást végző dolgozó; kocsirendező 2469 30, 60 
2470. repagopostulo szállítási díj visszatérítési igény 2470 10, 50 
2471. kompenspostulo kártérítési igény 2471 10, 50 
2472. peticio pri alioficigo; peticio pri deĵortrans-

lokigo 
áthelyezési kérelem 2472 60 

2473. helpopeto (trakcio) segélykérés 2473 20 
2474. realigebla transportpostulado közlekedési kereslet ??? megvalósítható szállítási 

kereslet 
2474 10 

2475. proponi trajnveturon engedélyt kér (vonat) 2475 23 
2476. per kunago de sekvanta kantoniga regejo engedélykérés egyvágányú pályán a mögöttes 

blokkőrhely közreműködésével 
2476 23 

2477. vagonmendo kocsirendelés 2477 22 
2478. starto indulás; indítás ??? 2478 31 
2479. senŝarĝe ekfunkciigi; senŝarĝe starti indulás terhelés nélkül 2479 31 
2480. startigilo indítókészülék; indítómotor 2480 33 
2481. aŭtomata startigilo önindító  2481 33 
2482. startigilo kun kolektoringoj csúszógyűrűs indító 2482 33 
2483. impedancostartigilo ellenállásindító; impedanciás indító; ellenállásos 

indító 
2483 33 

2484. kuplilduono (bremso; hejtilo) = 7957 félkapcsolat (fűtési, fék) 2484 30 
2485. duona relkomutilo (dekstra aŭ maldekstra)  

= 2494 
félváltó (balos vagy jobbos) 2485 41 

2486. duona elasta relkomutilo = 2488, 2496 félváltó rugalmas csúcssínnel 2486 41 
2487. duona artika relkomutilo = 2489, 2495 félváltó forgócsapos csúcssínnel 2487 41 
2488. duona elasta relkomutilo = 2486, 2496 félváltó rugalmas csúcssínnel 2488 41 
2489. duona artika relkomutilo = 2487, 2495 félváltó forgócsapos csúcssínnel 2489 41 
2490. duonbariero (traknivela pasejo) = 7958 félsorompó (útátjáró) 2490 42 
2491. duoblaj duonbarieroj kettős félsorompó;  2491 42 
2492. simplaj duonbarieroj egyszerű félsorompók 2492 42 
2493. duonpreza bileto = 835, 856 félárú menetjegy 2493 11 
2494. duona relkomutilo (dekstra aŭ maldekstra)  

= 2485 
félváltó (balos vagy jobbos) 2494 41 

2495. duona artika relkomutilo = 2487, 2489 félváltó forgócsapos csúcssínnel 2495 41 
2496. duona elasta relkomutilo = 2486, 2488 félváltó rugalmas csúcssínnel 2496 41 
2497. duonŝarĝo félterhelés 2497 01, 20 
2498. duonkupeo = 2152 fél szakasz; fél fülke 2498 30 
2499. unudevia kructrakforko kun eksteraj nadloreloj 

= 9399, 9401 
félátszelési kitérő keresztezésen kívül fekvő 
csúcssínekkel 

2499 41 

2500. duona gvidplato de radakslagro fél ágyvilla; ágyvezetékfél; csapágyvezetés egyik 
fele 

2500 30 

2501. manramo; pavimramo burkolatdöngölő; kézi döngölő; kézi verőkos 2501 01 
2502. malkonstruado de kadukaj trakveturiloj selejtezett kocsik bontása 2502 30 
2503. lantiga transmisiilo = 3279, 3288, 5521, 5526, 

7269 
fordulatszám csökkentő; lassító áttétel; lassító 
hajtás (hajtómű) 

2503 01 

2504. nebulforigo; sennebuligo ködmentesítés 2504 40 
2505. niveldiferenco szintkülönbség 2505 30, 40 
2506. nomindiko (de varoj) megjelölés; az áru megjelölése 2506 12 
2507. frostigita varo fagyasztott élelmiszer 2507 12, 22 
2508. putrema nutrovaro könnyen romló élelmiszer 2508 12, 22 
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2509. frid(igit)a varo hűtött élelmiszer; hűtött áru 2509 12, 22 
2510. kongelita varo mélyfagyasztott élelmiszer; mélyfagyasztott áru 2510 12, 22 
2511. specifa ŝarĝo rakománysűrűség; fajlagos terhelés 2511 01, 22 
2512. kurentodenso áramsűrűség; áramterhelés 2512 01 
2513. trafikdenso = 4667 forgalomsürüség, a közlekedés intenzitása 2513 20 
2514. trajnsinsekvo vonatsűrűség; vonatgyakoriság 2514 20 
2515. kreneldentaro fogazás rovátkolással; fogazás recézéssel; 

fogazás hornyolással; magfogazás 
2515 01 

2516. sag(form)a dentaro nyílfogazás 2516 01 
2517. dentaro kun dentostango fogasléc fogazás 2517 01 
2518. dentaro orta; dentaro rekta; orta dentaro; rekta 

dentaro 
egyenes fogazás 2518 01 

2519. dentaro helicoida; helicoida dentaro spirálfogazás; csigafogazás 2519 01 
2520. oblikva dentaro ferde fogazás 2520 01 
2521. senpaneigo; senperturbigo zavarelhárítás; üzemzavar megszüntetése 2521 01 
2522. urĝa senperturbigo üzemzavar azonnali elhárítása 2522 01 
2523. ekveturo (trajno) indulás; vonatindulás 2523 20 
2524. programregata ekveturo (metroo) programozott idulás (Metro) 2524 21 
2525. transpaso de liver-limtempo fuvarozási határidő túllépése 2525 12, 50 
2526. dumvetura trajnodevanco megelőzés menet közben 2526 20 
2527. trajndevanco vonatmegelőzés 2527 20 
2528. staciaj kromkonstruaĵoj pályaudvari segédberendezések; állomási segéd-

berendezések 
2528 40 

2529. trajnveturkostoj vonat összes közlekedtetési költsége 2529 70 
2530. trakcipersonalaj kostoj = 3899 mozdonyszemélyzet kölktségei 2530 70 
2531. konstrukostoj = 3901 építési költség 2531 70 
2532. energiokostoj energiaköltség 2532 70 
2533. bontenadkostoj = 1469, 3910 fenntartási költség; karbantartási költség 2533 70 
2534. establokostoj = 1470, 3911 létesítési költségek 2534 70 
2535. ekspluatkostoj = 1471, 3913 üzemi költségek; működési költségek 2535 70 
2536. infrastruktur-kostoj (transportvojoj) = 1472 infrastruktúra költségek (közlekedési utak) 2536 70 
2537. investokostoj = 1473, 3917 beruházási kiadások 2537 70 
2538. salajrokostoj = 3922 személyzeti költségek; bérköltségek 2538 70 
2539. veturilar-kostoj = 1474 gördülőállomány költségei 2539 70 
2540. materialkostoj = 3924 anyagköltségek 2540 70 
2541. renovigokostoj = 1475, 3925 felújítási költségek 2541 70 
2542. riparkostoj = 3926 javítási költségek 2542 70 
2543. trakciadkostoj = 3928 vontatási (energia)költségek 2543 70 
2544. tarif-diferencigo laŭ realkostoj díjszabás-kialakítás önköltségi alapon (a távol-

ságra vonatkoztatott díjszabásegyenlőség 
feladása mellett) 

2544 10 

2545. defaziĝo = 2358 fáziseltolódás; fázisszög eltolódás 2545 01 
2546. posta fazo fáziskésés 2546 01 
2547. antaŭa fazo / hasta fazo fázissietés 2547 01 
2548. elfazigilo; defazigilo, fazĝustigilo = 7384 fázistoló; fázisszabályozó 2548 01 
2549. vojaĝo helyváltoztatás (utazás) 2549 21 
2550. puna alioficigo de fervojisto áthelyezés büntetésből; büntetésből történő 

áthelyezés 
2550 60 

2551. komutado de trakforko pertrajne váltóállítás a vonat által  2551 41 
2552. ĝirangulo de boĝio = 316, 1054 forgóváz szögelfordulása 2552 30 
2553. delokiĝo de kargo rakomány elmozdulás 2553 22, 23 
2554. vojaĝo sen deĵorpresto (personalo) szolgálati feladat nélküli utazás; személyzet 

önköltségi utazása 
2554 60 

2555. laŭlonga skuado = 5817, 7248 hosszirányú rezgés; rángatás 2555 30 
2556. transversa svingado  keresztirányú rezgés, lengés 2556 30 
2557. vertikala svingiĝo =7202, 7203 bólintás 2557 30 
2558. delokiĝo(de veturilo en kurbiĝo) oldalirányú elmozdulás ívben 2558 30 
2559. malmuntado de supertera lineo légvezeték megbontása; szabadvezeték meg-

szakítása 
2559 40 

2560. malmuntado de trako vágánybontás 2560 41 
2561. deponejo; magazeno; staplejo = 3353, 5328 raktár; raktárcsarnok; szertár 2561 40, 70 
2562. veturildeponejo járműszín; fűtőház 2562 20, 40 
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2563. hejma lokomotivdeponejo honos vontatási szín (fűtőház) 2563 20, 40 
2564. pakaĵdeponejo kézi poggyászmegőrző 2564 40 
2565. karboprovizejo = 6042 széntároló; szénszerelő 2565 32, 40 
2566. karbostokejo széntároló; szénszerelő 2565 32, 40 
2567. submeto al dogankontrolo vámletétbe helyezés 2567 50 
2568. dogandeponejo = 3354, 3355, 5331 vámraktár 2568 40, 50 
2569. stokejo de uzita materialo használtanyag raktár 2569 40, 70 
2570. dokument-analizo fuvarokmány vizsgálat 2570 70 
2571. kontraŭpolva aerfiltrilo porszűrő; légszűrő; porleválasztó 2571 01 
2572. subatmosfera premo részleges vákuum; depreszszió; alacsony 

nyomás; nyomáscsökkenés 
2572 01 

2573. normala subatmosfera premo (vakua bremso) 
= 9647 

üzemi vákuum csökkentése folytatólagos 
légűrféknél 

2573 30 

2574. permane eltrakigebla (veturilo) kézi erővel kiemelhető (jármű) 2574 30 
2575. dereliĝo; eltrakiĝo siklás 2575 30, 41 
2576. eltrakigilo = 7873, 8592 kisiklasztó saru 2576 41 
2577. misfunkciado; perturbo = 6243 zavar; üzemzavar 2577 01 
2578. perturbita hibás; meghibásodás miatt nem üzemel 2578 01 
2579. transparola diafonio (telefono) = 2697 áthallás; áthallás okozta zavar (telefon) 2579 43 
2580. terkonekta perturbo földzárlat okozta zavar 2580 01 
2581. signalilperturbo jelzőzavar 2581 42 
2582. perturbo en interkomunikiĝo átviteli zavar; átviteli meghibásodás 2582 43 
2583. derivlineo ??? vidu ankaŭ ĉe 3698, ŝunto mellékáramkör; mellékzár; sönt 2583 01 
2584. terkonektado = 5609 földelés; földvezeték csatlakozás 2584 01 
2585. forruliĝo legurulás; elgördülés 2585 23, 30 
2586. forruliĝanta leguruló; elgördülő 2586 23, 30 
2587. nitforigo; sennitigo szegecsbontás; szegecs eltávolítása (levágása) 2587 01 
2588. rokorompado = 2591 kőzetbontás; kőzetkiemelés 2588 45 
2589. senoksidigo (kemia) = 2366 letisztít; lemarat; pácol 2589 01 
2590. senoksidiga rimedo = 2367 marató anyag; pácolószer 2590 01 
2591. rokorompado = 2588 kőzetbontás; kőzetkiemelés 2591 45 
2592. senrustigo rozsdamentetsítés; rozsdátlanítás 2592 01 
2593. senrustigaĵo; substanco senrustiga rozsdamentesítő anyag; rozsdátlanító szer 2593 01 
2594. malkuplado szétkapcsolás; kikapcsolás 2594 20, 30 
2595. disnivelaj reloj (ĉe reljunto) különböző sínmagasság (illesztés) 2595 41 
2596. balastodiseriĝo; ŝotrodiseriĝo zúzottkő ágyazat fellazulása, málása 2596 41 
2597. kuplilkapo: ekstercentriĝo de kuplilkapo 

(aŭtomata kuplilo) 
kapcsolófejek eltolódása a középhelyzettől  
(automata kapcsoló) 

2597 30 

2598. zigzago de kontaktodrato munkavezeték kígyózás; cikkcakkozás a munka-
vezetéken 

2598 44 

2599. eltrajniĝi; elvagoniĝi kiszáll (vonatból, kocsiból) 2599 20 
2600. elvagoniĝi ĉe malĝusta flanko téves oldalon száll ki (a kocsiból) 2600 21, 23 
2601. alkonduki vagonaron al stacio = 289 szerelvényt beállítani az állomásra 2601 20 
2602. deklivo; descendaĵo = 6196 lejtő; pályaesés 2602 41 
2603. relsensplintigo  sínhevederek leszerelése 2603 41 
2604. depreno de radringo; detiro de radringo kerékabroncs lehúzása 2604 30 
2605. malmuntado de lokomotivaj bieloj mozdony hajtórúdjának leszerelése 2605 31 
2606. elklika levumilo kikapcsolókar; kikapcsoló emeltyű 2606 42 
2607. elkliki kikapcsol; kiold; nyugalmi állapotba hoz (pl. 

hajtóműben fogaskereket) 
2607 01 

2608. nesimetrieco (elektra provizreto) aszimmetria (áramellátás) 2608 41 
2609. neekvilibra ŝargo (elektro) = 1432, 3405 aszimetrikus terhelés (villamosság) 2609 01 
2610. maksimuma nesimetria ŝarĝo (elektro) csúcsterhelés legnagyobb aszimmetriája; maxi-

mális kiegyensúlyozatlanság 
2610 01 

2611. ankrofalo (relajso) = 1627 fegyverzet leesés, horgonyleesés (jelfogó) 2611 01 
2612. kemia senherbigo vegyi gyomtalanítás 2612 41 
2613. senherbigilo; senherbigmaŝino = 5311 gyomírtó berendezés; gyomírtó gép 2613 41 
2614. horardevio eltérően a menetrendtől; menetrendtől való 

eltérés 
2614 20 

2615. oleopartigilo olajleválasztó; olajtalanító 2615 01 
2616. ŝuntperturbo = 7185 sönthiba (sínáramkörnél) ??? (Ágyazatlevezés 

vagy söntérzéketlenség?) 
2616 42 
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2617. senŝuntada kampofortigo (trakcimotoro) mezőerősítés; normál mágnesmező ismételt 
felépítése 

2617 33, 34 

2618. kolektiva varnomigo (tarifoj) = 4409 gyűjtőmegjelölés; díjszabás szerinti megjelölés 2618 12 
2619. senkrustiga substanco = 2645 kazánkő oldó szer 2619 32 
2620. kaldrona senkrustigilo kazánkő oldó készülék 2620 32 
2621. desinfektado fertőtlenítés 2621 35 
2622. rezigno de rajtanto; rezigno de rajtigito igényjogosult lemondása (az igényről) 2622 50 
2623. lozigo (bremso) oldás (fék) 2623 30 
2624. lozigo de kuplilo kapcsolás oldása; csavarkapocs lazítás 2624 30 
2625. grada lozigo (bremso) = 2627 fokozatos oldás (fék) 2625 30 
2626. lozigo de bremsotraboj (trakbremso) = 5951 fékgerenda nyitás (vágányféknél) 2626 41 
2627. grada lozigo (bremso) = 2625 fokozatos oldás (fék) 2627 30 
2628. progresiva lozigo (bremso) folyamatos oldás (fék) 2628 30 
2629. priservado (de stacio per trajno) kiszolgálás (pályaudvaré, vonat által) 2629 20 
2630. priservado de klienta trako csatlakozás kiszolgálása; elágazás kiszolgálása 2630 22 
2631. linia priservado (trafika) vonali kiszolgálás 2631 20 
2632. tutarea priservado területi kiszolgálás 2632 20 
2633. alkonduka kaj distribua kamionado közúti terminál kiszolgálása 2633 20 
2634. trajntrafike priservi kiszolgálás (vonattal) 2634 20 
2635. elsekigilo szárítóanyag; nedvességmentesítő; nedvszívó 2635 01 
2636. efektivigdesegnaĵo kiviteli rajz; műhelyrajz 2636 01 
2637. lubrikilo de radakslagro csapágy alsórész; tengelyellenágy 2637 30 
2638. adresato átvevő 2638 12, 22 
2639. destinloko = 5008 rendeltetési hely 2639 20 
2640. aŭtomata nuligo de regordono rendelkezés automatikus törlése 2640 42 
2641. itinermalriglado vágányút feloldás 2641 42 
2642. pecvara trafiko; pecvaro = 8971 darabáru forgalom; darabáru 2642 12 
2643. detala kostokalkulo költség előirányzat; becsült költségek részletes 

felsorolása 
2643 00 

2644. senkrustigo (kaldrono) kazánkő eltávolítás 2644 32 
2645. senkrustiga substanco = 2619 kazánkő oldó szer 2645 32 
2646. biletpreza repago; frajtorepago visszatérítés; fuvardíj visszatérítés 2646 10 
2647. trovilo por varmiĝintaj radakslagroj hőnfutásjelző 2647 30, 42 
2648. trovilo por obstakloj akadályjelző berendezés 2648 41 
2649. trovilo por profiltransiraj defektaĵoj ĉe vagonoj kocsiról kilógó részeket jelző készülék 

(rakszelvény vizsgáló) 
2649 30, 42 

2650. kontrolilo por relrompiĝo síntörésjelző berendezés 2650 41, 42 
2651. tensio-avertilo = 6007 ??? = 2797 feszültségellenőrző (készülék); feszültségfigyelő; 

feszültségjelző ??? 
2651 34 

2652. determino de fendetoj en radaksoj tengelyrepedés vizsgálat 2652 30 
2653. malkuplado = 2414 szétkapcsolás; leakasztás 2653 30 
2654. premoreduktilo = 7270 nyomáscsökkentő szelep 2654 01 
2655. pesilvalvo mérlegszelep 2655 30 
2656. premoreduktilo por vaporo = 7271 gőznyomáscsökkentő szelep 2656 32 
2657. planaldonita veturtempo menetidőpótlék 2657 20 
2658. malstreĉo (risorto) feszültségmentesítés; fesztelenítés (rugó) 2658 01 
2659. ekspansio (vaporo) expanzió; kiterjeszkedés; tágulás 2659 32 
2660. biletoposedanto = 6606, 8848 menetjegy birtokosa 2660 11 
2661. elekto de transportitinero útirány-meghatározás (továbbítás) 2661 20 
2662. aŭtomata krakilo durrantyú (önműködő) 2662 42 
2663. ĉirkaŭvojo kerülő út 2663 20 
2664. transportitiner-devojigo = 2675 útirányváltozás 2664 20 
2665. trafikdeturnado (fare de konkurenco) forgalom elhódítás, megszerzése (versenytárs 

által) 
2665 10 

2666. paneo (trajno) fekvemaradás; üzemképtelenné válás 2666 23 
2667. paneanta (trajno) fekve maradt vonat; segélyt kérő vonat 2667 23 
2668. laŭlonga disvolviĝo (linio) vonalkifejtés 2668 41 
2669. maksimuma levalto (kurentodeprenilo) legnagyobb munkamagasság (áramszedő) 2669 34 
2670. malriglado de trakforko váltóreteszelés feloldása 2670 41, 42 
2671. kverdisnivelo = 8457 túlemelés 2671 41 
2672. klineco de relo síndőlés 2672 41 
2673. elfluejo (baraĵo); transfluejo (por troa akvo) túlfolyó 2673 40 
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2674. trako: branĉtrako = 9751 elágazás; elágazó vágány 2674 20, 41 
2675. transportitiner-devojigo = 2664 útirányváltozás 2675 20 
2676. kostotaksado hozzávetőleges költségirányzat; előzetes 

költségvetés 
2676 00 

2677. misranĝita varvagono = 10040 eltérített kocsi (rendezőn) 2677 22 
2678. misvojigita (pecvaro; varvagono) rossz irányba küldött küldemény; elirányított 

küldemény (darabárú, kocsirakomány) 
2678 20 

2679. idla; neaga = 7195 watt nélküli 2679 01 
2680. sakĉareto billenő talicska; kétkerekű bálatargonca; 

zsáktalicska; molnárkocsi 
2680 00 

2681. dolio (ŝosea remorko) = 2890 nyerges pótkocsi feltámasztása 2681 00 
2682. signalo „fino de kontaktlineo” = 8189 „villamosmozdony állj!” jelzés; „munkavezeték 

vége” jelzés 
2682 42, 44 

2683. krucanta trakforkaro = 9391 átszelési kitérőcsoport ??? 2683 41 
2684. trakforkaro = 1687 vágánykapcsolat ??? váltócsoport, váltókörzet 2684 41 
2685. kontaklinea krucaĵo super  trakforko = 177, 

3424 
munkavezeték kötés a váltók felett 2685 44 

2686. pantografa diagonalstego átlós merevítő (áramszedőn) 2686 34 
2687. diagramo grafikon; diagram 2687 01 
2688. karakteriza diagramo jelleggörbe; karakterisztika 2688 01 
2689. ŝarĝodiagramo (elektro) terhelési ábra; terhelési diagram (villamosság) 2689 01 
2690. distribu(il)diagramo vezérlésdiagram; vezérlésábra 2690 32 
2691. diagramo: interriglada diagramo = 8527 elzárási táblázat 2691 42 
2692. trakskema plato = 7899, 8549 vágánytábla 2692 42 
2693. premdiagramo nyomásdiagram; nyomásábra 2693 32 
2694. kuŝ- /sidlokrezervada vagonskemo = 3755 helybiztosítási diagram 2694 21 
2695. reltuŝa radodiametro futókör átmérő 2695 30 
2696. radodiametro kerékátmérő 2696 31 
2697. transparola diafonio (telefono) = 2579 áthallás; áthallás okozta zavar (telefon) 2697 43 
2698. diafragmo; membrano (bremso) membrán (fék) 2698 30 
2699. konekta ŝnurkonduktilo (telefono) zsinorpár (telefon); telefonzsinór 2699 43 
2700. dizelelektra dízel-elektromos 2700 33 
2701. dizelhidraŭlika dízel-hidraulikus 2701 33 
2702. dizelizado dízelesítés 2702 20, 33 
2703. niveldiferenco ĉe bufroj ütközőmagasság-különbség 2703 30 
2704. fazodiferenco fáziskülönbség; fáziseltérés 2704 01 
2705. diferencialo (dentradaĵo) differenciálmű; kiegyenlítőmű 2705 01 
2706. konus(dent)rada diferencialo kúpfogaskerekes differenciálmű (kiegyenlítőmű) 2706 01 
2707. diferencialo kun rekta dentaro homlokfogaskerekes differenciálmű 

(kiegyenlítő-mű) 
2707 01 

2708. eltrajnigi (pasaĝervagonon, varvagonon) = 7729 kisoroz (kocsit) 2708 20, 30 
2709. laŭtparolilo; laŭtparola informilo = 4478 hangszóró; hangosbemondo ??? 2709 43 
2710. difuzilo (lumigo) fényvédő ernyő; fényszóró búra 2710 01 
2711. sabloĵetilo homokoló; homokszóró 2711 30 
2712. dilatiĝo nyúlás; dilatáció; hőtágulás; hosszváltozás 2712 01 
2713. reldilatiĝo vágány dilatációja; vágány hosszirányú alak-

változása 
2713 41 

2714. dilatmezurilo nyúlásmérő; tágulásmérő 2714 01 
2715. trajno: rapidtrajno = 9073 sebesvonat; közvetlen vonat 2715 21 
2716. centra oficejo; direkcio igazgatóság (központi szolgálati hely) 2716 60 
2717. kontad- kaj financoservo = 2069, 8049 könyvelési és bizonylatolási szolgálat 2717 70 
2718. konstrugvidado építésvezetőség 2718 00 
2719. DB-Direktorio DB Elnöksége ??? 2719 60  
2720. tarif-diskriminacio díjszabási szempontból nem azonos kezelés; 

hátrányosan megkülönböztető díjszabás 
2720 10 

2721. ŝaltilo = 4694 önműködő kapcsoló; árammegszakító; 
biztonsági kapcsoló ??? 

2721 01 

2722. pneŭmata ŝaltilo = 2730, 4705 nyomólégmegszakító 2722 01 
2723. oleokuva malŝaltilo olajos megszakító; nagyolajterű megszakító; 

folyadékos árammegszakító ??? 
2723 01 

2724. premgas-malŝaltilo ??? gáznyomásra kioldó kapcsoló ??? 2724 01 
2725. enolea ŝaltilo = 4700 olajkapcsoló 2725 01 
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2726. oleoflua ŝaltilo = 2733 olajsugármegszakító-kapcsoló 2726 01 
2727. linea ŝaltilo szakaszkapcsoló 2727 34 
2728. malŝaltilo ĉe superkurento túláramkioldó; túlterhelés megszakító; maximál-

kapcsoló 
2728 01 

2729. aŭtomata malŝaltilo = 4704 önműködő kikapcsoló; biztonsági megszakító 2729 01 
2730. pneŭmata ŝaltilo = 2722, 4705 nyomólégmegszakító 2730 01 
2731. ĉefa ŝaltilo = 4707 főmegszakító 2731 34 
2732. grandpovuma ŝaltilo nagy teljesítményű megszakító 2732 01 
2733. oleoflua ŝaltilo = 2726 olajsugármegszakító-kapcsoló 2733 01 
2734. rapidaga malŝaltilo gyorskioldó; gyors működésű kapcsoló 2734 01 
2735. trajntrafikdisponanto = 7372 menetirányító; diszpécser 2735 20 
2736. trajntrafikregado = 7391 irányítás; szabályozás; menet-irányítási rendszer; 

üzemirányítási rendszer 
2736 20 

2737. rezigno pri alvenavizo lemondás az értesítésről 2737 20 
2738. disponebloprobablo ??? rendelkezésre állás; készenlét; készenléti állapot 2738 00 
2739. kunpladinstalaĵo (telferoj) kapcsolóberendezés; kötélkapcsoló berendezés; 

rákapcsoló szerkezet (drótkötélpálya) 
2739 01 

2740. kontraŭrampilo (reloj) sínrögzítő szerkezet; sínvándorlást gátló 
szerkezet 

2740 41 

2741. trajnanoncilo vonatjelentő berendezés 2741 42 
2742. nuligaparato oldóberendezés; feloldó készülék 2742 01, 42 
2743. protektilo kontraŭ ruliĝglitado = 2752 perdülésgátló; berezgés gátló 2743 33, 34 
2744. radaksŝarĝa kompensilo  tengelyerő-kiegyenlítő; forgóváz felágaskodás 

gátló be-rendezés 
2744 33, 34 

2745. kontraŭrampilo (sur reloj) = 350, 470 sínvándorlást gátló kapocs (kengyel) 2745 41 
2746. skusorbilo (varvagona akcesoraĵo) munkaemésztő készülék (kocsin) 2746 35 
2747. kontraŭkolizia ŝirmŝildo = 1000 (trakciiloj, 

pasa-ĝervagonoj) 
védőpajzs (ütköző erőemésztő) 2747 30 

2748. kontraŭblinduma ŝirmilo  fényellenző; fénytompító; káprázásvédő 2748 01 
2749. glitpreventa instalaĵo = 352, 2750 csúszásgátló berendezés 2749 30 
2750. glitpreventa instalaĵo = 352, 2749 csúszásgátló berendezés 2750 30 
2751. kontraŭindukta ŝirmilo induktív védelem; önindukciót gátló berendezés 2751 01 
2752. protektilo kontraŭ ruliĝglitado = 2743 csúszásgátló berendezés ??? 2752 30 
2753. vokinstalaĵo hívóberendezés; csengetőberendezés 2753 01 
2754. indukt-intermite aŭtomata trajnsekurigo = 1802 önműködő vonatbefolyásolás kódolt induktív 

jelfeladással 
2754 42 

2755. radringa akvumilo kerékkenő 2755 30 
2756. riglad-aranĝaĵoj (trakforko) váltólezáró berendezés 2756 41 
2757. riglilo de kantonkomenca blokadaparato = 9629 kezdőblokk (kapcsolóblokk) ??? 2757 42 
2758. riglilo de direkotalterna blokadaparato = 9627 hozzájárulási blokk 2758 42 
2759. riglilo de kantonfina blokadaparato = 9628 végblokk (vonalblokk) ??? 2759 42 
2760. sekurecinstalaĵo „Caen” de SNCF részleges vágányút feloldó berendezés (SNCF) 2760 42 
2761. reĝimŝanĝilo por la lozigo (bremso) állító készülék fékoldáshoz; vonatnem állító 2761 30 
2762. bremsoreĝim-ŝanĝilo fékállító készülék 2762 30 
2763. bremsoreĝim-ŝanĝilo „vartrajno/pasaĝertrajno” 

= 2795 
G-P váltó 2763 30 

2764. bremsoreĝim-ŝanĝilo „ebeno/montaro” = 2798 sík-lejtő váltó 2764 30 
2765. bremsoreĝim-ŝanĝilo „senkarga/kunkarga”  

= 2813 
üres-rakott váltó; raksúlyváltó 2765 30 

2766. kurentoelekta ŝaltilo feszültségátkapcsoló berendezés 2766 34 
2767. karbizejo; karbizilo ??? szénszerelő berendezés 2767 32, 40 
2768. aŭtomata konduko- kaj bremsoinstalaĵo berendezés vontatójárművek automatikus vezér-

lésére 
2768 30 

2769. tra-konekto de blokaparato (SNCF) előblokkoló (SNCF-nél) 2769 42 
2770. intera riglilo (levumilo) = 9626 közbenső elzárás 2770 42 
2771. vigleckontrolilo = 2789, 2812, 4516, 9596 biztonsági vezérlés önműködő éberség 

ellenőrzéssel; SIFA; holt ember gomb; 
éberségellenőrző berendezés 

2771 23, 30 

2772. malkluĉilo (de aŭtomata kup-lilo) reteszoldó szerkezet 2772 90 
2773. rapidokontrolilo (trakciilo) sebességellenőrzés; túlsebességet jelző egység 2773 31 
2774. rotacinombra kontrolilo (motoro) motorfordulat ellenőrzés; túlfordulat érzékelő 

egység 
2774 31 
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2775. malkupladinstalaĵo (telferoj) lekapcsoló berendezés (drótkötélpályán a 
kötélről kabint, csillét) 

2775 01 

2776. dilataparato síndilatációs készülék; dilatációs sínillesztés 2776 41 
2777. duobla regmekanismo (trakforkoj) kettős csúcssín mozgató berendezés (váltóban) 2777 41 
2778. radaksŝarĝa distribuilo tengelynyomás kiegyenlítő berendezés; kerék-

terhelés kiegyenlítő berendezés 
2778 30 

2779. risortaro munkaemésztő szerkezet (ütköző – vonókészü-
léknél) 

2779 90 

2780. interrigla aparato reteszelő berendezés 2780 42 
2781. haltigŝuo ??? fékezőmű; fékező berendezés; lefékező beren-

dezés 
2781 30, 41 

2782. arkoestingilo = 2806 (elektro) ívoltó berendezés 2782 01 
2783. laŭŝarĝa bremsoreĝim-ŝanĝilo raksúlyváltó berendezés; raksúlyváltós fékbe-

rendezés 
2783 30 

2784. sekurecinstalaĵo „Gagny” (SNCF) berendezés a jelző szabadra állítása előtti 
időleges vágányút lezárására (SNCF) 

2784 42 

2785. aranĝaĵo por subkondiĉa libe-rigo de okupita 
traksekcio (permana bloksistemo) 

feltételes menetengedély foglalt térköz esetén 2785 42 

2786. radflanĝa lubrikilo = 4340 nyomkarimakenő készülék 2786 30, 41 
2787. relflanka lubrikilo = 4343 sínkenő berendezés 2787 30, 41 
2788. gvidaranĝaĵo nyomvezetés; kerékpár vezetés (futásdinamika) 2788 01 
2789. vigleckontrolilo = 2771, 2812, 4516, 9596 biztonsági vezérlés önműködő éberség ellenőr-

zéssel; SIFA; holt ember gomb; 
éberségellenőrző berendezés 

2789 23, 30 

2790. trajnidentigilo vonatazonosító rendszer 2790 30, 42 
2791. vagonkestoklina instalaĵo kocsiszekrény bedöntő készülék 2791 30 
2792. inversigilo irányváltó készülék 2792 01 
2793. legilo por koditaj biletoj kódolt menetjegyeket leolvasó berendezés 2793 21 
2794. levaparato emelőberendezés 2794 01 
2795. bremsoreĝim-ŝanĝilo „vartrajno/pasaĝertrajno” 

= 2763 
G-P váltó 2795 30 

2796. riglilo kontraŭripeta = 3216 ismétlőzár 2796 42 
2797. tensio-avertilo ??? = 2651 feszültségérzékelő ??? 2797 34 
2798. bremsoreĝim-ŝanĝilo „abeno/montaro” = 2764 sík-lejtő váltó 2798 30 
2799. bremslozigilo oldó készülék; oldószelep 2799 30 
2800. retroiga aranĝaĵo = 7171 visszahúzó berendezés; visszaállító szerkezet 2800 01 
2801. retropoziciiga instalaĵo = 7201 visszaállító szerkezet (relé) 2801 01 
2802. fridiginstalaĵo hűtőberendezés 2802 01 
2803. ripetilo ismétlő berendezés 2803 01 
2804. kondukisteja signalkomunikado = 7561 jelzésismétlés a vezetőfülkében; sátorjelző; 

mozdony-sátorjelző; jelfeladás 
2804 30, 42 

2805. sekurecinstalaĵo biztonsági berendezés 2805 01, 42 
2806. arkoestingilo = 2782 (elektro) ívoltó berendezés 2806 01 
2807. prokrastaranĝaĵo; prokrastilo késleltető berendezés; időzítő berendezés 2807 01 
2808. avertotempa reguligilo (traknivela pasejo) időfüggéses vezérlőberendezés (útátjárónál) 2808 40 
2809. kontaktlinea streĉilo = 3432, 8738 felsővezeték utánfeszítő berendezés 2809 44 
2810. aŭtomata kontaktlinea streĉilo = 3433 önműködő felsővezeték utánfeszítő berendezés 2810 44 
2811. trenforta profundkonekto = 8946 ??? alsó csuklós meghajtás ??? 2811 33, 34 
2812. vigleckontrolilo = 2771, 2789, 4516, 9596 biztonsági vezérlés önműködő éberség 

ellenőrzéssel; SIFA; holt ember gomb; 
éberségellenőrző berendezés 

2812 23, 30 

2813. bremsoreĝim-ŝanĝilo „senkarga/kunkarga”  
= 2765 

üres-rakott váltó; raksúlyváltó 2813 30 

2814. entraka trajnsekurigsistemo = 9653 éberségi berendezés; éberség ellenőrző billentyű, 
gomb ??? jelfeladásos vonatbefolyásoló rendszer 

2814 23, 30 

2815. Specialaj Kompletigaj Preskri-boj Különleges Kiegészítő Határoz-mányok 2815 10, 50 
2816. Unuecaj Kompletigaj Preskriboj; DCU Egységes Kiegészítő Határozmányok 2816 10, 50 
2817. radaksosinsekvo = 467, 3864 tengelyelrendezés 2817 31 
2818. preskriboj; reglamentoj = 6812 szabályzati rendelkezés 2818 00 
2819. samloka aranĝo de signaliloj jelzők elhelyezése azonos magasságban 2819 42 
2820. sinsekva aranĝo de signaliloj jelzők lépcsős elhelyezése 2820 42 
2821. tarif-dispozicio = 6813 díjszabási határozmány; díjszabási előírás 2821 10, 50 
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2822. signalilo por singarda veturado (SNCF) tárcsás jelző ??? kézi jelzőtárcsa (MÁV-nál is) 2822 42 
2823. haltsignaltabulo (de SNCF) tárcsás megállj jelző (SNCF) 2823 42 
2824. haltsignaltabulo por manovrado megállj tárcsa (tolatási jelzőn) 2824 42 
2825. kamodisko bütyköstárcsa 2825 01 
2826. kluĉildisko dörzstárcsa; tengelykapcsoló tárcsa; 2826 01 
2827. bremsodisko féktárcsa 2827 30 
2828. premdisko nyomótárcsa; szorítótárcsa; nyomókorong 2828 01 
2829. trajnfina signalplato = 6369 felső zárjelző tárcsa, lámpa kocsira 

(vonatvégjelző) ??? 
2829 23 

2830. radkorpo = 1343, 2122, 8853, 9825 keréktest; keréktárcsa; kerékközéppont 2830 30 
2831. bufrodisko = 6391 ütközőtányér 2831 30 
2832. kantonlongo térközhossz 2832 42 
2833. transportdistanco fuvarozási távolság 2833 20 
2834. avertodistanco (laboroj ĉe trako) = 028340 

 
avertodistanco (traknivela pasejo) = 028341 

közelítési szakasz (A „Pályán dolgoznak!” jelző 
kitűzési helye, távolsága, F1 5.17.) 
közelítési szakasz (szintbeni közúti átjárónál) 

2834 41 ??? 
 
42 

2835. bremsadlongo = 1604, 2844, 5276, 6063, 6077 
bremsadlongo = 028350 
bremsadlonga distanco = 02851 
normala bremsadlongo = 02852 

fékút ??? 2835 23, 30 

2836. antaŭsignalila distanco előjelző távolság 2836 42 
2837. totala distanco össztávolság (kezdőponttól a végpontig) 2837 10 
2838. celdinstanco (kontinue aŭtomata trajngvidado) céltávolság a kezdőponttól a végpontig 

(önműködő vonatbefo-lyásolás) ??? (önműködő 
vonatirányítás) 

2838 20 

2839. plej mallonga distanco = 2849 legrövidebb távolság 2839 10 
2840. interŝpala distanco = 2269 aljtávolság 2840 41 
2841. distanco inter boĝipivotoj = 2994, 3343, 3344 forgócsap távolság 2841 30 
2842. interbufra distanco ütközőközepek távolsága 2842 30 
2843. fiktiva distanco (tarifoj) fiktív távolság (díjszabás) 2843 10 
2844. bremsadlongo = 1604, 2835, 5276, 6063, 6077 

bremsadlongo = 028350 
bremsadlonga distanco = 02851 
normala bremsadlongo = 02852 

fékút ??? 2844 23, 30 

2845. sekurecdistanco antaŭ danĝerpunkto = 5464 
??? = 1611, 5963 

csúszási hossz; megcsúszási távolság; csúszástáv 2845 23, 42 

2846. intersignalila distanco jelzőtávolság 2846 42 
2847. meza ŝpalditanco átlagos aljtávolság; aljkiosztás 2847 41 
2848. parta distanco résztávolság 2848 10, 20 
2849. plej mallonga distanco = 2839 legrövidebb távolság 2849 10 
2850. sekurigdistanco (de trajnoj) = 2852 fedezési távolság (vonatnál) 2850 23 
2851. efektiva distanco tényleges távolság 2851 10 
2852. sekurigdistanco (de trajnoj) = 2850 fedezési távolság (vonatnál) 2852 23 
2853. laŭtarifa distanco díjszabási távolság 2853 10 
2854. transportdistanco (vartrafiko); 

vojaĝdistanco (pasaĝertrafiko) 
fuvarozási távolság 2854 20 

2855. virtuala distanco virtuális távolság 2855 10 
2856. videblecdistanco (signaliloj) = 9663 észlelési távolság; látótávolság (jelző) 2856 23, 42 
2857. adiciitaj distancoj; sumigitaj distancoj összesített távolság 2857 10, 20 
2858. distordo (elektro) torzulás; torzítás (villamosság) 2858 01 
2859. trakdeformiĝo vágánykivetődés 2859 41 
2860. fazodistordo fázistorzulás; fázistorzítás 2860 01 
2861. bremsodistribuilo = 9430 kormányszelep 2861 30 
2862. distribu-framo (elektro) = 1515, 7548 elosztó; elosztóállvány (villamosság) 2862 01 
2863. rapidaga bremsodistribuilo = 9431 kormányszelep csapoló berendezéssel 2863 30 
2864. diversvara vendaŭtomato ??? árusító automata; többféle árucikket árusító 

automata 
2864 00 

2865. bileta vendaŭtomato ??? bankjegy kiadó automata ??? 2865 11 
2866. monbilet-aŭtomato (de banko) pénzváltó automata  2866 00 
2867. kajobileta vendaŭtomato peronjegykiadó automata 2867 11 
2868. ŝanĝmondona vendaŭtomato ??? 

kun monoredono ??? 
árusító automata pénzvisszaadással 2868 00, 11 
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2869. kajobileta vendaŭtomato = 2867 peronjegykiadó automata 2869 11 
2870. pilotbaston-distribuilo (unutraka linio) vonatbot kiadó berendezés (egyvágányú pályán) 2870 42 
2871. lubrikilo kenőberendezés; olajelosztó berendezés 2871 01 
2872. papertuka disponigilo papírtörölköző adagoló 2872 30 
2873. flu-gvida krono = 2218, 7816 (fiksrado de turbi-

no) 
turbina vezetőkereke; turbinavezető kerék-
koszorú; turbina adagoló szerkezete 

2873 01 

2874. vapordistribuilo gőzvezérlés 2874 32 
2875. kama distribuilo bütykös vezérlés 2875 32 
2876. akvoprovizado vízellátás 2876 30, 40 
2877. ekscentrika vapordistribuilo excentervezérlés 2877 32 
2878. vapordistribuilo kun granda vojlongo vezérlés nagy lökettel; nagy löketű vezérlés 2878 32 
2879. neinversigebla distribu(il)o ??? nem megfordítható vezérlés 2879 32 
2880. distribuilo kun sidvalvoj szelepes vezérlés; szelepvezérlés 2880 32 
2881. vapordistribuilo kun piŝtovalvoj körtolattyús vezérlés 2881 32 
2882. vapordistribuilo kun plataj glitvalvoj síktolattyús vezérlés 2882 32 
2883. trakserva subdistrikto pályamesteri szakasz 2883 60 
2884. trakcia kaj veturilara servo = 5503, 8064, 8067 vontatási, gördülőanyag és műhelyi szolgálat; 

gépészeti és vontatási ügyek 
2884 20, 30 

2885. dogandokumento = 6263 vámokmány 2885 10, 50 
2886. interŝanĝa dokumento átadási okmány 2886  10 
2887. transportdokumento  fuvarokmány 2887 20 
2888. akompandokumentoj = 6032 kísérő okmány 2888 10, 20 
2889. movigstifto menesztőpecek; továbbító csap; hajtónyulvány 2889 01 
2890. dolio (ŝosea remorko) = 2681 nyerges pótkocsi feltámasztása 2890 00 
2891. aplikadkampo de tarifo alkalmazási terület; díjszabás alkalmazási 

területe 
2891 10 

2892. fervoja proprietaĵo = 2895 vasúti ingatlan(tulajdon) 2892 40, 50 
2893. limigo de fervoja tereno = 3195 vasúti terület elhatárolása 2893 40, 50 
2894. koncesita tereno használati jog 2894 40, 50 
2895. fervoja proprietaĵo = 2892 vasúti ingatlan(tulajdon) 2895 40, 50 
2896. vaporkupolo gőzdóm 2896 32 
2897. reparacio; damaĝkompenso kártérítés; kártalanítás 2897 50 
2898. dormejo por trajnpersonalo = 3894 vonatkísérő laktanya 2898 40, 60 
2899. ranĝadmonteto = 993, 1134, 1135, 7147, 7160 gurítódomb 2899 22, 41 
2900. vagona frontvando = 15 homlokfal 2900 35 
2901. pago al renoviga fonduso felújítási költségkeret 2901 70 
2902. dulita kupeo (litvagono) kétágyas fülke (hálókocsi) 2902 35 
2903. duobla regmekanismo kettős vezérlés 2903 01 
2904. duoble efikanta kettős működésű... 2904 01 
2905. duobla skipo két fős (csapat) 2905 60 
2906. duobla (kompunda) ekspansio megosztott expanzió; kompaund expanzió 2906 32 
2907. pordo kun du pivotantaj faldeblaj klapoj ikercsuklós ajtó; háromrészes, egymásba 

összehajtható ajtó 
2907 30 

2908. trakcio kun kroma trajnkapa lokomotivo kettős vontatás; vontatás előfogattal 2908 31 
2909. duobla retenvalvo kettős visszacsapószelep 2909 01 
2910. veturvojo pare ŝpura kétvágányú pálya 2910 41 
2911. dutraka kétvágányú 2911 20, 41 
2912. dutrakigo de linio = 5585, 5587 kétvágányusítás; vonal kétvágányusítása 2912 41 
2913. deklivecoŝanĝa transirkurbo átmeneti ív 2913 41 
2914. ampolingo; ŝtopilingo (elektro) izzófoglalat; aljzat; csatlakozó aljzat ??? 

(villamosság) 
2914 01 

2915. mufo (mekaniko) hüvely; persely; szelence (mechanika) 2915 01 
2916. premomufo feszítőhüvely; szorító hüvely; befogóhüvely 2916 01 
2917. drenilo; drentubo = 6276 szivárgóárok; szivárgócső; falazott vízelvezető 2917 40 
2918. drenado víztelenítés 2918 40 
2919. drezino motoros hajtány; sínautó; vágánygépkocsi 2919 31, 40 
2920. signalflago jelzőzászló 2920 23, 42 
2921. avertflago pri eksplodaĵtransporto (DB, DR) robbanóanyag szállítását jelző zászló (DB, DR) 2921 23, 42 
2922. alĝustigo; rektigo (ligno, metalo) igazítás; kiegyenesítés; szabályozás (fa, fém) 2922 01 
2923. varmstata rektigado melegigazítás; egyengetés melegen 2923 01 
2924. fridstata rektigado hidegigazítás; egyengetés hidegen 2924 01 
2925. trakrektigo = 7239 vonalvezetés korrekció; vágányszabályozás 2925 41 
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2926. trakrenivelado = 5855 vágányszabályozás; vágányszint szabályozás 2926 41 
2927. rektigado de reloj sínszabályozás  2927 41 
2928. torne rektigi felületi megmunkálás (igazítás) esztergapadon 2928 01 
2929. trako-rektigmaŝino = 7769 vágányírányítógép 2929 41 
2930. nomradotakso ??? számlálási díj; számlázási díj ??? 2930 12 
2931. desinfektada takso fertőtlenítési díj 2931 10 
2932. disponrajto rendelkezési jog 2932 12 
2933. takso pri klienta trako iparvágánydíj; iparvágány használati díj ??? 

F2/1.2.92. sajátcélú vasúti pályahálózat 
2933 12 

2934. takso pri (eksped)registrado = 3909 fuvarokmány kiállítási díj 2934 70 
2935. importdogano import illeték (vám) 2935 70 
2936. garantiaĵprena rajto de fervojo zálogjog (vasúti) 2936 50 
2937. staplotakso = 3921, 5333 raktározási díj; fekbér 2937 12 
2938. rajto malfermi pakojn küldemény tartalmának megállapítási joga; 

küldemény felnyitásának joga 
2938 12 

2939. havenkaja takso = 8702 rakparti illeték; rakodóparti illeték; rakparti  
vágányhasználati díj 

2939 12 

2940. rembursa takso utánvételi díj; utánvételi illeték 2940 12 
2941. lokrezervadtakso = 8697 helyfoglalási díj 2941 11 
2942. retenrajto visszatartási jog 2942 50 
2943. eksportdogano export illeték 2943 70 
2944. vagonrestada takso = 3927, 8377, 8699 kocsiálláspénz; álláspénz 2944 12 
2945. tarifjuro díjszabási jog 2945 50 
2946. stampotakso bélyegilleték 2946 70 
2947. transkargadtakso = 3930 átrakási díj 2947 12 
2948. transdontakso = 3929 átruházázsi illeték; forgalmi illeték 2948 70 
2949. uzadtakso = 8701 használati díj 2949 10 
2950. dogan(pag)o vámdíj; vámilleték 2950 50 
2951. manipuladtakso 3923 árukezelési díj 2951 12 
2952. haventakso = 8704 kikötői díj; kikötői illeték 2952 12 
2953. dilatmandreno; ekspansimandreno csőhengermű; csőhúzó berendezés; forrcső prés 2953 01 
2954. transportleter-duplikato fuvarlevél másodpéldány 2954 12 
2955. daŭremo tartósság; élettartam 2955 01 
2956. hardado de relekstrem(aĵ)oj sínvég edzése; sínvég felkeményítése 2956 41 
2957. haltodaŭro = 8721 tartózkodási idő 2957 20 
2958. altirdaŭro (relajso) = 8720 meghúzási idő, megszólalási idő (jelfogó) 2958 01 
2959. defaldaŭro (relajso) elengedési időtartam; leesési időtartam; 

ejtési idő (jelfogó) 
2959 01 

2960. daŭro de neuzebleco kiesési idő 2960 30 
2961. inversigdaŭro (relajso) átkapcsolási időtartam (jelfogó) 2961 01 
2962. daŭro de uzebleco = 2969, 9650, 9651 használati időtartam; élettartam 2962 01 
2963. daŭro de ekonomia uzado gazdaságos üzemeltetési idő 2963 70 
2964. veturdaŭro = 8726 menetidő 2964 20 
2965. vagonara cirkuldaŭro = 7801 fordulóidő 2965 20 
2966. ekspluatada daŭro (relo, ŝpalo) = 2970 használati időtartam; fekvési időtartam (sín, alj) 2966 41 
2967. restadotempo (varvagono) állásidő; tartózkodási idő (kocsi) 2967 20 
2968. validecdaŭro (bileto) érvénytartam; menetjegy érvénytartama 2968 11 
2969. daŭro de uzeblevo = 2962, 9650, 9651 használati időtartam; élettartam 2969 01 
2970. akspluatada daŭro (relo; ŝpalo) = 2966 használati időtartam; fekvési időtartam (sín, alj) 2970 41 
2971. veturilmova dinamiko vasúti járművek menetdinamikája 2971 30 
2972. dinamo, generatoro (kurentoproduktilo) = 4265 dinamó; generátor (áramfejlesztő) 2972 01 
2973. lumodinamo világítási dinamó 2973 30 
2974. apartekscita dinamo, generatoro = 4267, 4268 

aparte ekscita ??? 
külső gerjesztésű dinamó; külső gerjesztésű 
generátor 

2974 01 

2975. bremsodinamo fékdinamó; fékgenerátor 2975 01 
2976. ŝuntekscita dinamo, generatoro = 4270 mellékáramkörü dinamó, generátor; söntdinamó 2976 01 
2977. rivolumetro = 4271 tahimetrikus generátor; fordulatmérő dinamó 2977 01, 30 
2978. dinamomotoro motordinamó; konverter; közös gerjesztésű 

motorgenerátor 
2978 01 

2979. daltonismo; kolorblindeco = 2323 színvakság; daltonizmus 2979 23, 60 
2980. provizakvo tápvíz 2980 32 
2981. retenakvo torlasztott víz; duzzasztott víz 2981 01 
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2982. uzita akvo használt víz; elhasznált víz 2982 01 
2983. blindum(efik)o vakítás; kápráztatás 2983 01 
2984. grundoŝoviĝo; terŝoviĝo földcsuszamlás 2984 40 
2985. interna distanco inter radflanĝoj = 2988, 2989, 

2990 
nyomkarimák belső felületei közötti távolság 
(keréktávolság) 

2985 30 

2986. distanco inter kaldronstegoj támcsavarosztás; támcsavarok távolsága 2986 32 
2987. ekstera distanco inter radflanĝoj nyomkarimák külső felületei közötti távolság 2987 30 
2988. interna distanco inter radflanĝoj = 2985, 2989, 

2990 
nyomkarimák belső felületei közötti távolság 
(keréktávolság) 

2988 30 

2989. interna distanco inter radflanĝoj = 2985, 2988, 
2990 

nyomkarimák belső felületei közötti távolság 
(keréktávolság) 

2989 30 

2990. interna distanco inter radflanĝoj = 2985, 2988, 
2989 

nyomkarimák belső felületei közötti távolság 
(keréktávolság) 

2990 30 

2991. internacia ŝpuro nemzetközi nyomtáv 2991 41 
2992. metra ŝpuro = 9779 méternyomtáv (azaz nem méterből, és nem 

hüvelykből származtatott nyomtávok: 600, 750, 
760, 1000, 16000 mm) 

2992 41 

2993. normala ŝpuro (1435mm) = 2997, 9782 normál nyomtáv 2993 41 
2994. distanco inter boĝipivotoj = 2841, 3343, 3344 forgócsap távolság 2994 30 
2995. ŝpuro = 2999 nyomtáv 2995 41 
2996. internita distanco szegecsosztás; szegecsek egymás közti távolsága 2996 01 
2997. normala ŝpuro (1435mm) = 2993, 9782 normál nyomtáv 2997 41 
2998. angla etŝpuro (1067 mm) = 9728, 9816 fokföldi nyomtáv (1067 mm) 2998 41 
2999. ŝpuro = 2995 nyomtáv 2999 41 
3000. ŝpurmezurilo = 7343 nyomtávmérő készülék 3000 41 
3001. interŝanĝo de trakveturiloj gördülőanyag-csere; kocsi csere 3001 20, 30 
3002. trakciilŝanĝo = 1382, 1388, 7404, 7462 mozdonycsere 3002 20, 31 
3003. landlima interŝanĝo de varvagonoj teherkocsi határátmenete; kocsiátvétel határ-

állomáson 
3003 22, 35 

3004. varminterŝanĝilo hőcserélő 3004 01 
3005. premotransmisiilo nyomásátadó; nyomásközlő; nyomásmódosító 3005 01 
3006. provaĵpreno; specimenpreno szúrópróba; kémpróba; mintavétel; próbavétel 3006 01, 70 
3007. ellaso kiáramlás; kipufogás; kiömlés 3007 32 
3008. ellastubo kun interaj duzoj fúvóalap közbenső fúvókákkal 3008 32 
3009. duobla ellastuboduzo kettős fúvócső 3009 32 
3010. libera ellaso szabad kiömlés 3010 32 
3011. trivoja ellastubovalvo háromágú kiömlőszelep; háromlevelű lóhere 

alakú csillagfúvó 
3011 32 

3012. trivoja ellastubo háromrészes fúvócső 3012 32 
3013. frontvanda diagonalstango homlokfal merevítő 3013 35 
3014. flankvanda diagonalstango oldalfal merevítő 3014 35 
3015. trovarmiĝo de bielo = 1523 hajtókar túlmelegedés  3015 30 
3016. modera (normala) varmiĝo normális felmelegedés; megfelelő felmelegedés 3016 01, 30 
3017. danĝera varmiĝo veszélyes felmelegedés; túlmelegedés 3017 01, 30 
3018. trovarmiĝi (bielo; radakslagro) = 1534 áthevül; hőnfut (hajtórúd) 3018 30 
3019. hierarkia rango = 4311, 5849 szolgálati cím; szolgálati rang 3019 60 
3020. hiererkia skalo; rangordo rangfokozati rendszer; ranglétra 3020 60 
3021. salajroskalo fizetési rendszer; bérezési rendszer 3021 60 
3022. elfunda eĥo (ultrasona esploro) felszíni visszhang; földről visszavert jel 

(ultrahangos vizsgálatnál) 
3022 01 

3023. limsurfaca eĥo (ultrasona esploro) végvisszhang; fenékvisszhang; hátsó fali 
visszhang (ultrahangos vizsgálatnál) 

3023 01 

3024. lumigo megvilágítás; kivilágítás 3024 01 
3025. signalila lumigo = 272 kivilágítás 3025 42 
3026. eklumiĝo de signaliloj per trajnproksimiĝo = 

273 
kivilágítás közlekedéskor 3026 42 

3027. unuopvagona lumigo (pasaĝervagonoj) kocsivilágítás saját energiaellátással; egyedi 
kocsivilágítás 

3027 35 

3028. centra vagonara lumigo (pasaĝervagonoj) központi vezérlésű vonatvilágítás; csoportos 
rendszerű vonatvilágítás 

3028 35 

3029. kontinua vagonara lumigo (pasaĝervagonoj) ??? átmenő vonatvilágítás; központi kapcsolású 
vonatvilágítás ??? 

3029 35 
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3030. sidloka lumigo (pasaĝervagonoj) olvasólámpa világítás 3030 35 
3031. helplumigo en metrootuneloj megállók közötti világítás (Metró, földalatti) 3031 40 
3032. projekcia lumigo megvilágítás fényszóróval 3032 42 
3033. helplumigo szükségvilágítás 3033 01, 35, 40 
3034. turboelektra lumigo világítás turbógenerátorról 3034 32 
3035. lumigo de supre felső világítás 3035 01 
3036. lumigintenso világítás erőssége; fényerősség 3036 01 
3037. cirkvitbreĉilo; sparkobreĉo (elektro) szikraköz; túlfeszültség levezető (villamosság) 3037 01 
3038. relsplintaĵo hevederkötés; hevederes sínillesztés 3038 41 
3039. angulsplintaĵo szöghevederkötés 3039 41 
3040. provizora relsplintaĵo szükségheveder(es illesztés) 3040 41 
3041. relsplinto heveder 3041 41 
3042. angula relsplinto = 3045 szögheveder 3042 41 
3043. elektrokonektilo ĉe reljunto = 1948, 7105 sínátkötés, sínáthidalás 3043 41, 42, 44 
3044. izolanta relsplinto szigetelő heveder 3044 41, 42 
3045. angula relsplinto = 3042 szögheveder 3045 41 
3046. plata relsplinto lapos heveder 3046 41 
3047. transira relsplinto (inter diverstipaj reloj) átmeneti heveder 3047 41 
3048. triviĝkompensa relsplinto magasságkiegyenlítő heveder 3048 41 
3049. renovigita relsplinto feljavított heveder 3049 41 
3050. rematricita relsplinto átpréselt heveder 3050 41 
3051. relsplinto por nadlorela kalkano gyökheveder; csúcssíngyökheveder 3051 41 
3052. relsplinti; splinti hevederrel összeköt 3052 41 
3053. personalredukto = 8425 létszámmegtakarítás; személyzetcsökkentés 3053 60 
3054. ŝparoj en ekspluatado üzemeltetési költségmegtakarítás 3054 70 
3055. brulaĵoŝpar(an)ta aparato üzemanyag megtakarító (megoldás, eszköz, 

berendezés) 
3055 01 

3056. akvodefluo vízlefolyás; víztelenítés; vízlevezetés 3056 01 
3057. trafikfluado forgalom lefolyása 3057 20 
3058. ekrano; ŝirmilo ??? fényellenző; védőlemez; képernyő ??? 3058 01 
3059. fumgvid-lado; fumo-gvidlado = 6101, 8869 ??? füstterelő; légterelő lemez 3059 32 
3060. relkapdispremiĝo sínfej elverődés 3060 41 
3061. knaligo de petardo durrantyút felrobbant; durrantyúra halad 3061 23, 42 
3062. senkremigo de trafiko forgalom lefölözése; forgalom megszerzése 

(értékes áruk forgalmát más közlekedési ágtól) 
3062 10 

3063. amplitudo-limigilo = 5111 amplitudó határoló, amplitudó korlátozó 3063 01 
3064. ekspedodokumentoj; transportdokumentoj fuvarokmányok; elszámolási okmányok; kísérő 

iratok 
3064 23 

3065. lokomotivstoko = 6047 mozdonyállag; mozdonypark 3065 31 
3066. trakveturilstoko = 6050 járműállomány; gördülőanyag park 3066 30 
3067. trakciilstoko = 6048, 6051 vontatójármű állomány 3067 31 
3068. vagonstoko = 6049, 6053 kocsiállag; kocsipark 3068 35 
3069. personalkiomo személyzeti létszám 3069 60 
3070. teoria personalkiomo tervezett létszám 3070 60 
3071. pasaĝervagonstoko = 6056 személykocsiállag; személykocsipark 3071 35 
3072. varvagonstoko = 6057 teherkocsiállag; teherkocsipark 3072 35 
3073. efektivigi veturon vonalszakasz befutása 3073 20 
3074. koron-efluvo koronaeffektus; koronakisülés; parázsfény 

kisülés 
3074 01 

3075. piŝtoefiko (tunelo) torlóhatás (alagútban) 3075 45 
3076. svingiĝo serpenta = 6315 ??? elfordulás; forgás ??? oldalirányú killengés 3076 30 
3077. grundoefiko (aerodinamiko) talajhatás (aerodinamika) 3077 01 
3078. streniĝo; streno = 3832 erő; igénybevétel 3078 00 
3079. akcelforto gyorsítóerő 3079 30 
3080. adherforto tapadóerő; tapadási vonóerő 3080 31 
3081. ankra streĉo feszítő hatás 3081 41 
3082. laŭlonga ŝovoforto hosszirányú erőhatás (sínek, a vágány 

eltolódása) 
3082 41 

3083. ĉehoka trenforto vonóerő a vonóhorgon 3083 31 
3084. malakcela forto = 3096 lassítóerő 3084 30 
3085. ekmova forto (trajno) indítási ellenállás (vonat); indítási erőszükséglet; 

megmozdítási erő 
3085 30 
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3086. starta trenforto = 3102 indító vonóerő 3086 31 
3087. dinamika forto dinamikai erő; dinamikus igénybevétel 3087 01 
3088. premoplatiga streno nyomó igénybevétel (sín – kerék között) 3088 01 
3089. fleksrompa streno; kuspostreno kivetődési igénybevétel; kivetődési erő; kihajlási 

igénybe-vétel 
3089 01 

3090. bremsadforto fékező erő; fékhatás 3090 30 
3091. gvidforto (trakveturila movo) = 3838 terelőerő; vezetőerő (járműfutás) 3091 30 
3092. dereliĝa limforto (rado) = 5105 siklási határ (kerék) 3092 30 
3093. flankenŝova limforto = 5109 vágány oldalirányú eltolódásának határértéke 3093 41 
3094. retrotira forto (boĝio) visszatérítő erő (forgóváz) 3094 30 
3095. veturrezisteco = 7648 menetellenállás 3095 30 
3096. malakcela forto = 3084 lassítóerő 3096 30 
3097. retena bremsadforto lassító fékerő 3097 30 
3098. transversa ŝovoforto keresztirányban ható erő (a vágányra) 3098 41 
3099. statika forto  statikus igénybevétel; statikai erő 3099 01 
3100. trenforto vonóerő 3100 31 
3101. kontinua trenforto tartós vonóerő 3101 31 
3102. starta trenforto = 3086 indító vonóerő 3102 31 
3103. ĉeradronda trenforto kerékkarimán mért vonóerő 3103 31 
3104. adherlima  trenforto határsúrlódási vonóerő határsúrlódási vonóerő, 

legnagyobb tapadási vonóerő 
3104 31 

3105. unuhora trenpovumo órás vonóerő 3105 31 
3106. alternaj strenoj váltakozó igénybevétel 3106 01 
3107. tensio-egaliga maŝino ??? (kontinukurenta)  

tensio-stabiligilo; konstantigilo 
egyenáramú kiegyenlítő berendezés; stabilizátor  
??? egyenáramu feszültségstabilizátor 

3107 01 

3108. ejektoro vízsugár szivattyú; ejektor; lövettyű; fúvófej 3108 01 
3109. vapor-ejektoro gőzfúvó; gőzlövettyű; gőzsugár-szivattyú 3109 01, 32 
3110. balastelasteco ágyazat rugalmassága 3110 41 
3111. trakelasteco vágány rugalmassága 3111 41 
3112. elektrizado villamosítás 3112 44 
3113. elektromagneto por levado (gruo) teheremelő mágnes (villamos) 3113 01 
3114. retenmagneto tartómágnes; rögzítőmágnes 3114 01 
3115. sparkestinga blovmagneto elektromágneses szikraoltó; ívfúvó mágnes; 

ívoltó mágnes 
3115 01 

3116. elektrobato villamos baleset; áramütés 3116 60 
3117. tegita elektrodo burkolt elektróda; bevonatos hegesztőpálca; 

fedett elektródarúd 
3117 01 

3118. elektropneŭmata valvo = 8329 elektropneumatikus szelep; EP szelep 3118 01 
3119. lokomotiv-elemento mozdonyrészegység 3119 31 
3120. akumulatorĉelo akkumulátorcella 3120 01 
3121. motorvagonaro disigebla motorvonat egység (osztható) 3121 31 
3122. antaŭurba motorvagon(unu)o elővárosi motorvonat; elővárosi motorkocsi 3122 31 
3123. dizela motorvagonkombinaĵo = 7125 többrészes dízel motorvonat (egység) 3123 33 
3124. plurunua elektra motortrajno = 7126 többrészes villamos motorvonat 3124 33 
3125. hejt(ad)elemento; varmigelemento = 2118 fűtőtest; fűtőelem 3125 01 
3126. konstruelemento; muntadelemento = 3129 építőelem; építési szerkezeti elem 3126 01 
3127. antaŭfabrikita konstruelemento = 3130 előregyártott építőelem 3127 01 
3128. vagonkombinaĵo állandóan összekapcsolt kocsicsoport; vonategy-

ség 
3128 30 

3129. konstruelemento; muntadelemento = 3126 építőelem; építési szerkezeti elem 3129 01 
3130. antaŭfabrikita konstruelemento = 3127 előregyártott építőelem 3130 01 
3131. sandviĉ-konstruelemento rétegezett építőelem; szendvics szerkezet az 

építészetben 
3131 01 

3132. seka pilo (elektro) szárazelem 3132 01 
3133. superhejta elemento túlhevítő egység 3133 32 
3134. vagontegmenta elemento tetőelem 3134 30 
3135. vagonmodulo csuklós vonat tagja 3135 30 
3136. gasturbina motorvagonkombinaĵo gázturbinás vonat (egység) 3136 33 
3137. premuntita trakelemento vágánymező; előre összeszerelt vágánymező; 

lekötött vágánymező 
3137 41 

3138. ĉarelo = 1488, 1494 ??? emelőtargonca (halmozó) ??? 3138 00 
3139. forka ĉarelo = 1489, 1495 emelő villástargonca; villás emelőtargonca; villás 3139 00 
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rakodó-targonca (halmozó) 
3140. lokomotivist-aspiranto = 420, 3141 vontatási vonatkísérő; VVK; segédmozdonyve-

zető 
3140 31, 60 

3141. lokomotivist-aspiranto = 420, 3140 vontatási vonatkísérő; VVK; segédmozdonyve-
zető 

3141 31, 60 

3142. ŝaltkombinilo por elimini re-zistancojn = 1785 ellenálláskapcsoló 3142 33, 34 
3143. pakumo csomagolás 3143 12 
3144. normigita pakumo szabvány szerinti csomagolóanyag 3144 12 
3145. nereuzenda pakumo; unufoja pakumo újra fel nem használható csomagolás; egyutas 

csomagolás; használat után eldobható 
csomagolás 

3145 12 

3146. resend-pakumo visszaküldött csomagoló anyag; visszatérő 
csomagoló eszköz (üresen) 

3146 12 

3147. trorapidiĝo (motoro) megszaladás; túlfuttatás; túlpörgetés; túráztatás 
(motor) 

3147 01 

3148. trorapidiĝi (motoro) motor megszalad; motor túlpörög 3148 01 
3149. trorapidigi (motoron)  motort felpörget; motort túlpörget; motort 

túráztat 
3149 01 

3150. enkonstruita (ekipaĵo) beépített (berendezés) 3150 30 
3151. kupolbazo gőzdómülés 3151 32 
3152. premfiksado (radringo) abroncsozás 3152 30 
3153. dungado munkaerő felvétel; személyzet alkalmazása, 

szerződtetése 
3153 60 

3154. stangaro; trakci- kaj kuplostangaro rudazat; hajtó és csatló rudak 3154 31 
3155. tunelaperturo; tunelfaŭko = 2345, 8781 alagút nyílás; torkolat; száj; kapuzat 3155 45 
3156. posedanto de klienta fervojinstalaĵo = 8849 iparvágány tulajdonos 3156 12, 50 
3157. linio: branĉlinio elágazás; leágazó vonal; mellékvágány 3157 41 
3158. klienta fervojinstalaĵo = 4652, 7048 magánvágány csatlakozás; iparvágány 

csatlakozás 
3158 41 

3159. kluĉilo  kapcsoló (mechanikus szerkezetek között) 3159 31 
3160. dentokluĉilo = 52, 58, 3162, 3166 körmös kapcsoló 3160 31 
3161. konusa kluĉilo kúpos tengelykapcsoló 3161 31 
3162. dentokluĉilo = 52, 58, 3160, 3166 körmös kapcsoló 3162 31 
3163. diskara kluĉilo lamellás (tengely)kapcsoló;  

tárcsás (tengely)kapcsoló 
3163 31 

3164. elektra kluĉilo elektromágneses (tengely)kapcsoló 3164 31 
3165. frotkluĉilo súrlódásos (tengely)kapcsoló 3165 31 
3166. dentokluĉilo = 52, 58, 3160, 3162 körmös kapcsoló 3166 31 
3167. hidraŭlika kluĉilo hidraulikus (tengely)kapcsoló 3167 31 
3168. magneta kluĉilo mágneses kapcsoló 3168 31 
3169. mekanika kluĉilo mechanikus (tengely)kapcsoló 3169 31 
3170. pneŭmata kluĉilo pneumatikus működtetésű tengelykapcsoló 3170 31 
3171. kluĉi összekapcsol; bekapcsol (tengelykapcsolót) 3171 31 
3172. ordondona blokadmekanismo (stacia blokadsis-

temo) = 4820 
rendelkezésadó blokkmező (állomási blokknál) 3172 23, 42 

3173. kodkurenta dissendilo impulzusadó; kódadó 3173 30, 43 
3174. radio-interfono ??? 

La radiofonio laŭ PIV, kiel „radiotelefonado” 
memstare temas pri sendo kaj ricevo. Do, temas 
pri „radiofonia aparato”. 

rádió adó-vevő készülék; rádiótelefon 3174 30, 43 

3175. portebla radio-interfono ??? 
La radiofonio laŭ PIV, kiel „radiotelefonado” 
memstare temas pri sendo kaj ricevo. Do, temas 
pri „radiofonia aparato”. 

hordozható adó-vevő rádió; rádiótelefon 3175 43 

3176. bileteldono menetjegy kiadása 3176 11 
3177. premlokado felsajtolás; sajtolási illesztés; zsugorillesztés 3177 01 
3178. aranĝ(aĵ)o de enirŝtuparo (pasaĝervagono) lépcsőkialakítás (magasság, távolság) 3178 30 
3179. radaksdistanco en boĝio forgóváz tengelytávolság 3179 30 
3180. fiksa radaksdistanco (lokomotivo) tengelytáv 3180 31 
3181. radaksdistanco de veturilo tengelytávolság; jármű tengelytávolsága 3181 30 
3182. livermalhelpo kiszolgáltatási akadály 3182 12, 50 
3183. transportmalhelpo fuvarozási akadály 3183 12, 50 



 
 
 

6

3184. penetrado en la liberspacan limprofilon űrszelvény szűkülés (áthaladás korlátozás, 
akadály) 

3184 30, 40 

3185. ŝpalostakigo keresztaljak máglyázása 3185 41 
3186. ludonita fervojtereno = 8779 bérelt (vasúti) terület 3186 12, 50 
3187. reciproka varvagonutiligo = 9513 teherkocsik kölcsönös felhasználása 3187 22 
3188. fervojisto = 154, 1607 vasúti tisztviselő; vasúti alkalmazott; vasutas 3188 60 
3189. glitadspuro = 2263 csúszási nyom; köszörülési nyom; 

kerékköszörülési nyom 
3189 41 

3190. fervoja tereno vasúti terület 3190 40, 50 
3191. stacia tereno pályaudvar területe; állomás területe 3191 40, 50 
3192. relvoja tereno vágányok által elfoglalt földterület 3192 41, 50 
3193. fenestrokadro ablakkeret 3193 30 
3194. enfiksado; enfiksaĵo beépítés; közbeillesztés; beillesztés 3194 01 
3195. limigo de fervoja tereno = 2893 vasúti terület elhatárolása 3195 40, 50 
3196. flanka bufrointerkroĉiĝo = 5468 ötközők oldalirányú összeakadása 3196 30 
3197. interriglado elzárás; lezárás 3197 42 
3198. regejo = 1141, 6647, 6648, 6649 

regejo = 011410 
suborda trajntrafika regejo = 011411 

jelző- és váltóállító torony ??? 3198 42 

3199. riglado per trajno-alproksimiĝo lezárás közelített vonattal 3199 42 
3200. perstanga (inter)riglado rudazatos elzárás 3200 42 
3201. riglilo de signaliloj (permana bloksistemo) blokkelzárás (kézzel működtetett berendezés) 3201 42 
3202. riglado per trakcirkvito lezárás sínáramkörrel 3202 42 
3203. perŝlosila riglado kulcsos elzárás 3203 42 
3204. kondiĉa riglado feltételes lezárás 3204 42 
3205. sinsekvodependa interriglado sorrendi függés 3205 42 
3206. levumilkontrola riglado = 2071 emeltyűelzárás az ellenőrzés bekövetkeztéig 3206 41, 42 
3207. rekta riglado közvetlen lezárás 3207 42 
3208. elektra riglado villamos zárás; villamos függőség 3208 42 
3209. elektra itiner-riglado vágányút villamos lezárása 3209 42 
3210. kontraŭdirekta interriglado = 3224 menetirány villamos elzárása 3210 42 
3211. nerekta riglado = 3222   közvetett lezárás  3211 42 
3212. itinerlevumila riglado ??? vágányúti emeltyűzár (ige vagy főnév ???) 3212 42 
3213. mekanika riglado mechanikus elzárás 3213 42 
3214. dumregadmova interriglado ??? manipula 

interriglado 
elzárás kezeléssel 3214 42 

3215. vetursencodeviga interriglado ??? itinerdeviga 
interriglado 

menetfüggőségi kizárás 3215 42 

3216. riglilo kontraŭripeta = 2796 ismétlőzár 3216 42 
3217. normala interriglado normál lezárás 3217 42 
3218. laŭplenumorda interriglado ???  

laŭsekvenca interriglado 
soros lezárás 3218 42 

3219. pendolelementa riglado imbolygó lezárás ??? imbolygó oldalvédelem 3219 42 
3220. reciproka riglado kölcsönös elzárás 3220 42 
3221. renverspozicia interriglado függőségi elzárás 3221 42 
3222. nerekta riglado = 3211 közvetett lezárás 3222 42 
3223. kontraŭmova riglado visszaállító zár 3223 42 
3224. kontraŭdirekta interriglado = 3210 menetirány villamos elzárása 3224 42 
3225. perserura riglado kulcsfüggőség 3225 42 
3226. simultana interriglado egyidejüségi zár 3226 42 
3227. plenumsinsekva interriglado sorrendfüggőségi elzárás 3227 42 
3228. tempodependa riglilo időzár 3228 42 
3229. plenumordondeviga interriglado ??? 

sekvencodeviga interriglado 
függőségi sorrendet biztosító berendezés 
(művelet vagy eszköz ???) 

3229 42 

3230. itinerriglado = 9239 vágányút lezárás 3230 42 
3231. itinerriglado sen partoliberigo = 9243 vágányút lezárás részfeloldás nélkül 3231 42 
3232. itinerriglado kun partoliberigo = 9244 vágányút lezárás részfeloldással 3232 42 
3233. rigli reteszel; zár 3233 42 
3234. klikmekanismo (regdrat-streĉilo) kilincsmű; zárószerkezet; becsappanó rögzítő-

kilincses zárómű ??? akadékmű (önműködő 
vonóvezeték szabályozó) 

3234 01 

3235. noĉo (foldo) = 7801 horony; vájat 3235 01 
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3236. noĉo de riglilo reteszhorony; biztosítóhorony; zárhorony 3236 01 
3237. skorio-aglomeriĝo (fajrujkrado) = 3270 elsalakosodás; eltömődés (rostély) 3237 32 
3238. farbotavolo ??? farbobaza tavolo; farbofono  

(glataĵo; glatmaterialo; spatelaĵo) 
alapozó bevonat; spatulyázó anyag 3238 01 

3239. kontraŭrusta tegaĵo rozsdásodást gátló bevonat; rozsdavédő bevonat 3239 01 
3240. magnetstria tegaĵo (surbileta) mágneses réteg (kódolt menetjegyen) 3240 12 
3241. energio energia 3241 01 
3242. konsumita energio felhasznált energia; erőszükséglet; energiaszük-

séglet; áramterhelés ??? 
3242 01 

3243. puŝa energio ütközési energia 3243 01 
3244. kineta energio = 3844 mozgási energia; kinetikai energia 3244 01 
3245. kunprema energio kompresszió energia (pl. ütközésnél); sűrítési 

munka; 
3245 01 

3246. liverita energio; produktita energio energialeadás; erőleadás 3246 01 
3247. radiada energio sugárzási energia 3247 01 
3248. reaktiva (neaga) energio 

??? neekzistanta esprimo en PIV 
reakció energia; reaktív energia ??? (Ha „neaga”, 
akkor itt „meddő” vagy „nem aktív” energia.) 

3248 01 

3249. trakcia energio vontatási energia 3249 31 
3250. okupateco (de trakforko) foglaltság (pl. váltóé) 3250 23, 41 
3251. fidelec-deklaro (kliento) hűségnyilatkozat;  ügyfél hűségnyilatkozata 3251 10, 70 
3252. transpaso de la karga limpro-filo rakminta túllépés 3252 30, 40 
3253. levaparato; levmaŝino emelő; ememlőeszköz; emelőgép; emelőberen-

dezés 
3253 00 

3254. trakcia unuo; trakciilo = 3269, 9578, 9592 vontatójármű (egység) 3254 31 
3255. dukurenta trakciilo kétáramrendszerű vontatójármű (egység) 3255 34 
3256. dufrekvenca trakciilo kétfrekvenciás vontatójármű (egység) 3256 34 
3257. dizela trakciilo dízel vontatójármű 3257 33 
3258. elektra trakciilo villamos vontatójármű 3258 34 
3259. trakciilo kun kuplitaj radaksoj vontatójármű kapcsolt kerékpárokkal 3259 31 
3260. trakciilo kun sendependaj radaksoj vontatójármű egyedi hajtással 3260 31 
3261. plurkurenta trakciilo többáramnemű vontatójármű (mozdony) 3261 34 
3262. kvarkurenta trakciilo négyáramnemű vontatójármű 3262 34 
3263. termika trakciilo hőerőgépes (motoros) vontatójármű 3263 33 
3264. trikurenta trakciilo háromnemü vontatójármű 3264 34 
3265. gasturbina trakciilo gázturbinás vontatójármű 3265 33 
3266. vaporlokomotivo = 5256 gőzmozdony 3266 32 
3267. trakosternad-maŝino vágányfekteteő gép 3267 30, 41 
3268. sternadmaŝino por pretmuntitaj trakpartoj vágánymezőket fektető gép 3268 30, 41 
3269. trakcia unuo; trakciilo = 3254, 9578, 9592 vontatójármű (egység) 3269 31 
3270. skorio-aglomeriĝo (fajrujkrado) = 3237 elsalakosodás; eltömődés (rostély) 3270 32 
3271. brulilŝtopiĝo égőfej eltömődése; égőfej elszennyeződése 3271 01 
3272. dentrada transmisiilo hajtómű; fogaskerekes áttétel 3272 01 
3273. angula transmisiilo szöghajtás; szöghajtómű (kardántengely) 3273 01 
3274. duflanka dentradaĵo = 3329 kétoldali fogaskerékhajtás 3274 01, 31 
3275. dentradaĵo kun angulaj dentoj nyílfogazás; nyílfogaskerék-hajtás 3275 01 
3276. konusa dentradaĵo kúpfogaskerék hajtás; kúpkerék hajtómű; 

kúpfogaskerék hajtómű 
3276 01 

3277. dentradaĵo kun dentostango fogasléces hajtómű; fogasléces hajtás 3277 01 
3278. cilindrorada transmisiilo = 3281 homlokfogaskerekes hajtómű; 

homlokfogaskerekes hajtás 
3278 01 

3279. lantiga transmisiilo = 2503, 3288, 5521, 5526, 
7269 

fordulatszám csökkentő; lassító áttétel; lassító 
hajtás (hajtómű) 

3279 01 

3280. dentradaĵo kun evolventa profilo evolens fogazás 3280 01 
3281. cilindrorada transmisiilo = 3278 homlokfogaskerekes hajtómű; 

homlokfogaskerekes hajtás 
3281 01 

3282. elasta dentradaĵo rugalmas fogaskerék hajtómű 3282 01 
3283. planedrada transmisiilo = 3287 bolygómű; bolygókerekes hajtómű 3283 01 
3284. perforta transmisiilo súrlódó hajtómű; dörzskerekes hajtómű; frikciós 

hajtás; dörzshajtás 
3284 01 

3285. vetursencuma dentrada inversigilo  
= 3289, 5523, 5527 

fordító hajtómű; irányváltó; irányváltómű 3285 01 

3286. multiplikanta dentradaĵo = 3290, 5525, 5528 gyorsító hajtómű; gyorsító fogaskerék áttétel 3286 01 



 
 
 

6

3287. planedrada transmisiilo = 3283 bolygómű; bolygókerekes hajtómű 3287 01 
3288. lantiga transmisiilo = 2503, 3279, 5521, 5526, 

7269 
fordulatszám csökkentő; lassító áttétel; lassító 
hajtás (hajtómű) 

3288 01 

3289. vetursencuma dentrada inversigilo  
= 3285, 5523, 5527 

fordító hajtómű; irányváltó; irányváltómű 3289 01 

3290. multiplikanta dentradaĵo = 3286, 5525, 5528 gyorsító hajtómű; gyorsító fogaskerék áttétel 3290 01 
3291. unuflanka dentradaĵo = 3340 egyoldali fogaskerékhajtómű; egyoldali fogaske-

rék hajtás 
3291 01 

3292. dentradaĵo kun senfina ŝarŭbo csigahajtás; csavarhajtás 3292 01 
3293. endentigi fogaskerekeket egymásba illeszt; egymásba 

kapcsolódik 
3293 01 

3294. ĉehejma prenakcepto = 6866 felfuvarozás (telephelyről állomásra) 3294 12 
3295. ĉestacia prenakcepto de varoj = 7746 áru átvétele; elszállítás (házhoz) 3295 12, 22 
3296. bremsblokado (de radakso) kerékpár túlfékezése; blokkolás 3296 30 
3297. radblokado (ranĝado) saruzás; fékezés; megakasztás (kocsirendezés) 3297 22, 40 
3298. aŭtomata radblokado (ranĝado) = 4032 automatikus fékezés (gurításnál) 3298 22, 40 
3299. relŝumetisto = 1214, 7881, 7882 saruzó 3299 22, 60 
3300. bagaĝregistrado útipoggyász feladás 3300 11 
3301. anticipa bagaĝregistrado útipoggyász előzetes feladása 3301 11 
3302. ĝiscela registrado közvetlen elszámolás 3302 10 
3303. itiner-registrado; prefiksado de itineroj  vágányút tárolás 3303 23, 42 
3304. kunpuŝiĝregistrilo = 380 ütközésmérő 3304 35 
3305. registrilo de trajnveturoj vonatmenet rögzítő berendezés 3305 20 
3306. registrilo de pasantaj trajnoj vonat menetét rögzítő berendezés; vonat végét 

jelző berendezés 
3306 20 

3307. volvaĵo (elektro) ??? bobeno tekercs; tekercselés; cséve (villamosság) 3307 01 
3308. firmtena volvaĵo = 3319 tartótekercs; meghúzó tekercs ??? 3308 01 
3309. maŝa volvaĵo; volvaĵo por pluraj cirkvitoj  

= 3314 
hurkos tekercselés; leágazásos tekercs; több-
áramkörös cséve 

3309 01 

3310. kompensa volvaĵo kompenzáló tekercselés; ??? 
kiegyenlítő tekercselés 

3310 01 

3311. startiga volvaĵo = 3315 indító tekercselés, indító tekercs ??? 3311 01 
3312. ŝunta volvaĵo = 3321 mellékáramkörű tekercs; sönt-tekercselés 3312 01 
3313. ekscita volvaĵo / bobeno gerjesztő tekercs 3313 01 
3314. maŝa volvaĵo; volvaĵo por pluraj cirkvitoj;  

= 3309 
hurkos tekercselés; leágazásos tekercs; 
többáramkörös cséve 

3314 01 

3315. startiga volvaĵo = 3311 indító tekercselés indító tekercs ??? 3315 01 
3316. onda volvaĵo hullámos tekercselés ??? kereszttekercselés 3316 01 
3317. primara volvaĵo primer tekercs 3317 01 
3318. regulila volvaĵo szabályozó tekercselés; vezérlő tekercs ??? 3318 01 
3319. firmtena volvaĵo = 3308 tartótekercs; meghúzó tekercs ??? 3319 01 
3320. sekundara volvaĵo szekunder tekercs 3320 01 
3321. ŝunta volvaĵo = 3312 mellékáramkörű tekercs; sönt-tekercselés 3321 01 
3322. komputila kompleto elektronikus adatfeldolgozó berendezés; nagy 

számítógép 
3322 00 

3323. ŝpalnoĉado = 7880 talpfák kapacsolása; talpfák vájolása 3323 41 
3324. ŝpalnoĉo talpfa vájolata; sínfelfekvés helye a talpfán 3324 41 
3325. krustiĝo kazánkő-lerakódás 3325 32 
3326. deflufunelo befolyó tölcsér; felfogó tölcsér 3326 45 
3327. movigo; transmisio = 1797 hajtás; hajtómű; hajtó szerkezet 3327 01, 31 
3328. transmisio per kava ŝafto = 1800, 9255 csőtengelyes hajtás 3328 33, 34 
3329. duflanka dentradaĵo = 3274 kétoldali fogaskerékhajtás 3329 01, 31 
3330. platrimena transmisio laposszíj-hajtás 3330 01 
3331. trapezoid-rimena transmisio ékszíjhajtás 3331 01 
3332. senpera radaksmovo tengelyhajtás; közvetlen hajtás 3332 01, 31 
3333. akvokuntreno (vaporkaldrono) = 6857 vízfelrántás (gőzkazán) 3333 32 
3334. radaksmovo tengelyhajtás 3334 31 
3335. frotdiskara transmisio dörzshajtás; súrlódó hajtás 3335 01 
3336. kuntreno de kusinetalojo csapágyfém elkopása 3336 01 
3337. spiralrisorta movigo rugós hajtómű; rugós gajtás; rugómű 3337 01, 31 
3338. spiralrisorta kluĉilo = 56 rugalmas (csavarrugós) tengely-hajtás 3338 31 
3339. transmisio per rulumoj hengeres meghajtás; görgős meghajtás 3339 01 
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3340. unuflanka dentradaĵo = 3291 egyoldali fogaskerékhajtómű; egyoldali fogas-
kerék hajtás 

3340 01 

3341. cirkulĝenaĵo forgalmi akadály 3341 20 
3342. radaksdistanco tengelytáv 3342 30 
3343. distanco inter boĝipivotoj = 2841, 2994, 3344 forgócsap távolság 3343 30 
3344. distanco inter boĝipivotoj = 2841, 2994, 3343 forgócsap távolság 3344 30 
3345. intertrak(aks)a distanco vágánytengely távolság 3345 41 
3346. nadlorela oscedpozicio (trakforko) félig nyitott helyzet (váltó) 3346 41, 42 
3347. kantonkomenco térközszakasz kezdete 3347 42 
3348. enveturo en trakokurbiĝon ívbe történő bejárás 3348 41 
3349. rekta enveturo en akcesoran trakon közvetlen bejárat mellékvágányra 3349 20 
3350. enveturo en stacion bejárás az állomásra 3350 20 
3351. aerofendo légrés (villamosság) 3351 01 
3352. deponado, varodeponado tárolás; közbenső tárolás 3352 12 
3353. deponejo; magazeno; staplejo = 2561, 5328 raktár; raktárcsarnok; szertár 3353 40, 70 
3354. dogandeponejo = 2568, 3355, 5331 vámraktár 3354 40, 50 
3355. dogandeponejo = 2568, 3354, 5331 vámraktár 3355 40, 50 
3356. transita deponejo; transita staplejo tranzitraktár 3356 40, 50 
3357. kamionad-entreprenisto; kamionisto = 1226, 

3358 
tehergépkocsi fuvarozó 3357 12, 22 

3358. kamionad-entreprenisto; kamionisto = 1226, 
3357 

tehergépkocsi fuvarozó 3358 12, 22 

3359. transport-entreprenisto; transportisto = 9342 fuvarozási vállalkozó 3359 00 
3360. kamionad-entrepreno közúti fuvarozási vállalat 3360 12, 22 
3361. ekspedisto de grupigitaj varoj; 

grupekspeda entrepreno  
gyűjtőárú fuvarozó vállalat; gyűjtőárú szállít-
mányozó 

3361 12, 22 

3362. transport-entrepreno szállítási vállalat; fuvarozási vállalat 3362 00 
3363. vojtransport-entrepreno közúti szállító vállalat, cég 3363 00 
3364. interrela spaco síntávolság 3364 41 
3365. kompleksa bontenado = 5342 teljes karbantartás; fenntartás 3365 30, 40 
3366. reciproka bontenado járművek karbantartása kölcsönösség alapján 3366 30 
3367. kuranta bontenado ??? kontinua  folyamatos karbantartás; folyó karbantartás ??? 3367 30 
3368. kuranta trakbontenado folyamatos vágányfenntartás; 

folyamatos felépítmény fenntarás 
3368 41 

3369. mekanizita trakbontenado gépesített vágányfenntartás 3369 41 
3370. laŭplana (sistema) bontenado tervszerű karbantartás 3370 30, 40 
3371. trakbontenado felépítmény fenntartás; vágány-fenntartás 3371 41 
3372. grandrevizia bontenado de relvoja 

surkonstruaĵo 
felépítmény főjavítása; pálya tervszerű felújítása 3372 41 

3373. etrevizia bontenado de relvoja surkonstruaĵo napi felépítmény fenntartás; szórványos 
fenntartás 

3373 41 

3374. kvertrabo; stego kereszttartó; keresztmerevítő; keresztgerenda; 
merevítőrúd 

3374 01 

3375. artika stegbolto gömbcsuklós támcsapszeg; csuklós támcsavar 3375 01 
3376. ĉasiostego; framostego alváz keretszerkezete, merevítése 3376 30 
3377. stegbolto de kaldrono támcsavar (kazán) 3377 32 
3378. stego de kontraŭrelo = 3380 vezetősín kitámasztó 3378 41 
3379. nadlorela kalkanstego = 1211 betéttuskó (vágányban, kitérőben) 3379 41 
3380. stego de kontraŭrelo = 3378 vezetősín kitámasztó 3380 41 
3381. distanctenilo; retenstango  (kontaktodrato)  

= 753, 3769 
távtartó; nyomócső (felsővezeték) 3381 44 

3382. gvidrela stego  vezetősín kapcsolórúd 3382 41 
3383. stego de pantografo áramszedő kereszttartó; áramszedő merevítő 3383 34 
3384. flankvanda stegobolto (fajrujo) támcsavar (tűzszekrény oldalfalában) 3384 32 
3385. stego inter radakslagraj glitplatoj ágyvezeték kötvas 3385 30 
3386. stega relsplinto = 1213 gyöktuskó (váltóban) 3386 41 
3387. intertraka spaco vágányköz; vágányok közötti rész 3387 41 
3388. varmizola tegaĵo hőszigetelő burkolat 3388 32 
3389. kaldrona tegaĵo kazánburkolat; köpeny; burkolat 3389 32 
3390. cilindromantelo = 1609, 5390 hengerbetét; hengerpersely; hengerköpeny 3390 01, 32, 33 
3391. kupola tegaĵo gőzdóm burkolat 3391 32 
3392. fajruja tegaĵo tűzszekrény köpeny 3392 32 
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3393. plumba tegaĵo; plumbomantelo (kablo) ólomköpeny; ólomburkolat (kábel) 3393 01 
3394. intervagona blagotegaĵo kocsiátjáró burkolata; szufflé-burkolat; zárt 

átjáró burkolat 
3394 30 

3395. ekspedaĵo = 3612 küldemény 3395 12 
3396. pecvara sendaĵo = 1437, 3617 darabáru küldemény 3396 12 
3397. ĝishejma sendaĵo = 3618 házhoz szállítandó küldemény 3397 12 
3398. loka sendaĵo (DB) helyi küldemény (DB-nél) 3398 12 
3399. ekspedo per kompleta trajno = 3622 zártvonati küldemény; zártvonati feladás 3399 12 
3400. trakbalasta ŝultro ágyazatszél 3400 41 
3401. forlasita objekto; varo sen posedanto talált tárgy; elveszett áru 3401 10 
3402. ŝarĝoprovo = 3452 terhelési próba 3402 01 
3403. hidraŭlika provo víznyomáspróba 3403 01, 32 
3404. purigado de trakbalasto ágyazattisztítás 3404 41 
3405. neekvilibra ŝargo (elektro) = 1432, 2609 aszimetrikus terhelés (villamosság) 3405 32 
3406. fram-mezurado = 1290 kimérés (jármű alváz) 3406 30 
3407. kuniga angulpeco sarokmerevítő lemez; sarokpánt; sarokvas 3407 01 
3408. ortilo por traksternado derékszögsablon (vágányfektetésnél) 3408 41 
3409. angula levumilo szögemelő; szögemeltyű 3409 01 
3410. laŭlonga ekvilibrigo hosszirányú kiegyenlítés; hosszirányú kiegyen-

súlyozás 
3410 30 

3411. ekvilibrigo de masoj tömegkiegyensúlyozás; tömegkiegyenlítés 3411 01, 30 
3412. ekvilibrigi (mekanike) kiegyensúlyoz; kiegyenlít (mechanikusan) 3412 01 
3413. ekvilibriga pezaĵo (ĉe vagonfenestroj) tolóablak-kiegyenlítés 3413 30 
3414. mezuradmekanismo = 5518, 5802 mérőszerkezet; mérőmű (mérőműszerben) 3414 01 
3415. skipo csapat; csoport; brigád 3415 60 
3416. lokomotivista skipo vontatójármű személyzet 3416 31, 60 
3417. manovradskipo; ranĝadskipo tolatócsapat 3417 20, 60 
3418. laborista skipo munkáscsapat 3418 60 
3419. traksternada skipo vágányszabályozó csapat 3419 41, 60 
3420. helptrajna skipo segélyvonati csapat; segélyvonat személyzet 3420 30, 60 
3421. trakbontena skipo vágányépítő csapat; pályamunkás csapat 3421 41, 60 
3422. konstruservo építési szolgálat 3422 40 
3423. aŭtomata ekipaĵo (telfono) gépkapcsolású berendezés (távbeszélő) 3423 43 
3424. kontaktlinea krucaĵo super trakforko  = 177, 

2685 
kitérő feletti keresztezés 3424 44 

3425. bremsekipaĵo fékberendezés 3425 30 
3426. stacia ekipaĵo állomási létesítmény 3426 40 
3427. fervojlinia ekipaĵo pályaberendezés 3427 40 
3428. motoragregato; moviga ekipaĵo  gépcsoport; erőgépcsoport; géptelep; hajtógép 3428 01, 30 
3429. radiofonia instalaĵo = 4647 rádióberendezés 3429 43 
3430. laŭtparolila instalaĵo = 8288 hangosbeszélő készülék 3430 30, 40 
3431. tanĝanta kontaktlineo super trakforko = 184 légszakaszolás (keresztező vezetékek 

párhuzamos vezetésével); munkavezeték-
szakaszolás 

3431 44 

3432. kontaktlinea streĉilo = 2809, 8738 felsővezeték utánfeszítő berendezés 3432 44 
3433. aŭtomata kontaktlinea streĉilo = 2810 önműködő felsővezeték utánfeszítő berendezés 3433 44 
3434. trakcia ekipaĵo vontatóberendezés 3434 31 
3435. makzellevatoro (tunelkonstruado) csőgyűrű emelő; tübing emelő (alagútnál) 3435 45 
3436. misvojigo téves továbbítás; téves irányítás 3436 20 
3437. erara frajtkalkulado; erara prezkalkulo menetdíj helytelen számítása (személy-

fuvarozás); díjszámítási hiba (áruszállítás) 
3437 10 

3438. eskalatoro; rulŝtuparo = 3440 mozgólépcső 3438 40 
3439. haltstacio (trajno) = 4186 tartózkodási állomás 3439 20 
3440. eskalatoro; rulŝtuparo = 3438 mozgólépcső 3440 40 
3441. flugcindro pernye; por; hamu; salak ??? 3441 32 
3442. morta (senutila) cilindrospaco holt tér; káros tér (gőzhenger) 3442 01 
3443. trajnsinsekva distanco = 3447 követési távolság (vonat) 3443 23, 42 
3444. signalil-interspaco jelzők közötti távolság 3444 23, 42 
3445. trajnsinsekva tempospaco = 3448 vonatkövetési időköz 3445 23 
3446. trajndistancigo vonatkövetési távolság ??? 3446 23 
3447. trajnsinsekva distanco = 3443 követési távolság (vonat) 3447 23, 42 
3448. trajnsinsekva tempospaco = 3445 vonatkövetési időköz 3448 23 
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3449. ŝpaldistanco = 4721 aljtávolság 3449 41 
3450. testo sur provbenko = 3483, 3489 próbapadi bevizsgálás; ellenörző vizsgálat 3450 01 
3451. pergloba harditecprovo laŭ Brinell = 3462 Brinell-keménységi próba; golyós nyomáspróba 3451 01 
3452. ŝarĝoprovo = 3402 terhelési próba 3452 01 
3453. funkcia ŝarĝprovo terhelési próbaüzem; üzemi terheléssel végre-

hajtott próba 
3453 01 

3454. perbata provo (testo) ütőpróba 3454 01 
3455. ĉizoja provo nyíró próba; nyíró vizsgálat 3455 01 
3456. premoprovo; premostrena provo nyomópróba; nyomáspróba 3456 01 
3457. konsuma provo fogyasztásvizsgálat 3457 01 
3458. reduktita bremsoprovo (SNCF) egyszerüsített fékpróba; folytonossági próba 

(SNCF) 
3458 30 

3459. traprema provo lyukasztási próba; beszakító próba; mélyhúzó 
próba 

3459 01 

3460. deformiĝa provo alakváltozási próba; alakváltozási vizsgálat 3460 01 
3461. harditecprovo keménységpróba; keménység vizsgálat 3461 01 
3462. pergloba  harditecprovo laŭ Brinell = 3451 Brinell-keménységi próba; golyós nyomáspróba 3462 01 
3463. dinamika provo dinamikus próba 3463 01 
3464. krevigprovo (pakumoj) repesztőpróba; szakítási próba (csomagoló-

anyag) 
3464 01 

3465. elastecprovo rugalmassági próba 3465 01 
3466. trorapidiga provo (motoro) megszaladási vizsgálat; túlpörgetési kísérlet; 

túráztatási próba (motornál) 
3466 01 

3467. daŭrecprovo fárasztópróba; tartóssági vizsgálat 3467 01 
3468. elstreniĝa provo tartós szilárdsági próba; kifáradási próba; 

dinamikus tartóssági próba 
3468 01 

3469. kuspoprovo kihajlító próba; kihajlási próba 3469 01 
3470. fleksostrena provo; fleksprovo hajlítópróba; hajlító vizsgálat 3470 01 
3471. bremsoprovo fékpróba 3471 30 
3472. dumhalta bremsoprovo fékpróba (álló helyzetben) 3472 30 
3473. kompleta bremsprovo teljes fékpróba 3473 30 
3474. dumvetura bremsprovo vonali ellenőrző fékpróba; menet közbeni 

fékpróba 
3474 30 

3475. parta bremsprovo egyszerűsített fékpróba; részleges fékpróba 3475 30 
3476. provoveturo = 2224, 5429, 6071 vonali próbamenet; futópróba 3476 20, 30 
3477. provoveturo kun bremslokomotivo fékmozdonyos próbamenet 3477 20, 30 
3478. mekanika provo mechanikus vizsgálat; mechanikai vizsgálat 3478 01 
3479. buklometoda provo (telefono) maŝmetoda ??? hurokmérés (távbeszélő) 3479 43 
3480. provfunkciigo = 1765 átvétel előtti próbaüzem; üzembevételi vizsgálat 3480 01 
3481. nedetruiga provo roncsolásmentes vizsgálat 3481 01 
3482. funkciadprovo teljesítmény vizsgálat; működésellenörzés 3482 01 
3483. testo sur provbenko = 3450, 3489 próbapadi bevizsgálás; ellenörző vizsgálat 3483 01 
3484. faldprovo hajtogató próba; 180-fokos hajlító próba 3484 01 
3485. akceptekzameno átvételi próba 3485 01 
3486. kontraŭrompa provo ütőpróba; ütőkalapácsos próba; Chapy próba 3486 01 
3487. disŝirpovo szakítópróba; szakító vizsgálat 3487 01 
3488. provado dum funkciado üzemi próba; üzemi vizsgálat; üzemképesség 

vizsgálat 
3488 01 

3489. testo sur provbenko = 3450, 3483 próbapadi bevizsgálás; ellenörző vizsgálat 3489 01 
3490. statika provo teherpróba; statikus terhelési próba 3490 01 
3491. superŝarĝa provo túlterhelési próba (hidászat) 3491 01 
3492. kolizioprovo ütközési kísérlet 3492 30 
3493. tordprovo csavarópróba; csavaróvizsgálat 3493 01 
3494. trakciila funkcioprovo üzemi próba vontató járműnél 3494 31 
3495. tirostrena provo; tirprovo (mekaniko) húzópróba (mechanika) 3495 01 
3496. radaksŝafto = 631, 3501 hajtótengely (kerékpáré) ??? 3496 30 
3497. akso (ĝenerale) tengely (általában)  3497 30 
3498. radakso = 5966 kerékpár ??? keréktengely, v. kerékpár tengellel 3498 30 
3499. malantaŭa radakso hátsó kerékpár 3499 30 
3500. antaŭa radakso első tengely 3500 30 
3501. radaksŝafto = 631, 3496 hajtótengely (kerékpáré) ??? 3501 30 
3502. lozgvida radakso = 3524 beállítótengely; beálló kerékpár (sugár irányba) 3502 30 
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3503. krankoŝafto forgattyús tengely; könyökös tengely 3503 32 
3504. kuplita radakso kapcsolt tengely; kapcsolt kerékpár 3504 31 
3505. kava radaksŝafto = 3512 ??? (Estas superflua la 

vortokunmetaĵo „aksŝafto”.) 
üreges tengely; csőtengely  3505 30 

3506. gvida radakso = 3515 vezető tengely; vezető kerékpár 3506 31 
3507. rekta (normala) radakso egyenes kerékpártengely; szabályos kerékpár-

tengely 
3507 30 

3508. ŝpurŝanĝebla radakso nyomtávváltós kerékpár; változtatható nyom-
távú kerékpár 

3508 30 

3509. ekstrema radakso  szélső kerékpár  3509 30 
3510. deformita radakso elgörbült tengely 3510 30 
3511. fiksa radakso merev tengely(vezetés); szoros kerékpár(vezetés) 3511 30 
3512. kava radaksŝafto = 3505 ??? (Estas superflua la 

vortokunmetaĵo „aksŝafto”.) 
üreges tengely; csőtengely  3512 30 

3513. radakso kun ekstera pivoto külső csapágyazású kerékpár 3513 30 
3514. radakso kun interna pivoto belső csapágyazású kerékpár 3514 30 
3515. gvida radakso = 3506 vezető tengely; vezető kerékpár 3515 31 
3516. intera radakso közbenső tengely; közbenső kerékpár 3516 30 
3517. radakso kun transversa ludo keresztirányba beálló tengely; kerékpár kereszt-

irányú játékkal 
3517 30 

3518. radakskilometro tengelykilométer 3518 20 
3519. meza radakso középső kerékpár; középső tengely 3519 30 
3520. trakcia radakso hajtó kerékpár; hajtó tengely 3520 31 
3521. gvidata radakso beállótengely; kormánytengely 3521 30 
3522. masiva radakso; plena radakso tömör tengely 3522 30 
3523. portanta radakso futó kerékpár; futótengely 3523 31 
3524. lozgvida radakso = 3502 beállítótengely; beálló kerékpár (sugár irányba) 3524 30 
3525. radakso kun kaŭĉuka suspensio gumirugózású kerékpár 3525 30 
3526. rulmantuko = 8909 végtelenített törülköző 3526 30, 40 
3527. surpiliera veturvojo = 9760 állványzatra épült emelt sínpálya 3527 41 
3528. karbumkajo (lokomotivejo) szénrakodó híd; szénszerelő állványhíd 3528 32, 40 
3529. deĵorejo (stacio / lokomotivejo) szolgálati hely (állomás, vasúti műhely) 3529 40 
3530. hejma deĵorejo (stacio) ??? hejmstacio honállomás 3530 30, 60 
3531. pretigo de transport-dokumentoj fuvarozási okmányok kiállítása; kísérő iratok 

elkészítése 
3531 23 

3532. pretigo de transportkarto rovatolás; rovatlap kiállítása 3532 12 
3533. itinermemorila storadnivelo tároló szint (programozó készülék vágányút 

beállításhoz) 
3533 42 

3534. bremsadŝtupo (en trako) vágányfékcsoport (völgyi fék, dombi fék, célfék) 3534 41 
3535. premoŝtupo nyomásfokozat; nyomáslépcső 3535 01, 30 
3536. etalonado; kontrolmarkigo hitelesítés; kalibrálás 3536 01 
3537. ligna apogfosto;  ligna apog-strebo támaszték; gyám; alátámasztás; merevítés 3537 01 
3538. program-etapo programszakasz; építési fázis; tervszakasz 3538 00 
3539. veturkapabla; veturtaŭga = 3543 futóképes állapotban lévő 3539 20, 30 
3540. bontenostato karbantartási állapot; fenntartási állapot 3540 00 
3541. funkciokapabla = 3544 üzemképes állapotban levő; üzemképes 3541 00 
3542. konservadstato de varo árú állapota 3542 12 
3543. veturkapabla; veturtaŭga = 3539 futóképes állapotban lévő 3543 20, 30 
3544. funkciokapabla = 3541 üzemképes állapotban levő; üzemképes 3544 00 
3545. nul-anonco hiányjelentés; tagadó, nemleges válasz ??? 3545 70 
3546. okupateco de linio vonalfoglaltság 3546 20 
3547. okupstato de trako  vágányfoglaltsági állapot (foglalt, szabad) 3547 20 
3548. resuma etato összefoglaló kimutatás 3548 70 
3549. avizo pri korekto helyesbítő kimutatás 3549 70 
3550. reguligavizo kiegyenlítési kimutatás 3550 70 
3551. sparkiĝado szikrázás; átütés; gyújtás; villamos ív gyújtása 3551 01 
3552. ekbruliga sparko gyújtószikra 3552 01 
3553. kurtcirkvita sparko rövidzárlati ív; szikra 3553 01 
3554. cirkvito-interrompa sparko megszakítási szikra; oltószikra 3554 01 
3555. etikedado bárcázás 3555 23 
3556. etikedo címke; ragaszbárca 3556 00 
3557. transportvoja etikedo; vagonetikedo kocsibárca 3557 22 
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3558. danĝeretikedo veszélyességi bárca 3558 22, 23 
3559. rehejmiga etikedo (trakveturiloj) honossági bárca (vasúti járművek) 3559 20, 30 
3560. damaĝetikedo sérülési bárca; kocsisérülési bárca 3560 23, 30 
3561. transitetikedo átmeneti bárca 3561 22 
3562. meza risortlamen-stifto középbütyök, szem (a hordrugó lapon) 3562 30 
3563. kamentuba mallarĝiĝo kéményszűkület 3563 32 
3564. anso; ŝeklo kengyelvas; hágcsó; függesztővas 3564 01 
3565. radakslagruja kunigoŝeklo tengelyágy-függvas 3565 30 
3566. kuplilsplinto = 1419 csavarkapocs heveder 3566 30 
3567. risortoflanĝo; risortkolumo = 1071, 1421 rugókengyel; rugóbilincs 3567 01 
3568. sekuriga ŝeklo biztonsági kengyel 3568 30 
3569. klemanso; premanso szorítókengyel; rögzítőkengyel 3569 01 
3570. komuna veturil-stud(aĵ)o közös járműtanulmány; jármű közös fejlesztése 3570 30 
3571. esploro pri lokigo (signaliloj/trakoj…) telepítési vizsgálat; telepítési hely meghatározása 

(jelzőrendszer, vágány) 
3571 40 

3572. merkatanalizo; merkatesploro piackutatás 3572 10 
3573. rendimenta studaĵo jövedelmezőségi tanulmány 3573 70 
3574. Eŭrailpass (ekster-eŭropanoj) Eurail-igazolvány 3574 11 
3575. akvoforfluigo vízelvezetés, víztelenítés 3575 01 
3576. forfluigo de eluzita akvo használtvíz elvezetés; szennyvíz elvezetés 3576 01 
3577. fumeligado tra centra kameno (tunelo) központi füstelvezetés; füstelszívás központilag 

(alagútban) 
3577 45 

3578. fumeligado tra sendependaj kamenoj (tunelo) füstelvezetés külön nyíláson át; egyenkénti 
füstelszívás központilag (alagútban) 

3578 45 

3579. trafikperdo forgalomvesztés; forgalom elvándorlás 3579 10 
3580. vekdeĵoranto ébresztő alkalmazott 3580 60 
3581. aerumkanalo szellőző csatorna 3581 01 
3582. interstacia devanctrako = 4131, 9747, 9767 megelőző vágány; kitérővágány (vonalon) 3582 20, 41 
3583. trako por preterpaso = 9763 megelőző vágány; kitérő vágány 3583 20, 41 
3584. makrografia esploro makrovizsgálat; makroszkópos vizsgálat; 

makrográfia; szabad szemmel való vizsgálat 
3584 01 

3585. troaĵo; troo felesleg; fölösleg; többlet 3585 00 
3586. bagaĝplipezo poggyász túlsúly 3586 11 
3587. kasmontroo ??? enkasa pluso pénztári töblet 3587 70 
3588. plidistanco többlet távolság 3588 10 
3589. plipezo; tropezo túlsúly; súlytöblet 3589 12 
3590. troenspezita sumo = 9443 felszámított többletösszeg 3590 10 
3591. discentreco de rado excentricitás (kerék) 3591 30 
3592. ekscentriko excenter; körhagyó tárcsa 3592 01 
3593. retrovetura ekscentriko hátrameneti excenter 3593 32 
3594. antaŭenvetura ekscentriko előremeneti excenter 3594 32 
3595. troa kverdisnivelo túlemelés többlet 3595 41 
3596. traklarĝiĝo = 8439 nyombővülés 3596 41 
3597. relajsa ekscito = 551 jelfogó meghúzása; jelfogó gerjesztése 3597 01 
3598. impulsa ekscito = 3600 impulzusgerjesztés; impulzuskeltés; lökésger-

jesztés ??? impulzussal történő gerjesztés 
3598 01 

3599. perŝunta ekscito = 3603 mellékáramkörű gerjesztés; söntgerjesztés 3599 01 
3600. impulsa ekscito = 3598 impulzusgerjesztés; impulzuskeltés; lökésger-

jesztés ??? impulzussal történő gerjesztés 
3600 01 

3601. apartekscito / aparta ekscito külső gerjesztés 3601 01 
3602. seria ekscito; (laŭ)seria ekscito főáramkörű gerjesztés; soros gerjesztés 3602 01 
3603. perŝunta ekscito = 3599 mellékáramkörű gerjesztés; söntgerjesztés 3603 01 
3604. ekscitmaŝino gerjesztőgép 3604 01 
3605. ekscitrono higanygőz egyenirányító; excitron; ívgyújtású 

egyanódos ioncső gerjesztő anóddal 
3605 01 

3606. transportkontrakta plenumo fuvarozási szerződés végrehajtása 3606 10, 50 
3607. kontraktplenumo fuvarozási szerződés teljesítése 3607 50 
3608. frajtlibera = 3937 díjmentes; fuvardíjmentes 3608 12 
3609. ruliĝsurfaca lameniĝo (rado-relo) hámlás; kipattogzás (futófelületnél) 3609 30, 41 
3610. suĉaparato szívóventillátor; szellőzőventillátor; exhausztor 3610 01, 31 
3611. ekspedinto; sendinto feladó 3611 12 
3612. ekspedaĵo = 3395 küldemény 3612 12 
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3613. alvenaĵo átveendő áru; átadásra kerülő áru; leadási áru 3613 12 
3614. ekspedregistrado de bagaĝo poggyászfeladás 3614 11 
3615. ekspedo per plenkarga vagono; vagonkarga 

ekspedo = 3623 
kocsirakomány; kocsirakományú küldemény 3615 12 

3616. ekspedopreta varo; eskpedota varo feladandó árú; feladási árú 3616 12 
3617. pecvara sendaĵo = 1437, 3396 darabáru küldemény 3617 12 
3618. ĝishejma sendaĵo = 3397 házhoz szállítandó küldemény 3618 12 
3619. varekspedo árufeladás 3619 12 
3620. ekspedo per vagongrupo zárt kocsicsoportban fuvarozandó küldemény 3620 12 
3621. trajnekspedo vonatindítás 3621 20 
3622. ekspedo per kompleta trajno = 3399 zártvonati küldemény; zártvonati feladás 3622 12 
3623. ekspedo per plenkarga vagono; vagonkarga 

ekspedo = 3615 
kocsirakomány; kocsirakományú küldemény 3623 12 

3624. biletvalidec-finiĝo menetjegy érvénytartamának lejárta 3624 11 
3625. ekspluatado  üzemeltetés; üzemvitel 3625 20 
3626. ekspluata servo = 8043, 8045  üzemviteli szakszolgálat; forgalmi és üzemviteli 

szolgálat 
3626 10, 20 

3627. pilotbastona ekspluatado (trafiksekuriga 
sistemo) 

vonatbot rendszer; vonatbotos forgalomlebo-
nyolítás 

3627 23 

3628. simpligita trajntrafiko egyszerűsített mellékvonali forgalmi szolgálat a 
vonalfőnök irányításával 

3628 23 

3629. ekspluatado de disfokiĝanta linio elágazási üzemvitel 3629 20 
3630. pilotsistema ekspluatado = 6283 pilóta segítségével lebonyolított vonatközle-

kedés; vonatközlekedés a mozdonyvezetőt 
segítő pilótával 

3630 23 

3631. unutraka trafiko = 1685 egyvágányú közlekedés  3631 20 
3632. ekspresa reĝimo; ekspres-vartransporto = 7310 expresszáru forgalom; expresszáru jellegű 

fuvarozási mód 
3632 12, 22 

3633. eksprestrajno = 9087 expresszvonat 3633 21 
3634. kreozot-elŝvitado (ŝpaloj) kátrányolaj kiizzadás (talpfánál) 3634 41 
3635. malkonekta ekstrakurento nyitási indukált áram 3635 01 
3636. eksterfervoja; fervojfremda vasútidegen; nem vasúthoz tartozó; vasúton 

kívüli 
3636 00 

3637. flankvando (de vagono) oldalfal 3637 30 
3638. ekstera radringofaco kerékabroncs külső felülete 3638 30 
3639. interna radringofaco kerékabroncs belső felülete 3639 30 
3640. interna relflanko sín belső éle; sín vezetési felülete 3640 41 
3641. malsupra ŝpalofaco = 8512 keresztalj alsó síkja; talpfa alsó oldala, felülete 3641 41 
3642. ruliĝsurfaco (rado) = 720, 8513 futófelület 3642 30 
3643. relkapnivelo; supra faco de relo sínkorona; sínfej felső éle 3643 41 
3644. supra ŝpalofaco = 8515 keresztalj felső síkja; talpfa felső oldala, felülete 3644 41 
3645. vojaĝprivilegioj (personalo) menetkedvezmény; utazási kedvezmény 3645 11 
3646. transportprivilegioj díjkedvezmény; árufuvarozási kedvezmény 3646 12 
3647. kamionado = 1219 közúti fuvarszolgálat; áruk fel- és elfuvarozása 3647 12, 22 
3648. povumfaktoro teljesítménytényező 3648 01 
3649. rigidecfaktoro merevségi tényező 3649 01 
3650. pluen debeti kostojn utánvételezett költség 3650 70 
3651. trakaro; trakfasko vágánycsoport 3651 41 
3652. atenda trakaro tároló vágánycsoport (indításra váró vonatok 

részére) 
3652 41 

3653. atendotrakaro (trakciiloj) = 4378, 4382, 7406  várakozó vágányok (mozdony)  
??? várakoztató vágányok, tároló vágányok 

3653 41 

3654. elvetura trakaro = 3660 indító vágánycsoport 3654 41 
3655. kablofasko kábelköteg; kábelnyaláb 3655 01 
3656. ordiga trakaro = 3673 irányvágány csoport (állomási rendező csoport) 3656 41 
3657. parkadtrakaro (lokomotivejo) = 3671, 4380 vontatási telepi vágánycsoport (mozdonyszín) 3657 41 
3658. vicordiga trakaro = 3665 állomásrendező vágánycsoport; finom rendezési 

vágánycsoport (rendeltetési állomások földrajzi 
sorrendjében) 

3658 41 

3659. disranĝa trakaro feloszló vonatok vágánycsoportja; szétrendező 
vágánycsoport 

3659 41 

3660. elvetura trakaro = 3654 indító vágánycsoport 3660 41 
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3661. vagontransdona trakaro (je kliento) átadási vágányzat (iparvágány csatlakozás) 3661 41 
3662. trakaro por vagoninterŝanĝo = 3668 kocsicserélő vágánycsoport 3662 41 
3663. trajnformada trakaro vonatképző vágánycsoport 3663 41 
3664. parkadtrakaro = 3669 tároló vágánycsoport (leállított kocsik részére) 3664 41 
3665. laŭdestin(staci)a trakaro = 3658 állomásrendező vágánycsoport; finom rendezési 

vágánycsoport (rendeltetési állomások földrajzi 
sorrendjében) 

3665 41 

3666. trajnpretiga trakaro (pasaĝervagonoj) vonatösszeállító és előkészítő vágánycsoport 3666 41 
3667. envetura trakaro  fogadó vágánycsoport 3667 41 
3668. trakaro por vagoninterŝanĝo = 3662 kocsicserélő vágánycsoport 3668 41 
3669. parkadtrakaro = 3664 tároló vágánycsoport (leállított kocsik részére) 3669 41 
3670. parkadtrakaro (varstacio) gurítódombi csonkavágány (a nem gurítható 

kocsik félreállítására) 
3670 41 

3671. parkadtrakaro (lokomotivejo) = 3657, 4380 vontatási telepi vágánycsoport (mozdonyszín) 3671 41 
3672. manovra trakaro (varstacio) rendező vágánycsoport (teherpályaudvar) 3672 41 
3673. ordiga trakaro = 3656 irányvágány csoport (állomási rendező csoport) 3673 41 
3674. vagonkesta firstosparo = 5272 szelemen; tetőél; tetőgerinc 3674 35 
3675. manlanterno mozdonylámpa 3675 30 
3676. lokomotivlanterno = 8198 mozdony felső (középső) lámpája 3676 31 
3677. pruvodevo = 1457 bizonyítási teher 3677 50 
3678. kajerhoraro menetrendfüzet 3678 20 
3679. tarifkajero díjszabási füzet 3679 10 
3680. laciĝo de relŝtalo sínfáradás 3680 41 
3681. falsa flanĝo = 1070 vakkarima; álkarima 3681 01 
3682. falsa deklaro (pezo aŭ speco de enhavo) hamis bevallás (pl. súly, árufajta) 3682 12 
3683. erara translivero téves kiszolgáltatás 3683 12 
3684. difekti troturne (ŝraŭbkanelon) = 3823 túlcsavar; megszakít (csavarmenetet) 3684 01 
3685. senfunkcia kuplilo űrkapcsolat; vakkapcsolat 3685 30 
3686. provizora boĝio vendégforgóváz 3686 30 
3687. mislokiĝo de reljunto rosszul szabályozott sínillesztés (szintben és 

irányban) 
3687 41 

3688. mislokiĝo de ŝpaloj rosszul szabályozott aljak (szintben és irányban) 3688 41 
3689. neaga akso vaktengely; előtéttengely; szabadonfutó tengely 3689 30 
3690. kromelspezoj előre nem látott kiadások; mellékköltségek 3690 70 
3691. interplafono álmennyezet 3691 30, 40 
3692. duobla planko kettős padló; vakpadló 3692 30, 40 
3693. nerondeco; ovaliĝo (radoj) kör alaktól való eltérés; ovális elhúzódás 

(keréknél); ütés (görbe tengelynél) 
3693 01, 30 

3694. bufrujo (cilindra) = 946 hüvelyes ütközőtok 3694 30 
3695. Internacia Asocio de Fervojist-aj Turismaj 

Organizoj; FIATC 
Vasúti Turisztikai Egyesületek Nemzetközi 
Szövetsége; FIATC 

3695 60 

3696. fidro tápvezeték 3696 44 
3697. elektra fidro = 494, 5021 tápvezeték; távvezeték (áram) 3697 01 
3698. derivlineo megkerülő vezeték 3698 44 
3699. fenestro = 655 ablak 3699 30 
3700. baskulfenestro; klapfenestro = 3703 billenőablak 3700 30 
3701. falfenestro = 658 lefelé csúsztatható ablak 3701 30 
3702. klapebla (supre) fenestro ablak befelé billenő felsőrésszel; szellőző ablak 3702 30 
3703. baskulbenestro; klapfenestro = 3700 billenőablak 3703 30 
3704. ĉarpenta truso főszaruállás; fedélkötő; fedélszék; szaruzat 3704 01 
3705. laŭlonga trabo; laŭlonga truso szelemenfa; hosszgerenda 3705 01 
3706. portanta trabo; portanta truso tartógerenda; hordozó szerkezet 3706 01 
3707. transversa trabo; transversa truso kereszttartó; keresztmerevítés; kötőgerenda 3707 01 
3708. fermi reguligilon regulátor lezárása 3708 32 
3709. aŭtomata fermado de dariero (traknivela pasejo) vasúti sorompó önműködő zárás (vasúti 

átjáróban) 
3709 41 

3710. aŭtomata pordofermado önműködő ajtózárás 3710 30 
3711. aŭtomata signalilreiro = 553 jelző automatikus megálljra kapcsolása 3711 42 
3712. trafikĉesigo üzemeltetés leállítása, szüneteltetése; időszakos 

üzemelteteés 
3712 10, 20 

3713. dumnokta trafikĉesigo vonal forgalmának szüneteltetése (pl. éjszaka); 
éjszakai üzemszünet 

3713 23 
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3714. linia trafikĉesigo vonal kizárása a forgalomból 3714 10, 20 
3715. alpremiĝo de bremstraboj (trakbremso) = 7988 fékgerenda összeszorítása (vágányféknél) 3715 41 
3716. vartrafikĉesigo (stacio, fervojlinio) = 3718 árufuvarozási szolgálat beszüntetése 3716 12, 22 
3717. pasaĝertrafika ĉesigo (stacio, fervojlinio) = 3719 személyfuvarozási szolgálat beszüntetése 3717 11, 21 
3718. vartrafikĉesigo (stacio; fevojlinio) = 3716 árufuvarozási szolgálat beszüntetése 3718 12, 22 
3719. pasaĝertrafika ĉesigo (stacio; fervojlinio) = 3717 személyfuvarozási szolgálat beszüntetése 3719 11, 21 
3720. klaktintado csattog; zörög; kerepel; csörömpöl 3720 01 
3721. fervoja vasúti; vasúttechnikai 3721 00 
3722. feruta transporto = 9293 vasúti-kozúti kombinált fuvarozás 3722 22 
3723. pramo; pramŝipo (trajnoj, aŭtomobiloj) = 5841, 

9224 
komphajó (vonatok, közúti járművek 
szállítására) 

3723 00 

3724. signalila lumo jelzőfény 3724 42 
3725. signalila dorslumo jelző ellenörző fény 3725 42 
3726. trajnfina (signal)lumo zárjelző lámpa; zárlámpa (vonatvég kivilágítása) 3726 23, 30 
3727. trajnkapa (signal)lumo elülső fény a vonaton; vonat elejének a 

kivilágítása 
3727 23, 30 

3728. intermita lumo = 3730 villogó fény (jelző) 3728 42 
3729. flanka lumo oldalfény; határoló fény 3729 23, 30 
3730. intermita lumo = 3728 villogó fény (jelző) 3730 42 
3731. fantomlumo (fenomeno) fantomfény 3731 42 
3732. signalo por permesiva veturo = 5901 kiegészítő fény permessziv továbbhaladásra 3732 42 
3733. marklumo = 4937, 5900 helyzetjelző 3733 42 
3734. ladbendo (fera / ŝatala) szalagacél; acélpánt; abroncsacél 3734 01 
3735. deĵorplano (lokomotivejo) szolgálati beosztás; grafikus beosztás 3735 31, 60 
3736. internacia akompanfolio nemzetközi kísérőlevél 3736 12, 50 
3737. kargolisto raktanúsítvány; rakjegyzék 3737 12 
3738. nomradoslipo (kvitanco) ellenőrző szelvény; elszámolási jegy; (nyugta) 3738 12 
3739. kontofolio = 4879 elszámolási ív 3739 70 
3740. veturraporto (de trajnestro) = 7176 menetlevél, menetokmány 3740 20 
3741. esplorfolio = 1102 nyomozóirat 3741 12 
3742. reimput-folio (kontado) visszaterhelési jegyzék (könyvelés) 3742 70 
3743. transportkarto; transportletero rovatlap; kísérőjegyzék 3743 12 
3744. transportkarto por deĵorsendaĵo; transportletero 

por deĵorsendaĵo 
önkezelési fuvarlevél; kísérőlevél önkezelési 
küldeményhez 

3744 12 

3745. deĵorplantabelo = 8543 szolgálati terv; szolgálati beosztás 3745 60 
3746. geotekstilaĵo; traksidejŝirma tekstilaĵo  

= 351, 3747, 4273 
geotextília; műszaki textília; textil védőhuzat 3746 41 

3747. geotekstilaĵo; traksidejŝirma tekstilaĵo  
= 351, 3746, 4273 

geotextília; műszaki textília; textil védőhuzat 3747 41 

3748. kombinitaj signallumoj kombinált jelzési képek 3748 42 
3749. kontaktŝtopilo; ŝtopilo dugós csatlakozó; villásdugó; kapcsoló dugasz 3749 01 
3750. karto; slipo nyilvántartó karton; címke; cédula; lista 3750 00 
3751. tracea fosteto (trenmezurado) rúd; mérőrúd 3751 41 
3752. kuploŝtopilo kapcsolódugasz 3752 30 
3753. alvoka ŝtopilo hívódugó; csengetődugó (telefon) 3753 43 
3754. ranĝadslipo = 3761, 5122, 6338 tolatási jegyzék; rendezési jegyzék; gurítási 

jegyzék 
3754 22 

3755. kuŝ- /sid-lokrezervada vagonskemo = 2694 helybiztosítási diagram 3755 21 
3756. kunaŭskulta ŝtopilo; subaŭskulta ŝtopilo lehallgató dugó (telefon) 3756 43 
3757. horarlibro por kondukista personalo szolgálati menetrend (vonatkísérő személyzet 

részére) 
3757 20 

3758. horarekstrakto (por pasaĝeroj) menetrendi kivonat (utasok részére) 3758 11 
3759. konektoŝtopilo csatlakozó dugasz 3759 01 
3760. materialkarto; materialslipo anyagkarton; árujegy; címke (raktár) 3760 70 
3761. ranĝadslipo = 3754, 5122, 6338 tolatási jegyzék; rendezési jegyzék; gurítási 

jegyzék 
3761 22 

3762. UIC-direktivo UIC-döntvény 3762 00 
3763. personal-kartoteko személyzeti nyilvántartás 3763 60 
3764. regdrato (signalilo, trakforko) = 3775 vonóvezetékes állítás (jelző, váltó)  

??? vonóvezeték (művelet, vagy eszköz) 
3764 41, 42 

3765. kontaktodrato munkavezeték 3765 44 
3766. rigida kontaktodrato nem utánfeszített munkavezeték; rögzített 3766 44 
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kihorgonyzású munkavezeték 
3767. streĉata kontaktodrato utánfeszített munkavezeték 3767 44 
3768. pilotdrato működtető vezeték; vezérlő vezeték; ellenörző 

érpár; vizsgálóhuzal (távközlés) 
3768 01 

3769. distanctenilo; retenstango (kontaktodrato)  
= 753, 3381 

távtartó; nyomócső (felsővezeték) 3769 44 

3770. retrokondukta drato (elektro) áramvisszavezetés; visszatérő vezeték; negatív 
vezeték; nullvezeék; (Vt.) 

3770 01 

3771. kabloporta drato kábeltartó huzal; függesztőhuzal 3771 01 
3772. telegrafa drato táviróhuzal 3772 43 
3773. streĉodrato feszítő huzal 3773 44 
3774. trolea kontaktlineo = 3777 felsővezeték huzal (villamoshoz, trolibuszhoz) 3774 44 
3775. regdrato (signalilo, trakforko) = 3764 vonóvezetékes állítás (jelző, váltó)  

??? vonóvezeték (művelet, vagy eszköz) 
3775 41, 42 

3776. transversa pendosuspensio = 6605 kereszttartó sodrony 3776 44 
3777. trolea kontaktlineo = 3774 felsővezeték huzal (villamoshoz, trolibuszhoz) 3777 44 
3778. relstrio sínszál 3778 41 
3779. pakaĵrako poggyásztartó (háló) 3779 30 
3780. filtrilo szűrő 3780 01 
3781. aerfiltrilo légszűrő; levegőszűrő 3781 01 
3782. suĉfiltrilo szívószűrő; vákuumszűrő 3782 01 
3783. frekvencofiltrilo (elektro) frekvenciaszűrő (villamosság) 3783 01 
3784. glatiga filtrilo (elektro) kiegyenlítő szűrő; simítószűrő (villamosság) 3784 01 
3785. ondofiltrilo (elektro, radiotekniko) hullámszűrő; hullámcsapda  

(elektronika, rádiótechnika) 
3785 01 

3786. polvofiltrilo porszűrő; porszita; porleválasztó 3786 01 
3787. kantonfino = 8289 térközszakasz vége 3787 42 
3788. karbogruzo = 5545 daraszén; aprószén; porszén 3788 01, 32 
3789. reguligfajneco ??? reguligo etŝtupa (reguligilo ĉe 

elektra trakciilo) 
finomfokozatú szabályozás (villamos vontató-
jármű fokozatkapcsolónál) 

3789 01 

3790. elasta pendigo (kontaktodrato) = 3793, 8480, 
8492 

rugalmas munkavezeték felfüggesztés; csúszó 
munkavezeték felfüggesztés 

3790 44 

3791. relfiksado sur ŝpalo sínlekötés; sínleerősítés az alja  3791 41 
3792. rigida pendigo (kontaktodrato) = 8487 nem rugalmas munkavezeték felfüggesztés 3792 44 
3793. elasta pendigo (kontaktodrato) = 3790, 8480, 

8492 
rugalmas munkavezeték felfüggesztés; csúszó 
munkavezeték felfüggesztés 

3793 44 

3794. angulflekso; kuspo = 3796 törés; megtörés; kihajlás; kihajlítás 3794 01 
3795. flanka trakdeformiĝo; flanka trakdevio vágánykivetődés 3795 41 
3796. angulflekso; kuspo = 3794 törés; megtörés; kihajlás; kihajlítás 3796 01 
3797. ekstera randflanĝofaco nyomkarima külső felülete 3797 30 
3798. fajruja flankvando tűzszekrény oldalfal 3798 32 
3799. gvidfaco (de relkapo) sínszál belső futóéle 3799 41 
3800. interna radflanĝofaco nyomkarima belső felülete 3800 30 
3801. ringosparkado (ĉe kolektoro) körtűz (kommutátoron); kollektor-körtűz 3801 01 
3802. flanĝo karima; perem (cső) 3802 01 
3803. ŝaftoflanĝo tengelykarima; kerékagy karima 3803 01 
3804. krankobrako forgattyúkar; forgattyús tárcsa 3804 01 
3805. riglostango de pordo kapurögzítő (kitámasztó) rúd 3805 35 
3806. fleksosago (portkablo) belógás (vezeték); terhelés alatti behajlás 

mértéke (ívmagasság, húrmagasság) 
3806 01 

3807. arkosago (terenmezurado) ívmagasság; az ív ívmagassága; az ív nyílmagas-
sága (mérésügy) 

3807 41 

3808. gruobrako darugém; darukar 3808 00 
3809. origina fleksosago (kontaktodrato) előbelógás (munkavezeték) 3809 44 
3810. fleksosago de trabo lehajlás; behajlás (tartó gerendáknál) 3810 45 
3811. fleksebleco hajlékonyság; hajlíthatóság; flexibilitás 3811 01 
3812. fleksebleco de risorto rugóállandó; rugó rugalmasságának mértéke 3812 01  
3813. flaksebla junto hajlékony kapcsolat; rugalmas kapcsolat 3813 01 
3814. fleksebla kuplotubo hajlékony összekötőcső; hajlékony csőkapcsolat; 

hajlékony tömlőkapcsolat 
3814 01 

3815. fleksografo behajlásmérő felíróberendezés; behajlás rajzoló; 
fexigráf 

3815 01 
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3816. flekso behajlás; belógás; megereszkedés 3816 01 
3817. felekso de risorto rugó behajlása; rugó besüllyedése; rugójáték 3817 01 
3818. trafikvariado forgalomingadozéás 3818 10, 20 
3819. fluidaĵo por hidraŭlika transmisio = 4536 folyadékkapcsoló-olaj; hidraŭlikus hajtómű 

folyadék ??? 
3819 01, 33 

3820. trafikplifluigo forgalom folyamatossá tétele 3820 20 
3821. trafika flueco ??? flueca trafiko; trafiko daŭra  folyamatos forgalom 3821 20 
3822. devojiĝa flukso ??? szórási fluxus; szórt fluxus 3822 01 
3823. difekti troturne (ŝraŭbkanelon) = 3684 túlcsavar; megszakít (csavarmenetet) 3823 01 
3824. terŝvelado = 4298 talajlazulás 3824 40 
3825. sinkrona kondukado de trakciiloj = 5452, 8957 vontató járművek többes távvezérlése ??? 3825 33, 34 
3826. relvoja fundo alépítmény 3826 40 
3827. cilindrofundo hengerfenék 3827 01 
3828. amortiza fonduso amortizációs alap 3828 70 
3829. kasa monrezervo készpénz tartalék 3829 70 
3830. renoviga fonduso felújítási alap 3830 70 
3831. ekspluatkapitalo; funkcikapitalo; funkcia kapita-

lo 
működő tőke 3831 70 

3832. streniĝo; streno = 3078 erő; igénybevétel 3832 00 
3833. akcela forto gyorsító erő 3833 00 
3834. centrifuga forto centrifugális erő; röpítőerő 3834 00 
3835. centripeta forto centripetális erő; középponthoz húzó erő 3835 00 
3836. elektromova kontraŭforto ellenelektromos erő 3836 00 
3837. elektromova forto elektromotoros erő 3837 00 
3838. gvidforto (trakveturila movo) = 3091 terelőerő; vezetőerő (járműfutás) 3838 30 
3839. levpovumo (de gruo) = 6960 hordozóképesség; teherbírás; terhelhetőség 

(emelőberendezés) 
3839 00 

3840. supera forto vis major; véletlen esemény; elháríthatatlan 
esemény 

3840 50 

3841. portkapablo (konstruaĵoj) = 6966 teherbírás; terhelhetőség (építményeknél) 3841 40 
3842. rekonduka forto; retrotira forto visszatérítő erő; viszszaállító erő 3842 01 
3843. tordoforto csavaróerő; torziós erő 3843 01 
3844. kineta energio = 3244 mozgási energia; kinetikai energia 3844 01 
3845. pliampleksigo de trajno; plifortigo de trajno  

= 7530 
vonatmegerősítés 3845 20 

3846. ŝpalbormaŝino = 6206 talpfafúrógép 3846 41 
3847. fikspreze átalány; pausál 3847 10 
3848. varmforĝado melegkovácsolás 3848 01 
3849. batforĝado ütőkovácsolás; ejtő kovácsolás; süllyesztékes 

kovácsolás; odor kovácsolás 
3849 01 

3850. premforĝado préselő kovácsolás; sajtoló kovácsolás 3850 01 
3851. fridforĝado hideg kovácsolás 3851 01 
3852. rulprema forĝado hengerlő kovácsolás; kovácsolás odorhengerlés-

sel 
3852 01 

3853. manforĝado kézi kovácsolás 3853 01 
3854. marteladforĝado nyújtó kovácsolás 3854 01 
3855. stampoforĝado süllyesztékes kovácsolás; odorban kovácsolt 

munkadarab 
3855 01 

3856. kompaktiga forĝado tömörítő kovácsolás; zömítő kovácsolás 3856 01 
3857. doganformalaĵoj vámeljárások; vámelőírások 3857 50 
3858. itineraranĝo vágányútképzés; vágányút beállítás 3858 42 
3859. fend(et)iĝo repedésképződés; berepedezés; szétrepedezik 3859 01 
3860. personaltrejnado személyzet kiképzése 3860 60 
3861. simultana trajnformado egyidejü vonatösszeállítás (a körzetet kiszolgáló 

kezelő tehervonatok esetében) 
3861 22 

3862. trajnformado vonatösszeállítás 3862 20 
3863. aerodinamika formo áramvovalas forma; áramvonalas alak 3863 30 
3864. radaksosinsekvo = 467, 2817 tengelyelrendezés 3864 31 
3865. kruta ascendaĵo; kruta ramplo = 7155 meredek emelkedő/lejtő (rámpa) 3865 41 
3866. foso akna; gödör 3866 40 
3867. fosaĵo árok 3867 40 
3868. karborezervujo széntároló; szénbunker 3868 32 
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3869. muntadfoso = 3871 szerelőakna; szerelőcsatorna; munkagödör 3869 30 
3870. drenfosaĵo vízelvezető árok 3870 40 
3871. muntadfoso = 3869 szerelőakna; szerelőcsatorna; munkagödör 3871 30 
3872. skorifoso; skorioŝuta foso salakoló akna; salakoló gödör 3872 32 
3873. foso de rulplatformo tolópad-járás 3873 40 
3874. inspekta foso vizsgáló csatorna; munkacsatorna; munkagödör 3874 30 
3875. barelvagono = 10059 hordós tartálykocsi 3875 35 
3876. barelo hordó (fa vagy vas, 50-300 literes) 3876 00 
3877. fundamenta fosaĵo alapgödör; építési gödör 3877 40 
3878. ŝotroforko ágyazatvilla; kavicsvilla 3878 41 
3879. tarifmarĝeno díjszabási tételhatár 3879 12 
3880. motorvagono por bagaĝoj poggyász motorkocsi; árúszállító motorkocsi 3880 31 
3881. bagaĝvagono poggyászkocsi; paklikocsi 3881 35 
3882. hejtvagono = 3886, 10010 fűtőkocsi; fűtőkazán kocsi 3882 35 
3883. dogansigelebla bagaĝvagono; dogansigelebla 

bagaĝvagonkupeo; dogansigelebla bagaĝkupeo 
csomagtér vámzárral; vámzárolható csomagtér 3883 35, 50 

3884. bagaĝvagono pramŝipkonforma komphajókomfortos poggyászkocsi 3884 35 
3885. generatorvagono villamosáram-fejlesztő (fűtő)kocsi 3885 35 
3886. hejtvagono = 3882, 10010 fűtőkocsi; fűtőkazán kocsi 3886 35 
3887. ne dogansigelebla bagaĝvagono poggyászkocsi vámzár nélkül 3887 35, 50 
3888. trajnfina bagaĝvagono poggyászkocsi a vonat végén 3888 35 
3889. trajnbagaĝisto; trajnpakaĵisto poggyászkocsi kezelő 3889 35, 60 
3890. vagondisponigo (pasaĝer- kaj varvagonoj) kocsikiállítás (személy, teher) 3890 20 
3891. mufo (mekaniko) bélés; foglalat; tok, tokmány; persely (mechnika) 3891 01 
3892. kompenslado ĉe reljunto béléslemez sínillesztéshez 3892 41 
3893. fajrujo tűzszekrény 3893 32 
3894. dormejo por trajnpersonalo = 2898 vonatkísérő laktanya 3894 40, 60 
3895. fragila (surskribo sur pakumo) törékeny (felirat a csomagoláson) 3895 12, 22 
3896. kromkostoj = 1468 mellékdíj; mellékköltség 3896 12 
3897. stivadkostoj rakományrögzítési díj 3897 12 
3898. kargadkostoj rakodási díj 3898 12 
3899. trakcipersonalaj kostoj = 2530 mozdonyszemélyzet kölktségei 3899 70 
3900. depontakso (pakaĵoj) poggyászmegőrzési díj; megőrzési díj; ruhatári 

díj 
3900 11 

3901. konstrukostoj = 2531 építési költség 3901 70 
3902. dumtransportaj kromkostoj költségek útközben 3902 12 
3903. malkargadkostoj kirakási díj 3903 12 
3904. tranoktokostoj szállásköltség; éjszakai szállásköltség 3904 60 
3905. deĵorvojaĝaj elspezoj utazási költség; napidíj 3905 60 
3906. dogantaksoj vámköltség 3906 50 
3907. pakumkostoj csomagolási költségek 3907 12 
3908. kostoj por ĉehejma prenakcepto háztól elszállítási díj; felfuvarozási díj 3908 12 
3909. takso pri (eksped)registrado = 2934 fuvarokmány kiállítási díj 3909 70 
3910. bontenadkostoj = 1469, 2533 fenntartási költség; karbantartási költség 3910 70 
3911. establokostoj = 1470, 2534 létesítési költségek 3911 70 
3912. ekspertizkostoj szakértői díj 3912 50 
3913. ekspluatkostoj = 1471, 2535 üzemi költségek; működési költségek 3913 70 
3914. kostoj por doganaj formalaĵoj vám mellékdíjak 3914 50 
3915. registradtakso (en stacio) állomási kezelési költségek 3915 12 
3916. ĝeneralaj kostoj általános jellegű költségek 3916 70 
3917. investokostoj = 1473, 2537 beruházási kiadások 3917 70 
3918. kostoj por ĝishejma liverado házhoz szállítási díj; elfuvarozási díj 3918 12 
3919. luprezo (staplotereno) = 7254 bérleti díj 3919 10 
3920. luprezo (varvagono)= 7255 kocsibér 3920 12 
3921. staplotakso = 2937, 5333 raktározási díj; fekbér 3921 12 
3922. salajrokostoj = 2538 személyzeti költségek; bérköltségek 3922 70 
3923. manipuladtakso = 2951 árukezelési díj 3923 12 
3924. materialkostoj = 2540 anyagköltségek 3924 70 
3925. renovigokostoj = 1475, 2541 felújítási költségek 3925 70 
3926. riparkostoj = 2542 javítási költségek 3926 70 
3927. vagonrestada takso = 2944, 8377, 8699 kocsiálláspénz; álláspénz 3927 12 
3928. trakciadkostoj = 2543 vontatási (energia)költségek 3928 70 
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3929. transdontakso = 2948 átruházázsi illeték; forgalmi illeték 3929 70 
3930. transkargadtakso = 2947 átrakási díj 3930 12 
3931. frajto; transportkostoj (vartrafiko) fuvardíj; szállítási költség; fuvarköltség 3931 12 
3932. biletprezo; veturkostoj (pasaĝeroj) menetdíj; személyfuvarozási díj 3932 11 
3933. cindrofulgo szénsalak; pernye(füstkamrából) 3933 32 
3934. senpage mentes; vám- és illetékmentes 3934 12 
3935. senpaga bagaĝopezo útipoggyász szbadsúlya 3935 11 
3936. liberpezo szabadsúly 3936 12 
3937. frajtlibera = 3608 díjmentes; fuvardíjmentes 3937 12 
3938. traveturi trakforkon aŭ trakokrucaĵon áthaladás a váltón ??? kitérőn 3938 30, 41 
3939. signalilo: preterpaso ĉe haltindika signalilo megállj állású jelző meghaladása 3939 23, 42 
3940. signalio: preterpaso ĉe veturindika signalilo szabad állású jelző mellett elhalad 3940 23, 42 
3941. afrankite; FRI bérmentve; bérmentett; franko 3941 12 
3942. afrankite ĝishejme; fri-hejmo bérmentve házig 3942 12 
3943. fri-dogano vámmentes 3943 12 
3944. afrankite ĝis landlimo; fri-landlimo határig bérmentve 3944 12 
3945. fri-destinstacio = 3947 rendeltetési állomásig bérmentve 3945 12 
3946. fri-ekspedstacio = 3948 feladási állomásig bérmentve 3946 12 
3947. fri-destinstacio = 3945 rendeltetési állomásig bérmentve 3947 12 
3948. fri-ekspedstacio = 3946 feladási állomásig bérmentve 3948 12 
3949. frajtlibera; fri-frajto fuvardíj bérmentve; bérmentesített 3949 12 
3950. fri-destinloko rendeltetési helyig bérmentve 3950 12 
3951. fri-ĉiuj kostoj összes költség bérmenteve 3951 12 
3952. fraŭdpasaĝero = 7680 potyautas; menetjegy csaló 3952 10 
3953. bremso fék 3953 30 
3954. ŝraŭbosekurigilo biztosítás; rögzízés (csavaranyáé, csavaré) 3954 01 
3955. rapidaga bremso  gyorsfék 3955 30 
3956. aerodinamika bremso aerodinamikai fék 3956 30 
3957. pneŭmata bremso = 4007 légnyomásos fék 3957 30 
3958. funkciadpreta bremso üzemkész fék 3958 30 
3959. aŭtomata bremso önműködő fék 3959 30 
3960. laŭŝarĝe adaptiĝanta bremsado = 3963 önműködő szabályozóval el-látott raksúlyfékező 

fékberendezés 
3960 30 

3961. aŭtomata grade loziga bremso = 3988, 4002 fokozatosan oldó önműködő légnyomásfék / 
légfék 

3961 30 

3962. aŭtomata negrade loziga bremso = 3974, 4003 fokozatosan nem oldó önműködő légnyomásfék 
/ légfék 

3962 30 

3963. laŭŝarĝe adaptiĝanta bremsado = 3960 önműködő szabályozóval elátott raksúlyfékező 
fékberendezés 

3963 30 

3964. blokita bremso behúzott fék 3964 30 
3965. trakbremso ĉe ranĝadmonteto gurítódombi fék 3965 41 
3966. kontinua bremso ??? átmenő fék ??? 3966 30 
3967. kontinua bremso en pozicio „vartrajno” átmenő fék tehervonati állásban 3967 30 
3968. kontinua bremso en pozicio „pasaĝertrajno” átmenő fék személyvonati állásban 3968 30 
3969. kontraŭpeza bremso vetősúlyos kézifék 3969 30 
3970. vapora kontraŭdirekta bremsado 

kontraŭdirekta vaporbremsado 
ellengőz fék 3970 32 

3971. kirlokurenta bremso örvényáramú fék 3971 30 
3972. kurtcirkvita bremso rövidzárfék 3972 30 
3973. difektita bremso hibás fék 3973 30 
3974. aŭtomata negrade loziga bremso = 3962, 4003 fokozatosan nem oldó önműködő légnyomásfék 

/ légfék 
3974 30 

3975. diferenciala bremso differenciálfék 3975 30 
3976. kroma pneŭmata bremso ??? közvetlen fék ??? 3976 30 
3977. diska bremso tárcsafék 3977 30 
3978. bremso kun duobla bloko kettős féktuskós fék 3978 30 
3979. dinamika bremso dinamikus fék 3979 30 
3980. elektra bremso elektrodinamikus fék 3980 30 
3981. elektromagneta bremso elektromágneses fék 3981 30 
3982. elektromagneta relefika bremfo mágneses sínfék 3982 30 
3983. elektromagneta radbremso elektromágneses kerékfék 3983 30 
3984. elektropneŭmata bremso elektropneumatikus fék 3984 30 
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3985. ranĝadmontetpieda trakbremso = 4006 völgyi fék; lassító fék (gurítódomb) 3985 41 
3986. frota bremso súrlódó fék 3986 41 
3987. elektrohidraŭlika bremso (tipo Froude) Froude-fék; hidraulikus őrvényáramú fék 3987 01 
3988. aŭtomata grade loziga brenso = 3961, 4002 fokozatosan oldó önműködő légnyomásfék / 

légfék 
3988 30 

3989. grandpovuma bremso nagy teljesítményű fék 3989 30 
3990. hidraŭlika bremso hidraulikus fék; folyadékfék 3990 30 
3991. hidrokineta bremso 

hidrokineta bremso = 039910 
hidrodinamika bremso = 039911 

hidrokinetikai fék ??? 3991 30 

3992. oleoprema bremso = 4004 hidropneomatikus fék (olajfék) 3992 30 
3993. fiksada bremso rögzítőfék 3993 30 
3994. neelĉerpebla bremso kimeríthetetlen fék 3994 30 
3995. neuzebla bremso üzemképtelen fék; használhatatlan fék 3995 30 
3996. eksterfunkcia bremso kiiktatott fék 3996 30 
3997. levumilbremso emelőkaros fék; emeltyűs fék 3997 35 
3998. manbremso kézifék 3998 30 
3999. funkciigebla manbremso de la grundo földről kezelhető kézifék 3999 35 
4000. bremso kun mankranko = 4020 kézifék forgattyúval 4000 35 
4001. haŭlmekanismo (manovrado) önműködő fékező és kocsivontató berendezés 

(tolatás) 
4001 41 

4002. aŭtomata grade loziga brenso = 3961, 3988 fokozatosan oldó önműködő légnyomásfék / 
légfék 

4002 30 

4003. aŭtomata negrade loziga bremso = 3962, 3974 fokozatosan nem oldó önműködő légnyomásfék 
/ légfék 

4003 30 

4004. oleoprema bremso = 3992 hidropneomatikus fék (olajfék) 4004 30 
4005. artika glitŝubremso, artika magnet-trakbremso osztott mágnese sínfék 4005 30 
4006. ranĝadmontetpieda trakbremso = 3985 völgyi fék; lassító fék (gurítódomb) 4006 41 
4007. pneŭmata bremso = 3957 légfék 4007 30 
4008. trajnfina bremso zárfék 4008 23, 30 
4009. regenera bremso visszatápláló fék 4009 34 
4010. reostata bremso dinamikus ellenállásfék; villamos fék 4010 33, 34 
4011. bendobremso szalagfék 4011 30 
4012. bloka pneŭmata bremso  tuskós légfék 4012 30 
4013. rezerva bremso segédfék; kiegészítő fék 4013 30 
4014. tambura bremso dobfék 4014 30 
4015. danĝerbremso = 8141, 8236 vészfék 4015 23, 30 
4016. vaporprema bremso gőzfék 4016 32 
4017. vakua bremso légűrfék 4017 30 
4018. manbremso kun ŝraŭboŝafto csavarorsós kézifék; orsós kézifék 4018 35 
4019. trajnfina manbremso  kézifék a jelzőkocsin (a vonat végén) 4019 23, 35 
4020. bremso kun mankranko = 4000 kézifék forgattyúval 4020 35 
4021. envagona bremso kun manrado vagonon belüli fék kézikerékkel 4021 35 
4022. trakbremso vágányfék 4022 41 
4023. kirlokurenta trakbremso 

kirlokurenta trakbremso = 040230 
kirlokurenta relefika bremso = 040231 

örvényáramú vágányfék ??? 4023 41 

4024. makzelbremso; trakbremso ĉefa ranĝmonteta gerendás vágányfék 4024 41 
4025. ĉefa ranĝadmonteta trakbremso völgyfék 4025 41 
4026. sekundara direkt-traka trakbremso irányvágány-fék 4026 41 
4027. bremsado fékezés; fékezési folyamat 4027 30 
4028. ranĝadbremsado por vagonardisigo ??? lefékezés; megfékezés (gurításnál) ??? 4028 20 
4029. bremsado laŭ alproksimiĝrapido kifuttató fékezés; ráfuttató fékezés 4029 30 
4030. ĝishalta bremsado megállító fékezés; állvatartás 4030 30 
4031. laŭŝarĝa bremsado = 4034, 4049 raksúlyfékezés 4031 30 
4032. aŭtomata radblokado (ranĝado) = 3298 automatikus fékezés (gurításnál) 4032 22, 40 
4033. maksimuma bremsado = 4042 teljes fékezés 4033 30 
4034. laŭŝarĝa bremsado = 4031, 4049 raksúlyfékezés 4034 30 
4035. simultana bremsado egyidejű fékezés 4035 30 
4036. sinsekve kombinita bremsado folyamatos, egyámst követő fékezés; sorozatos 

fékezés 
4036 30 

4037. bremsado kontraŭ drivo féksúly eloszlása a vonatvégek-re; vonatvégek 4037 23, 30 
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befékezése 
4038. dinamika bremsado dinamikus fékezés 4038 30 
4039. elektra bremsado villamos fékezés; elektrodinamikus fékezés 4039 30 
4040. interspaciga bremsado (ranĝado) fékezés adott távolságon  4040 20 
4041. bremsado laŭ liniokondiĉoj fékezés a pályaviszonyoktól függően 4041 20, 30 
4042. maksimuma bremsado = 4033 teljes fékezés 4042 30 
4043. antaŭkalkulita bremsado (SNCF) átalányfék-számítás 4043 23, 30 
4044. grada malrapidiĝo szakaszos fékezés; fokozatos fékezés, lassulás 4044 30 
4045. mistempa bremsado rosszul időzített fékezés 4045 30 
4046. descendkaŭza bremsado sebességtartó fékezés (lejtőn) 4046 23 
4047. cela bremsado (celbremsado) = 8820 célfékezés 4047 22 
4048. pneŭmata bremsado légnyomásos fékezés 4048 30 
4049. laŭŝarĝa bremsado = 4031, 4034 raksúlyfékezés 4049 30 
4050. lantiga bremsado lassító fékezés 4050 20, 30 
4051. regenera bremsado visszatápláló fék 4051 34 
4052. reostata bremsado ellenállásfékezés 4052 33, 34 
4053. senskua bremsado folyamatos fékezés; síma fékezés 4053 30 
4054. normala bremsado üzemi fékezés 4054 20, 30 
4055. laŭtara bremsado saját tömeggel arányos fékezés (raksúlyváltó 

üres állásban) 
4055 23, 35 

4056. danĝerbremsado vészfékezés; gyorsfékezés 4056 23, 30 
4057. bremsi = 7995 fékezni 4057 30 
4058. trakbremsisto sínfék kezelő 4058 20, 60 
4059. dumtransporta pezperdo = 2273, 2379 súlycsökkenés útközben 4059 12, 22 
4060. frekvenco; veturfrekvenco (ofteco) közlekedési gyakoriság 4060 20 
4061. frekvenco (oscilado) frekvencia; periódusszám (rezgés) 4061 01 
4062. impulsa frekvenco ??? frekvenco de impulsoj; 

sinsekvo de impulsoj 
impulzusfrekvencia 4062 01 

4063. portanta frekvenco vivőfrekvencia 4063 01, 43 
4064. okupateco de pasaĝertrajnoj személyvonatok kihasználtsága 4064 11 
4065. stringbendo; stringringo zsugorgyűrű; felzsugorított abroncsgyűrű; 

melegen felhúzott abroncsgyűrű 
4065 01 

4066. stringringo de bremsohoso féktömlő szorító bilincs 4066 30 
4067. stringe fiksi rázsugorítani (abroncs melegen történő 

felhuzásával) 
4067 01 

4068. flankvanda listelo (varvagono) oldalfalszegély 4068 35 
4069. sintrado tömörít; zsugorít 4069 01 
4070. doganlimo vámhatár 4070 50 
4071. frotado súrlódás 4071 01 
4072. frotpeco ĉe kontaktorelo csúszóbetét (áramvezető sínen) 4072 34 
4073. glitkontaktilo (kontaktodrato) 

= 717, 723, 6360 
áramszedő csúszóbetét 4073 34 

4074. fumo füst 4074 01 
4075. fumsorbilo = 383 füstnyelő; füstemésztő (készülék) 4075 01 
4076. funikularo; kablotramo  drótkötélpálya; sikló 4076 00 
4077. radakspivoto tengelycsap 4077 30 
4078. ekstera radakspivoto = 4080 külső vezetésű, csapágyazású tengelycsap 4078 30 
4079. interna radakspivoto = 4081 belső vezetésű, csapágyazású tengelycsap 4079 30 
4080. ekstera radakspivoto = 4078 külső vezetésű, csapágyazású tengelycsap 4080 30 
4081. interna radakspivoto = 4079 belső vezetésű, csapágyazású tengelycsap 4081 30 
4082. fandogardilo (elektro) = 6400 olvadóbetét; olvadó biztosító (villamosság) 4082 01 
4083. kornfandaĵo (elektro) szarvas biztosító 4083 01 
4084. kontraŭsupertensia fandogardilo túlfeszültség biztosító 4084 01 
4085. limprofilo (fervojo) űrszelvény 4085 30, 40 
4086. estonta limprofilo jövőbeni űrszelvény 4086 30 
4087. karga limprofilo = 4090, 6896 rakminta; rakszelvény 4087 22, 30 
4088. kineta limprofilo kinematikai űrszelvény ??? fotóeljárással megha-

tározott űrszelvény 
4088 30 

4089. limprofilo por elektrizita trako villamos űrszelvény; űrszelvény villamosított 
vonalon 

4089 40 

4090. karga limprofilo = 4087, 6896 rakminta; rakszelvény 4090 22, 30 
4091. limprofilo por veturiloj = 4104, 6897 járműszelvény; szerkesztési szelvény 4091 30 
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4092. ŝpalnoĉa adzadkalibrilo = 4101 kapacsolási sablon; vájolási sablon 4092 41 
4093. liberspaca limprofilo = 4096, 6898 űrszelvény szabadon tartandó mérete 4093 40 
4094. kontrolilo de kargoprofilo = 6613 rakminta (rakományok méretellenőrzése) 4094 23, 40 
4095. liberspaca limprofilo por ku-rentodeprenilo áramszedő űrszelvény (villamosított vonalon) 4095 34, 44 
4096. liberspaca limprofilo = 4093, 6898 űrszelvény szabadon tartandó mérete 4096 40 
4097. ĝenerala limprofilo nemzetközi űrszelvény; szabad űrszelvény; 

általános űrszelvény 
4097 30 

4098. limprofilo por kontaktoreloj áramvezető sín űrszelvénye 4098 41, 44 
4099. reduktita limprofilo = 7718 szűkített űrszelvény; űrszelvény hiány 4099 40 
4100. limprofilo por ŝoseaj veturiloj közúti jármű szerkesztési szelvény; szerkesztési 

szelvény, közúti járműveké 
4100 00 

4101. ŝpalnoĉa adzadkalibrilo = 4092 kapacsolási sablon; vájolási sablon 4101 41 
4102. statika limprofilo statikus űrszelvény 4102 30 
4103. internacia limprofilo por vetu-riloj = 4105 tranzit szelvény 4103 30 
4104. limprofilo por veturiloj = 4091, 6897 járműszelvény; szerkesztési szelvény 4104 30 
4105. internacia limprofilo por veturiloj = 4103 tranzit szelvény 4105 30 
4106. pilotbastono = 783 vonatbot (egyvágányú pálya vonalbiztosítására) 4106 20 
4107. grandpeca karbo diószén 4107 32 
4108. laŭlonga hejtkanalo (pasaĝervagono) kocsi oldalfalán végigfutó fűtővezeték 4108 35 
4109. balgoŝirma lado szufflé (védő)lemez 4109 30 
4110. galerio (tunelo) galéria; árkád; fedett folyosó (alagút) 4110 45 
4111. drengalerio vízgyűjtő (alagútban) 4111 45 
4112. drengalerio por  akvodefluado vízelvezető csatorna (fedett) 4112 45 
4113. kunliga galerio összekötő járat/átjáró; összekötő alagút 4113 45 
4114. kontraŭlavanga galerio lavinafogó védőgaléria 4114 45 
4115. kontraŭneĝa galerio hóvédmű (mesterséges) ??? 4115 45 
4116. esplortunelo = 9459 próbavágat (alagút) 4116 45 
4117. esplorgalerio felderítő vágat; kutatóvágat 4117 45 
4118. servotunelo = 9460 szolgálati alagút 4118 45 
4119. frotrulilo dörzskerék; dörzshenger; súrlódó görgő; 

frikciós görgő 
4119 01 

4120. gvidrulilo (pordo) vezetőgörgő; ajtóvezető görgő 4120 35 
4121. pordorulilo ajtógörgő 4121 35 
4122. vetura rulo futógörgő 4122 35 
4123. rulpolurado per premruliloj simító görgőzés; görgőzéssel történő fényesítés 4123 01 
4124. rulpoluri per premruliloj görgőzéssel políroz; görgőzéssel fényesít 4124 01 
4125. vertikala moviĝo (galopmovo) = 5806 függőleges lengés 4125 30 
4126. streĉopulio feszítőgörgő (pl. hajtószíj) 4126 44 
4127. rapidumgamo (de veturiloj) sebességtartomány (járművek esetén) 4127 30 
4128. parkadtrako = 9766, 9798 tárolóvágány 4128 20, 41 
4129. parkado tárolás 4129 20 
4130. garaĝo; remizo (konstruaĵo) garázs; kocsitároló helyiség 4130 40 
4131. interstacia devanctrako = 3582, 9747, 9467 megelőző vágány; kitérővágány (vonalon) 4131 20, 41 
4132. ĉestacidoma parkado = 1959, 6058, 6106 vasútállomási (gépkocsi) parkoló 4132 11, 40 
4133. rekte alveturebla parkadtrako = 4136 egy oldalról, csúccsal szemben közvetlenül 

bejárhtó tárolóvágány 
4133 20 

4134. ambaŭflanke alveturebla parkadtrako tárolóvágány kétoldali be- és kijárati 
lehetőséggel 

4134 20 

4135. trakokonverĝa limpunkto = 2289 ??? határjel ??? biztonsági határ 4135 41 
4136. rekte alveturebla parkadtrako = 4133 egy oldalról, csúccsal szemben közvetlenül 

bejárhtó tárolóvágány 
4136 20 

4137. retropuŝa parkado tárolóvágányra menet visszatolással 4137 20 
4138. retroveture atingebla parkadtrako félreállásra szolgáló tárolóvágány 4138 20 
4139. rekte elveturebla parkadtrako  tárolóvágány közvetlen kijárási lehetőséggel  4139 20 
4140. garantiita trafikamplekso garantált nagyságú forgalom 4140 12 
4141. vagonbaŝa ligŝnuro ponyvarögzítő kötél; tetőponyva rögzítő kötél 4141 35 
4142. entrajna biletkontrolisto; konduktoro 

(trajnakompanisto) = 1904, 2082 
ellenőr; utazó ellenőr; kalauz 4142 20, 60 

4143. bariergardisto sorompókezelő; sorompóőr 4143 23, 60 
4144. balustrado korlát; karfa 4144 30, 40 
4145. magazenisto = 5334 raktáros; anyagkiadó 4145 60, 70 
4146. sidlokrezervada tabulo helyfoglaltság jelző kártya tartója 4146 35 
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4147. kantoniga regejestro = 7946 térközőr 4147 42, 60 
4148. relvojgardisto = 162 vonalbejáró; pályaőr 4148 41, 60 
4149. gardado (traknivela pasejo); gardado de trakni-

vela pasejo 
vasúti őrszolgálat (pályaszintbeni útátjárónál) 4149 23 

4150. stacio  állomás; pályaudvar 4150 10, 20, 40 
4151. bestotrinkiga stacio itatóállomás 4151 22, 40 
4152. bestoproviza stacio = 4217 etetőállomás (állatok) 4152 22, 40 
4153. haltstacio (trajno) állomás, ahol a vonat (menetrend szerint) megáll 4153 10, 20 
4154. vojaĝinterrompa stacio (pasaĝero) útbaeső állomás; állomás, ahol az utas 

megszakítja az utazást 
4154 11, 21 

4155. destinstacio célállomás; rendeltetési állomás; fogadó állomás 4155 10, 20 
4156. hejmstacio honállomás 4156 20, 30 
4157. sendependa stacio független állomás; önálló állomás 4157 10, 20, 60 
4158. dukurenta stacio kétféle feszültséggel villamosított állomás 4158 20, 44 
4159. traire disforka stacio elágazó állomás 4159 20 
4160. veturprete parkita üzemképesen leállított 4160 30 
4161. centra stacio; ĉefstacio = 4215 központi pályaudvar; főpályaudvar 4161 10, 20 
4162. centra varstacio gyűjtő- és elosztóállomás 4162 12, 22 
4163. centra kontadstacio anyaállomás, amely több állomás elszámolását 

végzi; könyvelési központ; központi elszámoló 
állomás 

4163 10, 70 

4164. datenkolekta stacio (centralizita direktado de la 
vartrafiko) 

adatfelvevő állomás (központi áruirányítás) 4164 22 

4165. karbostacio szénállomás 4165 12, 22 
4166. trajnodevanca stacio = 4177 megelőzési állomás 4166 20, 40 
4167. komuna stacio közös állomás 4167 10, 20, 60 
4168. tensioŝanĝa stacio áramellátó állomás; vontatási áramnemváltó 

állomás 
4168 20, 44 

4169. pecvarokolekta stacio darabárugyűjtő állomás 4169 22, 60 
4170. ŝpurĵanĝa stacio nyomtávváltó állomás 4170 20, 40 
4171. konekse disforka stacio csatlakozó állomás 4171 10, 20 
4172. kruciĝostacio; trajnkruciĝa stacio keresztezési állomás 4172 20, 40 
4173. stacio: sakstacio = 4196 fejállomás 4173 20, 41 
4174. doganstacio = 4182 vámállomás; vámkezelő állomás 4174 12, 22 
4175. ekspedstacio feladási állomás 4175 12, 22 
4176. ekvojaĝa stacio kiindulási állomás 4176 11, 21 
4177. trajnodevanca stacio = 4166 megelőzési állomás 4177 20, 40 
4178. destinstacio = 4180 rendeltetési állomás; fogadó állomás; célállomás 4178 12, 22 
4179. destinstacio laŭ transportletero fuvarlevél szerinti rendeltetési állomás 4179 12, 22 
4180. destinstacio = 4178 rendeltetési állomás; fogadó állomás; célállomás 4180 12, 22 
4181. trajndisiga stacio = 4184 vonat feloszlató állomás 4181 20 
4182. doganstacio = 4174 vámállomás; vámkezelő állomás 4182 12, 22 
4183. landlima trajntransprena stacio átadó állomás; átmeneti határállomás; üzemváltó 

állomás 
4183 10, 20 

4184. trajndisiga stacio = 4181 vonat feloszlató állomás 4184 20 
4185. eldona stacio (bileto) kiadó állomás (jegy) 4185 10, 70 
4186. haltstacio (trajno) = 3439 tartózkodási állomás 4186 20 
4187. plurnivela stacio (je kruciĝantaj kinioj) felsőszintes állomás (egymást merőlegesen 

keresztező vonalak) 
4187 20, 40 

4188. ekspedstacio feladási állomás 4188 10, 20 
4189. fermita stacio (trafiko) zárt állomás; forgalom elől zárt állomás 4189 10, 20 
4190. pramŝipa stacio kompállomás 4190 41 
4191. riverhavena stacio folyami kikötő pályaudvar 4191 12, 22 
4192. trajnformada stacio vonatösszeállító állomás; vonatképző állomás 4192 20 
4193. landlima stacio határállomás 4193 10, 20 
4194. tagnokte kunpersonala stacio = 4213 személyzettel folyamatosan ellátott állomás 4194 10, 20, 60 
4195. de stacio al stacio állomástól állomásig 4195 20, 42, 43 
4196. stacio: sakstacio = 4173 fejállomás 4196 20, 41 
4197. enlanda stacio belföldi állomás 4197 10, 20 
4198. interstacio közbenső állomás 4198 10, 20 
4199. intermodala stacio = 4208 átrakó állomás (kombinált forgalom) 4199 10, 20, 40 
4200. fervojnodo; kuniĝstacio csomóponti állomás; csatlakozó állomás 4200 10, 20 
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4201. varstacio teherpályaudvar 4201 12, 22, 40 
4202. grandbazara stacio = 5459 vásártelepi vasútállomás 4202 12 
4203. marhavena stacio tengeri kikötői pályaudvar 4203 10, 20 
4204. stacio por varoj laŭ akcelita reĝimo gyorsáru kezelő állomás 4204 12, 22 
4205. mineja stacio bányaállomás 4205 12, 22 
4206. pasaĝer- kaj varstacio vegyes állomás (személyszállításra és teherfuva-

rozásra megnyitott) 
4206 10, 20 

4207. plurtaska stacio (vartrafiko SNCF) 
 

többfunkcios állomás (az SNCF-nél a gyenge 
forgalmú területeken különféle árufuvarozási 
feladatot lát el) 

4207 12, 22, 40 

4208. intermodala stacio = 4199 átrakó állomás (kombinált forgalom) 4208 10, 20, 40  
4209. dumtempe senpersonala stacio = 4229 időszakosan személyzet nélküli állomás 4209 10, 20, 60 
4210. ekstertarifa stacio díjszabásba nem felvett állomás 4210 12 
4211. originstacio kiindulási állomás; eredeti állomás 4211 10, 20 
4212. trapasebla stacio átmeneti állomás 4212 10, 20 
4213. tagnokte kunpersonala stacio = 4194 személyzettel folyamatosan ellátott állomás 4213 10, 20, 60 
4214. plurnivel stacio (je paralelaj linioj) többemeletes állomás (párhuzamosan futó 

vonalak) 
4214 20, 40 

4215. ĉefstacio; centra stacio = 4161 központi pályaudvar; főpályaudvar 4215 10, 20 
4216. dependa stacio (centralizita kontadservo) alárendelt állomás; számfejtőségnek alárendelt 

állomás 
4216 10, 70 

4217. bestoproviza stacio = 4152 etetőállomás (állatok) 4217 22, 40 
4218. trakaro por retroveturo ??? fordulóállomás ??? 4218 20, 40 
4219. reregistrada stacio átrovatoló állomás 4219 10, 70 
4220. reekspeda stacio újrafeladó állomás; reexpediáló állomás 4220 12, 22 
4221. glacioproviza stacio utánjegelő állomás 4221 12, 22 
4222. trafikreguliga stacio (armeaj transportoj) irányító állomás (katonai szállítás) 4222 20 
4223. lokomotivŝanĝa stacio = 6471, 7405 mozdonyváltó állomás 4223 20, 31 
4224. parkada stacioparto tároló állomásrész ??? 4224 20, 30 
4225. distribua stacio (vakvagonoj) elosztó állomás (üres kocsi) 4225 22 
4226. tarifa stacio, entarifa stacio díjszabásba felvett állomás 4226 12 
4227. kamionstacio (varoj) teherpályaudvar (közúti) 4227 12, 40 
4228. aŭtobusstacio (pasaĝeroj) autóbusz pályaudvar 4228 11, 40 
4229. dumtempe senpersonala  stacio = 4209 időszakosan személyzet nélküli állomás 4229 10, 20, 60 
4230. sateltstacio nem csomóponti állomás; kisegítő állomás; 

szatelit állomás 
4230 10, 20 

4231. trajnfiniĝa stacio = 8778 végállomás  4231 10, 20 
4232. liniokomenca stacio fejállomás; fejpályaudvar; szakaszkezdő állomás 4232 10, 20 
4233. transkargada stacio átrakó állomás 4233 10, 20  
4234. transitstacio tranzitállomás 4234 10, 20 
4235. ranĝadstacio = 9412 rendezőpályaudvar 4235 22, 40 
4236. ambaŭsencuma ranĝadstacio = 4238, 9414, 

9417 
kétirányú rendezőpályaudvar 4236 22, 40 

4237. ranĝadstacio por pergravita ranĝado = 9416 gurítódombos rendezőpályaudvar 4237 22, 40 
4238. ambaŭsencuma ranĝadstacio = 4236, 9414, 

9417 
kétirányú rendezőpályaudvar 4238 22, 40 

4239. ebena ranĝadstacio = 9420 síktolatásos rendezőpályaudvar 4239 22, 40 
4240. dekliva ranĝadstacio = 9421 folyamatos esésü rendezőpályaudvar 4240 22, 40 
4241. pasaĝerstacio személypályaudvar 4241 11, 21, 40 
4242. parki trajnon (pro devanco) vonatot kitérő pályára vezet 4242 20 
4243. garnado per kusinetalojo (kusinetoj) = 7367 fehérfém kiöntés; bélelés (csúszóágyé) 4243 01, 30 
4244. interna tegaĵo (pasaĝervagonoj) belső burkolat (személykocsi) 4244 30 
4245. garnaĵo el fajrorezistaj brikoj tűzálló bélésfalazat; kemencebélelés 4245 01, 32 
4246. balastado vágánybeágyazás 4246 41 
4247. ŝtopgarnaĵo tömítőanyag; tömítés (vízhatlan…) 4247 01 
4248. elektra fitingo ??? villamos szerelvények 4248 90 
4249. bremsgarnaĵo fékbetét 4249 30 
4250. fitingo por akvonivela indikilo vízállásmutató fej; vízállás-mutató garnitúra 4250 01 
4251. blankaloja garnaĵo fehérfém bélés; fehérfém kiöntés 4251 01 
4252. pneŭmata fitingo légvezeték szerelvény(ek) ??? 4252 90 
4253. sidlokremburaĵo (pasaĝervagonoj) = 7499 ülések kárpitozása 4253 30 
4254. gasoleo (por dizelo) = 4260 gázolaj; dízelolaj 4254 01, 33 
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4255. tordita trako ??? síktorzulás; féloldali vágánysüppedés ??? 4255 41 
4256. ebentordiĝo ??? görbülés; torzulás; kihajlás; kivetődés ??? 4256 01 
4257. vobleco de rado = 9824 kerék oldaljátéka; kerék oldalütése 4257 30 
4258. tordiĝo de veturilo jármű elcsavarodása 4258 30 
4259. tordiĝo de trako vágánykivetődés 4259 41 
4260. gasoleo (por dizelo) = 4254 gázolaj; dízelolaj 4260 01, 33 
4261. videblec-obstaklo = 5890 látáskorlátozottság; korlátozott, gátolt belát-

hatóság 
4261 23, 42 

4262. arkogeneratoro ívgenerátor; ívgerjesztő; Pulsen-generátor 4262 01 
4263. liberpiŝta generatoro (gasturbino) szabaddugattyús generátor (gázturbina) 4263 01, 33 
4264. hejtvaporgenerilo gőzfejlesztő; gőzgenerátor (fűtéshez) 4264 01, 30 
4265. dinamo; generatoro (kurentoproduktilo) = 2972 dinamó; generátor (áramfejlesztő) 4265 01 
4266. radakspelata generatoro tengelygenerátor; tengelyről hajtott generátor 4266 30 
4267. apartekscita dinamo, generatoro = 2974, 4268 

aparte ekscita ??? 
külső gerjesztésű dinamó; külső gerjesztésű 
generátor 

4267 01 

4268. apartekscita dinamo, generatoro = 2974, 4267 
aparte ekscita ??? 

külső gerjesztésű dinamó; külső gerjesztésű 
generátor 

4268 01 

4269. ĉefgeneratoro főgenerátor 4269 01, 33 
4270. ŝuntekscita dinamo, generatoro = 2976 mellékáramkörü dinamó, generátor; söntdinamó 4270 01 
4271. rivolumetro = 2977 tahimetrikus generátor; fordulatmérő dinamó 4271 01, 30 
4272. inĝenierfako építőmérnökség; mérnökség 4272 01, 40 
4273. geotekstilaĵo; traksidejŝirma tekstilaĵo 

= 351, 3746, 3747 
geotextília; műszaki textília; textil védőhuzat 4273 41 

4274. stakigebla (manipulado) felhalmozható; egymásra rakható (csomag, láda, 
konténer stb.) 

4274 01 

4275. stakigo (manipulado) felhalmozás; halomba rakás; máglyázás; 
rakásolás (anyagmozgatás) 

4275 01 

4276. trajnformado (ranĝado) kocsik összeállítása, összerendezése 4276 22 
4277. administrado; direktado irányítás; vezetés; menedzselés; ügyvitel 4277 70 
4278. centralizita direktado de la vartrafiko = 4280 áruforgalom központi (integrált) irányítása 4278 12, 22 
4279. kontad-administrado könyvvitel 4279 70 
4280. centralizita direktado de la vartrafiko = 4278 áruforgalom központi (integrált) irányítása 4280 12, 22 
4281. stokad-administrado készletgazdálkodás; szertárkezelés; szertári 

ügyvitel 
4281 70 

4282. direktado de la vartrafiko áruforgalom irányítása 4282 12, 22 
4283. ŝprucajuto befecskendező fúvóka 4283 01, 33 
4284. glaciumiĝo (trakforko, kontaktodrato) eljegesedés (váltó, munkavezeték) 4284 40 
4285. glacioprovizado jegelés 4285 22 
4286. humidaĵe malklara glaco párás ablaküveg; párás szélvédő 4286 30 
4287. relrampado sínelcsúszás; sínvándorlás 4287 41 
4288. glitado (bremse blokitaj radoj) csúszás; köszörülés (erősen befékezett kerék) 4288 30 
4289. grundoŝoviĝo; terŝoviĝo földcsuszamlás 4289 40 
4290. glitfoldo vezetés; vezetősín; csúsztatósín; csúszópálya 4290 01 
4291. glitfoldo de radakslagro kerékpár vezetés; csapágyvezetés 4291 30 
4292. kruckapa glitejo = 4294 keresztfej-vezeték 4292 32 
4293. glitfaco de radakslagra gvidplato ágyvezeték-mellék 4293 30 
4294. kruckapa glitejo = 4292 keresztfej-vezeték 4294 32 
4295. bagaĝtobogano poggyász csúszda 4295 40 
4296. glitilplandumo csúszó felület 4296 01 
4297. lubrikaĵujo kenőszelence; zsírzószelence 4297 01 
4298. terŝvelado = 3824 talajlazulás 4298 40 
4299. radringa kavtriviĝo = 2272 hornyosra futott kerékabroncs 4299 30 
4300. izolilkolo szigetelőnyak; huzalfészek a szigetelőn; horony 

a szigetelőn 
4300 01 

4301. dubelo tőcsavar; ászokcsavar; csap; pecek 4301 01 
4302. trafikflua stretloko = 4304 torlódás; útvonal szűk keresztmetszete; 

forgalom elakadása 
4302 20 

4303. kavkanaleto = 4305 lefolyócsatorna; surrantó; terelőcső; csúszda 4303 01 
4304. trafikflua stretloko = 4302 torlódás; útvonal szűk keresztmetszete; 

forgalom elakadása 
4304 20 

4305. kavkanaleto = 4303 lefolyócsatorna; surrantó; terelőcső; csúszda 4305 01 
4306. bilet(validig)a enŝovejo nyílás a menetjegy becsúsztatására (automatikus 4306 11 
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ellenőrzés) 
4307. trogponteto (aŭtotransporta vagono) keréktartó vezetővályú (autószállító kocsin) 4307 35 
4308. stifto; fendostifto ??? sasszeg; bisztosító szeg; biztosító ék; csapszeg 

??? 
4308 01 

4309. ĉizojebla stifto nyírószeg; nyírócsapszeg; nyírópecek 4309 01 
4310. angula fortiglado merevítés; zárólemez; oldalfaloszlop-merevítés 

vasúti kocsin; csomólemez 
4310 01, 30, 40 

4311. hierarkia rango = 3019, 5849 szolgálati cím; szolgálati rang 4311 60 
4312. debutrango kezdő rangfokozat; kezdő munkakör 4312 60 
4313. ŝtupŝaltilo = 1791 fokozatkapcsoló 4313 34 
4314. gradigi bremsadon fokozatos (lépcsőzetes) fékhatás csökkentés 4314 30 
4315. lubrikado = 5298 kenés; olajozás; zsírozás 4315 01 
4316. ringolubrikado gyűrűs kenés 4316 01 
4317. oleobana lubrikado olajfürdős kenés; merülő kenés 4317 01 
4318. padelada tremp-lubrikado szórókenés; szóró olajozás; centrifugálkenés; 

elárasztó kenés 
4318 01 

4319. kapilara lubrikado; meĉa lubrikado kanócos kenés 4319 01 
4320. centra lubrikado központi kenés 4320 01, 32 
4321. ĉenlubrikado lánckenés 4321 01 
4322. aldona lubrikado de radaks-lagroj tengelyágy utánkenése, olajutántöltése 4322 30 
4323. laŭbezona lubrikado szükségkenés; alkalomszerű kenés; esetenkénti 

kenés 
4323 01 

4324. premlubrikado = 4331 nyomó olajozás; nyomókenés; kényszerkenés; 
túlnyomásos kenés 

4324 01 

4325. lubrikado sen oleoregajno olajvisszanyerés nélküli kenés 4325 01 
4326. mekanika lubrikado mechanikus kenés 4326 01 
4327. lubrikado per ĉerpilo szórólapátos kenés 4327 30 
4328. perioda lubrikado időszakos kenés 4328 01 
4329. konstanta lubrikado folyamatos kenés; állandó kenés 4329 01 
4330. ŝpruca lubrikado porlasztásos kenés; permetező kenés 4330 01 
4331. premlubrikado = 4324 nyomó olajozás; nyomókenés; kényszerkenés; 

túlnyomásos kenés 
4331 01 

4332. cirkula premlubrikado zárt rendszerű nyomóolajozás 4332 01 
4333. kusenlubrikado párnás kenés; kenőpárnás kenés 4333 01, 30 
4334. viskoza ŝmiraĵo szilárd kenőzsír; szelencezsír; tavotta; zsírzó-

kenőcs 
4334 01 

4335. lubrikniplo kenőberendezés; zsírzóberendezés; olajozó 
készülék; olajada-goló készülék 

4335 01 

4336. lubrikisto olajozó; zsírozó; kenő (ember) 4336 01 
4337. lubrikaĵujo kenőanyag tartály; kenőszelence; kenőolaj 

tartály; fedős olajozó 
4337 01 

4338. aŭtomata lubrikilo önműködő kenőkészülék; automatikus zsírzó-
berendezés 

4338 01 

4339. ringlubrikilo gyűrűs kenőberendezés 4339 01 
4340. radflanĝa lubrikilo = 2786 nyomkarimakenő készülék 4340 30, 41 
4341. lubrikilo kun videbla flukvanto; vidlubrikilo olajállásjelző kenőfej; látható adagolású csepeg-

tető olajozó; nézőkés csepegtető olajozó 
4341 01 

4342. mekanika lubrikilo önkenő; önolajozó; mechanikus kenőkészülék 4342 01 
4343. relflanka lubrikilo = 2787 sínkenő berendezés 4343 30, 41 
4344. ĉefriparejo por vagonoj főműhely; járműjavító 4344 30 
4345. grandkupeo (pasaĝervagonoj) = 7884, 7892 termeskocsi 4345 30 
4346. larĝa ŝpuro = 9775 széles nyomtáv 4346 41 
4347. ĉefrevizio (pasaĝervagonoj) fővizsga (személyvagonok) 4347 35 
4348. ĉefa trafikarterio főközlekedési vonal 4348 10, 20 
4349. ĉeflinio fővonal; távolsági vonal 4349 10, 20 
4350. longdistanca komunikiĝo nagytávolságú viszonylat; távolsági összeköttetés 4350 10, 20 
4351. ĉefriparo (vaporlokomotivo) főjavítás kazánvizsgálattal 4351 32 
4352. ĉefriparo (trakciiloj) nagyjavítás (V5-V6 villamos mozdonynál, D 

dízelmozdonynál) 
4352 33, 34 

4353. ĉefriparo (pasaĝervagonoj) főjavítás (személykocsikon) 4353 35 
4354. grandrapido ??? gyorsáru ??? (nagysebesség) 4354 12, 22 
4355. grajnometrio szemcsenagyság mérés; szemcseelosztás vizsgá- 4355 01 
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lat; szemcseszerkezet meghatározás 
4356. diagramo; grafikaĵo; datengrafikaĵo; datumgra-

fikaĵo 
grafikon; rajzos ábrázolás; diagram; nomogram 4356 00 

4357. grafika trajnhoraro; grafikhoraro menetrendábra 4357 20 
4358. povumo-rapido diagramo vonóerő-sebesség diagram 4358 31 
4359. vojo-tempo diagramo út-idő diagram 4359 20, 30 
4360. grafika deĵorplano grafikus szolgálati terv 4360 60 
4361. trak-okupa grafikaĵo = 8541 vágányfoglaltsági ábra 4361 20 
4362. reala grafikhoraro gyakorlati menetrendgrafikon 4362 20 
4363. teoria grafikhoraro elméleti menetrendgrafikon 4363 20 
4364. tuboskrapilo csőkaparó 4364 32 
4365. senpaga transporto költségmentes fuvarozás; ingyenes fuvarozás 4365 10 
4366. gruzo kavics 4366 40 
4367. mingruzo bányakavics 4367 40 
4368. rivergruzo zúzalék; apró kavics; ??? folyami kavics 4368 40 
4369. fajna gruzo kavics; zúzalék ??? mosottkavics 4369 40 
4370. purigado per ĵetado de metaleroj sörétezés; sörétszórás; szemcsézés 4370 01 
4371. purigado per ĵetado de akroeĝaj metaleroj sörétlefúvatás éles, szemcsézett fémmel 4371 01 
4372. purigado per ĵetado de globaj metaleroj sörétlefúvatás gömb alakú, szemcsézett fémmel 4372 01 
4373. metalgrajnaĵoj sőrét; szemcsézett fém 4373 01 
4374. kroĉpeco horog; karom; kapocs; kampó 4374 01 
4375. interliga klemo (kontaktodrato) = 6288, 7992 munkavezeték toldó szorító 4375  44 
4376. pinĉopeco (telfero) kötélszorító kapocs kötélmegfogásra (drótkö-

télpálya) 
4376 01 

4377. fidroklemo (kontaktodrato) áramösszekötő szorító; vezetékcsatlakozó; 
vezetékösszekötő szorító 

4377 44 

4378. atendotrakaro (trakciiloj) = 3653, 4382, 7406 várakozó vágányok (mozdony) ??? várakoztató, 
tároló vágányok 

4378 41 

4379. trakaro kun skorifoso (lokomotivejo) vágánycsoport salakcsatornával 4379 32, 41 
4380. parkadtrakaro (lokomotivejo) = 3657, 3671 vontatási telepi vágánycsoport (mozdonyszín) 4380 41 
4381. interrigla regejtekniko = 7326, 8511 ??? elzárási táblázat ???  4381 23, 42 
4382. atendotrakaro (trakciiloj) = 3653, 4378, 7406 várakozó vágányok (mozdony) ??? várakoztató, 

tároló vágányok 
4382 41 

4383. ŝirmokrado védőrács 4383 01 
4384. krado (elektro) rács (elektronika) 4384 01 
4385. fajrujokrado rostély (tűzszekrényben) 4385 32 
4386. bestoretenilo pályakotró ??? 4386 41 
4387. baskula fajrujokrado = 4808 billenő rostély; bukórostély 4387 32 
4388. fajreroretenilo = 6099 

fajreroretenilo = 043880 
cindroretenilo = 043881 

szikrarostély; szikrafogó (szita) ??? 4388 32 

4389. diagramo de itineroj = 8537, 8540 menetrendábra; menetrend grafikon 4389 23, 42 
4390. skukrado mozgórostély; rázórostély; bukórostély; buktató 

rostély 
4390 32 

4391. densmaŝa krado szűknyílású rostély 4391 32 
4392. brems(ad)grincado fékzörej; fékcsikorgás 4392 30 
4393. rajpospuro berágódás; bemaródás  4393 01 
4394. fumtubo (vaporkaldrono) = 9452 füstcső 4394 32 
4395. trafiko de grupigitaj varoj = 8983 gyűjtőáru forgalom 4395 12 
4396. vargrupigo fare de ekspedanto részrakomány ??? rakomány csoportosítása a 

feladó által 
4396 12 

4397. grupigitaj varoj = 5412 gyűjtőáru 4397 12, 22 
4398. vojaĝgrupo utascsoport; utazócsoport 4398 11, 21 
4399. helpgeneratoro (elektro) segédaggregátor; segéd gépcsoport 4399 01 
4400. trajncirkulada kontrolsekcio (trafikreguligejo) menetirányítói csoport, osztály; forgalom felü-

gyelet 
4400 20 

4401. kompresora komleto kompresszor gépcsoport; kompresszoraggregát 4401 01 
4402. konvertora kompleto áramátalakító aggregátor; 

motorgenerátor-csoport (áramszolgáltatás) 
4402 01 

4403. senherbigtrajno = 9063, 9064 gyomírtó szerelvény 4403 30 
4404. dizelaj generatoroj ??? dízel generátorcsoport; dízel áramfejlesztő 

gépcsoport ??? 
4404 01, 33 
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4405. dizela helpgeneratoro dízel szükség áramfejlesztő  4405 01 
4406. generatorkompleto = 4408 generátorcsoport; áramfejlesztő berendezés;  

villamos áramfejlesztő aggregát 
4406 01, 33 

4407. fridiga kompleto hűtőegység; hűtőaggregátor; hűtőberendezés 4407 35, 40 
4408. generatorkompleto = 4406 generátorcsoport; áramfejlesztő berendezés;  

villamos áramfejlesztő aggregát 
4408 01, 33 

4409. kolektiva varnomigo (tarifoj) = 2618 gyűjtőmegjelölés; díjszabás szerinti megjelölés 4409 12 
4410. startiga motoro ??? indítómotor 4410 33 
4411. motorkompleto motorcsoport; gépcsoport; hajtógép csoport 4411 01 
4412. ĉefa generatoro (elektro) serie ekscitata genera-

toro / maŝino 
főáramkörű aggregátor; főáramkörű gépcsoport 
(villamosság) ??? 

4412 01, 33 

4413. rektifila kompleto egyenirányító egység 4413 01, 30, 40 
4414. fridigokompleto hűtőegység; hűtőaggregát; hűtő gépcsoport 4414 01, 30, 40 
4415. vagondistribua sekcio (trafikreguligejo) kocsiintézés; KTG; kocsiintéző csoport 4415 22 
4416. konvertoro (elektro) áramátalakító egység; áramátalakító gépcsoport 4416 01 
4417. turbinoalternatora kompleto turbógenerátor egység, váltóáramú; váltakozó 

áramú turbógenerátor csoport 
4417 01 

4418. ventolila kompleto szellőztető berendezés 4418 01, 30, 40 
4419. EŬRAIL-unuiĝo EURAIL-csoport 4419 11 
4420. Unuiĝo por la Internaciaj Fervojpersonalaj 

Vojaĝprivilegioj; FIP 
FIP Egyesülés (Vasúti Alkalmazottakat 
Megillető Nemzetközi Menetkedvezményt 
Megállapító Egyesülés 

4420 66 

4421. Unuiĝo „Trans-Eŭrop-Ekspreso”; TEE Transz Európa Expressz csoport; 
TEE; Európai Expresszvonat Egyezmény 

4421 11, 21 

4422. grupekspeda entrepreno gyűjtőáru szállítmányozó; gyűjtőáru speditőr 4422 12 
4423. motorekipita gruo önjáró daru; vontató daru 4423 01, 30 
4424. kargadgruo rakodó daru 4424 01 
4425. gantrogruo = 4430, 6610 portáldaru; bakdaru 4425 01 
4426. karbogruo szénszerelő daru 4426 32, 40 
4427. brakogruo konzolos (forgó) daru 4427 01 
4428. akvokrano = 6868 apudtraka ??? (Sen epiteto ne 

estas unusenca pri kio temas! Ja temas pri 
aparato speciala, per kiu oni provizas akvon por 
vaporlokomotivo. Akvokrano simple povas 
aparteni ekz. al necesejo.) 

vízdaru  4428 32, 40 

4429. turnebla gruo forgódaru; lengőoszlopos daru 4429 01 
4430. gantrogruo = 4425, 6610 portáldaru; bakdaru 4430 01 
4431. surtrakiga gruo sínre emelő daru 4431 30 
4432. ruliĝebla gruo futódaru 4432 30 
4433. akcidenthelpa gruo segéddaru; szükségdaru; segélydaru 4433 30 
4434. vaporgruo gőzdaru 4434 01, 32 
4435. bremsobudo = 9652 fékbódé 4435 35 
4436. giĉeto pénztár; jegypénztár 4436 10 
4437. bagaĝogiĉeto poggyászpénztár 4437 11 
4438. biletgiĉeto = 7212 jegypénztár; menetjegy pénztás 4438 10, 40 
4439. postvojaĝpaga giĉeto utánfizetési pénztár 4439 11 
4440. elektromagneta ŝpurgvidado elektromágneses nyomvezetés 4440 01, 30, 41 
4441. radaksgvidado tengelyvezetés; kerékpárvezetés; kerékpárok 

nyomvezetése 
4441 30, 41 

4442. ŝpurgvidado de veturiloj jármű nyomvezetése 4442 30, 41 
4443. noto „gvidanto de blindulo” vakvezető (személy) 4443 00 
4444. glitpeca gvidilo kulisszakő vezeték 4444 32 
4445. trenhoka gvidilo vonóhorog vezeték 4445 30 
4446. radaksgvidilo = 805 tengelyvezetés ??? tengelyvezető 4446 30 
4447. ondogvidilo üreges vezető; hullámvezető (dielektromos) 4447 43 
4448. risortgvidilo rugóvezeték 4448 01 
4449. gvidilo de glitvalva stango tolattyúrúd vezeték 4449 32 
4450. eta haltsignalilo (SNCF) = 4791 törpe megállj jelző (SNCF-nél) 4450 42 
4451. morter-surŝprucigo habarcs belövés; torkrétozás 4451 45 
4452. vandotegaĵo = 7752 falburkolat 4452 30 
4453. haktransformilo (elektro) = 1624 egyenáram szabályozó; szaggató (villamosság) 4453 01, 30 
4454. neĝoŝirma heĝo = 8560 hóvédő növényzet; védősövény hó ellen 4454 45 
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4455. halo (vestiblo) csarnok 4455 40 
4456. alvenhalo (stacidoma) érkezési csarnok (állomás) 4456 21, 40 
4457. forveturhalo (stacidoma) indulási csarnok (állomás) 4457 21, 40 
4458. enirhalo (stacidoma) = 9635 bejárati csarnok; utasforgalmi csarnok (állomás) 4458 21, 40 
4459. ŝedo csarnok 4459 40 
4460. doganhalo vámcsarnok 4460 40, 50 
4461. varekspeda halo feladási csarnok 4461 22, 40 
4462. stacia kajohalo peroncsarnok 4462 40 
4463. varhalo árucsarnok; áruraktár 4463 22, 40 
4464. muntadhalo szerelőcsarnok 4464 40 
4465. varakcepta halo leadási (raktár)csarnok 4465 22, 40 
4466. transkargadhalo átrakási csarnok 4466 22, 40 
4467. eksterstacia haltejo = 6445 megállóhely 4467 21 
4468. trinkighaltejo = 18, 4469 itatóhely; itatóállomás 4468 20 
4469. trinkighaltejo = 18, 4468 itatóhely; itatóállomás 4469 20 
4470. halo; hangaro = 7503 kocsiszín 4470 40 
4471. akceli espedon gyorsítani az elküldést, siettetni a feladást 4471 12, 22 
4472. stajodrato (katenario) feszítőhuzal (munkavezeték) 4472 44 
4473. stajo (konstrutekniko) kihorgonyzó kötél; kikötő drótkötél; vezérkötés; 

feszítőhuzal 
4473 01, 40 

4474. transversaj stajoj (pontoj) tartókábel (híd) 4474 45 
4475. forigebla flankvando kiemelhető oldalfal; leszerel-hető oldalfal 4475 35 
4476. frontvanda klapo lecsapható homlokfal 4476 35 
4477. flankvanda klapo lecsapható oldalfal 4477 35 
4478. laŭtparolilo; laŭtparola informilo = 2709 hangszóró; hangosbemondo ??? 4478 43 
4479. vakveture (trakciilo)  üres futás; gépmenet 4479 20, 31 
4480. sendeĵore (personalo) szolgálaton kívüli utazás; önköltségi utazás 4480 60 
4481. alta frekvenco nagyfrekvencia 4481 01 
4482. alta premo nagynyomás 4482 01 
4483. alta tensio (elektro) nagyfeszültség 4483 01 
4484. alteco super relkap(nivel)o sínkorona feletti magasság 4484 30, 40 
4485. alto de balastotavolo ágyazatmagasság; ágyazatvastagság 4485 41 
4486. ranĝadmonteto: alto de ranĝadmonteto gurítódomb magassága 4486 22, 40 
4487. relkapalto sínfej magassága 4487 41 
4488. levalteco emelési magasság; emelő-magasság 4488 01 
4489. libera alteco (obstaklo, konstrukciaĵo) szabad magasság (akadálynál, műtárgynál) 4489 40, 45 
4490. kontaktodrata alteco  munkavezeték-magasság  4490 44 
4491. nivelo de bufroj (alteco) ütközőmagasság 4491 30 
4492. triviĝkiomo (kontaktodrato) kopási méret; elhasználódási magasság 

(munkavezeték) 
4492 44 

4493. herbicido gyomírtószer 4493 41 
4494. adzo kapacsoló fejsze; vájoló fejsze 4494 41 
4495. laŭhorare pontosan, menetrend szerint 4495 20 
4496. alventempo érkezési idő 4496 10, 20 
4497. ekveturtempo indulási idő 4497 10, 20 
4498. somera tempo nyári időszámítás 4498 10, 20 
4499. mezeŭropa tempo közp-európai idő 4499 10, 20 
4500. okcidenteŭropa tempo nyugat-európai idő 4500 10, 20 
4501. orienteŭropa tempo kelet-európai idő 4501 10, 20 
4502. vintra tempo téli időszámítás 4502 10, 20 
4503. moskva tempo moszkvai idő 4503 10, 20 
4504. laborhoro munkaóra; munkaidő 4504 60 
4505. laŭhorara tempo menetrend szerinti idő 4505 23 
4506. kromhoro túlóra 4506 60 
4507. denstrafikaj horoj = 4510 csúcsforgalmi időszak; csúcsidő 4507 11, 21 
4508. maldenstrafikaj horoj gyenge forgalmú időszak 4508 11, 21 
4509. laborplenumhoro munkaóra; munka ráfordítás 4509 60 
4510. denstrafikaj horoj = 4507 csúcsforgalmi időszak; csúcsidő 4510 11, 21 
4511. deĵorhoroj szolgálati óraszám; szolgálatban töltött idő 4511 60 
4512. trakfina baraĵo ütközőbak (fix) 4512 41 
4513. trakfina bremsbaraĵo eltolodó (munkaemésztő) ütközőbak 4513 41 
4514. ekluma hierarkio de signalaj kolorlumoj ??? fényjelzők rangsorolása (fontossági sorrend) ??? 4514 23, 42 
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4515. skiplaboristo brigádtag; csapatmunkás 4515 60 
4516. vigleckontrolilo = 2771, 2789, 2812, 9596 biztonsági vezérlés önműködő éberség 

ellenőrzéssel; SIFA; holt ember gomb; 
éberségellenőrző berendezés 

4516 23, 30 

4517. tarifsankcio díjszabás jóváhagyása, engedélyezése 4517 10 
4518. horaro (trajno) menetrend (vonat) 4518 10, 20 
4519. akcelvetura horaro legrövidebb menetidő 4519 10, 20 
4520. kadenchoraro; laŭtakta horaro ??? ritmikus menetrend; ütemszerű menetrend 4520 11, 21 
4521. deĵorplano = 4523 szolgálati terv; szolgálati beosztás 4521 60 
4522. planreduktita veturtempo; streĉa horaro = 5446 rövidített menetidő; szoros menetidő 4522 20 
4523. deĵorplano = 4521 szolgálati terv; szolgálati beosztás 4523 60 
4524. horarkompilanto menetrend szerkesztő 4524 20, 60 
4525. stacia horloĝo óra; állomási óra 4525 23, 40 
4526. reguliga ĉefhorloĝo = 7374 főóra; vezérlő óra; központi óra 4526 23, 40 
4527. ekster servo; ekster uzo üzemen kívül; használaton kívül; szolgálaton 

kívül 
4527 00 

4528. kapoapogila ŝirmtuko fejtám bevonat; fejtám burkolat 4528 35 
4529. aerkusena veturilo = 128 légpárnás jármű 4529 31 
4530. haveno por aerkusenaj veturiloj = 6554 légpárnás járművek kikötője 4530 40 
4531. oleo olaj 4531 01 
4532. korodimuniga oleo; korodadimuniga  korróziógátló olaj; rozsdavédő / rozsdásodást 

gátló olaj 
4532 01 

4533. fluidaĵo por tranĉlaboriloj hűtőfolyadék; kenőfolyadék; vágóolaj forgá-
csoláshoz (víz-, olaj- és szappanfolyadék) 

4533 01 

4534. lubrikoleo kenőolaj 4534 01 
4535. motora lubrikoleo motorolaj (kenésre) 4535 01 
4536. fluidaĵo por hidraŭlika transmisio = 3819 folyadékkapcsoló-olaj; hidraŭlikus hajtómű 

folyadék   ??? 
4536 01, 33 

4537. oleoprovizejo olajraktár 4537 01, 40 
4538. akvoglisilo; akvoplanea rapid-ŝipo; hidrofojlo siklóhajó; szárnyashajó 4538 00 
4539. histerezo (elektro, magnetismo) hiszterézis; működési tartomány ??? 

(villamosság, mágnesesség) 
4539 00 

4540. aŭtomata vagonidentigo kocsik automatikus azonosítása, önműködő 
jármű azonosítás 

4540 12, 22 

4541. trajnidentigo vonatazonosítás 4541 23 
4542. fajrorezista tűzálló 4542 01 
4543. fajrorezistigi tűzállóvá tesz 4543 01 
4544. ignitrono ignitron; nagyfeszültségű higanyos egyenirányító 4544 01 
4545. signalo: bildsignalo = 506, 4601 jelzési fogalom; jelzési kép 4545 42 
4546. enmatrikuligo (de veturilo) besorolás (járműparkba) 4546 30 
4547. eltrafikigo (de veturilo) kocsi leállítás (műszaki okból) 4547 20, 30 
4548. ekspluatkapitalo; fiksa kapitalo; investkapitalo állóeszköz; állótőke 4548 70 
4549. saktrako = 2303 csonkavágány 4549 41 
4550. sekuriga saktrako = 2304, 9804 terelővágány; csonkavágány; biztonsági csonka-

vágány 
4550 23, 41 

4551. impedanco impedancia; látszólagos ellenállás; ??? 
váltóáramú ellenállás; komplex ellenállás 

4551 01 

4552. likimuneco (kovrilo, tegmento) vízhatlan (ponyva, tető) 4552 01 
4553. lokfikso por signalilo jelző elhelyezése; jelző kitűzése ??? 4553 23, 42 
4554. superporda fenestro felső világítás; felülvilágítós tetőablak 4554 30 
4555. ŝpalimpregnado (per kreozoto) = 2270 talpfatelítés kátránnyal 4555 41 
4556. impulso impulzus; áramlökés 4556 01 
4557. ekscita impulso gerjesztő impulzus; terhelési impulzus 4557 01 
4558. alttensia impulso (trakcirkvito) nagyfeszültségű impulzus (sínáramkör) 4558 42 
4559. imputado (de elspezoj) terhelés 4559 70 
4560. imputi al iu konto számlaterhelés 4560 70 
4561. neputremeco nem rothadó; rothadásmentesség; korha-

dásmentesség 
4561 01 

4562. neveturtaŭga futásképtelen 4562 23, 30 
4563. deĵormalkapableco; nedeĵorkapableco szolgálatképtelenség 4563 60 
4564. perturbo zavar; üzemzavar; zavart okozó esemény 4564 00 
4565. ekspluata perturbo üzemzavar; nehézmény (forgalmi, vontatási stb.) 4565 23 
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4566. bremsoperturbo fékhiba; féknehézmény 4566 23, 30 
4567. kverklineco (relo) síndölés 4567 41 
4568. devia angulo (trakforko) = 319 kitérő eltérítési szöge; hajlásszög 4568 41, 44 
4569. neakordigeblo inter itineroj vágányút kizárás 4569 23, 42 
4570. entrajnigo de vagono kocsi besorolása (vonatba) 4570 20, 30 
4571. kaldronkrusto = 8671 kazánkő; vízkő 4571 01, 32 
4572. kompensa sumo kártérítés; kártalanítás ??? kártérítési összeg; 

kártalanítási összeg 
4572 50 

4573. kromsalajro pótlék; költségmegtérítés 4573 60 
4574. laborakcidenta kompenso kártérítés üzemi baleset esetén 4574 50, 60 
4575. damaĝkompenso (pro difektiĝo) kártérítés; kártérítési összeg; kártalanítás 4575 12, 50 
4576. kasogvida kromsalajro mankópénz; pénztárveszteség megtérítése 4576 60, 70 
4577. rezidejŝanĝa kompenso áthelyezési pótlék 4577 60 
4578. kompensa salajro  kompenzációs kártérítés; kiegyenlítő kártérítés 4578 12, 50 
4579. ekstertarifa damaĝkompenso díjszabáson kívüli kiegyenlítő kártérítés 4579 12, 50 
4580. laŭtarifa damaĝkompenso díjszabás szerinti kiegyenlítő kártérítés 4580 12, 50 
4581. profesimalsana kompenso kártérítés foglalkozási betegségért 4581 60 
4582. plialtposteniga kromsalajro helyettesítési bérpótlék (magasabb szintű 

tevékenység ellátásáért) 
4582 60 

4583. rezideja kromsalajro lakóhelyi pótlék; lakbérkiegészítés 4583 12, 50 
4584. tardlivera kompenso késedelmi ködbér; kártérítés a fuvarozási 

határidő túllépése miatt 
4584 12, 50 

4585. sendependa elektroprovizado de trakoj felsővezetékek független táplálása (különböző 
vágányoknál) 

4585 44 

4586. indeksado de stacioj állomások indexszámozása; állomások kódolása 4586 10, 20, 70 
4587. horarlibro (fervojo) menetrend; menetrendkönyv 4587 11 
4588. direktoindika signalilo irányjelző 4588 42 
4589. takigrafo laŭ Flaman = 382, 4598 sebességmérő; Flaman féle sebességregisztráló 

készülék 
4589 30 

4590. horarlibro pri longdistancaj komunikiĝoj távolsági forgalom menetrendje; fővonalak 
menetrendje 

4590 11 

4591. fuelnivela indikilo = 4799 üzemanyag szintmérő; üzemanyag-állás mutató 4591 01 
4592. akvonivela indikilo vízállásmutató; vízmennyiség-jelző 4592 01 
4593. indikilo pri turnglitado (radoj) kerékcsúszást jelző készülék; perdülést jelző 

készülék 
4593 31 

4594. terlika indikilo = 4596 földzárlatjelző 4594 01 
4595. manometro = 5367 nyomásmérő; feszmérő; manométer 4595 01 
4596. terlika indikilo = 4594 földzárlat jelző 4596 01 
4597. rapidometro = 1625, 8559 sebességmérő 4597 30 
4598. takigrafo laŭ Flaman = 382, 4589 sebességmérő; Flaman féle sebességregisztráló 

készülék 
4598 30 

4599. pecvara destinkodo darabáruk útirányjelölése 4599 22 
4600. averta signalilindiko = 6630 figyelmeztető jelzés 4600 42 
4601. signalo: bildsignalo = 506, 4545 jelzési fogalom; jelzési kép 4601 42 
4602. fumsorba indico füstelnyelő képesség; füstelnyelési index 4602 32 
4603. transportitinera kodnumero (vagonkargo) irányítószám (kocsirakomány) 4603 22 
4604. celpunkta kondumero (pecvartrafiko) irányítószám (darabáru) 4604 22 
4605. nedisponebleco üzemképtelenség (jármű, gép) 4605 30, 60 
4606. unulita kupeo (litvagono) = 8273 egyszemélyes fülke; hálókocsi-fülke egy személy 

számára; single 
4606 11, 35 

4607. dividinduktilo ???  átkapcsoló fojtótekercs; osztó transzformátor 4607 34 
4608. induktanto gerjesztő; áramgerjesztő; induktor 4608 01 
4609. induktato; rotoro kollektoros motor forgórésze; armatúra; rotor 4609 01 
4610. kolektoringa induktato / rotoro csúszógyűrűs forgórész 4610 01 
4611. kaĝovolvaĵa induktato kalitkás forgórész; rövidrezárt forgórész; 

rúdtekercses forgórész 
4611 01 

4612. malebenaĵoj de trako pályaegyenetlenségek 4612 41 
4613. neelĉerpebleco (bremso) kimeríthetetlenség (fék) 4613 30 
4614. infrastrukturo (transportvojoj) infrastruktura (közlekedésügy) 4614 00 
4615. relvoja subkonstruaĵo vasúti pálya alépítménye 4615 41 
4616. ĉefo de trakservo = 1563 felépítményi szolgálat vezetője; építési és 

pályafenntartási főmérnök 
4616 41, 60 
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4617. traksekci-inĝeniero = 1555 vasúti mérnök; vasúti üzemmérnök 4617 41, 60 
4618. injektilo injektor; tápkészülék; lövettyű 4618 32 
4619. injektoro befecskendező fúvóka; porlasztó (dízel motor) 4619 33 
4620. lubrikaĵinjektilo kenőprés; kenőpumpa; zsírzóprés 4620 01 
4621. ellasvapora injektoro fáradtgőz-lövettyű 4621 32 
4622. freŝvapora injektoro friss gőz-lövettyű 4622 32 
4623. injektado (konstrutekniko) injektálás (építés) 4623 01 
4624. rekta injektado közvetlen befecskendezés (dízel motor) 4624 33 
4625. mekanika injektado mechanikus, nyomás nélküli betáplálás; 

mechanikus befecskendezés 
4625 33 

4626. pneŭmata injektado pneumatikus injektálás; légnyomásos belövés 4626 33 
4627. malobservo (horaro, reglamento) = 5866 figyelmen kívül hagyás; be nem tartás 

(menetrendé, utasításé); eltérés (menetrendtől, 
utasítástól) 

4627 00 

4628. enkurbiĝo (veturiloj) ívbeállás; áthaladás az íven 4628 30 
4629. sonizolado = 4750, 4752, 4755, 4760 zajcsökkentés; zajszigetelés; hangszigetelés 4629 30, 40 
4630. staciinspektado állomásvizsgálat; állomásellenőrzés 4630 60 
4631. nestabileco stabilitás hiánya; instabilitás; labilitás 4631 00 
4632. nestabila veturado nyugtalan járás; nyugtalan futás 4632 30 
4633. subĉiela instalaĵo = 4638, 4643 szabadtéri berendezés; külsőtéri… 4633 40 
4634. ŝpurŝanĝa instalaĵo nyomtávváltó berendezés 4634 30 
4635. kargadinstalaĵo rakodó berendezés 4635 00 
4636. karbizejo (lokomotivejo) szénrakodó telep; szénszerelő berendezés 4636 32, 40 
4637. hejtadinstalaĵo fűtőberendezés 4637 01 
4638. subĉiela instalaĵo = 4633, 4643 szabadtéri berendezés; külsőtéri… 4638 40 
4639. klimatizad-instalaĵo = 4641 klímaberendezés; légkondicionáló berendezés 4639 01 
4640. komutŝaltilo (plurkurentaj trakciiloj) feszültségváltó; rendszerátkapcsoló készülék 

(több áramnemű járműveken) 
4640 34, 44 

4641. klimatizad-instalaĵo = 4639 klímaberendezés; légkondicionáló berendezés 4641 01 
4642. malkargadinstalaĵo kirakóberendezés 4642 00 
4643. subĉiela instalaĵo = 4633, 4638 szabadtéri berendezés; külsőtéri… 4643 40 
4644. fiksa instalaĵo helyhez kötött berendezés 4644 40 
4645. vagonlavejo járműmosó berendezés 4645 30, 40 
4646. antaŭhejtinstalaĵo por vagonoj vonat-előfűtő berendezés, előfűtő berendezés 4646 30, 40 
4647. radiofonia instalaĵo = 3429 rádióberendezés 4647 43 
4648. fridiga maŝino fagyasztóberendezés; mélyhűtő berendezés 

(gépi) 
4648 01 

4649. fridiginstalaĵo (maŝina) hűtőberendezés (gépi) 4649 01 
4650. trajnsekuriga instalaĵo vasúti biztosító berendezés; biztosító 

berendezés 
4650 42 

4651. laŭtparolila instalaĵo hangosító berendezés 4651 43 
4652. klienta fervojinstalaĵo = 3158, 7048 magánvágány csatlakozás; iparvágány 

csatlakozás 
4652 41 

4653. transkargad-instalaĵo átrakóberendezés 4653 22, 40 
4654. ranĝadinstalaĵo vonatrendezési létesítmény 4654 22, 40 
4655. aŭtomata ranĝadinstalaĵo = 9413 ??? 

aŭtomata ranĝmonteta instalaĵo 
önműködő gurítóberendezés 4655 22, 40 

4656. eksterstaciaj relvojinstalaĵoj vonali berendezések; külsőtéri berendezések; 
állomáson kívüli 

4656 42 

4657. konstanta instalaĵo por ambaŭsenca trakutiligo 
(SNCF) 

helytelen vágányon történő közlekedéshez 
szükséges helyhezkötött berendezés (SNCF) 

4657 23, 42 

4658. deĵorinstrukcio = 1956 szolgálati utasítás; szolgálati előírás 4658 60 
4659. instrukcioj por trakciilpersonalo írásbeli rendelkezés 4659 31, 60 
4660. deĵorinstrukcioj szolgálati utasítás 4660 60 
4661. kverdisnivela manko túlemelési elégtelenség 4661 41 
4662. bremsadnesufiĉo hiányzó fékerő; fékerőhiány; elégtelen fékezés 4662 30 
4663. nesufiĉa biletpago alacsonyabb menetdíj; szükségesnél alacsonyabb 

menetdíj (személyszállítás) 
4663 11 

4664. sidlokmanko helyhiány 4664 21 
4665. nesufiĉa frajtpago kevesebbre számított fuvardíj; szükségesnél 

kevesebbre számított fuvardíj (áruszállítás) 
4665 12 

4666. kurentointenso (elektro) áramerősség 4666 01 
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4667. trafikdenso 2513 forgalomsürüség, a közlekedés intenzitása 4667 20 
4668. defalkurento (relajso) elengedési áramerősség (jelfogó) 4668 01 
4669. ekscita kurentointenso (relajso) gerjesztőáram erőssége (jelfogó) 4669 01 
4670. labora kurentointenso (relajso) üzemi áramerősség; munkaáram-erősség 

(jelfogó) 
4670 01 

4671. lumintenso fényerősség 4671 01 
4672. funkcia kurentointenso = 2191 névleges áram 4672 01 
4673. trakinterrompo ??? vágányzár ??? 4673 20, 41 
4674. interŝanĝeblo (de vagonoj inter fervojaj entrep-

renoj) 
csereszabatosság; kicserélhetőség (vasúti 
társaságok vagonai) 

4674 30, 40 

4675. trapasebleco (inter pasaĝervagonoj) = 4681 átjárási lehetőség (vonaton a kovcsik között) 4675 23, 30 
4676. intervagonpasejo kun kaŭĉukframo gumihurkás átjáró (személykocsik között) 4676 30 
4677. aperta intervagonpasejo (kun ŝirmbarilo) átjáró a személykocsik között (szabadban 

védőszerkezettel) 
4677 30 

4678. intervagonpasejo kun balgo harmonikás zárt átjáró; szufflé (személykocsik 
között) 

4678 30 

4679. trajno IC (el angla „InterCity”) 
= 4722, 9099, 9100, 9105 

Intercity vonat; IC 4679 21 

4680. interkomunika signalado (en trajno) figyelmeztető hangjelzés a vontató járművezető 
és a személykocsik között 

4680 23, 30 

4681. trapasebleco (inter pasaĝervagonoj) = 4675 átjárási lehetőség (vonaton a kovcsik között) 4681 23, 30 
4682. interkonektado de distriburetoj (elektro) együttműködő villamos hálózatok összekötése 4682 01 
4683. relvoj-interkonektado (en aglomera zono) egy település vasutainak összekapcsolása 4683 20 
4684. cirkulmalpermeso jármű közlekedésének letiltása; jármű kivonása a 

forgalomból; jármű kibárcázása 
4684 23 

4685. malpermeso transpasi ranĝmonteton gurítási tilalom; gurítódombra történő felhúzás 
megtiltás 

4685 22 

4686. trafikmalpermeso forgalomlezárás; áruforgalmi korlátozás 4686 20, 50 
4687. transportmalpermeso fuvarozási tilalom 4687 20, 50 
4688. intereso pri livero kiszolgáltatási érdek; kiszolgáltatási érték 4688 12 
4689. interfero interferencia; zavaró hatás; zavarás 4689 01 
4690. interstacia distanco = 4713 állomástávolság 4690 20 
4691. interpenetrado de trakoj 

kvarrela trako-interprenetraĵo 
vágányfonódás 4691 41 

4692. interfono duplex rádiótelefon 4692 43 
4693. telefoninterligo trajno-trakciilo = 4996 távbeszélő összeköttetéd a járművezető és a 

vonat között 
4693 3135 

4694. ŝaltilo = 2721 önműködő kapcsoló; árammegszakító; 
biztonsági kapcsoló ??? 

4694 01 

4695. fidroŝaltilo terheléskapcsoló (megszakító) 4695 44 
4696. ŝargoŝaltilo (baterio) = 1941 töltéskapcsoló; akkumulátor töltéskapcsoló 4696 01 
4697. teleregata ŝaltilo távkapcsoló; távműködtetésű kapcsoló 4697 01 
4698. kornŝaltilo szarvaskapcsoló 4698 44 
4699. finŝaltilo végálláskapcsoló 4699 01 
4700. enolea ŝaltilo = 2725 olajkapcsoló 4700 01 
4701. levumila ŝaltilo emeltyűs kapcsoló; karos kapcsoló 4701 01 
4702. sekcia ŝaltilo szakaszkapcsoló; vonalbontó; vonali megszakító 4702 44 
4703. paralelkonekta ŝaltilo párhuzamkapcsoló 4703 44 
4704. aŭtomata malŝaltilo = 2729 önműködő kikapcsoló; biztonsági megszakító 4704 01 
4705. pneŭmata ŝaltilo = 2722, 2730 nyomólégmegszakító 4705 01 
4706. transporta ŝaltilo áthidaló kapcsoló 4706 44 
4707. ĉefa ŝaltilo = 2731 főmegszakító 4707 34 
4708. interrompo de varakcepto felvételi korlátozás; árufelvételi zárlat 4708 12 
4709. transport-interrompo fuvarozás megszakítása útközben 4709 20, 50 
4710. vojaĝinterrompo = 471 útmegszakítás; megállás útközben 4710 10, 20 
4711. trafikinterrompo = 8493 forgalom megszakítása; forgalom leállítása 4711 20 
4712. trakinterrompiĝo ??? vágány megszakítása ??? vágány megszakadása 4712 20 
4713. interstacia distanco = 4690 állomástávolság 4713 20 
4714. interspaco (distanco) távköz; térköz; távolság 4714 00 
4715. intertempo időköz 4715 00 
4716. laŭplana trafikpaŭzo (por bontenadaj laboroj)  

= 4720 
üzemszünet (munkavégzésre engedélyezett 
időtartam); vágányzár 

4716 20, 40 
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4717. longo de bloksekcio = 5277 térköztávolság 4717 42 
4718. kontaktinterspaco (relajso) érintkezőköz; légrés az érintkezők között; 

megszakítási intervallum (jelfogó) 
4718 01 

4719. trajnsinsekvo vonatkövetési időköz 4719 20 
4720. laŭplana trafikpaŭzo (por bon-tenadaj laboroj)  

= 4716 
üzemszünet (munkavégzésre engedélyezett 
időtartam); vágányzár 

4720 20, 40 

4721. ŝpaldistanco = 3449 aljtávolság 4721 41 
4722. trajno IC (el angla „InterCity”) 

= 4679, 9099, 9100, 9105 
Intercity vonat; IC 4722 21 

4723. vetursencuma inversigilo irányváltó; reverzáló; áramirány-váltó (kapcsoló) 4723 01 
4724. dentrada inversigilo fordítómű; fordító hajtómű; irányváltómű 

(fogaskerekes) 
4724 01 

4725. vetursencuma elektromotora inversigilo = 1787 villanymotoros menetirányváltó kapcsoló 4725 33, 34 
4726. inversigilo de poluseco pólusátkapcsoló 4726 01 
4727. inversigilo kun malkonektilo motorselejtező kapcsoló; menetirányváltó kap-

csoló 
4727 33, 34 

4728. tripolusa inversigilo hárompólusú átkapcsoló; háromsarkú 
áramirány-váltó 

4728 01 

4729. vaporflua inversigilo gőzvezérlőmű 4729 01 
4730. trafika nereguleco forgalmi szabálytalanság; közlekedési szabály-

talanság; közlekedési egyenetlenség 
4730 10, 20 

4731. izolaĵo szigetelő anyag 4731 01 
4732. elektra izolaĵo villamos szigetelőanyag 4732 01 
4733. sonizolaĵo hangszigetelő anyag; hangtompító anyag 

(zajvédelem) 
4733 01 

4734. termika izolaĵo hőszigetelő anyag 4734 01 
4735. izolilo szigetelő 4735 01 
4736. kontaktlinea ankroizolilo kihorgonyzó szigetelő 4736 44 
4737. tiga izolilo = 4748 rúdszigetelő 4737 44 
4738. apogizolilo támszigetelő 4738 44 
4739. kloŝizolilo harangszigetelő 4739 44 
4740. izolilo sur konzolo csőcsatlakozású szigetelő; karos szigetelő 4740 44 
4741. masiva izolilo tömörtestü szigetelő 4741 44 
4742. ombrel(form)a izolilo ernyőszigetelő 4742 44 
4743. turnebla izolilo forgószigetelő 4743 44 
4744. intersekcia izolilo szakasz-szigetelő 4744 44 
4745. fikspunkta apogizolilo támszigetelő 4745 44 
4746. subtenizolilo (pantografo) tartószigetelő; áramszedőtartó szigetelő 4746 34 
4747. pendizolilo függőszigetelő 4747 44 
4748. tiga izolilo = 4737 rúdszigetelő 4748 44 
4749. izolado, izolaĵo = 4754 elszigetelés; elkülönítés; izolálás 4749 01 
4750. sonizolado = 4629, 4752, 4755, 4760 zajcsökkentés; zajszigetelés; hangszigetelés 4750 30, 40 
4751. elektra izolado, elektra izolaĵo = 4757 villamos szigetelés 4751 01 
4752. sonizolado = 4629, 4750, 4755, 4760 zajcsökkentés; zajszigetelés; hangszigetelés 4752 30, 40 
4753. termika izolado = 1215, 4762 hővédelem; hőszigetelés 4753 01 
4754. izolado, izolaĵo = 4749 elszigetelés; elkülönítés; izolálás 4754 01 
4755. sonizolado = 4629, 4750, 4752, 4760 zajcsökkentés; zajszigetelés; hangszigetelés 4755 30, 40 
4756. kaŭĉuka izolado, kaŭĉuka izolaĵo gumiszigetelés 4756 01 
4757. elektra izolado, elektra izolaĵo = 4751 villamos szigetelés 4757 01 
4758. bremso: malfunkciigo de bremso fék kiiktatása 4758 30 
4759. izolado per oleo olajszigetelés 4759 01 
4760. sonizolado = 4629, 4750, 4752, 4755 zajcsökkentés; zajszigetelés; hangszigetelés 4760 30, 40 
4761. relizolado sínszigetelés 4761 41, 42 
4762. termika izolado = 1215, 4753 hővédelem; hőszigetelés 4762 01 
4763. izoterma állandó hőmérsékletű; izoterm 4763 01 
4764. transportitinero = 6060, 9208 

transportitinero = 047640 
kurso = 047641 ??? (!miskomprenebla!) 

útirány; útvonal ??? 4764 20 

4765. itinero (regejtekniko) vágányút (műszaki eszközökkel biztosított) 4765 23, 42 
4766. transportitinero = 6061, 9715 fuvarozási útvonal; továbbítási útvonal 4766 20 
4767. plilongigita veturvojo = 270 útvonalhosszabbítás, meghosszabbított útvonal; 

menetvonal meghosszabítása 
4767 11, 21 
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4768. plej mallonga transportitinero legrövidebb fuvarozási útvonal 4768 10, 20 
4769. ĉirkaŭvojo kerülő útvonal 4769 10, 20 
4770. plej malkara itinero ??? legolcsóbb útvonal 4770 10, 20 
4771. itinero (stacia) kun trajno-proksimiĝa riglado vágányút lezárása a közlekedő vonat által 4771 23, 42 
4772. fakultativa itinero = 4774 választható útvonal 4772 12, 22 
4773. laŭtarifa transportitinero díjképzési útirány 4773 12 
4774. fakultativa itinero = 4772 választható útvonal 4774 12, 22 
4775. manovra itinero tolató vágányút 4775 23 
4776. normala itinero szabályszerű útvonal; rendes útvonal (személy-

forgalom); fuvarozási útvonal (áruforgalom) 
4776 10, 20 

4777. itinerparto (regejtekniko) részvágányút (biztosítóberendezési technika) 4777 23, 42 
4778. deviga transportitinero (vartrafikoj) kötelező útvonal 4778 22 
4779. prioritata itinero fő vágányút; elsőbbségi vágányút 4779 23, 42 
4780. postulata transportitinero (vartrafiko) előírt fuvarozási útvonal (árufuvarozás) 4780 12, 22 
4781. elektita itinero (regejtekniko) választott vágányút (biztosítóberendezési tech-

nika) 
4781 23, 42 

4782. laŭtarifa transportitinero díjszabás alapját képező útirány 4782 10 
4783. permanenta itinero (regejtekniko) rögzített vágányút; állandó vágányút (pl. 

áthaladó menetekhez) 
4783 23, 42 

4784. neakordigeblaj itineroj (regejtekniko) = 4787 egymást veszélyeztető vágányutak; egyidejüleg 
meg nem engedett menetek vágányútja 
(biztosítóberendezési technika) 

4784 23, 42 

4785. akordigeblaj itineroj (regejtekniko) egyidejüleg megengedett menetek vágányútjai 4785 23, 42 
4786. konverĝaj itineroj (regejtekniko) összetartó vágányutak; csatlakozó vágányutak 

(biztosítóberendezési technika) 
4786 23, 42 

4787. neakordigeblaj itineroj (regejtekniko) = 4784 egymást veszélyeztető vágányutak; egyidejüleg 
meg nem engedett menetek vágányútja 
(biztosítóberendezési technika) 

4787 23, 42 

4788. itineroj por ambaŭsencuma trafiko 
(regejtekniko) ??? (…ej…) 

vágányút a jelzők szerinti helytelen vágányon 
lebonyolódó kétirányú üzemre (biztosítóbe-
rendezési technika) 

4788 23, 42 

4789. kruciĝantaj itineroj (regejtekniko) ??? (…ej…) egymást metsző vágányutak (biztosítóberen-
dezési technika) 

4789 23, 42 

4790. celpaliseto; paliseto = 6299 fix pont; a vágány fix pontja; kitűzési pont; 
jelzőkaró 

4790 41 

4791. eta haltsignalilo (SNCF) = 4450 törpe megállj jelző (SNCF-nél) 4791 42 
4792. itinerdifino (sur bileto) útvonalbejegyzés; felhasználhatósági terület 

megadása (menet-jegyen) 
4792 11, 21 

4793. trakotraceado = 6301, 8932 vágány kitűzése; vágány kicövekelése; vágány 
kikarózása 

4793 41 

4794. ŝtrebo dúc; gyámfa; támgerenda; függesztődúc 4794 01 
4795. radrondo  abroncs 4795 30 
4796. radrondo (unupeca rado) kerékkoszorú (monoblokk kerék, tömbkerék) 4796 30 
4797. angula deformiĝo (relo) = 6397 éles görbület (könyök a sínben) 4797 41 
4798. gaŭĝo hiteles mérték; etalon; alapmérték; összeha-

sonlító mérték 
4798 01 

4799. fuelnivela indikilo = 4591 üzemanyag szintmérő; üzemanyag-állás mutató 4799 01 
4800. mezurilo de streĉostrenoj nyúlásmérő; nyúlásmérő bélyeg 4800 01 
4801. vaporprova krano próbacsap; kémcsap (gőzmozdonynál) 4801 32 
4802. gaŭĝado hitelesítés; kalibrálás; mérőeszköz ellenőrzés 4802 01 
4803. akcela puŝo = 7905 lökés, rántás (gyorsulási) 4803 30 
4804. akvodefluilo vízelvezető; vízvető lemez 4804 30 
4805. sabloĵeto homokfúvás; homoksugár; homokszórás 4805 01 
4806. vaporŝprucaĵo gőzsugár; vízgőzsugár 4806 01, 32 
4807. forŝuti la fajron tűz ledobása; tűz kioltása 4807 32 
4808. baskula fajrujokrado = 4387 billenő rostély; bukórostély 4808 32 
4809. kuplila ludo kapcsoló holtjáték 4809 30 
4810. direktalterna blokadmekanismo (permana 

blokadsistemo por unutraka linio) = 4813 
hozzájárulási blokkmező (egyvágányú pályán 
ellenmenet biztosító) 

4810 23, 42 

4811. brosaro de kolektilo (elektro) frotilaro ??? kefecsoport (villamosság) 4811 01 
4812. kurentostangaro  gyűjtősínrendszer ??? áramgyűjtő sínrendszer 4812 34, 44 
4813. direktalterna blokadmekanismo (permana hozzájárulási blokkmező (egyvágányú pályán 4813 23, 42 
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blokadsistemo por unutraka linio) = 4810 ellenmenet biztosító) 
4814. elireja blokadmekanismo (permana bloksiste-

mo) = 4816, 4822, 4829 
végblokkmező; vonalblokk (kézi kezelésű 
térközbiztosítás) 

4814 23, 42 

4815. enireja blokadmekanismo (permana bloksiste-
mo) = 4824, 4827 

kezdő blokkmező (kézi kezelésű térköz-
biztosítás) 

4815 23, 42 

4816. elireja blokadmekanismo (permana bloksiste-
mo) = 4814, 4822, 4829 

végblokkmező; vonalblokk (kézi kezelésű 
térközbiztosítás) 

4816 23, 42 

4817. ludo en radakslagro csapágyjáték 4817 30 
4818. ordona blokadmekanismo (stacia blokadsiste-

mo) = 2399 
rendelkező blokkmező (állomási blokknál) 4818 23, 42 

4819. reljunta dilatspaco = 4911 sínillesztési hézag; tágulási hézag; dilatációs 
hézag 

4819 41 

4820. ordondona blokadmekanismo (stacia blokadsis-
temo) = 3172 

rendelkezésadó blokkmező (állomási blokknál) 4820 23, 42 

4821. dentradaĵo hajtómű; hajtás; áttétel; fogaskerék-sorozat 4821 01 
4822. elireja blokadmekanismo (permana bloksiste-

mo) = 4816, 4814, 4829 
végblokkmező; vonalblokk (kézi kezelésű 
térközbiztosítás) 

4822 23, 42 

4823. itinera rigladmekanismo vágányúti blokkmező 4823 42 
4824. enireja blokadmekanismo (permana bloksiste-

mo) = 4815, 4827 
kezdő blokkmező (kézi kezelésű térköz-
biztosítás) 

4824 23, 42 

4825. transversa ludo = 4830 kereszt(irányú) játék 4825 30 
4826. laŭlonga ludo  hossz(irányú) játék 4826 30 
4827. enireja blokadmekanismo (permana bloksiste-

mo) = 4815, 4824 
kezdő blokkmező (kézi kezelésű térköz-
biztosítás) 

4827 23, 42 

4828. ordonriceva blokadmekanismo (stacia blokad-
sistemo) = 7209 

rendelkezésvevő blokkmező (állomási blokknál) 4828 23, 42 

4829. elireja blokadmekanismo (permana bloksiste-
mo) = 4816, 4814, 4822 

végblokkmező; vonalblokk (kézi kezelésű 
térközbiztosítás) 

4829 23, 42 

4830. transversa ludo = 4825 kereszt(irányú) játék 4830 30 
4831. infanprizorga servo gyermekmegörzési szolgáltatás; 

gyermekfelügyeleti szolgáltatás 
4831 11, 21 

4832. finaĵe junti egymáshoz illeszteni; összeilleszteni 4832 01 
4833. finaĵa junto tompaillesztés; tompa sínütközés 4833 01 
4834. kardanartiko = 1274, 4836, 4855 kardáncsukló; keresztcsukló; csuklós tengely 4834 01 
4835. kurentolika izoladjunto átégett szigetelt illesztés; áramáteresztő szigetelt 

illesztés; hevederzárlat; betétkinyomódás 
4835 41, 42 

4836. kardanartiko = 1274, 4834, 4855 kardáncsukló; keresztcsukló; csuklós tengely 4836 01 
4837. ŝoseojunto (pontoj) pályaátvezetés (hídnál) 4837 45 
4838. kungluita izoladjunto = 4845 ragasztott szigetelt sínillesztés 4838 41, 42 
4839. junto de kondukotubo vezetékcsatlakozás; vezetékkapcsolás; csőcsat-

lakozás 
4839 01 

4840. junto sur relseĝo (dukapa relo) szigetelt szoros sínillesztés (kettős fejű sínnél) 4840 41 
4841. ŝtopgarnaĵo por radakslagra fermplato tengelycsapágyfedél tömítés 4841 30 
4842. reldilatjunto = 378 dilatációs szerkezet; tágulási hézag; mozgó 

illesztés 
4842 41 

4843. apartiga reljunto ??? izolita reljunto elektromosan szigetelő illesztés ??? 
szigetelt heveder; szigetelt sínütköző 

4843 41, 42 

4844. hermetika ŝtopgarnaĵo vízhatlan illesztés; tömör kötés 4844 01 
4845. kungluita izoladjunto = 4838 ragasztott szigetelt sínillesztés 4845 41, 42 
4846. metal-sur-metala junto tömítetlen fémkötés 4846 01 
4847. garnaĵo el kupro-asbesto; garnaĵo el 

metalasbesto 
rézazbeszt tömítés; fémazbeszt tömítés 4847 01 

4848. platjunto = 4850 sínkötés tompahegesztéssel; sínkapcsolás 
tompa-hegesztéssel ??? 

4848 01 

4849. junto de nadlorelo kitérő illesztés; csúcssínillesztés 4849 41 
4850. platjunto = 4848 sínkötés tompahegesztéssel; sínkapcsolás 

tompa-hegesztéssel ??? 
4850 01 

4851. interkovra junto; surkuniga junto átlapolt illesztés 4851 01 
4852. globa artiko = 504, 4853 gömbcsukló 4852 01 
4853. globa artiko = 504, 4852 gömbcsukló 4853 01 
4854. nadlorelkalkano = 8561 csúcssín gyöke; váltó gyöke 4854 41 
4855. kardanartiko = 1274, 4834, 4836 kardáncsukló; keresztcsukló; csuklós tengely 4855 01 
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4856. reljunto illesztés; sínillesztés 4856 41 
4857. subapogata reljunto szoros alátámasztott (sín)illesztés 4857 41 
4858. sinkinta reljunto lesüppedt, kopott sínillesztés 4858 41 
4859. reldilatjunto (longreloj) dilatációs sínillesztés; dilatációs szerkezet 

(hosszúsíneknél) 
4859 41 

4860. splintita reljunto hevederes sínillesztés 4860 41 
4861. izoladjunto szigetelt (sín)illesztés 4861 41, 42 
4862. ne subapogata rejunto = 4867 lengő (sín)illesztés 4862 41 
4863. transira relsplinto (inter diverstipaj reloj) átmeneti sínillesztés (különféle típusú sínek 

között) 
4863 41 

4864. veldita reljunto hegesztett sínillesztés 4864 41 
4865. termite veldita reljunto aluminothermit hegesztéses (sín)kötés 4865 41 
4866. elektroarke veldita reljunto leolvastó tompahegesztéses (sín)kötés 4866 41 
4867. ne subapogata reljunto = 4862 lengő (sín)illesztés 4867 41 
4868. ĝemelŝpala reljunto sínillesztés ikeraljon; alátámasztott sínillesztés 4868 41 
4869. interŝpala reljunto lengő illesztés egyes aljak között 4869 41 
4870. alterne lokitaj reljuntoj = 4872 eltolt sínillesztések; váltakozó sínillesztések 4870 41 
4871. ortangule lokitaj reljuntoj = 4873 egymással szemben fekvő sínillesztések; azonos 

szintbeli sínillesztések; egyenes sínütközés 
4871 41 

4872. alterne lokitaj reljuntoj = 4870 eltolt sínillesztések; váltakozó sínillesztések 4872 41 
4873. ortangule lokitaj reljuntoj = 4871 egymással szemben fekvő sínillesztések; azonos 

szintbeli sínillesztések; egyenes sínütközés 
4873 41 

4874. trakinterliga disforkejo = 1835, 4991  vágánykapcsolat; vágányösszeköttetés 4874 20, 41 
4875. duobla krucforma trakinterligo = 1067 szimmetrikus kettős vágánykapcsolás 4875 20, 41 
4876. duobla trakinterligo = 1066 kettős vágánykapcsolás; kettős átszelési kitérő 

kapcsolat; 
4876 20, 41 

4877. simpla trakinterligo egyszerű vágánykapcsolat; kitérő kapcsolat 4877 20, 41 
4878. kructrakforko dudevia kun eksteraj nadloreloj 

= 9394, 9396 
kettős átszelési kitérő kívül fekvő csúcssínekkel 4878 41 

4879. kontofolio = 3739 elszámolási ív 4879 70 
4880. katenaria gantro = 6611 keretállás; keresztmező; keresztfelfüggesztési 

rendszer 
4880 44 

4881. senlabor(prest)a tago munkaszüneti nap; pihenőnap 4881 00 
4882. maldenstrafika tago gyenge forgalmú nap 4882 00 
4883. leĝa festotago törvényes ünnepnap 4883 00 
4884. ripoztago (dumsemajna) heti pihenőnap 4884 00 
4885. labortago  munkanap  4885 00 
4886. labor(prest)a tago = 4888 ledolgozott nap 4886 00 
4887. trafikpinta tago csúcsforgalmi nap 4887 10, 20 
4888. labor(prest)a tago = 4886 ledolgozott nap 4888 00 
4889. tagoj de disponebleco üzemnap; munkanap 4889 30, 40 
4890. tagoj de nedisponebleco javítási nap; üzemképtelen állapotban eltöltött 

nap 
4890 30, 40 

4891. tagoj de neutiligo üzemen kívüli napok (nem műszaki okok miatt) 4891 30, 40 
4892. tagoj de utiligo produktív napok; üzemben töltött napok 4892 30, 40 
4893. vagontaga luprezo; vagontaga restadkosto  

= 7253, 10073 
kocsinap-bér; kocsinap-díjazás; egy kocsinapra 
szóló bérleti díj 

4893 12 

4894. soloregado de kuplitaj trakciiloj kettős vontatás; vontatás előfogattal (két 
vontatójárművel) 

4894 33 

4895. duobla portanso de risorto = 821, 4896, 5541, 
5542 

rugóheveder; hordrugó heveder 4895 30 

4896. duobla portanso de risorto = 821, 4895, 5541, 
5542 

rugóheveder; hordrugó heveder 4896 30 

4897. aerdinamika ŝildo szoknya 4897 30 
4898. pruvatesto pri eksportado export igazolás; kiviteli bizonylat 4898 12, 50 
4899. pruvatesto pri liverado kiszolgáltatási bizonylat 4899 12, 50 
4900. kilometrolongo de linio = 5285 vonalhossz; szakaszhossz 4900 60 
4901. kilometropresto = 6846 futásteljesítmény (kilométer) 4901 20 
4902. kilometrolongo de trako = 5289 vágányhossz 4902 60 
4903. kilometropunkto = 6465 kilométerpont; kilométer 4903 20, 40 
4904. pasaĝervagona radakskilometro tengelykilométer (személykocsi) 4904 70 
4905. veturilkilometroj (metroo / aŭtobuso) járműkilométer (Metró, autóbusz) 4905 20 
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4906. laboratorio laboratórium 4906 01 
4907. eksperimenta laboratorio kísérleti laboratórium 4907 01 
4908. esplorlaboratorio; reserĉa laboratorio kutató laboratórium 4908 01 
4909. maŝa svingiĝo = 5808 kígyózás; kígyózó mozgás 4909 30 
4910. radringo-loziĝo lazitás (kerékabroncsnál) 4910 30 
4911. reljunta dilatspaco = 4819 sínillesztési hézag; tágulási hézag; dilatációs 

hézag 
4911 41 

4912. eltrajnigi (var)vagonojn lekapcsolni; kisorozni; lehagyni (kocsikat) ??? 
leadni 

4912 22 

4913. skorio salak 4913 01 
4914. laktovagono = 10157 tejszállító kocsi 4914 35 
4915. transversa lignotrabo (varvagono) pőrekocsi felcsapható padlódeszkája; ászokfa 4915 30 
4916. nadlorelo csúcssín; váltó csúcssín 4916 41 
4917. fleksebla nadlorelo = 4919 rugalmas (váltó)csúcssín 4917 41 
4918. kolektil-lameno kommutátor szelet; kommutátor szegmens 4918 01 
4919. fleksebla nadlorelo = 4917 rugalmas (váltó)csúcssín 4919 41 
4920. lamena fandogardilo szalagbiztosító; kiolvadó szalag; lemezes 

biztosító 
4920 01 

4921. ĉeflameno de risorto rugó-főlap 4921 01 
4922. lameno de risorto rugólap; rugólemez 4922 01 
4923. laminatado (metalurgio) hengerlés (kohászat) 4923 01 
4924. stringado de vaporo gőzfolytás 4924 32 
4925. kontrollampo ellenőrző lámpa; ellenőrző fény 4925 01 
4926. individua legolampo = 5117 olvasólámpa 4926 30 
4927. avertlampo jelzőlámpa; vészjelző lámpa; figyelmeztető fény 4927 01 
4928. lampisto; lanternisto lámpakezelő  4928 20 
4929. lampodeponejo lámpakamra 4929 20 
4930. petardoportilo = 599, 6580 durrantyú elhelyezésére berendezés ??? 

durrantyút a sínfejhez rögzítő rugó, vagy a 
durrantyúk tárolására, szállítására szolgáló 
durrantyúdoboz ???  

4930 42 

4931. startigo (motoro) megindítás; üzembe helyezés; motort beugrat, 
beindít 

4931 01 

4932. impulsopuŝa ranĝado szalasztás (tolatás) 4932 22 
4933. impulsopuŝe ranĝi szalaszt (tolatás) 4933 22 
4934. trakforka signalilo váltójelző lámpa 4934 42 
4935. manlanterno kézi jelzőlámpa 4935 20 
4936. trajnfina signallanterno zárjelző (lámpa) 4936 23 
4937. marklumo = 3733, 5900 helyzetjelző 4937 42 
4938. signalila lampo jelzőlámpa 4938 42 
4939. tegmentoluko aŭ fenestro tetővílágító ablak 4939 40 
4940. kontraŭventa stego = 744 ??? sínvándorlást gátló készülék / szerkezet 4940 41 
4941. lavado kimosás; lemosás 4941 01 
4942. glacolava ŝprucigilo szélvédőmosó; szélvédő tisztító 4942 31 
4943. pasaĝervagona lavisto; vagonlavisto kocsitisztító (személykocsi) 4943 35 
4944. magnetstrio-legilo (metroo) mágneskártya-leolvasó; azonosítókártya-olvasó 

készülék 
4944 11 

4945. duflanka magnetstrio-legilo; 
duflanka magnetrubando-legilo 

kétoldalas mágnesszalag olvasó 4945 11 

4946. unuflanka magnetstrio-legilo egyoldalas mágnesszalag olvasó 4946 11 
4947. LRC-trajno (malpeza rapidtrajno de kanadaj 

fervojoj) 
„könnyű, gyors, kényelmes” vonat; LRC (a 
kanadai vasutak könnyűépítésű motorvonata 

4947 30 

4948. fervoja leĝaro vasúti jogszabályok 4948 50 
4949. transporta leĝaro közlekedési jogszabályok 4949 50 
4950. relkomutila pezaĵo = 2048 súlykörte; váltóállító ellensúly 4950 41 
4951. ŝtupara lenso (tipo Fresnel) Fresnel lencse; lépcsős lencse 4951 42 
4952. avizkarto; avizletero feladási értesítés 4952 70 
4953. transportletero por fervoj-aera transporto fuvarlevél légi-vasúti forgalomban 4953 12 
4954. transportletero fuvarlevél 4954 12 
4955. ĝiscela transportletero közvetlen fuvarlevél 4955 12 
4956. internacia transportletero nemzetközi fuvarlevél 4956 12 
4957. inspektlevado emelés; felemelés 4957 30 
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4958. plano de geologia sekcio geológiai felvétel; fúrásnapló 4958 40 
4959. geodezia plano geodéziai terepfelvétel; terepfelmérés 4959 40 
4960. fotogrametria plano fotogrammetrikus terepfelmérés 4960 40 
4961. topografia mezurado terepfelvétel; helyszínrajz felvétel 4961 40 
4962. fenestra levkranketo ablakleeresztő; ablakfogantyú; ablakemelő 

szerkezet forgatókarja 
4962 30 

4963. trakforkmanipula levumilo váltóállító kar 4963 41, 42 
4964. liberiga levumilo = 4976 kioldó emeltyű 4964 41 
4965. levumilo por aŭtomata trajnhaltigo fékkar (önműködő) vonatmegállításhoz 4965 42 
4966. artika levumilo csuklós kallantyú 4966 42 
4967. konsenta levumilo; permesa levumilo hozzájárulási kallantyú 4967 42 
4968. frueclevumilo (distribuilo) elősietési emeltyű 4968 32 
4969. inversiga levumilo = 4984 átállító kar; irányváltó kar; átváltó kar; állítókar 4969 32 
4970. manrega levumilo kézi állítókar 4970 41 
4971. rigla levumilo elzáró kallantyú 4971 42 
4972. forklevumilo villás emelő; kétágú emelő 4972 01 
4973. bremslevumilo fékkar; fékemeltyű 4973 30 
4974. itinerlevumilo = 4979 vágányúti kallantyú 4974 42 
4975. itinerlevumilo je neaga retromovo vágányúti kallantyú visszaállítási kényszer nélkül 4975 42 
4976. liberiga levumilo = 4964 kioldó emeltyű 4976 41 
4977. manipula levumilo kezelőkar; emeltyűkar 4977 30, 42 
4978. manrega levumilo kézi kezelőkar; kézi emeltyűkar 4978 30, 42 
4979. itinerlevumilo = 4974 vágányúti kallantyú 4979 42 
4980. levumilo en normala pozicio emeltyű szabványos (alap)állásban 4980 42 
4981. renversita levumilo = 4983 emeltyű átállított állásban 4981 42 
4982. levumilo de reguligilo szabályozó emeltyű; állító emeltyű; szabá-

lyozókar; állítókar 
4982 32 

4983. renversita levumilo = 4981 emeltyű átállított állásban 4983 42 
4984. inversiga levumilo = 4969 átállító kar; irányváltó kar; átváltó kar; állítókar 4984 32 
4985. rapidrevena levumilo gyors átváltó; gyor visszaállítású kar 4985 41 
4986. signalila levumilo jelzőemeltyű 4986 42 
4987. dratostreĉa levumilo feszítő emeltyű 4987 42 
4988. trakforka riglolevumilo váltóretes emelytű 4988 42 
4989. magneta ŝvebigo = 8498 mágneses lebegtetési technika; mágnespárna 4989 30 
4990. kunligo összeköttetés; kapcsolat; kötés 4990 00 
4991. trakinterliga disforkejo = 1835, 4874 vágánykapcsolat; vágányösszeköttetés 4991 20, 41 
4992. komunikiĝo per portanta kurento vivőáramú összeköttetés 4992 43 
4993. fervoj-interligo = 7471 vasúti összeköttetés 4993 10, 20, 40 
4994. flughavena fervoj-interligo  vasút-repülőtér összeköttetés 4994 11, 21, 40 
4995. relvojinterligo átviteli kapcsolat; átkötés (egyik vágányról a 

szomszéd vágányra) 
4995 20. 41 

4996. telefoninterligo trajno-trakciilo = 4693 távbeszélő összeköttetéd a járművezető és a 
vonat között 

4996 31, 35 

4997. trakinterligo en kurbo = 1836 íves vágánykapcsolat 4997 41 
4998. ranĝadstacia radiofonio = 7055 rádiós állomási összeköttetés (tolatásnál) 4998 43 
4999. trajna radiofono = 7056 vonali rádió 4999 42, 43 
5000. samtempaj paralelaj enveturoj egyidejű bejárás 5000 42 
5001. malstreĉigo de reloj ??? sín feszültségmentesítése 5001 41 
5002. itinernuligo vágányút feloldás 5002 42 
5003. substitua funkciigo ??? trudmanipula itiner-

nuligo 
kényszerfeloldás ??? 5003 42 

5004. prokrasta funkciigo ??? időzített feloldás ??? 5004 42 
5005. liberigo de trako (veturiloj) = 2441 vágány szabaddá tétele (forgalom) 5005 20, 42 
5006. stacidoma librovendejo = 802 állomási könyvesbolt 5006 40 
5007. akcidentloko baleset színhelye 5007 60 
5008. destinloko = 2639 rendeltetési hely 5008 20 
5009. eltrafikig-loko kiselejtezés helye; üzemen kívül helyezés helye 

(kocsi); kocsibontó telep 
5009 23, 30 

5010. stokadloko rakodóhely; raktártér 5010 00 
5011. deĵorloko; laborloko munkahely; foglalkoztatási hely 5011 60 
5012. pergrua en/elŝipigo (LoLo) = 8988, 9248 darus be- és kirakodás; LoLo (lift-on lift-off) 5012 12, 22 
5013. aŭtomata boltoriglado önműködő csapzár 5013 12 
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5014. tordita sigel-fermdrato sodrott fém kötözőhuzal (ólmozáshoz, 
plombáláshoz) 

5014 12 

5015. dratotorda fermaĵo sodrott huzal; sodrott drót; kötöző huzal 
(rakomány lezárás) 

5015 12 

5016. fervojlinio = 5050 vasútvonal; vonalszakasz 5016 10, 20, 40 
5017. koneksa linio csatlakozó vonal 5017 10, 20, 50 
5018. supertera lineo szabadvezeték; légvezeték 5018 01, 40 
5019. ludonita fervojlinio = 5028, 5039 bérbeadott vasútvonal 5019 50, 60 
5020. alkonduka fervojlinio = 345, 5022, 5072 csatlakozó vonal; szárnyvonal 5020 20 
5021. elektra fidro = 494, 3697 tápvezeték; távvezeték (áram) 5021 01 
5022. alkonduka fervojlinio = 345, 5020, 5072 csatlakozó vonal; szárnyvonal 5022 20 
5023. antaŭurba fervojlinio elővárosi (vasút)vonal 5023 11, 21 
5024. bastensia lineo = 5027 kisfeszültségű vezeték 5024 01 
5025. bifilara lineo kéteres vezeték 5025 43 
5026. faciltracea fervojlinio = 5047, 5082 kedvező vonalvezetésű vonal 5026 20, 41 
5027. bastensia lineo = 5024 kisfeszültségű vezeték 5027 01 
5028. ludonita fervojlinio = 5019, 5039 bérbeadott vasútvonal 5028 50, 60 
5029. kontaktlineo; kontaktodrato felsővezeték; munkavezeték 5029 44 
5030. senportkabla kontaktlineo tartósodrony nélküli felsővezeték 5030 44 
5031. simpla streĉata kontaktlineo = 1327 egyszerűsített felsővezeték utánfeszítéssel 5031 44 
5032. katenario = 1314 felsővezeték; hosszlánc rendszerű felsővezeték 5032 44 
5033. descenda linioparto = 5064 lejtős vonalrész ??? 5033 20, 41 
5034. malmuntita fervojlinio felszedett vonal 5034 20, 40 
5035. eksteruza fervojlinio leállított vonal 5035 20, 40 
5036. malfaciltracea linio = 5056, 5081 kedvezőtlen vonalvezetésű vonal 5036 20, 41 
5037. rekta linio közvetlen vonal; átmenő fővonal 5037 20 
5038. interurba linio (telefono) trönkvonal; központközi vonal 5038 43 
5039. ludonita fervojlinio = 5019, 5028 bérbeadott vasútvonal 5039 50, 60 
5040. ĉefa fervojlinio fővonal; városközi fővonal; törzshálózati fő-

vonal (FS-nél) 
5040 20, 40, 50 

5041. dutraka fervojlinio kétvágányú vonal 5041 20 
5042. rektlinie = 250 egyenes; egyenesen; egyenes vonalú 5042 41 
5043. elektrizita fervojlinio = 5046, 5083 villamosított vonal 5043 20, 40 
5044. esplorveturada fervojlinio = 6072 próbapálya 5044 40 
5045. ekspluatata fervojlinio = 5062, 5063 üzemeltetett vonal 5045 10, 20, 60 
5046. elektrizita fervojlinio = 5043, 5083 villamosított vonal 5046 20, 40 
5047. faciltracea fervojlinio = 5026, 5082 kedvező vonalvezetésű vonal 5047 20, 41 
5048. maldenstrafika fervojlinio gyenge forgalmú vonal; kisforgalmú vonal 5048 10, 20 
5049. neekspluatata fervojlinio = 5059 üzemen kívül helyezett vonal; forgalom elől 

elzárt vonal 
5049 20, 40 

5050. fervojlinio = 5016 vasútvonal; vonalszakasz 5050 10, 20, 40 
5051. denstrafika fervojlinio = 5084 nagyforgalmú vonal; erősen terhelt vonal 5051 10, 20 
5052. kruta fervojlinio erős lejtésű vonal; meredek lejtésű pálya 5052 20, 41 
5053. larĝaŝpura fervojlinio = 5095 széles nyomtávú pálya 5053 41 
5054. fervojlinio por grandrapido nagy sebességű vonal 5054 20, 40 
5055. alttensia lineo nagyfeszültségű vezeték 5055 01 
5056. malfaciltracea linio = 5036, 5081 kedvezőtlen vonalvezetésű vonal 5056 20, 41 
5057. montara fervojlinio hegyi vonal 5057 20, 41 
5058. provizore neekspluatata fervoj-linio időszakosan leállított vonal 5058 20, 40, 50 
5059. neekspluatata fervojlinio = 5049 üzemen kívül helyezett vonal; forgalom elől 

elzárt vonal 
5059 20, 40 

5060. plurstacia komunlineo (telefono) társas vonal; omnibusz vonal; helyi 
vonaltávbeszélő 

5060 43 

5061. plurstacia komunlineo (elektro) átmenő vezeték; tápvezeték az erőmű és az 
elosztóhálózatok táppontjai között; gyűjtőveze-
ték (villamosság) 

5061 01 

5062. ekspluatata fervojlinio = 5045, 5063 üzemeltetett vonal 5062 10, 20, 60 
5063. ekspluatata fervojlinio = 5045, 5062 üzemeltetett vonal 5063 10, 20, 60 
5064. descenda linioparto = 5033 lejtős vonalrész ??? 5064 20, 41 
5065. entraka pilotlineo (kontinue aŭtomata 

trajngvidado) = 1166, 1907, 5093 
vonalkábel (önműködő vonatbefolyásolás) ??? 
sugárzókábel  (A vonalkábel egészen más érte-
lemben használatos.) 

5065 41, 42, 43 
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5066. ebenaĵa fervojlinio síkvidéki vonal 5066 20, 41 
5067. ĝenerala fervojreto fővonal ???  5067 10, 20 
5068. linio kun malebena laŭlonga profilo erős lejttörésű vonal 5068 20, 41 
5069. telefonlineo luprenita de la poŝto bérelt postai vonal 5069 43 
5070. kvartraka fervojlinio, relvojo négyvágányú vonal, pálya 5070 20 
5071. radiala fervojlinio = 7051 sugaras vonal 5071 10, 20, 40 
5072. alkonduka fervojlinio = 345, 5020, 5022 csatlakozó vonal; szárnyvonal 5072 20 
5073. ascenda linioparto meredeken emelkedő vonal 5073 20, 41 
5074. regiona fervojlinio ??? mellékvonal ??? szárnyvonal 5074 10, 20 
5075. helplineo (telefono) tartalék vonal 5075 43 
5076. duonrekta telefonlinelo helyi vonal; körzeti vonal 5076 43 
5077. sinua fervojlinio ívekben gazdag vonal 5077 20, 41 
5078. telefonlineo távbeszélő vonal 5078 43 
5079. altegtensia lineo = 5089 supertensia lineo vezeték igen nagy feszültségre; extra nagy-

feszültségű vezeték 
5079 01 

5080. surtegmenta konduktilo tetőkábel 5080 34 
5081. malfaciltracea linio = 5036, 5056 kedvezőtlen vonalvezetésű vonal 5081 20, 41 
5082. faciltracea fervojlinio = 5026, 5047 kedvező vonalvezetésű vonal 5082 20, 41 
5083. elektrizita fervojlinio = 5043, 5046 villamosított vonal 5083 20, 40 
5084. denstrafika fervojlinio = 5051 nagyforgalmú vonal; erősen terhelt vonal 5084 10, 20 
5085. duaranga fervojlinio mellékvonal 5085 22, 40 
5086. traira elektro-konduktilo (en trajno) átmenő vezeték vonaton 5086 30 
5087. longdistanca lineo villamos távvezeték 5087 01 
5088. transversa fervojlinio = 9350 átlós vonal; keresztirányú vonal 5088 10, 20, 40 
5089. altegtensia lineo = 5079 supertensia lineo vezeték igen nagy feszültségre; extra nagy-

feszültségű vezeték 
5089 01 

5090. tritraka fervojlinio háromvágányú vonal 5090 20 
5091. unudrata lineo egyvezetékes vonal 5091 43 
5092. simultana lineo (telegrafio kaj telefono) fantomáramkör 5092 43 
5093. entraka pilotlineo (kontinue aŭtomata trajngvid-

ado) = 1166, 1907, 5065 
vonalkábel (önműködő vonatbefolyásolás) ??? 
sugárzókábel  (A vonalkábel egészen más érte-
lemben használatos.) 

5093 41, 42, 43 

5094. etŝpura fervojlinio keskeny nyomközű vonal 5094 41 
5095. larĝaŝpura fervojlinio = 5053 széles nyomtávú pálya 5095 41 
5096. metroŝpura fervojlinio méteres nyomtávolságú pálya 5096 41 
5097. normalŝpura fervojlinio normál nyomtávolságú pálya 5097 41 
5098. unutraka fervojlinio egyvágányú pálya 5098 20 
5099. plurtraka fervojlinio többvágányú pálya 5099 20 
5100. neŭtraj linioj (de kolektilmotoro) semleges zóna (kommutátoros villamos gépek) 5100 01 
5101. rapidolimigo sebességkorlátozás 5101 23, 41 
5102. adhera limo tapadási határ, adhéziós határ 5102 31, 41 
5103. kapacitlimo = 1251 határteljesítmény 5103 35 
5104. veturila ŝarĝlimo = 1439, 1443 jármű hordképessége 5104 30 
5105. dereliĝa limforto (rado) = 3092 siklási határ (kerék) 5105 30 
5106. blindumlimo (signalilaj lumoj) vakítási határérték; kápráztatási határ (fényjelző) 5106 23, 42 
5107. daŭra rezisteco = 7661, 7663 kifáradási határ; tartós szilárdság 5107 01 
5108. ŝraŭbkuplila limforto = 7647 csavarkapocs legnagyobb terhelhetősége 5108 30 
5109. flankenŝova limforto = 3093 vágány oldalirányú eltolódásának határértéke 5109 41 
5110. triviĝlimo üzemi határméret; kopási határ 5110 01 
5111. amplitudo-limigilo = 3063 amplitudó határoló, amplitudó korlátozó 5111 01 
5112. buteo de vojlongo; limigilo de vojlongo lökethatároló; löketkorlátozó 5112 01 
5113. kurentolimigilo (elektro) áramkorlátozó; áramhatároló; túláramkapcsoló 

(elektromos áram) 
5113 01 

5114. povumlimigilo terheléskorlátozó; terheléshatároló 5114 01 
5115. tensiosekurigilo (elektro) ??? tensio-limigilo túlfeszültségvédelem; feszültségkorlátozó; 

limiter 
5115 01 

5116. rapidolimigilo sebességkorlátozó (berendezés) 5116 01 
5117. individua legolampo = 4926 olvasólámpa 5117 30 
5118. boĝia sidglitejo = 5121 csúszódarab 5118 30 
5119. laŭlonga mangvidilo fogantyú; kapaszkodó; karfa; hágcsókorlát 5119 01, 30 
5120. bariertrabo (traknivela pasejo) sorompórúd 5120 40 
5121. boĝia sidglitejo = 5118 csúszódarab 5121 30 
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5122. ranĝadslipo = 3754, 3761, 6338 tolatási jegyzék; rendezési jegyzék; gurítási 
jegyzék 

5122 22 

5123. ŝotrobalasto zúzottkő ágyazat 5123 41 
5124. gruza balasto kavics ágyazat; kavicságy 5124 40 
5125. ŝtoneta traksidejo zúzottkő ágyazat 5125 41 
5126. kontestafero; procesafero jogvita; vitás ügy 5126 10, 50 
5127. liverado kiszolgáltatás; rendelkezésre bocsátás 5127 10, 20 
5128. akcelita liverado = 5132 gyorsított kiszolgáltatás; gyorsított rendelkezésre 

bocsátás 
5128 10, 20 

5129. stacirestante = 5134 állomáson tárolandó; állomáson tartandó 5129 10, 20 
5130. ĝishejma liverado házhozszállítás 5130 10, 20 
5131. ekspresa liverado expressz kiszolgáltatás; gyors házhoz fuvarozás 5131 10, 20 
5132. akcelita liverado = 5128 gyorsított kiszolgáltatás; gyorsított rendelkezésre 

bocsátás 
5132 10, 20 

5133. liverado en stacio kiszolgáltatás a pályaudvaron; állomási kiszol-
gáltatás 

5133 10, 20 

5134. stacirestante = 5129 állomáson tárolandó; állomáson tartandó 5134 10, 20 
5135. alvenaĵregistro = 7321 érkezési napló 5135 11, 70 
5136. kamionadregistro házhozszállítási napló; gépkocsi fuvarozási 

napló 
5136 12, 22 

5137. ekspedaĵregistro = 7327 feladási napló 5137 11, 70 
5138. afrankolibro bérmentesítési napló 5138 11, 70 
5139. vagonarcirkula plano szerelvényforduló napló 5139 21 
5140. horarlibra aldonaĵo menetrendi tájékoztató függelék (általános 

tudnivalók) 
5140 20 

5141. vagonarkonsista plano vonatösszeállítási terv (személyvonat) 5141 21 
5142. plurkupona biletkajero menetjegyfüzet 5142 12 
5143. kombinita kuponkajero (trajno-ŝipo) kombinált menetjegyfüzet (vonat-hajó) 5143 12 
5144. fervojserva horarlibro menetrendkönyv; szolgálati menetrend 5144 20 
5145. Horarlibro por Internaciaj Vartrajnoj Nemzetközi Tehervonati Menetrendkönyv; LIM 5145 12, 22 
5146. lokomotiva kaldronlibro mozdonykönyv 5146 32 
5147. horarkajero por veturanta personalo szolgálati menetrendkönyv 5147 20 
5148. horarekstrakto szolgálati menetrendkönyv-kivonat 5148 20 
5149. lokalizado de  perturbo hibabehatárolás; zavarbehatárolás; hibahely 

meghatározás 
5149 01 

5150. lokalizado de veturiloj járművek helymegállapítása 5150 22 
5151. sidlokrezervado = 7615 helybiztosítás; helyfoglalás 5151 11, 21 
5152. provringo (trako) = 1643 kísérleti körpálya 5152 30 
5153. mezpovuma lokomotivo közepes teljesítményű dízelmozdony ??? 5153 33 
5154. lokomotivo = 5305 mozdony; gép 5154 31 
5155. akumulatora lokomotivo = 5195 akkumulátoros mozdony 5155 34 
5156. adhera lokomotivo adhéziós mozdony 5156 31 
5157. adhera kaj dentrada lokomotivo adhéziós és fogaskerék hajtású mozdony 5157 31 
5158. totaladhera lokomotivo futókerék nélküli mozdony 5158 31 
5159. trajnkapa kroma lokomotivo előfogati mozdony 5159 20, 31 
5160. flulinia lokomotivo = 5169 áramvonalas mozdony 5160 31 
5161. duenergia lokomotivo = 5192 kétmotoros (kétszekciós) mozdony; kétáram-

rendszerű mozdony 
5161 31 

5162. artikĉasia lokomotivo csuklós mozdony 5162 31 
5163. telekondebla lokomotivo távolról működtetett mozdony; távvezérelt 

mozdony 
5163 31 

5164. dukurenta lokomotivo kétáramnemű mozdony 5164 34 
5165. dufrekvenca lokomotivo kétfrekvenciás mozdony 5165 34 
5166. dutensia lokomotivo kétfeszültségű mozdony 5166 34 
5167. boĝia lokomotivo forgóvázas mozdony 5167 31 
5168. ranĝa lokomotivo = 5180, 5245 rendezőpályaudvari mozdony 5168 31 
5169. flulinia lokomotivo = 5160 áramvonalas mozdony 5169 31 
5170. rigidĉasia lokomotico merevkeretes mozdony 5170 31 
5171. unuĉasia lokomotivo egyalvázas mozdony; egykeretes mozdony 5171 31 
5172. mazuthejtata lokomotivo olajtüzelésű mozdony; pakurás mozdony 5172 32 
5173. kompunda lokomotivo = 5191 kompaud mozdony 5173 32 
5174. kondensila lokomotivo kondenzációs mozdony; nedves gőzű mozdony 5174 32 
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5175. lokomotivo kun konvertorkomp-leto = 5205 áramátalakítós mozdony 5175 34 
5176. unufaza alternkurenta lokomotivo = 5176, 5220 egyfázisú (váltakozó áramú) mozdony 5176 34 
5177. kontinukurenta lokomotivo egyenáramú mozdony 5177 34 
5178. unufaza alternkurenta lokomotivo = 5176, 5220 egyfázisú (váltakozó áramú) mozdony 5178 34 
5179. dentrada lokomotivo fogaskerekü mozdony 5179 31 
5180. ranĝa lokomotivo = 5168, 5245 rendezőpályaudvari mozdony  5180 31 
5181. ducilindra lokomotivo ??? ikergépezetű mozdony ??? 5181 32 
5182. dizellokomotivo dízelmozdony 5182 33 
5183. dizel-elektra lokomitivo = 5186 dízel-villamos mozdony 5183 33 
5184. dizel-hidraŭlika lokomotivo = 5187 dízel-hidraulikus mozdony 5184 33 
5185. dizel-mekanika lokomotivo = 5189 dízel-mechanikus mozdony 5185 33 
5186. dizel-elektra lokomotivo = 5183 dízel-villamos mozdony 5186 33 
5187. dizel-hidraŭlika lokomotivo = 5184 dízel-hidraulikus mozdony 5187 33 
5188. dizel-hidromekanika lokomotivo dízelmozdony hidro-mechanikus hajtással 5188 33 
5189. dizel-mekanika lokomotivo = 5185 dízel-mechanikus mozdony 5189 33 
5190. duobla lokomotivo ikermozdony; kettős mozdony 5190 31 
5191. kompunda lokomotivo = 5173 kompaud mozdony 5191 32 
5192. duenergia lokomotivo = 5161 kétmotoros (kétszekciós) mozdony; kétáram-

rendszerű mozdony 
5192 31 

5193. senkondensila lokomotivo közvetlen kipufogású mozdony; nem konden-
zációs mozdony 

5193 32 

5194. elektra lokomotivo villamos mozdony 5194 34 
5195. akumlatora lokomotivo = 5155 akkumulátoros mozdony 5195 34 
5196. elektrodizela lokomotivo elektro-dízel mozdony 5196 33, 34 
5197. lokomotivo kun rekta transmisio = 5203 közvetlen hajtású mozdony 5197 34 
5198. artikaksa lokomotivo beállótengelyes mozdony; kormánytengelyes 

mozdony 
5198 31 

5199. ekscitrona lokomotivo excitronos mozdony 5199 34 
5200. mineja lokomotivo = 5217 bányamozdony 5200 31 
5201. bremslokomotivo fékmozdony 5201 31 
5202. malvarma lokomotivo hideg mozdony; hidegre szerelt mozdony 5202 32 
5203. lokomotivo kun rekta transmisio = 5197 közvetlen hajtású mozdony 5203 34 
5204. lokomotivo por grandrapida trafiko = 5259 nagysebességű mozdony 5204 31 
5205. lokomotivo kun konvertorkompleto = 5175 áramátalakítós mozdony 5205 34 
5206. lokomotivo kun unufaza kontinu-kurenta 

konvertorkompleto = 5219 
egyenirányítós villamos mozdony 5206 34 

5207. lokomotivo kun trifaza konver-torkompleto  
= 5221 

háromfázisú aszinkron motoros mozdony 5207 34 

5208. lokomotivo kun rotacia konvertorkompleto forgó átalakítós villamos mozdony 5208 34 
5209. solaveturanta lokomotivo mozdonymenet; gépmenet; mozdonyvonat 5209 20, 31 
5210. altprema lokomotivo nagynyomású mozdony; nagy gőznyomású 

mozdony 
5210 32 

5211. ignitrona lokomotivo  ignitronos mozdony; ignitron vezérlésű 
mozdony 

5211 34 

5212. klienta lokomotivo = 5255 iparvasúti mozdony 5212 31 
5213. kroma trajnmeza lokomotivo közbenső mozdony 5213 31 
5214. liniotrafika lokomotivo = 5237 fővonali mozdony 5214 31 
5215. lokomotivo: manovra lokomotivo tolatómozdony 5215 31 
5216. vartrajna lokomotivo tehervonati mozdony 5216 31 
5217. mineja lokomotivo = 5200 bányamozdony 5217 31 
5218. unuversala lokomotivo vegyes szolgálatot ellátó (többcélú)mozdony 5218 31 
5219. lokomotivo kun unufaza kontinu-kurenta 

konvertorkompleto = 5206 
egyenirányítós villamos mozdony 5219 34 

5220. unufaza alternkurenta lokomotivo = 5176, 5178 egyfázisú (váltakozó áramú) mozdony 5220 34 
5221. lokomotivo kun unu/trifaza konvertorkompleto 

= 5207 
háromfázisú aszinkron motoros mozdony 5221 34 

5222. komutilmotora lokomotivo kommutátoros mozdony 5222 34 
5223. lokomotivo kun rekte provizitaj motoroj közvetlen hajtású mozdony; váltakozó áramú 

mozdony 
5223 34 

5224. plurkurenta lokomotivo többáramnemű mozdony; több rendszerű 
mozdony 

5224 34 

5225. universala lokomotivo = 5254 univerzális mozdony 5225 31 
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5226. helppuŝada lokomotivo = 5235, 6754, 7533 segélymozdony (tolómozdony) 5226 20, 31 
5227. kvarkurenta lokomotivo négyáramnemű mozdony 5227 34 
5228. kvarcilindra lokomotivo négyhengeres (gőz)mozdony 5228 32 
5229. trajnfina nepuŝada lokomotivo záró mozdony; utolsó mozdony 5229 20, 31 
5230. rektifila lokomotivo egyenirányítós mozdony 5230 34 
5231. lokomotivo kun kontrolataj rektifiloj vezérelt egyenirányítós mozdony 5231 34 
5232. sekrektifila lokomotivo félvezető egyenirányítós mozdony 5232 34 
5233. lokomotivo kun hidrargvapora rektifilo higanygőz egyenirányítós mozdony 5233 34 
5234. antaŭlokomotivo; kromlokomotivo = 7531 előfogat; előfogati mozdony 5234 20, 31 
5235. helppuŝada lokomotivo = 5226, 6754, 7533 segélymozdony (tolómozdony) 5235 20, 31 
5236. rezerva lokomotivo tartalékmozdony; készenléti mozdony 5236 20, 31 
5237. liniotrafika lokomotivo = 5214 fővonali mozdony 5237 31 
5238. senfajruja lokomotivo gőzakkumulátoros mozdony 5238 32 
5239. helplokomotivo segélymozdony 5239 20, 31 
5240. lokomotivo kun simpla ekspansio egyszeres expanziójú mozdony 5240 32 
5241. lokomotivo: cisternkomotivo (sen aparta 

tendro) 
szertartályos mozdony 5241 32 

5242. lokomotivo: tendrotrena lokomotivo szerkocsis mozdony 5242 32 
5243. tiristora lokomotivo tirisztoros mozdony 5243 34 
5244. trajnlokomotivo vonatmozdony 5244 20, 31 
5245. ranĝa lokomotivo = 5168, 5180 rendezőpályaudvari mozdony  5245 31 
5246. trikurenta lokomotivo három áramnemü mozdony 5246 34 
5247. triobla lokomotivo háromrészes mozdony; háromszekciós 

mozdony 
5247 31 

5248. lokomotivo kun triobla ekspan-sio három expanziójú mozdony 5248 32 
5249. tricilindra lokomotivo háromhengeres mozdony 5249 32 
5250. gasturbina lokomotivo gázturbinás mozdony 5250 33 
5251. gasturbina lokomotivo kun elektra transmisio gázturbinás mozdony villamos hajtással 5251 33 
5252. turbina lokomotivo turbinás mozdony 5252 32 
5253. dizel-gasturbina lokomotivo turbófeltöltős dízelmozdony; gázturbinás 

dízelmozdony 
5253 33 

5254. universala lokomotivo = 5225 univerzális mozdony 5254 31 
5255. klienta lokomotivo = 5212 iparvasúti mozdony 5255 31 
5256. vaporlokomotivo = 3266 gőzmozdony 5256 32 
5257. saturvapora lokomitivo telített gőzzel működő gőzmozdony 5257 32 
5258. superhejtvapora lokomo-tivo túlhevítős gőzmozdony 5258 32 
5259. rapidtrajna lokomotivo = 5204 nagysebességű mozdony 5259 31 
5260. pasaĝertrajna lokomotivo személyvonati mozdony 5260 31 
5261. eta lokomotivo kismozdony 5261 33 
5262. kondukistejo (metroo) vezetőfülke (Metró) 5262 34 
5263. fervojserva loĝejo szolgálati lakás (vasúti) 5263 60 
5264. polvoringsidejo (radakslagro) portárcsafészek (csapágy) 5264 30 
5265. veldita longrelo  hosszúsín (hézag nélküli hegesztett pálya) 5265 41 
5266. ĉasiosparo = 1033 alvázkeret hossztartó 5266 30 
5267. sparo el stangoj hossztartó (hengerelt acél); alvázkeret oldal 

(gerendás keret) 
5267 30 

5268. sparo de boĝio  forgóváz hossztartó; forgóváz oldalkeret 5268 30 
5269. sparo el lado  lemeztartó; lemezes keret (járműalváz) 5269 30 
5270. helpsparo segédhossztartó; hosszmerevítő gerenda 5270 30 
5271. malsupra sparo de vagonkesto = 1034 hossztartó; hosszgerenda (kocsiszekrénynél) 5271 30 
5272. vagonkesta firstosparo = 3674 szelemen; tetőél; tetőgerinc 5272 35 
5273. laŭlonga ŝpalo hosszalj; hosszanti talpgerenda 5273 41 
5274. supra flankvandoframo = 785 oldalfal felső keret 5274 30 
5275. transversa ŝpalo keresztalj (álya) 5275 41 
5276. bremsadlongo = 1604, 2835, 2844, 6063, 6077 

bremsadlongo = 028350 
bremsadlonga distanco = 02851 
normala bremsadlongo = 02852 

fékút ??? 5276 23, 30 

5277. longo de bloksekcio = 4717 térköztávolság 5277 42 
5278. kargolongo rakományhossz 5278 12, 35 
5279. veturillongo inter bufrofacoj = 5282 ütközők közötti hossz 5279 30 
5280. interkuplila distanco = 5283 kapcsolófejek közötti hossz / távolság 5280 30, 90 
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5281. longo de ekspluatataj linioj üzemi hossz 5281 20, 60 
5282. veturillongo inter bufrofacoj = 5279 ütközők közötti hossz 5282 30 
5283. interkuplila distanco = 5280 kapcsolófejek közötti hossz / távolság 5283 30, 90 
5284. totala longo teljes hossz; össz-hosszúság 5284 00, 30 
5285. kilometrolongo de linio = 4900 vonalhossz; szakaszhossz 5285 60 
5286. normala longo de relo szabványos sínhossz 5286 41 
5287. utila traklongo hasznos vágányhossza 5287 20 
5288. pretmuntita trakparto = 1517, 9359 vágánymező; vágánykeret 5288 41 
5289. kilometrolongo de trako = 4902 vágányhossz 5289 60 
5290. totala traklongo teljes vágányhossz; összesített vágányhossz 5290 41 
5291. trakĉaro; trakdolio lóré; laposcsille; kiskocsi; kisvasúti pőrekocsi 5291 35 
5292. rulebla ŝtupetaro; surrela eskalo mozgólétra 5292 35 
5293. vagonspeco ??? kocsicsoport ??? kocsitípus 5293 12, 22 
5294. kolektita vagongrupo gyűjtőárus kocsicsoport (vegyesen besorozott) 5294 12, 22 
5295. vagongrupo por (unu) destinzono kezelő tehervonati kocsicsoport 5295 12, 22 
5296. grupigo de (var)vagonoj teherkocsi- csoportosítás; teherkocsik csoport-

képzése 
5296 12, 22 

5297. lubrikaĵo = 6887 kenőanyag  5297 01 
5298. lubrikado = 4315 kenés; olajozás; zsírozás 5298 01 
5299. enlaskanalo = 1228 beömlő csatorna; beömlőnyílás 5299 01, 32, 33 
5300. ellaskanalo = 1229 kiömlőcsatorna; kiömlőnyílás 5300 01, 32, 33 
5301. glitvalva aperturo tolattyúnyílás 5301 32 
5302. helointenso (signallumo) ??? lumointenso fényerő 5302 42 
5303. helodenso de signallumo = 1075 ??? 

lumointenso 
jelzőfény fényereje 5303 42 

5304. maŝino gép; munkagép; szerkezet 5304 01 
5305. lokomotivo = 5154 mozdony; gép 5305 31 
5306. giĉeta biletpresmaŝino; ??? giĉeta biletmaŝino jegyautomata; pénztári jegyautomata; automata 

jegynyomtató készülék 
5306 11 

5307. balastoŝtopmaŝino = 1016 aláverőgép; vágányaláverőgép 5307 41 
5308. rulmaŝino por ellaciĝprovoj = 5316 görgős próbapad; fárasztógép gördülő 

terheléssel 
5308 01 

5309. kurbigmaŝino por reloj = 369 sínhajlító berendezés 5309 41 
5310. kribromaŝino por balasto (kribratoro) = 2276, 

5314 
rostálógép; ágyazatrostáló gép 5310 41 

5311. senherbigilo; senherbigmaŝino = 2613 gyomírtó berendezés; gyomírtó gép 5311 41 
5312. senkrustiga maŝino kazánkő eltávolító szerkezet 5312 01, 32 
5313. ladorektigmaŝino lemezegyengetőngép 5313 01 
5314. kribromaŝino por balasto (kribratoro) = 2276, 

5310 
rostálógép; ágyazatrostáló gép 5314 41 

5315. triviĝprova maŝino kopásszilárdság vizsgáló gép; koptató próbagép 5315 01 
5316. relmaŝino por ellaciĝprovoj = 5308 görgős próbapad; fárasztógép gördülő 

terheléssel 
5316 01 

5317. vagon-lavinstalaĵo kocsimosó berendezés (személykocsi) 5317 30 
5318. relŝlifadmaŝino síncsiszológép 5318 41 
5319. kaldronbormaŝino = 6204 ??? 

bormaŝino por kaldronlameno 
kazánlemez fúrógép 5319 01 

5320. rel-bormaŝino = 6205 sínfúrógép 5320 41 
5321. relrabotmaŝino = 7034 síngyalugép 5321 41 
5322. ŝpalnoĉadmaŝino talpfakapacsoló gép 5322 41 
5323. relveldmaŝino = 8298 sínhegesztő gép  5323 41 
5324. ŝraŭbadmaŝino por ŝpalŝraŭboj = 8833 síncsavarozó gép 5324 41 
5325. diska bremsomakzelo = 5327 fékpofa tárcsás féknél 5325 30 
5326. trakbremsa bremsomakzelo fékpofa sínféknél 5326 41 
5327. diska bremsomakzelo = 5325 fékpofa tárcsás féknél 5327 30 
5328. deponejo; magazeno; staplejo = 2561, 3353 raktár; raktárcsarnok; szertár 5328 40, 70 
5329. en magazeno; en stoko raktáron van; készletben van; rendelkezésre áll 5329 70 
5330. ĉefmagazeno központi szertár; központi anyagraktár 5330 70 
5331. dogandeponejo = 2568, 3354, 3355 vámraktár 5331 40, 50 
5332. enmagazenigo / endeponigo raktározás 5332 70 
5333. staplotakso = 2937, 3921 raktározási díj; fekbér 5333 12 
5334. magazenisto = 4145 raktáros; anyagkiadó 5334 60, 70 
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5335. trafikarterio ĉefa fővonal 5335 20 
5336. bufroŝuo ütközőrúd saru 5336 30 
5337. apogstango = 7141 kézikorlát; karfa; hágcsókorlát; ablakmellvéd 5337 01 
5338. notlibro ??? előjegyzési könyv; árufelvételi segédkönyv; 

menesztési segédlet 
5338 60 

5339. manovrista tenilo = 6435 mellfogantyú 5339 30 
5340. enireja mantenilo; enireja mankroĉilo ??? 

= 6439 
kapaszkodó (járműveken a fel és leszálláshoz) 5340 30 

5341. risortportilo rugótám 5341 30 
5342. kompleksa bontenado = 3365 teljes karbantartás; fenntartás 5342 30, 40 
5343. vaporpremtenado gőztartás; nyomás alatt tartás 5343 01 
5344. bariergardistodometo őrbódé; őrház; sorompó őrház 5344 40 
5345. maksimuma kverprofilo (aerodinamiko) vasúti jármű legnagyobb kivetített kereszt-

szelvénye 
5345 01, 30 

5346. programkomisiito ??? építési felügyelet ??? 5346 40 
5347. konstruiganto megrendelő; építtető; beruházó 5347 40 
5348. tarifaltigo díjemelés; díjszabásemelés 5348 10 
5349. frajtaltigo fuvardíjemelés 5349 12 
5350. mufo hüvely; tok; karmantyú (csőhöz) 5350 01 
5351. kuplomufo kapcsolóhüvely; szorítóhüvely; összekötő 

karmantyú 
5351 01 

5352. dupeca mufo por trenstango kagylós vonórúdbilincs; vonókagyló (vonórúd 
kapcsolat) 

5352 30 

5353. pagordono fizetési utasítás (értesítés) 5353 70 
5354. manilo forgattyú, forgatókar; hajtókar 5354 01 
5355. risortmanilo kézi csappantyú; kicsappantó fogantyú; 

fogantyú rugós kallantyúval 
5355 01 

5356. pordogana kargoetato raklista a vám számára; vámbevallás 5356 12, 50 
5357. kuplilŝeklo csavarkapocs-kengyel 5357 30 
5358. permane regata ŝaltkombinilo = 1789, 2081 menetkapcsoló; kontroller; főkapcsoló 5358 33, 34 
5359. kranko forgattyú; forgatókar; hajtókar 5359 01 
5360. kuplostanga kranko csatlóforgattyú; kapcsolt kerékpár forgattyú 5360 31 
5361. ekscentrikokranko excenter forgattyú; körhagyó forgattyú 5361 01 
5362. manbremskranko kézifék forgattyúkar; csavarorsós kézifék 

forgattyúja 
5362 30 

5363. relkomutila mankranko kézi működtetésü váltóállító forgattyú; kisegítő 
váltóállító forgattyú 

5363 41 

5364. moviga kranko hajtó forgattyú 5364 31 
5365. turnilo de kuplila streĉilŝraŭbo csavarkapocs orsó hajtókarja; forgattyú 5365 30 
5366. transmisia kranko ??? indítókar; indító forgattyú ??? 5366 01 
5367. manometro = 4595 nyomásmérő; feszmérő; manométer 5367 01 
5368. premaermanometro ??? ĉu aerprem-reguligo aŭ 

manometro 
nyomásszabályozó ??? (ellenőrző műszer) 
nyomásmérő; manométer 

5368 01 

5369. premoreguligilo = 7383, 7385 túlnyomás csökkentő; nyomásszabályozó 5369 01 
5370. maksimumprema reguligilo túlnyomás szabályozó 5370 01 
5371. minimumprema reguligilo nyomáshiány-szabályozó; minimális nyomást 

szabályozó 
5371 01 

5372. inversigo (mekanismo) = 1798 kezelés; működtetés; átállítás (berendezésé, pl. 
váltóállítás céljából) ??? 

5372 01, 42 

5373. helplaboristo segédmunkás; szakképzetlen munkás 5373 60 
5374. manovrado (veturado) = 053740 

ranĝado (ordigo per manovrado) = 053741 
rendezés; tolatás; gurítás ??? 5374 20, 30 

5375. funkciigo de signalilo jelzőt állít; jelzőt kezel 5375 23, 42 
5376. manipulado de trakforkoj váltók állítása 5376 42 
5377. telefunkciigo = 1810 távkezelés; berendezés kezelés távolból 5377 01 
5378. teleregado de traknivelaj pasejoj vasúti átjáró távolsági kezelése; sorompó 

távolsági kezelése ??? 
5378 41 

5379. pergravita ranĝado gurítódombos tolatás; gurítódombos rendezés 5379 22 
5380. manovrado malpermesita = 2430 tilos a tolatás 5380 20 
5381. impulsopuŝa ranĝado = 2353, 9418 kocsirendezés lökés-sorozattal (szalasztással) 5381 22 
5382. loka komutado de trakforko helyi váltóállítás; ??? helyszíni váltóállítás 5382 41 
5383. loka funkciigo helyszíni irányítás; műveletek helyszíni végzése 5383 01, 40 



 
 
 

1

5384. manovra puŝado ??? visszatolás ??? lökés; tolás 5384 20 
5385. finranĝado célállomásra érkezett vonat lekezelése; 

vonatfeloszlató állomáson végzett tolatási 
munkák; befejező vonatkezelés 

5385 22 

5386. pergravita ranĝado malpermesita (vagono) 
= 10087 

gurítani tilos 5386 22, 35 

5387. pezmanko súlyhiány; súlyveszteség 5387 12 
5388. kvantomanko mennyiségi hiány 5388 11, 12 
5389. maltrafi trajnkonekson csatlakozást elmulasztani 5389 20 
5390. cilindromantelo = 1609, 3390 hengerbetét; hengerpersely; hengerköpeny 5390 01, 32, 33 
5391. varmanipulado árukezelés; áruátrakás; anyagmozgatás 5391 00 
5392. kargo áru ??? rakomány, küldemény 5392 12 
5393. ĝishejme liverenda varo = 5396 házhoz szállítandó áru 5393 12 
5394. danĝera varo veszélyes áru 5394 12, 50 
5395. pecvaroj darabáru 5395 12 
5396. ĝishejme liverada varo = 5393 házhoz szállítandó áru 5396 12 
5397. ampleksa varo terjedelmes áru, nagy terjedelmű rakomány 5397 12, 22 
5398. fragila varo törékeny árú 5398 12, 22 
5399. varo laŭ akcelita reĝimo = 5404 gyorsáru 5399 12, 22 
5400. ekflamiĝema varo gyúlékony áru; könnyen gyulladó rakomány 5400 12, 22 
5401. eksterordinare longa varo = 5884 rendkívüli hosszúságú áru; igen hosszú 

rakomány 
5401 12, 22 

5402. pereema varo; putrema varo Könnyen romló áru; romlékony áru 5402 12, 22 
5403. varo laŭ ordinara reĝimo = 5405 teheráru 5403 12, 22 
5404. varo laŭ akcelita reĝimo = 5399 gyorsáru 5404 12, 22 
5405. varo laŭ ordinara reĝimo = 5403 teherátu 5405 12, 22 
5406. veturilo sur propraj radoj (kiel vartransporto) saját kerekein (áruként) futó vasúti jármű 5406 12, 22, 30 
5407. dogandeklarenda varo vámáru 5407 12, 50 
5408. prikonkurencata varo versenyáru (vasút-közút konkurencia) 5408 12 
5409. rapide pereema varo gyorsan romló áru; gyors értékcsökkenésű áru 5409 12, 22 
5410. transitvaro átmeneti áru; tranzitáru 5410 22 
5411. ŝutvaro ömlesztett áru 5411 12, 22 
5412. grupigitaj varoj = 4397 gyűjtőáru 5412 12, 22 
5413. pezaj amasvaroj = 6504 tömegáru; nehézáru 5413 12, 22 
5414. pulvoraĵoj = 6984 poralakú; poranyag 5414 12, 22 
5415. enmagazenaj transportvaroj fedél alatt lévő áru; kezelésre, mozgatásra váró 

áru 
5415 12 

5416. transkargadendaj varoj átrakandó áru 5416 22 
5417. trajnveturo  = 054170 

trajnkurso = 054171 
menet ??? 5417 20 

5418. retroveturado hátramenet 5418 31 
5419. antaŭenveturado előremenet 5419 31 
5420. nura veturtempo tiszta menetidő 5420 20 
5421. laborhorara veturado menetrend szerinti menet 5421 20 
5422. unutraka trafiko perturbkaze = 70, 1672, 1673, 

5423, 5804, 5805 
zavar miatti helytelen vágányon történő 
közlekedés; zavar miatti ellenkező irányú 
vágányon történő közlekedés  

5422 23 

5423. unutraka trafiko perturbkaze = 70, 1672, 1673, 
5422, 5804, 5805 

zavar miatti helytelen vágányon történő 
közlekedés; zavar miatti ellenkező irányú 
vágányon történő közlekedés  

5423 23 

5424. oblikvoveturado átlós futás; átlós irányban történő mozgás 5424 30 
5425. neurĝa horaro laza menetrend (nagy beépített tartalékokkal) ??? 5425 20 
5426. trajnveturo kun kroma trajnkapa lokomotivo előfogat; előfogatos menet 5426 20, 31 
5427. ekonomia veturado gazdaságos menet; energiatakarékos menet 5427 20 
5428. inercia pluveturado = 6092 kifutás; túlfutás 5428 20, 31 
5429. provoveturo = 2224, 3476, 6071 vonali próbamenet; futópróba 5429 20, 30 
5430. horaro por laŭbezonaj trajnoj igényektől függően alkalmazott menetrend; 

alternatív menetrend; menetrendi változat 
5430 20 

5431. vakveturo (lokomotivo) = 6079 üres futás; gépmenet 5431 20, 31 
5432. nefiksita veturhoraro (helptrajno) meghatározott menetrend nélkül, pontról 

pontra közlekedő vonat (segélyvonat, 
szükségleti vonat) 

5432 20 
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5433. nestabila veturado instabil járműfutás; nyugtalan járás 5433 30 
5434. malrapida veturado = 5454 lassú menet 5434 20 
5435. veturado kun maksimuma vaporpremo = 5449 menet a kazán legnagyobb (határ)teljesítmé-

nyénél 
5435 32 

5436. paralela funkcio együttfutás; paralell futás; villamos motorok 
párhuzamos kapcsolása 

5436 34 

5437. helpopuŝada veturo ??? tolt menet ??? kitolás (kitológéppel) 5437 20, 31 
5438. singarda veturado óvatossági utasítás melletti menet; látra 

közlekedés 
5438 23 

5439. senakcela veturado = 7307 normál futás; normál menet; egyenletes futás; 
egyenletes menet 

5439 31 

5440. veturado kun fermita reguligilo futás lezárt szabályozóval; kifutás (vonat) 5440 32 
5441. stabila veturado = 5448 nyugodt futás 5441 30 
5442. lokomotiva-kondukvagona trakcio ??? ingavonati közlekedés ??? 5442 20, 30 
5443. laŭvida veturado = 5455 biztonsági közlekedés; látótávolságra történő 

közlekedés (párizsi Metró) 
5443 23 

5444. seria konekto (elektromotoroj) soros kapcsolás (villamos motoroknál) 5444 34 
5445. serio-paralela konekto soros-párhuzamos kapcsolás 5445 34 
5446. planreduktita veturtempo; streĉa horaro = 4522 rövidített menetidő; szoros menetidő 5446 20 
5447. speciala veturo = 2229 különmenet; különvonat 5447 20 
5448. stabila veturado = 5441 nyugodt futás 5448 30 
5449. veturado kun maksimuma vaporpremo = 5435 menet a kazán legnagyobb (határ)teljesítmé-

nyénél 
5449 32 

5450. trioptrakcia veturado vonattovábbítás (elöl) három vonómozdonnyal 5450 20, 31 
5451. laŭtipa veturhoraro ??? laŭtempa menetidő táblázat 5451 20 
5452. sinkrona kondukado de trakciiloj = 3825, 8957 vontató járművek többes távvezérlése ??? 5452 33, 34 
5453. idlado; senŝarĝa funkcio üresfutás 5453 01 
5454. malrapida veturado = 5434 lassú menet 5454 20 
5455. laŭvida veturado = 5443 biztonsági közlekedés; látótávolságra történő 

közlekedés (párizsi Metró) 
5455 23 

5456. veturado laŭ „elektra vido” (kontinue aŭtomata 
trajngvidado) ??? veturado laŭ viddistanco kun 
elektra kontrolo 

látótávolságra közlekedés villamos ellenőrzés 
mellett 

5456 23, 42 

5457. paralelaj trajnhoraroj párhuzamos menet 5457 20 
5458. aĉetkontrakto vételi szerződés 5458 50, 70 
5459. grandbazara stacio = 4202 vásártelepi vasútállomás 5459 12 
5460. transportmerkato szállítási piac 5460 70 
5461. konstrukontrakto építési szerződés 5461 50, 70 
5462. piedbreto lépcső; hágcsó; fellépő 5462 01, 30 
5463. kontinua piedbreto ??? piedplanko járópalló; futódeszka 5463 30 
5464. sekurecdistanco antaŭ danĝerpunkto = 2845  

??? = 1611, 5963 
csúszási hossz; megcsúszási távolság; csúszástáv 5464 23, 42 

5465. marĝentempo időráhagyás; tartalék idő 5465 20 
5466. sekurecmarĝeno (horaro) biztonsági időköz (menetrend) 5466 00 
5467. tempomarĝeno = 8873 menetidőráhagyás; menetidőtartalék; időpótlék 

(menetrend) 
5467 00 

5468. flanka bufrointerkroĉiĝo = 3196 ötközők oldalirányú összeakadása 5468 30 
5469. markado megjelölés; jelzés 5469 30 
5470. markado (pakoj; vagonoj) jelölés (árukon, járműveken) 5470 12, 30 
5471. laminatmarko (reloj) hengerlési jel (sínen) 5471 41 
5472. proprietula marko; proprulmarko tulajdonos jelölése 5472 30 
5473. plenumi trajnhalton megáll (rövid időre, pl. táblás megállóhelyen, 

iparvágányon stb.) 
5473 20 

5474. kajotegmento = 20, 5475 perontető 5474 20 
5475. kajotegmento = 20, 5474 perontető 5475 20 
5476. surrela batado (plataĵhavaj radoj) elverődés; sínvégek elverődése (lapos kerék) ??? 5476 41 
5477. ŝirma zono (por lokomotivisto) deformálódó zóna; ütközőzóna (mozdony-

vezetők részére) 
5477 30 

5478. maso = 6411 tömeg 5478 00 
5479. malneta maso = 6413 bruttó tömeg 5479 30 
5480. radaksrilata maso = 1436 tengelynyomás; tengelyterhelés 5480 30 
5481. nedividebla maso oszthatatlan tömeg 5481 12, 22 
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5482. nesuspensiata maso = 1451 rugózatlan tömeg 5482 30 
5483. pezo rilata al povumunito = 5485 

pezo rilata al povumunito = 054830 
maso rilata al povumunito = 054831 

teljesítményegységre jutó súly ??? 5483 31 

5484. suspensiata maso (kurentodeprenilo) = 1462 rugózott tömeg (áramszedő) 5484 30 
5485. pezo rilata al povumunito = 5483 

pezo rilata al povumunito = 054830 
maso rilata al povumunito = 054831 

teljesítményegységre jutó súly ??? 5485 31 

5486. fundamento alap; alapozás ??? főnév vagy ige? 5486 40 
5487. signalilmasto jelzőárbóc 5487 42 
5488. latismasto = 6745, 6746 rácsos oszlop 5488 40 
5489. tuba masto  csőoszlop 5489 40 
5490. trakbaza sablotavolo homokréteg az alépítményi korona lezárására 5490 41 
5491. pakummaterialo csomagolóanyag; csomagolóeszköz 5491 00 
5492. veturilara servo = 8063 járműosztály 5492 30 
5493. veturilaro trajnotaŭga (lokomotivoj kaj vagonoj) jármű; gördülőanyag (forgalomképes) 5493 30 
5494. trakmaterialo = 5505 felépítményi anyag; vágányszerelvény 5494 41 
5495. stivmaterialo felerősítő anyag; rögzítő anyag; kötőanyag 5495 22, 35 
5496. fervoj(propra) materialo vasúti anyag; vasúti felszerelés 5496 30, 40 
5497. varvagonoj; varvagonstoko teherkocsiállag 5497 35 
5498. trakciiloj kaj trakci-aldonaj veturiloj vontatójármű állomány 5498 31 
5499. vagonoj por lokomotivtrakcioj vontatott járművek 5499 35 
5500. reuzeblaj varvagonoj ??? újra felhasználható anyag ??? 5500 22, 35 
5501. boĝioveturiloj forgóvázas járművek 5501 30 
5502. rigidradaksaj vagonoj nem forgóvázas járművek 5502 30 
5503. trakcia kaj veturilara servo = 2884, 8064, 8067 vontatási, gördülőanyag és műhelyi szolgálat; 

gépészeti és vontatási ügyek 
5503 20, 30 

5504. vakvagonoj üres kocsik 5504 20, 35 
5505. trakmaterialo = 5494 felépítményi anyag; vágányszerelvény 5505 41 
5506. pasaĝervagonoj, pasaĝervagon-stokoj személykocsik 5506 31, 35 
5507. danĝera materialo (eksplodema, membrulema); 

danĝera substanco (eksplodema, membrulema) 
veszélyes anyag, áru (robbanó, tűzveszélyes) 5507 23, 50 

5508. spontane flamiĝema sustanco öngyulladó anyag 5508 23, 50 
5509. danĝeraj kaj naŭzaj materialoj veszélyes és undorkeltő anyag 5509 23, 50 
5510. nebone ruliĝanta varvagono = 10080 rosszul futó kocsi (nagy menetellenállású) 5510 20, 35 
5511. prezmaksimumo legmagasabb behajtható összeg; legmagasabb 

érvényesíthető követelés 
5511 11, 12 

5512. mekanikisto (riparejo; fabriko) műszerész; mechanikus (üzemben, gyárban) 5512 60 
5513. trakciilmekanikisto vontatójármű-lakatos 5513 60 
5514. lokomotivestro = 1908 mozdonyvezető; vontatójármű vezető 5514 31, 60 
5515. linia lokomotivestro = 1911 fővonali mozdonyvezető 5515 31, 60 
5516. mekanikigo de bontenado karbantartás gépesítése; fenntartás gépesítése 5516 01 
5517. mekanismo szerkezet; gépezet; mechanismus 5517 01 
5518. mezuradmekanismo = 3414, 5802 mérőszerkezet; mérőmű (mérőműszerben) 5518 01 
5519. relkomutila regmekanismo váltóhajtómű 5519 41 
5520. kurentodeprenila regmekanismo áramszedőt működtető mechanizmus 5520 34 
5521. lantiga transmisiilo = 2503, 3279, 3288, 5526, 

7269 
fordulatszám csökkentő; lassító áttétel; lassító 
hajtás (hajtómű) 

5521 01 

5522. haŭlmekanismo (manovrado) vontatóberendezés; kocsivontató; csörlő 5522 20, 40 
5523. vetursencuma dentrada inversigilo  

= 3285, 3289, 5527 
fordító hajtómű; irányváltó; irányváltómű 5523 01 

5524. movigmekanismo hajtás; hajtómű 5524 01 
5525. multiplikanta dentradaĵo = 3286, 3290, 5528 gyorsító hajtómű; gyorsító fogaskerék áttétel 5525 01 
5526. lantiga transmisiilo = 2503, 3279, 3288, 5521, 

7269 
fordulatszám csökkentő; lassító áttétel; lassító 
hajtás (hajtómű) 

5526 01 

5527. vetursencuma dentrada inversigilo  
= 3285, 3289, 5523 

fordító hajtómű; irányváltó; irányváltómű 5527 01 

5528. multiplikanta dentradaĵo = 3286, 3290, 5525 gyorsító hajtómű; gyorsító fogaskerék áttétel 5528 01 
5529. transmisia mekanismo erőátvitel 5529 01, 31 
5530. lubrikmeĉo kenőkanóc; kenőbél 5530 01 
5531. konsultanta kuracisto (SNCF) szakorvos (SNCF) 5531 60 
5532. fervojserva kuracisto pályaorvos; (vasúti) üzemorvos 5532 60 
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5533. fervojsekcia kuracisto vasúti körzeti orvos 5533 60 
5534. brulaĵmiksaĵo keverék (üzemanyag) 5534 01, 32, 33 
5535. fridiga miksaĵo hűtőkeverék; hűtőelegy 5535 01 
5536. riĉenhava brulaĵmiksaĵo dús keverék (üzemanyag) 5536 01, 32, 33 
5537. vaporŝpruca miksilo gőzsugárkeverő; vízgőzsugár keverő 5537 01 
5538. fortikiga membraĵo; ligzono; ligbendo heveder; öv; tartószíj 5538 01 
5539. malsupra membraĵo alsó ővrúd; alsóheveder 5539 01 
5540. supra membraĵo felső tartóőv; felsőheveder 5540 01 
5541. duobla portanso de risorto = 821, 4895, 4896, 

5542 
rugóheveder; hordrugó heveder 5541 30 

5542. duobla portanso de risorto = 821, 4895, 4896, 
5541 

rugóheveder; hordrugó heveder 5542 30 

5543. afrankindiko bérmentesítési bejegyzés, bérmentesítési nyilat-
kozat 

5543 12 

5544. indikoj en transportletero fuvarlevél adatok 5544 12 
5545. karbogruzo = 3788 daraszén; aprószén; porszén 5545 01, 32 
5546. plataĵo (sur radorondo) = 6376 kerék(lap) 5546 30 
5547. kontraŭbrua muro = 5828 zajvédő fal 5547 01 
5548. teletajpila anonco de trajnkonsisto = 6789 telexes vonatelőjelentés 5548 22 
5549. pozicioavizo de varvagonoj (centralizita 

direktado de la vartrafiko) 
kocsihelyzet-jelentés (az árufuvarozás központi 
irányítása) 

5549 22 

5550. pecvaroj laŭ ordinara reĝimo vasúti teheráru 5550 12, 22 
5551. pecvaroj laŭ akcelita reĝimo gyorsáru szolgálat 5551 12, 22 
5552. mezur(ad)o mérték; méret; mérés 5552 00, 01 
5553. disciplina decido fegyelmi intézkedés; fegyelmi előírás 5553 60 
5554. izolaĵmezurado szigetelés vizsgálat; szigetelés mérés 5554 01 
5555. sekuriga dispozicio biztonsági intézkedés 5555 00 
5556. tarif-dispozicioj díjszabási intézkedések, rendelkezések 5556 10 
5557. sintrita metalo zsugorított fém; szinterelt fém 5557 01 
5558. ekspluatmetodo működési mód 5558 70 
5559. metroo = 1585, 5563 földalatti vasút; Metró 5559 00 
5560. leĝera metroo könnyű Metró 5560 00 
5561. surpneŭa metroo gumiabroncsos földalatti; gumikerekes Metró 5561 00 
5562. regiona metroo = 7590 gyorsvasút; városi gyorsvasút 5562 00 
5563. metroo = 1585, 5559 földalatti vasút; Metró 5563 00 
5564. ekhejti lokomotivon = 274 mozdony begyujtása 5564 32 
5565. estigi vaporpremon en lokomotivo gőmozdonyt nyomás alá helyez 5565 32 
5566. signalilon haltindikigi megálljra állít jelzőt 5566 23 
5567. signalilon veturindikigi szabadra állít jelzőt 5567 23 
5568. plumbe sigeli; sigeli = 6403 ólomzárral ellát; ólmoz; leólmoz; plombál 5568 50 
5569. meti sur krikojn emelőre helyez; bakra helyez 5569 01 
5570. relŝlifado sínköszörülés; síncsiszolás 5570 41 
5571. motorvagono = 576 

modula motorvagono = 005760 
relbuso sur pneŭmatiko = 005761 

motorkocsi ??? 5571 33 

5572. navedulo = 5838 ingázó 5572 21 
5573. navedula trafiko ingaforgalom 5573 21 
5574. ercvagono = 10084, 10159 ércszállító kocsi 5574 35 
5575. entrajna bufedoĉareto = 9598 minibár; büfékocsi (vonaton történő árusítás) 5575 11 
5576. minimuma distanco legkisebb távolság 5576 10 
5577. minimuma frajto; minimuma veturprezo legkisebb fuvardíj 5577 11 
5578. minimuma pezo legkisebb súly 5578 12 
5579. kontrola aŭtoritato = 589 felettes hatóság (minisztérium) 5579 00 
5580. antaŭsignalila karakterizplato = 6738 

antaŭsignalila karakterizplato = 055800 
antaŭsignalila anoncoplato = 055801 

előjelzőre figyelmeztető tábla ??? 5580 42 

5581. trakmagneto = 245, 680 pályamágnes (jármű-pálya információcsere) 5581 42 
5582. enmagazenigo / endeponigo = 5607 raktározás; tartalékolás 5582 70 
5583. enkabligo (elektro, telefono) kábelfektetés; kábelezés (villamos vezeték, 

távbeszélő vezeték) 
5583 01 

5584. nepagata forpermeso szabadságolás; felfüggesztés (fizetés nélkül) 5584 60 
5585. dutrakigo de linio = 2912, 5587 kétvágányusítás; vonal kétvágányusítása 5585 41 
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5586. disponigo (de vakvagono) üres kocsi rendelkezésre bocsátása; kocsikiállítás 5586 12, 22 
5587. dutrakigo de linio = 2912, 5585 kétvágányusítás; vonal kétvágányusítása 5587 41 
5588. ekekspluatado = 5947 ??? üzembevétel; üzembehelyezés 5588 00 
5589. forĵeto en metalrubejon; transformo en metal-

rubon ??? eksigo 
selejtez; szétdarabol; ócskavasba kidob 5589 01 

5590. vastigo de (liberspaca) limprofilo  ürszelvény bővítés 5590 40 
5591. profilalĝustigo por elektrizado űrszelvény szabaddá tétele villamosításhoz 5591 40 
5592. eksservigo kiselejtezés; üzemen kívül helyezés; szolgálatból 

való kivonás 
5592 00 

5593. ekfunkciigo (aparato) beindít; elindít; megindít; üzembe helyez 
(műszaki berendezést) 

5593 01 

5594. enhorarigo de trajno forgalomba helyezés (vonat) 5594 20 
5595. enservigo (veturilo) szolgálatba helyezés; forgalomba helyezés; 

üzembeállítás (jármű) 
5595 01, 30 

5596. veturpretigo (trajno) = 6808 vonat közlekedésének előkészítése 5596 31 
5597. farbado = 6176 festés; mázolás (művelet) ??? 5597 01 
5598. kvartrakigo de linio = 5600 négyvágányúsítás; vonal négyvágányúsítása 5598 41 
5599. ĉekaja disponigo ??? rendelkezésre bocsátás 5599 20 
5600. kvartrakigo de linio = 5598 négyvágányúsítás; vonal négyvágányúsítása 5600 41 
5601. antaŭtempa emeritigo idő előtti nyugdíjazás, nyugdíjazás idő előtt 5601 60 
5602. deviga emeritigo kényszernyugdíjazás 5602 60 
5603. ekservigo használatba vétel; üzembevétel; szolgálatba vétel 5603 00 
5604. konfiskado; sekvestrado hatósági lefoglalás; zár alá vétel 5604 50 
5605. ekkonekto al tensio (elektro) feszültség alá helyezés (l. munkavezeték); 

bekapcsolás (villamos berendezés) 
5605 01 

5606. streĉado (mekanika) megfeszítés; meghúzás (mechanika) 5606 01 
5607. enmagazenigo / endeponigo = 5582 raktározás; tartalékolás 5607 70 
5608. levado per ŝraŭbokrikoj felemelés emelővel; emelőre helyez 5608 01 
5609. terkonektado = 2584 földelés; földvezeték csatlakozás 5609 01 
5610. altrajnigo de trakciilo összekapcsolás a vonat elején a mozdonnyal 5610 31 
5611. tritrakigo de linio = 9432 háromvágányúsítás; vonal háromvágányúsítása 5611 41 
5612. validigo alkalmazásba vétel; érvénybe léptetés; hatályba 

léptetés 
5612 60, 70 

5613. unutrakigo de linio egyvágányúsítás; vonal egyvágányúsítása 5613 41 
5614. kodita horarinstrukcio (trajno) kódolt vonatmegállítási jelzés 

(S-Bahn vonatkiszolgálási rendszer) 
5614 21 

5615. miksata servo (trajno/ranĝado) vegyes üzemvitel (vonali, rendezői szolgálat) 5615 22 
5616. transportmaniero fuvarozási mód 5616 20 
5617. kargadmaniero rakodási mód 5617 22 
5618. kontadmetodo elszámolási mód 5618 70 
5619. eldoganiga metodo vámkezelési mód; vámeljárás 5619 50 
5620. pakadmaniero csomagolás; csomagolási mód 5620 01 
5621. ekspedregistrada metodo feladás módja 5621 70 
5622. ekspedmaniero továbbítási mód; feladási mód 5622 12, 22 
5623. ekspluatmetodo üzemviteli mód 5623 20 
5624. bremsadforto-principo  féktípus; fékezési mód  5624 30 
5625. prezkalkuladsistemo számítási mód; fuvardíj számítási mód 5625 10 
5626. trakcia sistemo vontatási mód 5626 20, 31 
5627. transportsistemo szállítást végző közlekedési ágazat; szállítási 

mód; szállítóeszköz 
5627 00 

5628. miniatur-fervojismo vasúti modellépítés; modellvasút építés 5628 00 
5629. miniaturfervoj-hobiulo vasúti modellépítő; modellvasút készítő; 

vasútmodellező 
5629 00 

5630. grada lozigeblo (bremso) fokozatos oldás; fokozatos oldhatóság (fék) 5630 30 
5631. reguligilo  glitvalva = 7373 ??? tolattyús szabályozó 5631 32 
5632. modifo de transportkontrakto fuvarozási szerződés módosítása 5632 10, 50 
5633. horarmodifo por trajno menetrend módosítás egy vonatnál 5633 21 
5634. trajnhorarmodifo menetrend módosítás 5634 20 
5635. modifo de linioprofilo pályahossz-szelvényének módosítása 5635 41 
5636. modifo de liniotraceo vonalvezetés módosítása 5636 41 
5637. puŝrapida gradigo (ranĝado) fokozatos sebességmódosítás a gurítódombnál 5637 22 
5638. dentaĵmodulo (dentrado) modul (fogaskerék) 5638 01 
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5639. elastecmodulo rugalmassági modulus 5639 01 
5640. kontadmonato számadási hónap 5640 70 
5641. enkontigmonato elszámolási hónap 5641 70 
5642. momento időpont; pillanat 5642 00 
5643. fortmomanto = 2165 ??? (la momanto sufiĉas) nyomaték; erőpár 5643 01 
5644. eksparkmomento; sparkadpunkto = 6442 gyújtási időpont; gyújtáspont 5644 01 
5645. trafikintensa indico (traknivela pasejo) forgalomértékelési szám (SNCF-nél egy adott 

időszak átmenő forgalmára vonatkozóan) 
5645 01 

5646. startmomanto = 2166 indítónyomaték 5646 31 
5647. interfiksa momanto befogási nyomaték 5647 01 
5648. momanto de elcentreco (rado) külpontossági nyomaték (kerék) 5648 01 
5649. fleksmomanto hajlító nyomaték 5649 01 
5650. inercimomanto tehetetlenségi nyomaték; inercianyomaték 5650 01 
5651. momanto de renversiĝo billenő nyomaték 5651 01 
5652. paralela konekto = 2158 párhuzamos kapcsolás 5652 33, 34 
5653. tordmomanto = 2169 csavarónyomaték 5653 01 
5654. valuto: kontadvaluto le(el)számolási pénznem 5654 70 
5655. valuto: pagadvaluto = 5658 kiegyenlítési pénznem 5655 70 
5656. postula valuto felhasználható pénznem; igényelhető pénznem 5656 70 
5657. origina valuto (de sendaĵo) eredeti pénznem; feladási pénznem 

(küldeményé) 
5657 70 

5658. valuto: pagadvaluto = 5655 kiegyenlítési pénznem 5658 70 
5659. unurela transportilo = 1589 egysínű vasút 5659 00 
5660. unurela fervojo en laborejo (varmanipulado) egysínű üzemi vasút; függővasút; ipari egysínű 

vasút (anyagmozgatás) 
5660 00 

5661. fosto (konstruaĵo) pillér; tartóoszlop; állvány; tám (építésügy) 5661 01 
5662. monsumo összeg (pénz) 5662 70 
5663. angulfosto sarokoszlop; sarokpillér 5663 01, 30 
5664. fenestrofosto ablakosztó; ablakoszlop; függőleges ablaktok-

osztó 
5664 01, 30 

5665. frontvandofosto homlokfal oszlop 5665 01, 30 
5666. pordofosto = 5669 ajtóoszlop; ajtótok; ajtófélfa 5666 01, 30 
5667. intera fosto közbenső oszlop 5667 01 
5668. intera sumo részösszeg 5668 70 
5669. pordofosto = 5666 ajtóoszlop; ajtótok; ajtófélfa 5669 01, 30 
5670. vagonlifto kocsifelvonó 5670 35, 40 
5671. ramplo = 7140 emelkedő (pályarész) 5671 41 
5672. radflanĝa surreliĝo nyomkarima felfutása a sínfejre 5672 30, 41 
5673. impetotraveturebla ascenda ramplo = 7151 ??? 

impete traveturebla ascenda ramplo 
lendülettel befutható emelkedő 5673 41 

5674. entrajniĝi; envagoniĝi beszállni (vonatba, kocsiba) 5674 21 
5675. malĝustaflanke envagoniĝi téves oldalon beszállni (kocsiba) 5675 21 
5676. motoro motor; erőgép; hajtógép 5676 01 
5677. relkomutila regmotoro váltóállító motor 5677 40 
5678. relkomutila regmotoro kun longa levumilo ??? váltóhajtómű nagy állítókarral 5678 40 
5679. relkomutila regmotoro kun kranko ??? váltóhajtómű hajtókarral 5679 40 
5680. piŝtomotoro = 5746 dugattyús motor 5680 01 
5681. kontraŭkompunda motoro ellenkompaud motor 5681 01 
5682. kompunda motoro kun diferenciala ekscito főáramkörű motor; soros gerjesztésű motor; 

antisönt motor 
5682 01 

5683. nesinkrona motoro aszinkron motor; indukciós motor 5683 01 
5684. memekscita motoro öngerjesztő motor 5684 01 
5685. memventolita motoro önszellőzésű motor 5685 01 
5686. kolektoringa motoro csúszógyűrűs (forgórészű) motor 5686 01 
5687. bariera regmotoro (traknivela pasejo) sorompó hajtómű 5687 40 
5688. kirasita motoro = 5702, 5723 tokozott motor; burkolt motor; zárt motor; 

vízhatlan;  fröccsenő víz ellen védett motor 
5688 

 
01 

5689. kaĝrotora motoro kalitkás motor; rövidrezárt forgórészű motor 5689 01 
5690. diversfuela motoro = 5754 vegyes üzemanyagú motor; többféle üzema-

nyaggal működő motor 
5690 01 

5691. benzinmotoro = 5722 benzinmotor; porlasztós motor; Otto-motor 5691 01 
5692. komutilmotoro kommutátoros motor 5692 01 
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5693. motoro kun ekstera brulado erőgép kívülről történő hőbevitellel; külső égésű 
motor (pl. gőzgép) 

5693 01 

5694. eksplodmotoro; motoro kun interna brulado  
= 5729 

belsőégésű motor; robbanómotor 5694 01 

5695. kompensita motoro (kun kompensanta bobeno) 
= 5752, 5753 

kompenzált motor segédpólusokkal; kompen-
zációs tekercselésű motor (kompenzáló kiegyen-
lítő tekercsel) 

5695 01 

5696. kompunda motoro = 5725, 5726 vegyes gerjesztésű motor; kapcsolt motor; 
kompaud motor 

5696 01 

5697. rezistilkonekta motoro váltakozó áramú kommutátoros motor 
armaturaellenállás bekötésekkel 

5697 01 

5698. alternkurenta motoro váltakozó áramú motor 5698 01 
5699. alternkurenta kolektilmotoro váltakozó áramú kollektoros motor 5699 01 
5700. kontinukurenta motoro ??? egyenáramú motor 5700 01 
5701. motoro por ondoforma kontinu-kurento ??? egyenirányított árammal működő motor; lüktető 

árammal működő motor 
5701 01 

5702. kirasita motoro = 5688, 5723 tokozott motor; burkolt motor; zárt motor; 
vízhatlan;  fröccsenő víz ellen védett motor 

5702 
 

01 

5703. vicocilindra motoro soros motor 5703 01 
5704. V-motoro = 5782 V-motor; motor V-alakban elrendezett 

hengerek-kel 
5704 01 

5705. dutakta motoro kétütemű motor 5705 01 
5706. dizelo dízelmotor 5706 01 
5707. antaŭkamera dizelo előkamrás dízelmotor 5707 01 
5708. kirlokamera dizelo örvénykamrás dízelmotor; forgókamrás dízel-

motor 
5708 01 

5709. dizelo kun rekta enŝprucigo közvetlen befecskendezésű dízelmotor 5709 01 
5710. dizel kun premaerujo légtárolós dízelmotor 5710 01 
5711. turbinosuperŝargata dizelo dízelmotor turbófeltöltéssel; turbófeltöltős 

dízelmotor 
5711 01 

5712. turbinokompresora dizelo turbó-fuvós dízelmotor turbókompresszoros 
túltöltéssel 

5712 01 

5713. rekte provizata motoro közvetlenül a hálózatról táplált (direkt)motor 5713 01 
5714. motoro kun ĝemelkaĝa rotoro (elektro) ikermotor; kettős gerjesztésű motor 

(villanymotor) 
5714 01 

5715. duoble efika motoro kettős működésű motor 5715 01 
5716. plene fermita vetolata motoro köpenyhűtéses motor 5716 01 
5717. elektromotoro villanymotor 5717 01 
5718. lineara elektromotoro = 5736 lineáris villanymotor 5718 01 
5719. frame suspensiata trakcimotoro = 5769 keretben felfüggesztett vontatómotor 5719 31 
5720. motoro kun kranka/biela trans-misio motor rudazathajtással 5720 31 
5721. surradaksa motoro; trakciradaksa motoro = 

5730 
közvetlenül hajtó tengelymotor; 
marokcsapágyas vontatómotor 

5721 34 

5722. benzinmotoro = 5691 benzinmotor; porlasztós motor; Otto-motor 5722 01 
5723. kirasita motoro = 5688, 5702 tokozott motor; burkolt motor; zárt motor; 

vízhatlan;  fröccsenő víz ellen védett motor 
5723 

 
01 

5724. stelkonekta motoro (elektro) csillagmotor (villamos) 5724 01 
5725. kompunda motoro = 5696, 5726 vegyes gerjesztésű motor; kapcsolt motor; 

kompaud motor 
5725 01 

5726. kompunda motoro = 5696, 5725 vegyes gerjesztésű motor; kapcsolt motor; 
kompaud motor 

5726 01 

5727. seriekonekta motoro = 5763 soros (gerjesztésű) motor; főáramkörű motor 5727 01 
5728. paralelkonekta motoro (kun stabiliga bobeno)  

= 5765 
mellékáramkörű motoro; söntmotor  
(stabilizálló tekercseléssel) 

5728 01 

5729. eksplodmotoro = 5694 belsőégésű motor; robbanómotor 5729 01 
5730. surradaksa motoro; trakciradaksa motoro = 

5721 
közvetlenül hajtó tengelymotor; 
marokcsapágyas vontatómotor 

5730 34 

5731. horizontala motoro fekvő motor 5731 01 
5732. hidraŭlika motoro vízgép; vízerőgép; hidromotor; vízmotor 5732 01 
5733. hidrostatika motoro hidrosztatikus motor 5733 01 
5734. alternkurenta induktomotoro váltakozó áramú indukciós motor, indukciós 

motor 
5734 01 
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5735. lantrotacia motoro lassújáratú motor 5735 01 
5736. lineara elektromotoro = 5718 lineáris villanymotor 5736 01 
5737. aksofluksa lienarmotoro lineáris motor axiális mágneses fluxussal 5737 01 
5738. kverfluksa linearmotoro lineáris motor transzverzális mágneses fluxussal 5738 01 
5739. linearmotoro kun enveturila induktato lineáris motor a járműbe épített mozgó primer 

tekercsel 
5739 01, 34 

5740. longstatora linearmotoro lineáris motor kiterített primer résszel; rövid 
szekunder részű lineáris motor; hosszú állórészű 
lineáris motor 

5740 01 

5741. mallongstatora linearmotoro lineáris motor rövid primer résszel; rövid 
állórészű lineáris motor 

5741 01 

5742. monobloka motoro blokkmotor 5742 01 
5743. unufaza motoro egyfázisú motor 5743 01 
5744. unufaza komutilmotoro egyfázisú kommutátoros motor  5744 01 
5745. neventolata motoro szellőzés nélküli (zárt) motor 5745 01 
5746. piŝtomotoro = 5680 dugattyús motor 5746 01 
5747. liberpiŝta motoro szabaddugattyús motor 5747 01 
5748. motoro kun kontraŭaj piŝtoj dupladugattyús motor egymással szemben 

működő dugattyúkkal; ellendugattyús motor 
5748 01 

5749. motoro kun rotacia piŝto forgódugattyús motor; bolygódugattyús motor; 
Wankel motor 

5749 01 

5750. horizontala motoro vízszintes motor; fekvő motor 5750 01 
5751. subplanka motoro (motorvagonoj) padló alatti motor 5751 01 
5752. kompensita motoro (kun kompensanta bobeno) 

= 5695, 5753 
kompenzált motor segédpólusokkal; kompen-
zációs tekercselésű motor (kompenzáló kiegyen-
lítő tekercsel) 

5752 01 

5753. kompensita motoro (kun kompensanta bobeno) 
= 5695, 5752 

kompenzált motor segédpólusokkal; kompen-
zációs tekercselésű motor (kompenzáló kiegyen-
lítő tekercsel) 

5753 01 

5754. diversfuela motoro = 5690 vegyes üzemanyagú motor; többféle üzema-
nyaggal működő motor 

5754 01 

5755. kvartakta motoro négyütemű motor 5755 01 
5756. motoro kun ventolataj kolektilsegmentoj motor mesterséges léghűtésű kommulátor-

zászlókkal 
5756 01 

5757. motoro kun rapida rotacio gyorsjáratú motor 5757 01 
5758. sinkronreaga motoro (elektro) = 5773 reakciós motor (villamosság) ??? 5758 01 
5759. reaktora motoro (aviado) sugárhajtómű; sugárhajtású motor (repülés) 5759 01 
5760. rotacia motoro forgóhengeres motor; rotációs motor (pl. 

gázturbina) 
5760 01 

5761. senkomutila motoro kommutátor nélküli motor 5761 01 
5762. mezrapida motoro közepes fordulatszámú motor 5762 01 
5763. seriekonekta motoro = 5727 soros (gerjesztésű) motor; főáramkörű motor 5763 01 
5764. unufaza seriekonekta komutil-motoro egyfázisú főáramkörű kommutátoros motor; 

egyfázisú soros kapcsolású kommutátoros 
motor 

5764 01 

5765. paralelkonekta motoro (kun stabiliga bobeno)  
= 5728 

mellékáramkörű motoro; söntmotor  
(stabilizálló tekercseléssel) 

5765 01 

5766. signalilmotoro jelzőállító motor 5766 42 
5767. signalilmotoro kun malkluĉebla transmisio jelzőállító motor kioldó szerkezettel 5767 42 
5768. simple efika motoro egyszeres működésű motor (gőzgép) 5768 01 
5769. frame suspensiata trakcimotoro = 5719 keretben felfüggesztett vontatómotor 5769 31 
5770. nazefiksita motoro ??? noze… marokcsapágyas motor ??? 5770 33, 34 
5771. sinkrona motoro szinkronmotor 5771 01 
5772. memrega sinkronmotoro öngerjesztő szinkronmotor; önszabályzó 

szinkronmotor 
5772 01 

5773. sinkronreaga (elektro)motoro = 5758 reakciós motor (villamosság) ??? 5773 01 
5774. tandema motoro tandemmotor 5774 01 
5775. termika motoro hőerőgép; kalorikus gép 5775 01 
5776. trakcia elektromotoro villamos vontatómotor 5776 33, 34 
5777. triangulokonekta motoro (elektro) ??? 

deltoidkonekta motoro 
háromszög kapcsolású villamos motor; delta 
kapcsolású villamos motor 

5777 01 

5778. trifaza motoro háromfázisú motor 5778 01 
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5779. trifaza kaĝovolva motoro háromfázisú kalitkás forgórészű motor 5779 01 
5780. gasturbina motoro = 9472 turbómotor; turbógép (gázturbina) 5780 01, 33 
5781. universala motoro universális motor; egyen- és váltakozóáramú 

motor 
5781 01 

5782. V-motoro = 5704 V-motor; motor V-alakban elrendezett henge-
rekkel 

5782 01 

5783. vapormotoro gőzmotor; gőzüzemű hajtómotor 5783 01, 32 
5784. motoro kun trudita vetolado motor mesterséges szellőzéssel; mesterségesen 

szellőztetett motor 
5784 01 

5785. motoro kun miksa ventolado motor saját és mesterséges szellőzéssel 5785 01 
5786. nature ventolata motoro természetes szellőzésű motor 5786 01 
5787. ventolata motoro szellőztetett motor 5787 01 
5788. vertikala motoro állóhengeres motor 5788 01 
5789. motorkompresoro motorkompresszor; motoros légsűrítő 5789 01 
5790. ŝraŭbadmaŝino por ŝpalŝraŭboj talpfacsavarozó gép (motoros) 5790 41 
5791. ventolil-kompleto szellőztető gépcsoport; motoros szellőztetőgép 5791 01 
5792. vagono: motorvagono  motorkocsi 5792 31 
5793. termika aŭ elektra trakciilo ??? termik-elektra vontatójármű (dízel-villamos) 5793 31 
5794. trama motorvagono közúti villamoskocsi 5794 31 
5795. nadlorela klaketado ??? váltó csúcssínének elgörbülése; csúcssíngörbülés 5795 41 
5796. difektiĝo pro malsekiĝo beázás; vízkár; beázás miatti meghibásodás 5796 12, 22 
5797. ŝpalejo = 279 keresztalj helye az ágyazatban 5797 41 
5798. ramomaŝino cölöpverő kos; sulyok; szabadon eső verőkos; 

ejtőkalapács 
5798 01 

5799. lubrikokusen-tegaĵo ??? kenőpárna; kenőszál ??? 5799 30 
5800. moviĝo mozgás; elmozdulás 5800 00 
5801. movigstangaro rudazat 5801 32 
5802. mezuradmekanismo = 3414, 5518 mérőszerkezet; mérőmű (mérőműszerben) 5802 01 
5803. ekspluatada direkcio = 8066 forgalmi szolgálat 5803 20 
5804. unutraka trafiko perturbkaze = 70, 1672, 1673, 

5422, 5423, 5805 
zavar miatti helytelen vágányon történő 
közlekedés; zavar miatti ellenkező irányú 
vágányon történő közlekedés  

5804 23 

5805. unutraka trafiko perturbkaze = 70, 1672, 1673, 
5422, 5423, 5804 

zavar miatti helytelen vágányon történő 
közlekedés; zavar miatti ellenkező irányú 
vágányon történő közlekedés  

5805 23 

5806. vertikala moviĝo = 4125 függőleges lengés 5806 30 
5807. neakordigebla veturo egyidejüleg meg nem engedett vonatmozgás, 

tolatási mozgás 
5807 23 

5808. maŝa svingiĝo = 4909 kígyózás; kígyózó mozgás 5808 30 
5809. laŭlonga moviĝo hosszirányú mozgás; hoszszirányú elmozdulás 5809 30 
5810. manovra (vetur)ado = 1677, 2227 tolatási menet 5810 20 
5811. vartransporto  árufuvarozás 5811 12, 22 
5812. perturba moviĝo = 5815 szabálytalan (másodlagos) mozgás; zavaró 

mozgás 
5812 30 

5813. pendola svingiĝo lengés; lengő mozgás; ingás 5813 30 
5814. svingiĝo szabályos lengő mozgás; periódikus mozgás 5814 30 
5815. perturbaj movoj = 5812 szabálytalan (másodlagos) mozgás; zavaró 

mozgás 
5815 30 

5816. retrotira movo = 7172 visszatérítő mozgás; visszaállító mozgás 5816 30 
5817. laŭlonga skuado = 2555, 7248 hosszirányú rezgés; rángatás 5817 30 
5818. ŝancela svingiĝo = 7853 dülöngő mozgás; támolygás; imbolygás 5818 30 
5819. skua moviĝo = 8570 rázkódás; szitálás; rázás; 5819 30 
5820. tanga moviĝo = 8588 bólintó mozgás; bukdácsolás 5820 30 
5821. trajnmovo; trajnveturo vonatmozgás 5821 20 
5822. kvermoviĝo keresztirányú elmozdulás; oldalirányú 

elmozdulás 
5822 30 

5823. pasaĝertrafik-amplekso személyforgalom nagysága 5823 11, 21 
5824. vakvagona cirkulado üreskocsi-mozgás 5824 22 
5825. fronte kontraŭaj trajnmovoj szembehaladó menetek egyazon vágányon; 

szembe közlekedés 
5825 23 

5826. transportilo; transportrimedo közlekedési eszköz; szállítóeszköz 5826 00 
5827. nabo kerékagy 5827 01, 30 
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5828. kontraŭbrua muro = 5547 zajvédő fal 5828 01 
5829. balastobordero ágyazatszél; az ágyazat lezárása 5829 41 
5830. fervoja muzeo vasúti múzeum 5830 00 
5831. frekvencokonvertoro = 1393, 2102 frekvenciaváltó; frekvenciaátalakító 5831 01 
5832. alioficigo de dungito  alkalmazott áthelyezése 5832 60 
5833. deviga alioficigo de dungito alkalmazott áthelyezése szolgálati érdekből 5833 60 
5834. laborpodio (sur signalilmasto) munkaemelvény (jelzőárbócon) 5834 42 
5835. revizia nacelo (por pontoj) vizsgálóállvány; vizsgálófülke (hidaknál) 5835 45 
5836. plata kablofasko (superteraj lineoj) kábelköteg (felsővezeték) 5836 43 
5837. vagonaro ir-reira = 9130 ingavonat 5837 20 
5838. navedulo = 5572 ingázó 5838 21 
5839. aerkusena ŝipo = 129 légpárnás hajó 5839 01 
5840. aŭtopramo = 1262 autóskomp; autószállító komp 5840 00 
5841. pramo; pramŝipo (trajnoj, aŭtomobiloj) = 3723 komphajó (vonatok, közúti járművek 

szállítására) 
5841 00 

5842. fervojpramo = 9090 vasúti komphajó 5842 00 
5843. rigidiga ripo merevítőborda 5843 30 
5844. perflama purigado leégetés; lángtisztítás 5844 01 
5845. purigado per pneŭmata pistolo lefúvásos tisztítás; ráfúvásos tisztítás 5845 01 
5846. kajoelstaraĵo peromkiszögelés 5846 40 
5847. tunelniĉo = 7296 alagútfülke; búvófülke 5847 45 
5848. hundokaĝo (envagona) kutya szállítására szolgáló rekesz; kutyafülke 5848 35 
5849. hierarkia rango = 3019, 4311 szolgálati cím; szolgálati rang 5849 60 
5850. akvonivelo vízállás; vízszint 5850 01 
5851. difektokategorio (veturilbontenado) karbantartási színvonal (jármű fenntartás) 5851 30 
5852. relsupronivelo sínkorona felső éle; sínkorona szint 5852 41 
5853. traknivelilo szintezőléc; irányjelző léc; irányzókeret 5853 40 
5854. niveladmaŝino szintszabályozó gép 5854 41 
5855. trakrenivelado = 2926 vágányszabályozás; vágányszint szabályozás 5855 41 
5856. fervojnodo vasúti csomópont 5856 20 
5857. trusnodo csomópont (öv és rácsrúd között, rács- vagy 

vázszerkezetnél 
5857 01 

5858. nuksa karbo diószén 5858 00 
5859. turnofrekvenco = 7304, 8921, 9706 

??? rivolunombro 
forgási sebesség; fordulatszám (percenként) 5859 01 

5860. nomenklaturo jegyzék; lista; nomenklatúra; lajstrom 5860 60 
5861. pecvara itinertabelo = 5864 rakodási előírások (darabáru) 5861 12 
5862. staciotabelo állomási névjegyzék 5862 10, 20 
5863. var-nomenklaturo / varlisto árucikk jegyzék 5863 12 
5864. pecvara itinertabelo = 5861 rakodási előírások (darabáru) 5864 12 
5865. vagonkarga itinertabelo irányítási előírások (kocsirakományok) 5865 12 
5866. malobservo (horaro, reglamento) = 4627 figyelmen kívül hagyás; be nem tartás 

(menetrendé, utasításé); eltérés (menetrendtől, 
utasítástól) 

5866 00 

5867. normigado = 8369 szabványosítás (általános értelemben) 5867 00 
5868. postvelda juntonormaligo (per revarmigo)  

= 7227 
hegesztett sínillesztés utánmelegítése 5868 41 

5869. pezokondiĉaro = 1898 súlybeli feltételek 5869 12, 22 
5870. personala kvalifikoprijuĝo = 2130 szolgálati értékelés; teljesítmény értékelés a 

személyzetnél 
5870 60 

5871. deĵordekreto szolgálati rendelkezés; szolgálati körrendelet 5871 60 
5872. teknika(j) priskribo(j) műszaki leírás 5872 01 
5873. kerno; ferkerno mag; vasmag 5873 00 
5874. nedura ferkerno ??? molfera kerno lágyvasmag 5874 01 
5875. ladfolia ferkerno lemezelt vasmag 5875 01 
5876. induktatkerno; armaturo armatúra vasmag; armatúra vastest; forgórész 

vastest 
5876 01 

5877. tarifgradigo díjszabások differenciálása 5877 10 
5878. media ĝeno; media malutilo környezeti ártalom; környezetkárosítás 5878 00 
5879. numero szám 5879 00 
5880. kodnumero (de deĵorejo) kódszám (szolgálati hely) 5880 00 
5881. registra numero könyvelési tételszám; iktatószám; nyilvántartási 5881 00 
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szám 
5882. ekspednumero feladási szám 5882 12 
5883. trajnnumero vonatszám 5883 20 
5884. eksterordinare longa varo = 5401 rendkívüli hosszúságú áru; igen hosszú 

rakomány 
5884 12, 22 

5885. trovitaĵo talált tárgy 5885 11 
5886. ekspluatodev(ig)o üzemviteli kényszer 5886 50 
5887. tarif-aplikodev(ig)o díjszabási kényszer 5887 50 
5888. transportodev(ig)o fuvarozási kényszer 5888 50 
5889. validstampado (bileto) = 1872 lebélyegzés; kezelés (menetjegy) 5889 11, 21 
5890. videblec-obstaklo = 4261 látáskorlátozottság; korlátozott, gátolt belát-

hatóság 
5890 23, 42 

5891. surtraka obstaklo akadály a pályán 5891 23 
5892. kontraŭpolva ringo en radakslagro = 6103 tengelyágy-porgyűrű; portárcsa 5892 30 
5893. lumkaŝado fénytompítás 5893 01, 30 
5894. lumkaŝilo fénytompító berendezés; elsötétítő berendezés 

(pl. redőny) 
5894 01, 30, 42 

5895. kovrilo de malantaŭa signallumo jelzőfény hátramutató (ellenőrző)rése 5895 30 
5896. sidlokokupado helyfoglaltság 5896 11, 21 
5897. terenokupado (en stacio) állomási terület foglaltsága 5897 12, 50 
5898. trak-okupado vágányfoglaltság 5898 20, 42 
5899. kablokoŝo = 2129 kábelsaru; kábelszem 5899 01 
5900. marklumo = 3733, 4937 helyzetjelző 5900 42 
5901. signalo por permesiva veturo = 3732 kiegészítő fény permessziv továbbhaladásra 5901 42 
5902. Centra Buroo por Internaciaj Fervojaj 

Transportoj; OCTI 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Hivatal 5902 50 

5903. fervoja esplorinstituto ERRI ??? Kutató és Kísérleti Hivatal; ORE ??? (VATUKI) 5903 30, 40 
5904. transport-oferto fuvarozási kínálat 5904 10 
5905. ĉiehalta trajno = 9134 személyvonat  5905 21 
5906. ondumo (elektro) hullámosság; lüktetés (villamosság) 5906 01 
5907. ondigilo (elektro) ??? váltóirányító; inverter (villamosság) 5907 01 
5908. kurent-ondigilo = 2099, 2101 (kontinua/alterna 

kurento)  
áram-váltóirányító; áraminverter; áramátalakító 5908 01 

5909. tensio-ondigilo feszültség-váltóirányító; feszültséginverter 5909 01 
5910. perioda revizio időszakos karbantartás, vizsgálat 5910 30, 40 
5911. interfervoja kontoreguligo = 7351 kölcsönös elszámolás (vasútak között) 5911 70 
5912. transportfinaj operacioj = 8107 befejező műveletek; befejező kezelés 5912 10, 20 
5913. haltordonilo = 1088 haltordona avizo rendkívüli megállásra vonatkozó írásbeli 

rendelkezés 
5913 23 

5914. ekveturordono felhívás az indulásra; menesztés 5914 23 
5915. veturpreta üzemkész; menetkész (állapotban lévő) 5915 23, 30 
5916. preskribo por singarda veturado óvatos menetre utasító írásbeli rendelkezés 5916 23 
5917. ordono por laŭvida rajnveturado látótávolságra történő közlekedésre utasító 

írásbeli rendelkezés 
5917 23 

5918. prioritatordo de trajnoj vonatok rangsora 5918 20 
5919. distribuordono (vakvagonoj) üres kocsi elosztási rend 5919 22 
5920. ordo en trajnsinsekvo vonatkövetési rend 5920 20 
5921. centro por direktado de la vartrafiko árufuvarozás központi irányítási szervezete 5921 22 
5922. sekurecinstalaĵo biztonsági berendezés 5922 01, 30 
5923. kuplilo = 532 kapcsolókészülék 5923 30 
5924. bufroinstalaĵo = 367, 397, 5930, 8583 ütköző készülék 5924 30 
5925. tren/bufra ekipaĵo vonó- és ütközőkészülék 5925 30 
5926. bremsorganoj fékberendezés; fékmechanizmus; fékszerkezet; 

fékalkatrészek 
5926 30 

5927. organoj de intervagonpasejo kocsiátjáró; átjáró 5927 30 
5928. ruliĝekipaĵo futómű 5928 30 
5929. organoj por suspensio rugózás 5929 30 
5930. bufroinstalaĵo = 367, 397, 5924, 8583 ütköző készülék 5930 30 
5931. treninstalaĵo = 401 vonókészülék 5931 30 
5932. Interregistara Organizaĵo por la Internacia 

Fervojtrafiko 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi 
Szervezet; OTIF 

5932 00, 50 

5933. Organizaĵo por Kunlaboro de Fervojoj; OSJD Vasutak Együttműködési Szervezete; OSzZsD 5933 00 
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5934. ellastuba aperturo ürítő nyílás; kiömlő csatorna; kifúvó nyílás 5934 01 
5935. mallarĝiga aperturo fojtófurat; szűkített kiömlő-nyílás 5935 01 
5936. aperturo por purigado tisztítónyílás 5936 30, 40 
5937. aperturo por plenigado töltőnyílás 5937 30, 40 
5938. aperturo por malplenigado leeresztő nyílás 5938 30, 40 
5939. kurbokomenciĝo (en trakforko) ívkezdet; ív kezdőpontja kitérőnél 5939 41 
5940. radflanĝa relkanelo (ĉe trakokrucaĵo) nyomcsatorna; sínvályú (keresztezésben) 5940 41 
5941. nadlorelpinto: disetenda mezuro ĉe nadlorel-

pinto 
nyomcsatorna szélessége a csúcssín és törése 
között; nyomvályú  

5941 41 

5942. skeleta kadro váz; bordázat; tartószerkezet; rácsszerkezet 5942 01 
5943. vagonkesta skeleto szekrényváz 5943 30 
5944. portanta truso hordmű; hordszerkezet; váz 5944 30 
5945. seĝoskeleto üléskeret; ülésváz 5945 30 
5946. spano (ponto) = 6595, 9357 hídnyílás; fesztávolság 5946 45 
5947. ekekspluatado = 5588 ??? üzembevétel; üzembehelyezés 5947 00 
5948. breĉo ĉe reljunto sínillesztési hézag 5948 41 
5949. ekspluat-aperteco de linio (dumtage) üzemkészség egy vonalon (nappali) 5949 10, 20 
5950. ekspluat-apertigo de linio vonal üzembe helyezése; vasútvonal átadása a 

forgalomnak 
5950 10, 20 

5951. lozigo de bremsotraboj (trakbremso) = 2626 fékgerenda nyitás (vágányféknél) 5951 41 
5952. reljunta breĉo dum sternado fektetési hézag (sínillesztésnél) 5952 41 
5953. ekspluat-aperteco por vartrafiko (stacio, linio)  

= 5955 
áruforgalmi szolgálat felvétele (állomás, vonal) 5953 12, 22 

5954. ekspluat-aperteco por pasaĝer-trafiko (stacio, 
linio) = 5956 

személyforgalmi szolgálat felvétele (állomás, 
vonal) 

5954 11, 21 

5955. ekspluat-aperteco por vartra-fiko (stacio; linio) 
= 5953 

áruforgalmi szolgálat felvétele (állomás, vonal) 5955 12, 22 

5956. ekspluat-aperteco por pasaĝer-trafiko (stacio, 
linio) = 5954 

személyforgalmi szolgálat felvétele (állomás, 
vonal) 

5956 11, 21 

5957. volbospano fesztávolság; nyílás (boltozatnál) 5957 45 
5958. konstrukciaĵo műtárgy 5958 45 
5959. ŝtalbetona strukturo összvérhíd-szerkezet; vasbeton műtárgy (acél és 

vasbeton) 
5959 45 

5960. trakprotekta konstruaĵo védmű; vasúti védmű; pályavédmű 5960 41, 45 
5961. ovaliĝo (rado) oválisság; ovalitás; ovális elhúzódás (vasúti 

kerék) 
5961 01, 30 

5962. trorezervado = 8427, 8458 túlfoglalás; többszöri helylefoglalás (kapacitáson 
felül) 

5962 11, 21 

5963. postsignalila sekurecdistanco = 1611  
??? = 2845, 5464 

biztonsági távolság a megállj állású jelző után; 
megcsúszási távolság 

5963 42 

5964. aŭtogena tranĉado autogén vágás, lángvágás 5964 01 
5965. anoda oksidiĝo; anodizado = 342 anódosan oxidál; eloxál 5965 01 
5966. radakso = 3498 ??? („akso”  / „ŝafto”) kerékpár ??? keréktengely 5966 30 
5967. trajnparo ( tien-reen trafiko) = 1669 vonatpár (oda-vissza közlekedés) 5967 20 
5968. tenilo por glitkontaktilo = 7947 

tenilo por glitkontaktilo (kurentodeprenilo) 
= 059680 
tenilo por glitkontaktilaro (kurentodeprenilo) 
= 059681 

csúszóbetét; csúszódarab; áramszedő-paletta ??? 5968 34 

5969. paledo raklap; rakodólap (árukezelés) 5969 00 
5970. piedbreto lépcső; hágcsó; fellépő 5970 30 
5971. alopaledo; paledo kun elstara planko = 5980 keretes rakodólap 5971 00 
5972. kestopaledo = 1026 rakodódoboz 5972 22 
5973. kestopaledo kun du aperturoj kétnyílású rakodódoboz; oldalfalas rakodólap 5973 00 
5974. kargopaledo = 6386 rakodó zsámoly 5974 00 
5975. Eŭropa Interŝanĝpaledo; eŭropaledo európai csereraklap; EUR- csereraklap; Európai 

Rakodólap Egyezmény szerinti rakodólap 
5975 00 

5976. paledo kun pluraj (pren)aperturoj = 5982 többnyílású rakodólap 5976 0000 
5977. palispaledo rakoncás rakodólap 5977 00 
5978. ne reverse uzebla paledo nem átfordítható rakodólap 5978 00 
5979. nereuzebla paledo; unufoje uzebla paledo  

= 5987 
egyszeri használatra szolgáló rakodólap; újra fel 
nem használható raklap 

5979 00 
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5980. alopaledo; paledo kun elstara planko = 5971 keretes rakodólap 5980 00 
5981. plata paledo = 5986 egyszerű rakodólap; lapos rakodólap; oldalfal 

nélküli rakodó-lap 
5981 00 

5982. paledo kun pluraj (pren)aper-turoj = 5976 többnyílású rakodólap 5982 00 
5983. oleodistribuilo (radakslagro) olajelosztó (csapágynál) 5983 30 
5984. reuzebla paledo = 5988 újra felhasználható rakodólap 5984 00 
5985. reverse uzebla paledo átfordítható rakodólap 5985 00 
5986. plata paledo = 5981 egyszerű rakodólap; lapos rakodólap; oldalfal 

nélküli rakodólap 
5986 00 

5987. nereuzebla paledo; unufoje uzebla paledo = 
5979 

egyszeri használatra szolgáló rakodólap; újra fel 
nem használható raklap 

5987 00 

5988. reuzebla paledo = 5984 újra felhasználható rakodólap 5988 00 
5989. paledizebla rakodólapos árukezelésre alkalmas 5989 00 
5990. paledizado rakodólapos árukezelés 5990 00 
5991. radakslagro támaszték; alátámasztás; felfekvési felület  

??? tengelycsapágy 
5991 01 

5992. horizontala, horizontale vízszintesen (síkban) 5992 41 
5993. lagro kun lubrikringo gyűrűskenésű csapágy; olajgyűrűs csapágy 5993 01 
5994. butea globlagro golyóscsapágy; golyós nyomócsapágy; tárcsás 

golyóscsapágy; golyós talpcsapágy 
5994 01 

5995. distancoŝtupo távolsági övezet 5995 10 
5996. bremsadŝtupo fékfokozat 5996 30 
5997. rajpinta lagro berágódott csapágy 5997 01, 30 
5998. glitlagro siklócsapágy; csúszócsapágy; csúszóágy 5998 01, 30 
5999. ruldilata apogilo = 426 alátámasztás hőkiegyenlítő mozgó görgős 

hídsaruval 
5999 45 

6000. rulujlagro gördülőcsapágy 6000 01, 30 
6001. lagro kun sfera pivoto (globa) golyóscsészés csapágy; gömbcsapágy; gömb-

csuklós csapágy; golyós tengelyvég csapágy 
6001 01 

6002. krankoŝafta lagro forgattyútengely-csapágy, motor főcsapágy 6002 01, 33 
6003. trakbazo = 6385 alépítmény; alépítmény korona (pályatest része) 6003 41 
6004. alkroĉa levadframo (por konteneroj) = 1179, 

1182 
konténeremelő szerkezet; szpréder 6004 01, 22 

6005. eĥosondilo; palpilo (ultrasona esploro) vizsgálófej (ultrahangos vizsgálat) 6005 01 
6006. temperatursensilo  

 
hőmérsékletérzékelő; környezeti hőállapotot 
érzékelő (műszer) ??? (szonda) 

6006 01 

6007. tensio-avertilo = 2651 ??? = 2797 feszültségellenőrző (készülék); feszültségfigyelő; 
feszültségjelző ??? 

6007 34 

6008. almeto de vagonkurs-ŝildoj = 6350 iránytáblák felrakása a kocsira; feltáblázás 6008 11, 30 
6009. trajnindika tabularo (en stacio) vonatmutató rendszer (állomási) 6009 11, 40 
6010. manovra limsigno = 8197, 8538 tolatási határjelző tábla 6010 23, 42 
6011. kolorluma signalil-(panel)o = 6018 paneles fényjelző 6011 42 
6012. aĵura (pordo)panelo fényellenző előtétrács, redőny (ajtón, ablakon) 6012 00 
6013. veturilidentigilo (aŭtomata identigo de varvago-

noj 
azonosító tábla (gördülőanyag önműködő 
azonosítása) 

6013 20, 30 

6014. trakarskemo ??? vágánytábla 6014 42 
6015. lumsignalilo fényjelző 6015 42 
6016. lumsignalilo kun movebla kolor-okulario = 

8201 
fényjelző mozgatható színelőtéttel 6016 42 

6017. signalilo kun pluraj kolorlumoj = 8203 többlámpás fényjelző; többfogalmú jelző ??? 6017 42 
6018. kolorluma signalil-(panel)o = 6011 paneles fényjelző 6018 42 
6019. panelado; paneltegaĵo falburkolat; lemezborítás 6019 00 
6020. ladopanela tegaĵo de vagonkesto = 8863 kocsiszekrény lemezburkolata 6020 30 
6021. interna tegaĵo belső burkolat 6021 30 
6022. pantografo áramszedő 6022 34 
6023. pantografo kun kruciĝantaj subaj brakoj keresztezett karú áramszedő 6023 34 
6024. duonframa pantografo = 6027, 6030 félollós áramszedő; félpantográf  áramszedő 6024 34 
6025. tutframa pantografo = 6028 kettős karú áramszedő 6025 34 
6026. duetaĝa pantografo kétfokozatú áramszedő 6026 34 
6027. duonframa pantografo = 6024, 6030 félollós áramszedő; félpantográf  áramszedő 6027 34 
6028. tutframa pantografo = 6025 kettős karú áramszedő 6028 34 
6029. plurkurenta pantografo többféle feszültségre alkalmas áramszedő 6029 34 
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6030. duonframa pantografo = 6024, 6027 félollós áramszedő; félpantográf  áramszedő 6030 34 
6031. dumhalte uzenda kurentodepren-ilo (restoracia 

vagono) 
csak álló helyzetben üzemeltethető áramszedő 
(étkezőkocsié) 

6031 35 

6032. akompandokumentoj = 2888 kísérő okmány 6032 10, 20 
6033. relfasko sínnyaláb 6033 41 
6034. relpinĉa bremso (funikularo) zuhanást megakadályozó szerkezet; fogóké-

szülék; vészfék (kötélpálya) 
6034 01 

6035. supertensio-forigilo ??? fulmosuĉilo villámhárító ??? túlfeszültség levezető 6035 34, 40 
6036. fulmosuĉilo kun memindukta bobeno villámhárító önindukciós tekercsel 6036 34, 40 
6037. kornoforma fulmosuĉilo szarvas villámhárító 6037 34, 40 
6038. platofulmosuĉilo; plata fulmosuĉilo ??? lemezes villámhárító 6038 34, 40 
6039. sekcia fulmosuĉilo  szakasz villámhárító 6039 40 
6040. kontraŭlavangaj ŝirmiloj = 6926 lavinavédelem; lavinavédő galéria 6040 45 
6041. parkejo (ŝosea veturilaro) = 6105 parkolóhely (közúti járműveknek) 6041 40 
6042. karboprovizejo = 2565 széntároló; szénszerelő 6042 32, 40 
6043. komerca varvagonstoko közforgalmú (kereskedelmi) teherkocsipark 6043 30 
6044. komuna varvagonstoko de KREH-landoj 

(OPW) = 6052 
Közös teherkocsi Park; OPW 6044 22, 35 

6045. ĉestacidoma (aŭto)parkejo autóparkoló az állomáson; P+R parkoló (park 
and ride, azaz parkolj és utazz tovább) 

6045 11, 40 

6046. EŬROP-varvagonstoko = 6551 EUROP teherkocsipark 6046 22, 35 
6047. lokomotivstoko = 3065 mozdonyállag; mozdonypark 6047 31 
6048. trakciilstoko = 3067, 6051 vontatójármű állomány 6048 31 
6049. vagonstoko = 3068, 6053 kocsiállag; kocsipark 6049 35 
6050. trakveturilstoko = 3066 járműállomány; gördülőanyag park 6050 30 
6051. trakciilstoko = 3067, 6048 vontatójármű állomány 6051 30 
6052. komuna varvagonstoko de KREH-landoj 

(OPW) = 6044 
Közös teherkocsi Park; OPW 6052 22, 35 

6053. vagonstoko = 3068, 6049 kocsiállag; kocsipark 6053 35 
6054. radaksoparkejo kerékpár tárolóhely 6054 30, 40 
6055. fervojserva vagonstoko üzemi célú kocsipark 6055 30 
6056. pasaĝervagonstoko = 3071 személykocsiállag; személykocsipark 6056 35 
6057. varvagonstoko = 3072 teherkocsiállag; teherkocsipark 6057 35 
6058. ĉestacidoma parkado = 1959, 4132, 6106 vasútállomási (gépkocsi) parkoló 6058 11, 40 
6059. senhalte traveturi megállás nélkül áthaladni 6059 20 
6060. transportitinero = 4764, 9208 

transportitinero = 047640 
kurso = 047641 ??? (Pro ankaŭ alia senco estas 
miskompreneble!) 

útirány; útvonal  6060 20 

6061. transportitinero = 4766, 9715 fuvarozási útvonal; továbbítási útvonal 6061 20 
6062. vojaĝo tien-reen = 264 menetérti utazás; menetérti út 6062 21 
6063. bremsadlongo = 1604, 2835, 2844, 5276, 6077 

bremsadlongo = 028350 
bremsadlonga distanco = 02851 
normala bremsadlongo = 02852 

fékút ??? 6063 23, 30 

6064. distanco ne inkludita en transportkontrakto fuvarozási szerződésen kívüli útszakasz 6064 12 
6065. kunkarga veturo rakott futás 6065 20, 35 
6066. rondvojaĝo körutazás (útvonala) 6066 11, 21 
6067. surtera itiner(part)o = 6094 szárazföldi útvonal 6067 10, 20 
6068. descenda linioparto; descenda veturado = 6085 lejtmenet; völgymenet  6068 20 
6069. sekcio por trakbontenado pályafentartási szakasz 6069 41 
6070. veturpresto de kondukista skipo vontatójármű személyzet utazási teljesítménye 

(menetteljesítménye) 
6070 20, 60 

6071. provoveturo = 2224, 3476, 5429 vonali próbamenet; futópróba 6071 20, 30 
6072. esplorveturada fervojlinio = 5044 próbapálya 6072 40 
6073. eksterlanda itinerparto idegen vonal (pálya); szomszédos ország 

vasúttársaságához tartozó vágányút rész 
6073 10, 20 

6074. fervoja itinerparto szakasz; vasúton megtett útvonal 6074 10, 20 
6075. riverŝipa itiner(part)o belvízi hajóval megtett útvonal, szakasz ??? 

folyami 
6075 10 

6076. deĵor(prest)a veturo = 6090 szolgálati út; szolgálati utazás 6076 60 
6077. bremsadlongo = 1604, 2835, 2844, 5276, 6063 fékút ??? 6077 23, 30 
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bremsadlongo = 028350 
bremsadlonga distanco = 02851 
normala bremsadlongo = 02852 

6078. sendeĵor(prest)a veturo önköltségi utazás; rezsi utazás 6078 60 
6079. vakveturo (lokomotivo) = 5431 üres futás; gépmenet 6079 20, 31 
6080. interpenetra sekcio (ĉe landlimo) belépési útvonal, szakasz (idegen vasúti 

hálózatra) 
6080 20 

6081. pramŝipa itiner(part)o kompvonal; tengeri vonalszakasz 6081 10 
6082. ascenda linioparto; ascenda veturado = 6086 hegymenet (felfelé) 6082 20 
6083. averaĝa veturpresto  átlagos futásteljesítmény 6083 10, 20, 30 
6084. veturo kiel pasaĝero = 6098 személyzet önköltséges utazása 6084 60 
6085. descenda linioparto; descenda veturado = 6068 lejtmenet; völgymenet 6085 20 
6086. ascenda linioparto; ascenda veturado = 6082 hegymenet (felfelé) 6086 20 
6087. liniosekcio kun kromtrakcio tolómozdonnyal megtett útvonal; előfogatolt 

mozdonnyal megtett szakasz 
6087 20, 31 

6088. eroda veturo (vagonoj kun novaj radakslagroj) bejáratási vonalhossz 6088 30 
6089. surŝosea itiner(part)o közúton megtett útvonal, szakasz 6089 10, 20 
6090. deĵor(prest)a veturo = 6076 szolgálati út; szolgálati utazás 6090 60 
6091. simpla veturo; simpla vojaĝo = 265, 8267, 9209 egyszeri utazás; odaút 6091 21 
6092. inercia pluveturado = 5428 kifutás; túlfutás 6092 20, 31 
6093. transportfina itiner(part)o befejező útvonal; végszakasz 6093 10, 20 
6094. surtera itiner(part)o = 6067 szárazföldi útvonal 6094 10, 20 
6095. trajnkilometra ekspluatpresto vomnatkilométer teljesítmény (üzemi teljesít-

mény) 
6095 20 

6096. utila veturo hasznos futás 6096 10 
6097. senkarga veturo; vakveturo üres futás 6097 20, 35 
6098. veturo kiel pasaĝero = 6084 személyzet önköltséges utazása 6098 60 
6099. fajreroretenilo = 4388 

fajreroretenilo = 043880 
cindroretenilo = 043881 

szikrarostély; szikrafogó (szita) ??? 6099 32 

6100. fajroekrano; fendro ??? tűzvédelem ??? 6100 35 
6101. fumgvid-lado; fumo-gvidlado = 3059, 8869 ??? füstterelő; légterelő lemez 6101 32 
6102. kontraŭneĝa ŝirmilo  hóvédmű; hófogó kerítés 6102 45 
6103. kontraŭpolva ringo en radakslagro = 5892 tengelyágy-porgyűrű; portárcsa 6103 30 
6104. protekta ringo de fajruja pordo tűzszekrényajtó-védkoszorú 6104 32 
6105. parkejo (ŝosea veturilaro) = 6041 parkolóhely (közúti járműveknek) 6105 40 
6106. ĉestacidoma parkado = 1959, 4132, 6058 vasútállomási (gépkocsi) parkoló 6106 11, 40 
6107. frontvando homlokfal 6107 30 
6108. flankvando oldalfal 6108 30 
6109. trafikdivido; trafikdistribuo forgalommegosztás (különböző szállítási 

módok között) 
6109 10 

6110. tarif-partopreno részvétel díjszabásban 6110 10 
6111. forveturi antaŭ-horar(temp)e korábban történő közlekedés a menetrend 

szerintitől 
6111 20 

6112. forruliĝi (vagono) megfutamodás 6112 20, 30 
6113. ekveturi laŭhorare menetrendszerűen indul 6113 20 
6114. ekveturi malfrue (posthorare) késéssel indul 6114 20 
6115. bobenpaŝo pupintávolság; cséveosztás 6115 43 
6116. traknivela pasejo por bagaĝo-ĉaroj targonca átjáró (csomag- vagy poggyásszállító) 6116 41 
6117. eldoganigo vámkezelés 6117 10, 50 
6118. interkaja traknivela pasejo szintbeni átjáró a peronhoz 6118 41 
6119. fervoja ponto; subpasejo = 6527 vasúti híd; közúti aluljáró 6119 45 
6120. traknivela: traknivela pasejo = 762 szintbeni útátjáró 6120 42 
6121. traknivela pasejo kun aŭtomataj sekurecinstala-

ĵoj = 6124, 6132 
szintbeni útátjáró a vonat által működtetett 
közúti fényjelzőkkel 

6121 42 

6122. traknivela pasejo kun telere-gataj barieroj szintbeni útátjáró távolról kezelt sorompóval 6122 42 
6123. traknivela pasejo kun surloke regataj barieroj szintbeni útátjáró helyben kezelt sorompóval 6123 42 
6124. traknivela pasejo kun aŭtomataj sekurecinstala-

ĵoj = 6121, 6132 
szintbeni útátjáró a vonat által működtetett 
közúti fényjelzőkkel 

6124 42 

6125. gardata traknivela pasejo szintbeni útátjáró felügyelettel 6125 42 
6126. traknivela pasejo kun barieroj szintbeni útátjáró sorompóval 6126 42 
6127. negardata traknivela pasejo szintbeni útátjáró felügyelet nélkül 6127 42 
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6128. traknivela pasejo kun barieroj normale fermitaj  
= 6130 

szintbeni útátjáró szabványos helyzetben lezárt 
sorompóval (felhívásos sorompó) 

6128 42 

6129. traknivela pasejo kun barieroj normale 
malfermi-taj = 6131 

szintbeni útátjáró szabályos helyzetben nyitott 
sorompóval 

6129 42 

6130. traknivela pasejo kunbarieroj normale fermitaj  
= 6128 

szintbeni útátjáró szabványos helyzetben lezárt 
sorompóval (felhívásos sorompó) 

6130 42 

6131. traknivela pasejo kun barieroj normale 
malfermi-taj = 6129 

szintbeni útátjáró szabályos helyzetben nyitott 
sorompóval 

6131 42 

6132. traknivela pasejo kun aŭtomataj sekurecinstala-
ĵoj = 6121, 6124 

szintbeni útátjáró a vonat által működtetett 
közúti fényjelzőkkel 

6132 422 

6133. dilopavimita (traknivela) pasejo = 6139 fapallós vasúti átjáró 6133 41 
6134. interkaja subpasejo = 8360 peron aluljáró 6134 45 
6135. ŝosea viadukto = 6530 közúti híd; közúti felüljáró; vasúti aluljáró 6135 45 
6136. vojaĝanto = 9966 utas; utazó 6136 11, 21 
6137. deĵortransdono szolgálat átadás 6137 60 
6138. eldoganiga reimport-licenco vámkísérő okmány; vámigazolás ??? (2418) 6138 11, 50 
6139. dilopavimita (traknivela) pasejo = 6133 fapallós vasúti átjáró 6139 41 
6140. ponteto por piedirantoj gyalogos felüljáró; gyalogos híd 6140 45 
6141. intervagona ponteto (duetaĝa aŭtranspoprt-

vagono) 
kerékteknő (emeletes autószállító kocsinál) 6141 35 

6142. movebla kargadponteto rakodórámpa; mozgatható rakodóhíd 6142 35 
6143. intervagona klapoponteto átjáróhíd (személykocsik között) 6143 30 
6144. signalilgantro; signalilponteto = 6617, 6618 jelzőhíd 6144 42 
6145. kontinua piedbreto surtegmenta tető-futódeska 6145 30 
6146. glitŝuo (magnetvojo) ??? csúszótalp; csúszósaru (mágneses lebegtetésű 

vasút) ??? 
6146 01 

6147. bremsbloko (magneta relefika bremso) féksaru (mágneses sínfék) 6147 30 
6148. kruckapa glitpeco = 2147, 7951 keresztfej-csúszóbetét; csúszósaru 6148 32 
6149. relpiedo síntalp 6149 41 
6150. ruliĝglitado (de trakciradoj) megcsúszás 6150 31, 41 
6151. lubrikfoldo olajhorony; kenőhorony; kenővájat 6151 01, 30 
6152. artika ligpeco (ĉe nadlorela ŝpurstango) csúcssínkapcsoló fül 6152 41 
6153. frogalo könyöksín; elágazó sín (keresztezésnél) 6153 41 
6154. tegmento = 8851, 8861 tető 6154 30 
6155. tegmento kun lumfenestro tetővilágító ablak 6155 30 
6156. pagante por (laŭtarifa minimumo) kedvezmény nagyobb részvételi szám után 

(személyszállítás); kedvezmény nagyobb tömeg 
után (árufuvarozás) 

6156 10 

6157. profitmarĝeno (ekonomia nocio) nyereséghányad; bruttó nyereség 
(gazdaságossági számítás) 

6157 70 

6158. pagenda vojuza rajto ??? pagenda kotizo vojuza illeték; díj (úthasználatért, komp igénybe-
vételéért stb.) ??? fizetős úthasználat 

6158 10, 70 

6159. aŭtomata kajo(alir)kontrolo önműködő peronellenőrző; önműködő 
jegykezelő 

6159 11, 70 

6160. pedalo (piede movata mekanismo) pedál 6160 01 
6161. entraka kontaktilo / ??? radosensilo sínérintő; impulzusadó (felépítmény) 6161 42 
6162. entraka kontaktilo por aŭtomata haltsignalilo  

= 6172  
sínérintő a jelző önműködő visszaállításához 6162 42 

6163. entraka kontaktilo riglanta trakforkon = 6173, 
6175 

váltócsúcssín reteszelő érintő 6163 41, 42 

6164. bremsoloziga pedalo fékoldó pedál 6164 31 
6165. entraka (kurento)ŝparkontaktilo takarékkapcsolás sínérintője 6165 42 
6166. entraka kontaktilo elektromagneta elektromágneses sínérintő; mágneses impulzus-

adó 
6166 42 

6167. entraka kontaktilo elektromeka-nika elektromechanikus sínérintő (vonatbefolyásolás) 6167 42 
6168. relfleksiĝa kontaktilo (entraka) sínlehajlásra működő sínérintő 6168 42 
6169. kontaktlevumilo (entraka) elektromekanika elektromechanikus állítószerkezet tapintósínnel 6169 42 
6170. prokraste aga relkontaktilo tapintósín késleltetéssel 6170 42 
6171. entraka kontaktilo elektronika elektronikus sínérintő 6171 42 
6172. entraka kontaktilo por aŭtomata haltsignalilo  

= 6162 
sínérintő a jelző önműködő visszaállításához 6172 42 

6173. entraka kontaktilo riglanta trakforkon = 6163, váltócsúcssín reteszelő érintő 6173 41, 42 
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6175 
6174. entraka sekureckontaktilo biztonsági pedál (pótkötél) ??? 6174 42 
6175. entraka kontaktilo riglanta trakforkon = 6163, 

6173 
váltócsúcssín reteszelő érintő 6175 41, 42 

6176. farbado = 5597 festés; mázolás (művelet) ??? 6176 01 
6177. farbo festés; mázolás (a művelet eredménye) 6177 01 
6178. kontraŭfrosta farbo fagyás ellen védő festés (mázbevonat) 6178 01 
6179. rustopreventa farbo rozsdásodás ellen védő festés; korróziógátló 

festés 
6179 01 

6180. sonsorba farbo = 6185 hangtompító festékbevonat; hangnyelő bevonat; 
hangszigetelő festék 

6180 01 

6181. farbado per surŝprucado festékszórás, szórós festés 6181 01 
6182. farbado per peniko mázolás ecsettel 6182 01 
6183. elektroszatika farbado elektrosztatikus szórófényezés 6183 01 
6184. fajrorezista farbo tűzálló festék; tűzálló bevonat 6184 01 
6185. sonsorba farbo = 6180 hangtompító festékbevonat; hangnyelő bevonat; 

hangszigetelő festék 
6185 01 

6186. pneŭmata ŝprucfarbado szórófényezés sürített levegővel; festékszórás 
pisztollyal 

6186 01 

6187. varmego-rezista farbo hőálló máz; hőálló festék 6187 01 
6188. ruluma farbado festés hengerléssel (festőhengerrel) 6188 01 
6189. rapide sekiĝanta farbo gyorsan száradó festék, bevonat 6189 01 
6190. trempa farbado festés bemártással; festés merítéssel 6190 01 
6191. dozoŝovelilo (laŭmezura balastkompaktigo) mérőkanál; adagolókanál 6191 41 
6192. monpuno pro malfruiĝo késedelmi illeték 6192 50 
6193. katenaria pendodrato föggesztő (munkavezeték) 6193 44 
6194. pendolo (boĝio) himbafelfüggesztő inga (forgóvázaknál) 6194 30 
6195. enveturo en okupitan kantonon foglalt térközbe történő behaladás 6195 23, 42 
6196. deklivo; descendaĵo = 2602 lejtő; pályaesés 6196 41 
6197. karakteriza dekliveco mértékadó lejtő 6197 23, 41 
6198. meza dekliveco közepes esésű, átlagos lejtő 6198 41 
6199. transirdeklivo de kontaktodrato munkavezeték-lejtés 6199 44 
6200. tunelborado alagút áttörés (kihajtás) 6200 45 
6201. enkasigo terhelés; követelés (számla) 6201 10, 70 
6202. posta enkasigo utólagos beszedés; utánváltás (menetjegy) 6202 10, 70 
6203. kroma postulo; suplementa enkasigo kiegészítő követelés; pótbehajtás 6203 10, 70 
6204. kaldronbormaŝino = 5319 ??? 

bormaŝino por kaldronlameno 
kazánlemez fúrógép 6204 01, 32 

6205. rel-bormaŝino = 5320 sínfúrógép 6205 41 
6206. ŝpalbormaŝino = 3846 talpfafúrógép 6206 41 
6207. malkupladstango szétkapcsoló dorong, rúd, villa; kiakasztó rúd 

(csavarkapocshoz) 
6207 23, 30 

6208. terkonekta stango földelőrúd 6208 01, 44 
6209. troleostango = 9436 áramszedőrúd (trolibusz) 6209 34 
6210. malkuplisto kiakasztórúd kezelője; kocsirendező 6210 60 
6211. tarifegaligo területi díjkiegyenlítés; díjszabás egységesítés 6211 10 
6212. plenumkapacito teljesítőképesség; teljesítmény 6212 01 
6213. malvigla periodo gyenge forgalmú időszak 6213 10, 20 
6214. startakcela periodo indulási időszak; elindítási időtartam 6214 20, 31 
6215. horarperiodo; trajnhorarperiodo menetrendi időszak; mentrendi szakasz 6215 10, 20 
6216. trafikpinta periodo csúcsforgalmi időszak 6216 10, 20 
6217. pereema,  putriĝema ??? romlékony 6217 12 
6218. disponadcentrejo urbofervoja menetirányítói központi szolgálat; üzemvezetés; 

forgalom-irányítás; (városi vasút) 
6218 20 

6219. konstanta trakciadreguligejo menetirányítói központi szolgálat; üzemvezetés 
(mozdonycsoport) 

6219 20 

6220. senpaga bileto szabadjegy 6220 60 
6221. internacia senpaga bileto nemzetközi szabadjegy; FIP szabadjegy 6221 60 
6222. permesiva megállj állású jelző meghaladásának engedé-

lyezése meghatározott feltételekkel; áteresztő 
közlekedés 

6222 23, 42 

6223. ŝtona tegaĵo de talus-flanko töltés kőburkolata 6223 45 
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6224. personalo személyzet 6224 60 
6225. trajnakompana personalo vonat(kísérő) személyzet 6225 60 
6226. aktivserva personalo tényleges szolgálatban lévő személyzet 6226 60 
6227. veturanta poŝtopersonalo mozgóposta személyzet 6227 60 
6228. helpa personalo = 6231 kisegítő személyzet; állandó szerződés nélküli 

személyzet 
6228 60 

6229. firme dungita personalo; konstanta personalo 
= 6236 

állandó személyzet; kinevezett személyzet 6229 60 

6230. kondukista personalo vontatójármű személyzete 6230 60 
6231. helpa personalo = 6228 kisegítő személyzet; állandó szerződés nélküli 

személyzet 
6231 60 

6232. kontrolanta personalo felügyeleti személyzet 6232 60 
6233. plenumanta personalo végrehajtó személyzet 6233 60 
6234. personalo kun fervojserva  loĝejo szolgálati lakásra jogosult személy; szolgálati 

lakással rendelkező személyzet 
6234 60 

6235. mezestra personalo (SNCF) felügyeleti és irányítói feladatokat ellátó 
személyzet (középkáderek az SNCF hierarc-
hiában) 

6235 60 

6236. firme dungita personalo; konstanta personalo 
= 6229 

állandó személyzet; kinevezett személyzet 6236 60 

6237. veturanta personalo (kondukista kaj trajnakom-
pana) 

utazószemélyzet 6237 60 

6238. fiksloka personalo helyi személyzet; állomásított személyzet 6238 60 
6239. trakbontena personalo vonali pályafenntartási személyzet 6239 60 
6240. perdoj en transportlineo (elektra energio) vezetékveszteség; átviteli veszteség (energiaát-

vitel) 
6240 01 

6241. povumperdo teljesítményesés; teljesítmény veszteség 6241 01 
6242. kurentoperdo tra balasto áramveszteség az ágyazatban 6242 42, 44 
6243. misfunkciado; perturbo = 2577 zavar; üzemzavar 6243 01 
6244. pesado mérlegelés 6244 01 
6245. boĝiopa pesado mérlegelés forgózsámolyonként (mozgó 

szerelvénynél) 
6245 30 

6246. dumvetura pesado = 6248 mozgó járművek mérlegelése; mérlegelés menet 
közben 

6246 30 

6247. radaksopa pesado kerékpármérlegelés; tengelymérlegelés 6247 30 
6248. dumvetura pesado = 6246 mozgó járművek mérlegelése; mérlegelés menet 

közben 
6248 30 

6249. unuop-rada pesado kerékmérlegelés; mérlegelés kerekenként 6249 30 
6250. pesisto mérlegmester 6250 60 
6251. petardo durrantyú 6251 42 
6252. akcesora trakmaterialo sínkapcsolószerkezet, sínkapcsoló szerelvény 6252 41 
6253. hejtotubo (kaldrono) tűzcső (gőzmozdony kazán) 6253 41 
6254. ordinara reĝimo (vartransporto) teheráru; teheráruként (a fuvarozás módja) 6254 01, 22 
6255. etriparoj kisjavítás 6255 30, 40 
6256. pumpado (fenomeno) = 6495 szivattyúzás 6256 01, 30 
6257. optika esploro de streniteco fotoelasztikus feszültségvizsgálat; feszültség-

optikai mérés 
6257 01 

6258. fotogrametrio fotogrammetria; fényképmérés; légi 
fényképezés; terepfelmérés (geodézia) 

6258 01 

6259. piktogramo jelkép; piktogram 6259 30, 40 
6260. angulfortikigaĵo (kontenero) sarokvasalás (konténer) 6260 22 
6261. kontadodokumento számviteli bizonylat 6261 70 
6262. dekoraciaĵo dekoráció; díszítés 6262 30, 40 
6263. dogandokumento = 2885 vámokmány 6263 10, 50 
6264. interŝanĝebla peco cserélhető alkatrész 6264 30, 40 
6265. kontadpruvilo bizonylat (okmány) 6265 50, 60, 70 
6266. transversa trabo (ponto) kereszttartó (híd) 6266 45 
6267. anstataŭa peco pótalkatrész; tartalék alkatrész; cserealkatrész 6267 30, 40 
6268. balastpiedo ágyazatláb; ágyazat körömvonal 6268 41 
6269. mastopiedo (katenario) felsővezetéktartó oszlop lábazata 6269 44 
6270. abutmento kapupillér; ívpillér 6270 45 
6271. taluspiedo rézsüláb; rézsü körömvonal 6271 45 
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6272. ŝtonetaro (balasto) zúzalék; finom zúzalék 6272 41 
6273. kribrita ŝtonetaro (balasto) rostált kavics 6273 41 
6274. rompŝtono zúzottkő 6274 40 
6275. gvidsigno por kurbo = 992 ívjelző kő; fix oszlop 6275 41 
6276. drenilo; drentubo = 2917 szivárgóárok; szivárgócső; falazott vízelvezető 6276 40 
6277. mezurilo por reljunta inter-spaco illesztési hézagmérő 6277 41 
6278. pilo (elekro) elem; cella (elektrotechnika) 6278 01 
6279. piliero de ponto hídpillér 6279 45 
6280. enrivera piliero (ponto) folyami pillér; mederpillér (híd) 6280 45 
6281. seka pilo (elektro) szárazelem (elektrotechnika) 6281 01 
6282. sunpilo napelem; szolárcellás elem 6282 01 
6283. pilotsistema ekspluatado = 3630 pilóta segítségével lebonyolított vonatközle-

kedés; vonatközlekedés a mozdonyvezetőt 
segítő pilótával 

6283 23 

6284. aŭtomata trajnregado önműködő vonatirányítás, önműködő vonat-
vezérlés 

6284 20 

6285. piloto vonalismerettel rendelkező vonatkísérő (pilóta) 6285 23 
6286. pinĉilo; tenajlo fogó; csípőfogó; harapófogó 6286 01 
6287. levostango feszítővas; emelőrúd; bontórúd; pajszer 6287 01 
6288. interliga klemo (kontaktodrato) = 4375, 7992 munkavezeték toldó szorító 6288 44 
6289. fiksilo (klema aŭ krampa) kihorgonyzó kapocsvas, szorítókapocs; rögzítő 

kapocsvas 
6289 01 

6290. biletkontrolpinĉilo; biletotruilo jegylyukasztó 6290 11 
6291. plumbosigela pinĉilo ólomzárfogó 6291 10, 50 
6292. reltenajlo = 8731 sínfogó; vágányemelő (szerszám) 6292 41 
6293. trakĝustiga puŝtrabo ??? feszítőrúd; emelőrúd ??? 6293 41 
6294. kontaktforko de malkonektilo szakaszoló csatlakozó szorító 6294 44 
6295. pendoklemo (katenario) = 7993 munkavezeték szorító 6295 44 
6296. trakfasko (kapo de ranĝastrakaro) vágány-nyaláb; rendezői vágánycsoport lírája, 

váltókörzete 
6296 41 

6297. ŝtopopioĉo = 786 aláverő csákány 6297 41 
6298. vigligi fajron tüzet megkapar (alászúr) 6298 32 
6299. celpaliseto; paliseto = 4790 fix pont; a vágány fix pontja; kitűzési pont; 

jelzőkaró 
6299 41 

6300. markado de trakbazo (antaŭ balastrenovigo) alépítmény korona kitűzése 6300 41 
6301. trakotraceado = 4793, 8932 vágány kitűzése; vágány kicövekelése; vágány 

kikarózása 
6301 41 

6302. ĉetraka vojeto padka; szolgálati út (a vágány mentén) 6302 40 
6303. ĉetraka biciklivojeto kerékpárút; bicikliút (a vágány mentén) 6303 41 
6304. ruliĝvojo (metroo sur pneŭoj) gördülési (futó)pálya (gumiabroncsos Metró 

részére) 
6304 40, 41 

6305. piŝto dugattyú 6305 01 
6306. distribu(regulig)a piŝto vezérdugattyú 6306 01 
6307. libera piŝto lengő dugattyú; lebegő dugattyú; szabad-

dugattyú 
6307 01 

6308. vapormaŝina glitvalvo dugattyús tolattyú (hengeres); körtolattyú 6308 32 
6309. vaporpiŝto gőzdugattyú 6309 01 
6310. ĉasiopivoto (malsupra pivotujo) forgócsap; alsó forgótányér 6310 30 
6311. boĝiopivoto (supra pivotujo) forgócsap; felső forgótányér 6311 30 
6312. kuntrena pivoto meghajtócsap 6312 30 
6313. kalkulita fikcia pivoto elméleti forgócsap 6313 30 
6314. gvida pivoto vezetőcsap 6314 01, 30 
6315. svingiĝo serpenta = 3076 ??? elfordulás; forgás ??? 6315 30 
6316. libermoviĝeblo (boĝio) ??? önbeálló képesség; csillapítatlan elfordulás 

(forgóváz) 
6316 30 

6317. sidloko ülőhely 6317 11, 30 
6318. kuplista sekurecospaco; = 7237  

… sekurecspaco 
szabad tér a kocsirendező részére; berni 
négyszög 

6318 23, 30 

6319. angula sidloko sarokülés; sarokülőhely 6319 11, 30 
6320. dormloko en kuŝ- aŭ litvagono fekvőhely (háló- vagy fekvőkocsiban) 6320 11, 35 
6321. kuŝloko (en kuŝvagono) fekvőhely (fekvőkocsiban) 6321 11, 35 
6322. starloko állóhely 6322 11, 35 
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6323. plentarife pagita sidloko teljes árú hely 6323 11 
6324. ofertita sidlokkilometro felhasználható ülőhelykilométer; rendelkezésre 

álló ülő-helykilométer 
6324 21 

6325. pagita sidlokkilometro fedezett helykilométer; kifizetett helykilométer 6325 11 
6326. ofertita sidloko helykínálat; rendelkezésre álló hely 6326 11, 30 
6327. rezervita sindloko lefoglalt hely; fenntartott hely 6327 11, 30 
6328. litloko en litvagono hálókocsi fekvőhely 6328 11, 35 
6329. plafonlumilo mennyezetvilágítás; mennyezeti lámpatest 6329 30, 40 
6330. horaroparto (trajnvetura grafikaĵo) menetrendi szakasz; menetrendi időköz 

(menetrend grafikon) 
6330 20 

6331. plano pri distribuo kaj envicigo de vagonoj üres kocsik elosztási és továbbítási terve (az 
árufor-galom központi irányítása) 

6331 20 

6332. kuplilnivelo kapcsolási sík 6332 90 
6333. deruliĝejo (ranĝado) gurítódombi berendezés (szalasztó); gurítási 

gradiens (lejtés) 
6333 22 

6334. kargadplano rakodási terv 6334 40 
6335. kontadplano számlakeret-terv; könyvviteli rendszer; számlá-

zási rendszer ??? 
6335 70 

6336. kontaktsurfaco de bufroj = 6345 ütközők érintkezési síkja 6336 30 
6337. koneksoplano (por varvagono en ranĝostacio) kocsitartózkodási terv (rendező pályaudvaron) 6337 22 
6338. ranĝadslipo = 3754, 3761, 5122 tolatási jegyzék; rendezési jegyzék; gurítási 

jegyzék 
6338 22 

6339. Eŭropa Infrastruktura Direktiv-plano; EIDP Európai Infrastruktúra Vezér-terv; EILP; 
PDEI; EIMP 

6339 00, 40 

6340. deklivo (fervojlinio) ferde sík; folytonos lejtés (vasúti pálya) 6340 41 
6341. dekliva kargadejo lejtős rakodó (rámpa); csúszda 6341 40 
6342. plano por nivelado magassági terv; szintezési terv 6342 40 
6343. trak-okupa grafikaĵo vágányfoglaltsági grafikon 6343 20 
6344. traka ruliĝebeno futófelület 6344 41 
6345. kontaktsurfaco de bufroj = 6336 ütközők érintkezési síkja 6345 30 
6346. transportplano szállítási terv; fuvarozási terv 6346 20 
6347. trakarplano vágányhálózati terv 6347 41 
6348. dumekspluatada ŝpalrenovigo (trakbontenado)  üzemközbeni aljcsere (felépítmény fenntartás) 6348 41 
6349. priplantado laŭlonge de trako növényültetés, füvesítés a pályatest hosszában 6349 41 
6350. almeto de vagonkurs-ŝildoj = 6008 iránytáblák felrakása a kocsira; feltáblázás 6350 11, 30 
6351. apogplato = 6355 tartólap; alátétlemez; talplemez 6351 01, 41 
6352. apogplato de trakcia risorto vonórugó nyomólemez; vonórugó tányér 6352 30 
6353. bufroapogplato ütköző alaplemez; ütköző nyomólemez 6353 30 
6354. fajrouja dorsvando tűzszekrény hátsófal (ajtófal) 6354 32 
6355. apogplato = 6351 tartólap; alátétlemez; talplemez 6355 01, 41 
6356. fajruja frontvando tűzszekrény előfal 6356 32 
6357. apogplatego nyomólemez 6357 45 
6358. rigloplato de levumilo = 6364 emeltyűzár 6358 42 
6359. fundamentoplato alaplemez 6359 40, 45 
6360. glitkontaktilo (kontaktodrato) 

= 717, 723, 4073 
áramszedő csúszóbetét 6360 34 

6361. frotplato = 6389 csúszóbetét; csúszólap; dörzslap 6361 01, 30 
6362. radkslagra gvidplto ágyvezeték 6362 30 
6363. glitplato (nadloreloj) = 2239 váltósínszék (kitérő) ??? csúszó felület (váltó 

sínszék) 
6363 41 

6364. rigloplato de levumilo = 6358 emeltyűzár 6364 42 
6365. signalilkarakteriza plato azonosító tábla (jelzőnél) ??? (típus jelölés 

forgalmi szempontból, F1-1.3.7.1) 
6365 42 

6366. izolanta plato (relsplinto) szigetelő közbetét (heveder) 6366 41 
6367. vagonkursŝildo (pasaĝervagonoj) iránytábla (személykocsi) 6367 30 
6368. fajruja flankvando tűzszekrény oldalfal 6368 32 
6369. trajnfina signalplato = 2829 felső zárjelző tárcsa, lámpa kocsira 

(vonatvégjelző) ??? 
6369 23 

6370. signalilidentiga plato jelzőszám tábla (jelzőárbócon) ??? (biztber 
szempontból azonosító, pl. A, B, K3, V4 stb.) 

6370 42 

6371. turnoplato por trakveturiloj = 400, 6539 fordítókorong 6371 30 
6372. tuboplato de fumokesto füstszekrény csőfal 6372 32 
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6373. tuboplato de fajrujo tűzszekrény csőfal 6373 32 
6374. eluziĝa ŝirmpolato koptató betét; koptatólemez 6374 01 
6375. inspektoplato vizsgálati tábla (gördülőanyag fenntartás) 6375 01 
6376. plataĵo (sur radorondo) = 5546 kerék(lap) 6376 30 
6377. platvagono kun randaĵoj = 10033, 10095 alacsony oldalfalú kocsi 6377 35 
6378. platvagono sen randaĵoj = 10096, 6379 pőrekocsi 6378 35 
6379. platvagono sen randaĵoj = 10096, 6378 pőrekocsi 6379 35 
6380. enireja vestiblo; vagonvestiblo (pasaĝervagonoj) 

= 9636 
beszálló tér; peronelőtér 6380 30 

6381. provbenko; testobenko = 703 próbapad; vizsgálópad; fékpad 6381 01 
6382. boĝiointerŝanĝa levinstalaĵo = 9609 forgóvázcserélő berendezés; forgóváz sűllyesztő 6382 30, 40 
6383. radaksointerŝanĝa levinstalaĵo = 9610 kerékpárcserélő berendezés; kerékpár süllyesztő 6383 30, 40 
6384. trakinterliga rulplatformo = 1500, 6529, 6542, 

9222, 9341 
tolópad 6384 30, 40 

6385. trakbazo = 6003 alépítmény; alépítmény korona (pályatest része) 6385 41 
6386. kargopaledo = 5974 rakodó zsámoly 6386 00 
6387. cilindrofermplato hengerfedél 6387 30 
6388. kluĉilplato tengelykapcsoló tárcsa 6388 01 
6389. frotplato = 6361 csúszóbetét; csúszólap; dörzslap 6389 01, 30 
6390. kroĉringo = 329 körmös gyűrű 6390 30 
6391. bufrodisko = 2831 ütközőtányér 6391 30 
6392. lignotegaĵo faburkolat; faborítás 6392 41, 45 
6393. ligna pontoplanko hídburkolat 6393 45 
6394. normala tarifo normál díj; szokásos menetdíj; teljes díjtétel 6394 10 
6395. plena ŝargo (elektro) = 1450 névleges terhelés; teljes terhelés (villamosság) 6395 01 
6396. interstacia relvojo nyílt vonal 6396 41 
6397. angula deformiĝo (relo) = 4797 éles görbület (könyök a sínben) 6397 41 
6398. fervojserva poŝtaĵo hivatalos ügy; vasúti szolgálati ügy; bizalmas 

(jelzés az iratküldeményen) 
„B” posta; (bizalmas) üzemi posta; 

6398 60 

6399. sigelo (vagono, varpeco) ólomzár; plomba 6399 50 
6400. fandogardilo (elektro) = 4082 olvadóbetét; olvadó biztosító (villamosság) ???  

(integra, disa, NOL) 
6400 01 

6401. fandebla ŝtopilo = 996 biztosítóbetét; olvadóbetét ???  
(integra, disa, NOL) 

6401 32 

6402. dogana sigelo vámzár; vám ólomzár 6402 50 
6403. plumbe sigeli; sigeli = 5568 ólomzárral ellát; ólmoz; leólmoz; plombál 6403 50 
6404. elektra manilriglado elektromos csappanózár 6404 42 
6405. nadlorelstego csúcssín összekötő rúd 6405 41 
6406. bielkapa lubrikpinglo = 2297 hajtórúdfej kenőtűje; olajszóró kanálka a 

hajtórúdfejen 
6406 01, 30 

6407. bufrostango = 8809 csöves ütközőfej 6407 30 
6408. pneŭmata bendo; pneŭo = 713, 6409 gumiabroncs 6408 01 
6409. pneŭmata bendo; pneŭo = 713, 6408 gumiabroncs 6409 01 
6410. akcela kamero (pneŭmata bremso) gyorsítókamra, gyorsító készülék 6410 30 
6411. maso = 5478 tömeg 6411 00 
6412. adhera pezo tapadási súly 6412 31 
6413. malneta maso = 5479 bruttó tömeg; teljes súly 6413 30 
6414. ŝanĝdeviga pezo (bremso) = 6423 átállítási ellensúly (fékberendezés) 6414 23, 30 
6415. kargopezo rakománysúly 6415 12, 22 
6416. trajnmaso; trajnpezo vonattömeg; vonatterhelés; vonatsúly 6416 30 
6417. metrorilata maso maksimume permesata megengedett legnagyobb folyómétersúly 6417 30 
6418. supozata pezo elfogadott (becsült) súly 6418 12 
6419. bremsata maso féktömeg; féksúly 6419 23, 30 
6420. bremsata maso minimuma trajnhaltiga  legkisebb féksúly; minimális féktömeg (a vonat 

megállításához) 
6420 23, 30 

6421. bremsata maso en apartigita trajnparto hátsó vonatrész féksúlya 6421 23, 30 
6422. bremsata trajnpezo vonat fékezett tömege; fékezett elegy; fékezett 

vonatelegy 
6422 23, 30 

6423. ŝanĝdeviga pezo (bremso) = 6414 átállítási ellensúly (fékberendezés) 6423 23, 30 
6424. pometra pezo de relo sín hosszegységre eső súlya 6424 41 
6425. metrorilata maso folyómétersúly az ütközők közötti távolságra 6425 30 
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számítva 
6426. frajtkalkula minimumpezo legcsekélyebb fuvardíjszámítási súly 6426 12 
6427. propra maso saját tömeg; holt súly; önsúly 6427 01 
6428. neta maso nettó tömeg; nettó súly; tiszta súly 6428 30 
6429. nesuspensiata pezo rugózatlan súly 6429 30 
6430. funkcia maso = 1455 szolgálati súly; üzemeltetési tömeg ??? 6430 30 
6431. reala pezo tényleges súly (rakományé) 6431 12, 22 
6432. suspensiata pezo rugózott súly 6432 30 
6433. pezo por frajtkalkulo fuvardíjköteles súly 6433 12 
6434. taro üres súly; önsúly; tára 6434 30 
6435. manovrista tenilo = 5339 mellfogantyú 6435 30 
6436. bremsmanilo; tenilo de bremslevumilo kézifék forgattyúkar 6436 30 
6437. funkciiga manilo kezelő fogantyú; oldó fogantyú 6437 30 
6438. portanso kézi fogantyú; tartófogantyú 6438 01 
6439. enireja mantenilo; enireja mankroĉilo ??? 

= 5340 
kapaszkodó (járműveken a fel és leszálláshoz) 6439 30 

6440. danĝerbremsa manilo vészfékfogantyú 6440 30 
6441. kontrolpinĉi bileton; trui bileton menetjegyet lyukasztani 6441 11 
6442. eksparkmomento; sparkadpunkto = 5644 ??? gyújtási időpont; gyújtáspont 6442 01 
6443. ankropunkto fix pont 6443 40 
6444. portkabla fikspunkto fix pont (a felsővezeték rögzített középpontja) 6444 44 
6445. eksterstacia haltejo = 4467 megállóhely 6445 21 
6446. laŭbezona haltejo feltételes megállóhely 6446 21 
6447. kunpersonala haltejo személyzettel ellátott megállóhely 6447 21 
6448. senpersonala haltejo személyzet nélküli megállóhely 6448 21 
6449. hejmstacio (riparejo; lokomotivejo) honállomás (javítóműhely) 6449 30, 60 
6450. baspunkto de trako; malalta trakpunkto vágány mélypontja 6450 41 
6451. fiksa mezurpunkto (trako) pályatengely fix pont; pályatest biztosító pont 6451 41 
6452. malkonektejo (kablo) csatlakozási hely; bekötési hely; illesztési hely 

(villamos kábel) 
6452 01 

6453. rad-rela kontaktejo kerék-sín érintkezési pont 6453 30, 41 
6454. trajnofin-signala kontrolpunkto zárjelző meglétét ellenőrző pálya menti hely 6454 23, 42 
6455. danĝera loko veszélyes hely 6455 60 
6456. devancejo előzési hely 6456 20 
6457. neelasta punkto en kontaktodrato = 064570 

neelasta punkto en kontaktlineo = 064571 
keménypont a munkavezetéken 
??? 

6457 44 

6458. neelasta trakpunkto merev vágányrész 6458 41 
6459. preterpasejo kitérési hely 6459 20 
6460. senpersonala preterpasejo (unutraka linio) kitérési hely személyzet nélkül (egyvágányú 

pálya) 
6460 20 

6461. funkciopunkto munkapont 6461 01 
6462. landlima punkto (de fervojlinio) országhatárpont (vasúti pályán) 6462 50 
6463. vagon(ar) parkejo tárolóhely (gördülőanyag részére) 6463 20 
6464. alta punkto de trako vágány magas pontja 6464 41 
6465. kilometropunkto = 4903 kilométerpont; kilométer 6465 20, 40 
6466. levpunkto emelési hely 6466 30, 40 
6467. terkonekta punkto földelőcsatlakozás helye 6467 01, 40 
6468. neŭtra punkto nullapont; csillagpont; semleges pont 6468 01 
6469. deviga punkto kényszer pont 6469 41 
6470. punkto por retroveturo fordulópont 6470 20 
6471. lokomotivŝanĝa stacio = 4223, 7405 mozdonyváltó állomás 6471 20, 31 
6472. speciala trakpunkto különleges pont a vágányban 6472 41 
6473. veldopunkto hegesztési pont; hegesztési hely 6473 01 
6474. tarifkonekta punkto díjszabási metszőpont; díjszámítási metszőpont 6474 10 
6475. transitpunkto átmeneti pont 6475 10, 20 
6476. registrado de vagonnumeroj = 7481 kocsifelírás 6476 20, 30 
6477. trafikpinto forgalmi csúcs; csúcsforgalom 6477 10, 20 
6478. efika nadlorelpinto kitérő keresztezési csúcspontja 6478 41 
6479. nadlorelpinto kitérő csúcssín végpontja 6479 41 
6480. jara trafikpinto évi forgalmi csúcs 6480 10, 20 
6481. frogopinto keresztezési csúcs 6481 41 
6482. semajna trafikpinto heti forgalmi csúcs 6482 10, 20 
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6483. ĉiutaga trafikpinto; taga trafikpinto napi forgalmi csúcs 6483 10, 20 
6484. matematika nadlorelpinto matematikai váltócsúcspont; geometriai váltó-

csúcspont 
6484 41 

6485. matematika frogopinto matematikai keresztezési csúcspont; geometriai 
keresztezési csúcspont 

6485 41 

6486. reala nadlorelpinto tényleges váltócsúcspont 6486 41 
6487. reala frogopinto tényleges keresztezési csúcspont 6487 41 
6488. sezona trafikpinto időszaki forgalmi csúcs; szezonális forgalmi 

csúcs 
6488 10, 20 

6489. teoria frogopinto elméleti keresztezési csúcspont 6489 41 
6490. vagon- kaj dokument-kontrolisto átmenestő; vonatfelíró; számadáskezelő 6490 20, 30, 60 
6491. helpopoluso; komutpoluso segédpólus 6491 01 
6492. ĉefa poluso főpólus 6492 01 
6493. ĉartokontrakto = 1503, 2031 bérleti szerződés; charterszerződés; fuvarozási 

szerződés 
6493 12, 50 

6494. fervoja polico = 8462 vasúti rendőrség 6494 50, 60 
6495. pumpado (fenomeno) = 6256 szivattyúzás 6495 01, 30 
6496. nutropumpilo tápszivattyú 6496 01, 32 
6497. kompunda (duoble) pumpilo kettős működésű kétfokozatú szivattyú 6497 31 
6498. brulaĵpumpilo üzemanyag szivattyú; tüzelőanyag szállító 

szivattyú 
6498 01, 33 

6499. duoble efika pumpilo kettős működésű szivattyú 6499 01 
6500. provpumpilo por injektoro (dizelmotoro) befecskendező szívattyú próbapadi (dízelmotor)  6500 01, 33 
6501. lubrikpumpilo kenőolaj szivattyú 6501 01 
6502. simple aga pumpilo egyszeres működésű szivattyú 6502 01 
6503. pondado de distancoj (tarifoj) távolságok súlyozása; távolság súly szerinti 

csoportosítása (díjszabás) 
6503 10 

6504. pezaj amasvaroj = 5413 tömegáru; nehézáru 6504 12, 20 
6505. arkaĵoponto / arkaĵponto boltozatos híd; ívhíd 6505 45 
6506. baskulponto = 6545 csapóhíd 6506 45 
6507. pontoforma pesinstalaĵo (por vagonoj) = 769 vágányhídmérleg 6507 41 
6508. oblikva ponto ferde híd 6508 45 
6509. kanalponto csatorna híd 6509 45 
6510. kantilevra ponto = 6514, 6517 konzolos híd 6510 45 
6511. kargadponteto rakodóhíd 6511 40 
6512. fervoja ponto = 6515 vasúti híd 6512 45 
6513. rekta ponto egyenes híd 6513 45 
6514. kantilvera ponto konzolos híd 6514 45 
6515. fervoja ponto = 6512 vasúti híd 6515 45 
6516. montodekliva ponto híd hegyoldalon 6516 45 
6517. kantilevra ponto = 6514, 6510 konzolos híd 6517 45 
6518. helpa ponto = 6532 ideiglenes híd; szükséghíd 6518 45 
6519. konekto laŭ Graetz (elektro) Graetz-kapcsolás; egyenirányító-hídkapcsolás 6519 01 
6520. gantrogruo híddaru; futódaru 6520 40 
6521. staja pendoponto függőhíd; kábelhíd 6521 45 
6522. tirponto (de pramo) felvonóhíd; felvonható híd; csapóhíd 6522 45 
6523. akso-transmisiilo tengelyhajtás 6523 01, 30 
6524. plurspana ponto = 6546 többnyílású had; többíves híd 6524 45 
6525. ŝtalbetona ponto acélbeton híd; betonba ágyazott acélgerenda 

tartós híd 
6525 45 

6526. provizora ponto szükséghíd; ideiglenes híd 6526 45 
6527. fervoja ponto; subpasejo = 6119 vasúti híd; közúti aluljáró 6527 45 
6528. rulponta gruo futódaru (átrakó berendezés) 6528 40 
6529. trakinterliga rulplatformo = 1500, 6384, 6542, 

9222, 9341 
tolópad 6529 30, 40 

6530. ŝosea viadukto = 6135 közúti híd; közúti felüljáró; vasúti aluljáró 6530 45 
6531. ŝoseoponto közúti híd 6531 45 
6532. helpa ponto = 6518 ideiglenes híd; szükséghíd 6532 45 
6533. movlimigita turnoplato korlátozott elfordulású fordítókorong 6533 30 
6534. ponto sur stabloj állványhíd 6534 45 
6535. ponto sur fostoj cölöphíd; cölöp járomhíd 6535 45 
6536. pendoponto függőhíd 6536 45 
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6537. turnebla ponto = 6540 forgóhíd 6537 45 
6538. surtera pont(part)o szárazföldi híd (kontinenst határoló tengereket 

összekötő vasútvonalak) 
6538 12, 22 

6539. turnoplato por trakveturiloj = 400, 6371 fordítókorong 6539 30 
6540. turnebla ponto = 6537 forgóhíd 6540 45 
6541. transkargadponteto átrakóhíd; átrakóponk 6541 40 
6542. trakinterliga rulplatformo = 1500, 6384, 6529, 

9222, 9341 
tolópad 6542 30, 40 

6543. profundigita trakinterliga rulplatformo = 1501, 
9226 

süllyesztett tolópad 6543 30, 40 

6544. trakinterliga rulplatformo relnivela = 1498, 
1502 

nem sűllyesztett tolópad 6544 30, 40 

6545. baskulponto = 6506 csapóhíd 6545 45 
6546. plurspana ponto = 6524 többnyílású had; többíves híd 6546 45 
6547. latisponto rácsos tartós híd ??? 6547 45 
6548. unuspana ponto egyíves híd; egy ívnyílású híd 6548 45 
6549. arkoponto; volboponto boltozott híd; ívhíd 6549 45 
6550. ŝuntado (elektro) = 8115 mezőgyengítés (villamosság) 6550 01 
6551. EŬROP-varvagonstoko = 6046 EUROP teherkocsipark 6551 22, 35 
6552. litvagona pullo (Trans Eŭro Nokto) ??? TEN-Pool; hálókocsi-pool 6552 11, 21, 70 
6553. frajto = 6878, 8700 fuvardíj; szállítási díj 6553 12 
6554. haveno por aerkusenaj veturiloj = 4530 légpárnás járművek kikötője 6554 40 
6555. antaŭfrajto előfuvar 6555 12 
6556. postkontrakta frajto fuvardíjon felüli díj; többletdíj 6556 12 
6557. neafrankite átutalt; díjátutalással; nem bérmentesített 6557 12 
6558. afrankite bérmentesített 6558 12 
6559. portista servo (en stacio) hordárszolgálat (csomag) 6559 00 
6560. memtransportado de pakaĵoj (en stacio) önkiszolgáló csomagszállító tolókocsi 6560 00 
6561. vagonpordo = 6607 beszállóajtó; peronajtó 6561 30 
6562. enira vagonpordo (publikaj trafikoj) = 6587 beszállóajtó; felszállók részére fenntartott ajtó 

(tömegközlekedés) 
6562 00, 30 

6563. pivotanta-faldebla vagonpordo = 6582 ízelt ajtó 6563 30 
6564. faldebla pordo = 6583, 6585 csuklóajtó; csuklós ajtó 6564 00, 30 
6565. pakaĵrako csomagtartó; poggyásztartó 6565 00, 30 
6566. brosingo (elektro) = 8407 ??? frotilingo kefetartó (villamos gép) 6566 01 
6567. svingpordo = 6581 szárnyasajtó; csapóajtó (személykocsi) 6567 00, 30 
6568. fumkesta pordo füstszekrény ajtó 6568 32 
6569. frontpordo homlokajtó 6569 00, 30 
6570. interkomunika pordo összekötő ajtó; átjáróajtó 6570 00, 30 
6571. ŝovpordo tolóajtó 6571 00, 30 
6572. duflugila pordo = 6593 kétszárnyas ajtó 6572 00, 30 
6573. etikedoportilo bárcatartó 6573 30 
6574. super-elstaraĵo túlnyúlás; kinyúlás; kiugró rész 6574 00 
6575. elstara; kantilevra átnyúló; túlnyúló (valamin, valamire, valahová 

merőlegesen) 
6575 00 

6576. fajruja pordo tüzelőajtó 6576 32 
6577. flanka pordo oldalajtó 6577 00, 30 
6578. turnsvinga vagonpordo lengőajtó 6578 00, 30 
6579. turnŝova vagonpordo lengő tolóajtó 6579 00, 30 
6580. petardoportilo = 599, 4930 durrantyú elhelyezésére berendezés ??? 

durrantyút a sínfejhez rögzítő rugó ? vagy a 
durrantyúk tárolására, szállítására szolgáló 
tartóláda ?  

6580 42 

6581. svingpordo = 6567 szárnyasajtó; csapóajtó (személykocsi) 6581 00, 30 
6582. pivotanta-faldebla vagonpordo = 6563 ízelt ajtó 6582 30 
6583. faldebla pordo = 6564, 6585 csuklóajtó; csuklós ajtó 6583 00, 30 
6584. dom-ĝis-doma transporto = 6584, 8998 háztól-házig szállítás 6584 12, 22 
6585. faldebla pordo = 6564, 6583 csuklóajtó; csuklós ajtó 6585 00, 30 
6586. elira vagonpordo (publikaj trafikiloj) = 6592 kiszállóajtó; leszállók részére fenntartott ajtó 

(tömegközlekedés) 
6586 00, 30 

6587. enira vagonpordo (publikaj trafikiloj) = 6562 beszállóajtó; felszállók részére fenntartott ajtó 
(tömegközlekedés) 

6587 00, 30 
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6588. unudirekta pordo egyirányú átjáró ajtó 6588 40 
6589. bremsblokportilo féktuskó tartó; féksaru tartó 6589 30 
6590. portilo de bremsblokplandumo féksaru; féktuskó betét tartó 6590 30 
6591. signalilportilo jelzőkonzol; jelzőtám 6591 30 
6592. elira vagonpordo (publikaj trafikiloj) = 6586 kiszállóajtó; leszállók részére fenntartott ajtó 

(tömegközlekedés) 
6592 00, 30 

6593. duflugila pordo = 6572 kétszárnyas ajtó 6593 00, 30 
6594. intermasta spano (kontaktlineo) póznaköz; oszloptávolság; oszloposztás 

(munkavezeték) 
6594 01, 44 

6595. spano (ponto) = 5946, 9357 hídnyílás; fesztávolság 6595 45 
6596. sidejo de radnabo kerékülés; kerékagyülés; kerékillesztő felölet 6596 01, 30 
6597. apogsurfaco de relsplinto = 1369 hevederkamra 6597 41 
6598. intersuspensia distanco (katenario) függesztő távolság 6598 44 
6599. polvoringa sidejo (radakslagro) portárcsaülés (csapágy) 6599 30 
6600. portkablo = 1156 tartósodrony 6600 44 
6601. pakaĵportisto = 1831 hordár 6601 11, 60 
6602. helpa portkablo segéd tartósodrony 6602 44 
6603. ĉefa portkablo fő tartósodrony 6603 44 
6604. memstreĉiĝa portkablo = 1158 utánfeszített tartósodrony 6604 44 
6605. transversa pendosuspensio = 3776 kereszttartó sodrony 6605 44 
6606. biletoposedanto = 2660, 8848 menetjegy birtokosa 6606 11 
6607. vagonpordo = 6561 beszállóajtó; peronajtó 6607 30 
6608. kajopordeto = 2268 peronkapu; rácsos kapu (jegyellenőrzés) 6608 40 
6609. pordeto de traknivela pasejo (por pasaĝeroj) sorompószárny gyalogosok részére 6609 41 
6610. gantrogruo = 4425, 4430 portáldaru; bakdaru 6610 01 
6611. katenaria gantro = 4880 keretállás; keresztmező; keresztfelfüggesztési 

rendszer 
6611 44 

6612. brulaĵuja gantrogruo üzemanyag tároló feletti portáldaru 6612 40 
6613. kontrolilo de kargoprofilo = 4094 rakminta (rakományok méretellenőrzése) 6613 23, 40 
6614. supertraka gantro portálszerkezet; merev járomszerkezet 

(keresztfelfüggesztés felsővezetéknél) 
6614 44 

6615. sabluja gantrogruo  homokfelado berendezés (portál kivitelü) 6615 40 
6616. skoriodeprena gantrogruo salakemelő daru 6616 40 
6617. signalilgantro; signalilponteto = 6144, 6618 jelzőhíd 6617 42 
6618. signalilgantro; signalilponteto = 6144, 6617 jelzőhíd 6618 42 
6619. elasta kversuspensio (per kabloj aŭ dratoj)  

= 8495 
csuklós keretállás; rugalmas keresztfel-
függesztés; keresztsodronyos függesztőmű 

6619 44 

6620. senŝotra trakosternado vágányfektetés zúzottkő ágyazat nélkül 6620 41 
6621. ŝpalosternado aljfektetés 6621 41 
6622. trakosternado vágányfektetés 6622 41 
6623. trakosternad-metodo (laŭ relfiksado) vágányfektetési módszer 6623 41 
6624. traklaboristo pályamunkás 6624 41, 60 
6625. pozicio de la nadloreloj váltóállás 6625 41 
6626. kuplilpozicio „kunkuplita” kapcsolt helyzet; összekapcsolva állás 6626 90 
6627. repuŝa kuplilpozicio „ütköző” állás, járműkapcsolódás lehetetlen 6627 90 
6628. halta signalilindiko megállj állás (jelzőnél) 6628 42 
6629. kuplilpozicio „kuplopreta” „kapcsolásra kész” állás  

??? járműcsatoló „kapcsolásra kész” állásban 
6629 90 

6630. averta signalilindiko = 4600 figyelmeztető jelzés 6630 42 
6631. lozigpozicio (kondukista bremsoregvalvo) oldóállás; töltőállás (mozdonyvezetői fékező-

szelep) 
6631 30 

6632. plej restrikta signalilindiko megállj állás; figyelmeztető állás; sebes-
ségcsökkentő állás (jelzőnél) 

6632 42 

6633. normalbremsa pozicio (kondukista bremsoreg-
valvo) = 6635, 6644 

üzemi fékállás (mozdonyvezetői fékezőszelep) 6633 30 

6634. rapidbremsa pozicio (kondukista bremsoreg-
valvo) 

gyorsfékállás (mozdonyvezetői fékezőszelep) 6634 30 

6635. normalbremsa pozicio (kondukista bremsoreg-
valvo) = 6633, 6644 

üzemi fékállás (mozdonyvezetői fékezőszelep) 6635 30 

6636. danĝerbremsa pozicio (kondukista bremsoreg-
valvo) = 6645 

gyorsfék állás (mozdonyvezetői fékezőszelep) 6636 30 

6637. neŭtra pozicio (bremso) fék kiiktatva állás 6637 30 
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6638. veturpozicio (kondukista bremsoregvalvo) menetállás (mozdonyvezetői fékezőszelep) 6638 30 
6639. meza aŭ neŭtra pozicio (kondukista bremsoreg-

valvo) 
zárt állás; semleges állás (mozdonyvezetői 
fékezőszelep) 

6639 30 

6640. normala pozicio  alapállás; szabványos állás 6640 23, 41, 42 
6641. veturpermesa signalilindiko szabad állás (jelző) 6641 42 
6642. pleniga pozicio (bremso) töltőállás (fékkar) 6642 30 
6643. invers(igit)a pozicio (relkomutilo, signalilo) átállított helyzet; fordított állás (váltó, jelző) 6643 23, 41, 42 
6644. normalbremsa pozicio (kondukista bremsoreg-

valvo) = 6633, 6635 
üzemi fékállás (mozdonyvezetői fékezőszelep) 6644 30 

6645. danĝerbremsa pozicio (kondukista bremsoreg-
valvo) = 6636 

gyorsfék állás (mozdonyvezetői fékezőszelep) 6645 30 

6646. signalilindiko jelzési fogalom 6646 42 
6647. regejo = 1141, 3198, 6648, 6649 

regejo = 011410 
suborda trajntrafika regejo = 011411 

jelző- és váltóállító torony ??? 6647 42 

6648. regejo = 1141, 3198, 6647, 6649 
regejo = 011410 
suborda trajntrafika regejo = 011411 

jelző- és váltóállító torony ??? 6648 42 

6649. regejo = 1141, 3198, 6647, 6648 
regejo = 011410 
suborda trajntrafika regejo = 011411 

jelző- és váltóállító torony ??? 6649 42 

6650. centra regejo = 6678, 6736 
??? centra reginstalaĵo 

egyközpontos bitosítóberendezés 6650 42 

6651. elektra regejo = 6696 ??? 
elektra reginstalaĵo 

villamos biztosítóberendezés 6651 42 

6652. elektronika regejo = 6700 ???  
elektronika reginstalaĵo 

elektronikus biztosítóberendezés 6652 42 

6653. komputila regejo ???  
komputila reginstalaĵo 

számítógépes biztosítóberendezés 6653 42 

6654. centrejo: regadcentrejo por grandrapida trafiko  
??? 

állító és üzemirányító központ (állomási) ???  
KÖFI 

6654 20, 42 

6655. elektrosubstacio alállomás; villamos alállomás; táppont 6655 44 
6656. trajnaviza deĵorejo térközőrhely 6656 42 
6657. trajntrafika kontrolejo vonatjelentő őrhely 6657 20 
6658. telefono kun centra baterio CB rendszerű, központi telepes távbeszélő 

állomás 
6658 43 

6659. telefono kun loka baterio LB rendszerű, helyi telepes távbeszélő állomás 6659 43 
6660. disfokeja trakregejo elágazás 6660 42 
6661. ŝtalkugla ranĝadregejo mechanikus (golyós állítású) gurítódombi 

berendezés 
6661 42 

6662. kantonigstacio = 6677, 6694 térközőrhely 6662 42 
6663. preterpasita kantonigstacio = 6667 előző térközőrhely 6663 42 
6664. preterpasota kantonigstacio = 6668 sekvonta következő térközőrhely 6664 42 
6665. sekciofina kantonigstacio = 6670, 6727 térközvég őrhely 6665 42 
6666. kantoniga regejo közbenső térközőrhely 6666 42 
6667. preterpasita kantonigstacio = 6663 előző térközőrhely 6667 42 
6668. preterpasota kantonigstacio = 6664 sekvonta következő térközőrhely 6668 42 
6669. provizora kantoniga regejo időszakosan benépesített térközőrhely ??? 

használt 
6669 42 

6670. sekciofina kantonigstacio = 6665, 6727 térközvég őrhely 6670 42 
6671. sekciokomenca kantonigstacio = 6718 térközkezdő őrhely 6671 42 
6672. ranĝadmonteta regejo = 6676 gurítói állítóközpont 6672 42 
6673. itinerbutona regejo = 6729 ??? nyomógombos biztosítóberendezés 6673 42 
6674. regejo kun unuopaj regbutonoj ??? nyomó- és húzógombos biztosítóberendezés  

??? 
6674 42 

6675. trakskema: relajsa trakskema regejo kun prem-
butonoj = 6728 ??? 
??? ŝpurplana reginstalaĵo 

nyomvonalterves biztosítóberendezés ??? 6675 42 

6676. ranĝadmonteta regejo = 6672 gurítói állítóközpont 6676 42 
6677. kantonigstacio = 6662, 6694 térközőrhely 6677 42 
6678. centra regejo = 6650, 6736  

??? centra reginstalaĵo 
egyközpontos bitosítóberendezés 6678 42 
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6679. centra ŝaltejo (elektra energio) központi kapcsolóhely (áramellátás) 6679 01, 40 
6680. centrejo: trafikcentrejo  

??? trafikdirekcia centrejo 
központi üzemirányítás 6680 20 

6681. centra enstacia regejo ??? vonali állítóközpont ??? 6681 20 
6682. trakbremsa regejo vágányfék-állítóközpont 6682 22 
6683. trakskema: relajsa trakskema regejo ???  

= 6723, 6731  
nyomvonalterves biztosítóberendezés ??? 6683 42 

6684. ranĝadregejo kun unuopaj regbutonoj egyedi nyomógombos gurítódombi berendezés 6684 42 
6685. ranĝadregejo kun unuopaj leviloj egyedi állítású, mechanikus állítású gurítódombi 

berendezés ??? 
6685 42 

6686. disponadcentrejo dum perturboj forgalomirányító központ 6686 20 
6687. regiona trajntrafikregejo körzeti forgalomirányítás 6687 20 
6688. ranĝadstacia kontrolejo forgalomirányítás a rendezőpályaudvaron ??? 

(ejo) rendezőpályaudvari irányító központ 
6688 22 

6689. pasaĝervagonstoka kontrolejo személykocsi-intézőség 6689 21 
6690. kondukistejo = 1140 mozdonyvezetőállás; vezetőfülke 6690 31 
6691. ranĝadregejo = 6735 gurítódombi állítóközpont 6691 22 
6692. ranĝadregejo kun itinermemorilo gurítódombi állítóközpont a vágányutak 

betáplálásával (betárolásával) 
6692 22 

6693. ĉefa regejo rendelkező központ 6693 42 
6694. kantonigstacio = 6662, 6677 térközőrhely 6694 42 
6695. akvoprovizejo vízvételező hely; vízállomás 6695 00, 32 
6696. elektra regejo = 6651  

??? elektra reginstalaĵo 
villamos biztosítóberendezés 6696 42 

6697. elektra regejo kun unuopaj leviloj ???  
elektra reginstalaĵo kun unuopaj leviloj 

villamos biztosítóberendezés egyedi váltó- és 
jelzőállítással ??? 

6697 42 

6698. elektra regejo kun unuopaj maniloj ??? rendezőpályaudvari villamos állítóközpont 
egyéni fogantyúkkal ??? 

6698 22 

6699. elektromekanika regejo  
??? elektromekanika reginstalaĵo 

elektromechanikus biztosítóberendezés 6699 42 

6700. elektronika regejo = 6652  
??? elektronika reginstalaĵo 

elektronikus biztosítóberendezés 6700 42 

6701. elektropneŭmata regejo  
??? elektropneŭmata reginstalaĵo 

elektropneumatikus biztosító berendezés 6701 42 

6702. itinersegmenta regejo ??? biztosító berendezés részvágányút állítással 
(mellékvágányok) 

6702 42 

6703. regejo kun statikaj elementoj ??? biztosítóberendezés mozgó elemek nélkül 6703 42 
6704. riparejo (etriparoj de vagonoj) kocsijavító vágány; kocsikarbantartó szolgálati 

hely 
6704 35 

6705. elektrohidraŭlika regejo ??? elektrohidraulikus biztosítóberendezés 6705 42 
6706. regejo kun unuopaj leviloj ??? mechanikus biztosítóberendezés egyedi állítással 6706 42 
6707. itinerlevila regejo ??? mechanikus biztosítóberendezés vágányút 

állítással 
6707 42 

6708. relajsa regejo = 6730 ??? jelfogós biztosítóberendezés 6708 42 
6709. regejo kun neinterrigleblaj leviloj por en- kaj 

elveturoj ??? 
mechanikus állítómű szabadon mozgó be- és 
kijárati emeltyűkkel 

6709 42 

6710. regejo kun nerigleblaj leviloj ??? biztosítóberendezés nem reteszelt emeltyűkkel 6710 42 
6711. regejo kun trakmaniloj ??? biztosítóberendezés vágányhoz rendelt emel-

tyűkkel 
6711 42 

6712. regejo: manovradregejo ??? váltóállító központ ??? 6712 42 
6713. mekanika regejo ??? mechanikus biztosítóberendezés 6713 42 
6714. mekanika regejo kun rigleblaj leviloj ??? mechanikus biztosítóberendezés reteszelt 

emeltyűkkel 
6714 42 

6715. mekanika regejo kun nerigleblaj leviloj ??? mechanikus biztosítóberendezés reteszelés 
nélküli emeltyűkkel  

6715 42 

6716. mekanika regejo kun V-levilaro ??? mechanikus gurítói berendezés „V” alakú 
emeltyűkkel 

6716 42 

6717. interkonektejo (kontaktlineo) párhuzamos kapcsolásra alkalmas hely; 
párhuzamosítási pont 

6717 44 

6718. sekciokomenca kantonigstacio = 6671 térközkezdő őrhely 6718 42 
6719. surgantra regejo vágány fölé épített biztosítóberendezés 6719 42 
6720. perenergia regejo ??? gépesített biztosítóberendezés 6720 42 
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6721. centrejo: disponadcentrejo forgalomirányító helyiség 6721 20 
6722. komputila relajsa regejo  

??? komputila relajsa reginstalaĵo 
számítógép vezérlésű jelfogós biztosítóberen-
dezés 

6722 42 

6723. trakskema: relajsa trakskema regejo ???  
= 6683, 6731 

nyomvonalterves biztosítóberendezés ??? 6723 42 

6724. trakskema: simpligita trakskema regejo ???  
= 6732 ??? simpligita ŝpurplana reginstalaĵo  

egyszerüsített nyomvonalterves biztosítóberen-
dezés 

6724 42 

6725. relajsa regejo kun unuopaj maniloj ??? egyéni állítású jelfogós biztosítóberendezés 6725 42 
6726. kontaktlinea ŝaltejo szakaszkapcsoló állomás 6726 44 
6727. sekciofina kantonigstacio = 6665, 6670 térközvég őrhely 6727 42 
6728. trakskema: relajsa trakskema regejo kun prem-

butonoj = 6675 ??? 
??? ŝpurplana reginstalaĵo 

nyomvonalterves biztosítóberendezés ??? 6728 42 

6729. itinerbutona regejo = 6673 ??? nyomógombos biztosítóberendezés 6729 42 
6730. relajsa regejo = 6708 ??? jelfogós biztosítóberendezés 6730 42 
6731. trakskema: relajsa trakskema regejo ???  

= 6683, 6723 
nyomvonalterves biztosítóberendezés ??? 6731 42 

6732. trakskema: simpligita trakskema regejo ???  
= 6724 ??? simpligita ŝpurplana reginstalaĵo  

egyszerüsített nyomvonalterves biztosítóberen-
dezés 

6732 42 

6733. relajsa regejo kun aparta indikpanelo ??? jelfogós biztosítóberendezés vágánytáblával 6733 42 
6734. relajsa regejo kun sekcia itinermalriglado ??? jelfogós biztosítóberendezés részvágányút 

oldással 
6734 42 

6735. ranĝadregejo = 6691 gurítódombi állítóközpont 6735 22 
6736. centra regejo = 6650, 6678  

??? centra reginstalaĵo 
egyközpontos bitosítóberendezés 6736 42 

6737. fosto; masto pózna; oszlop; árbóc 6737 01 
6738. antaŭsignalila karakterizplato = 5580 

antaŭsignalila karakterizplato = 055800 
antaŭsignalila anoncoplato = 055801 

előjelzőre figyelmeztető tábla ??? 6738 42 

6739. kontaktlinea masto = 8409 felsővezetéki oszlop 6739 44 
6740. deklivecindikilo lejtmutató tábla 6740 41 
6741. duobla masto ikeroszlop 6741 40 
6742. kilometroŝtono kilométerkő 6742 41 
6743. masto de supertera lineo = 425, 8413 felsővezetktartó oszlop 6743 44 
6744. telegrafa masto táviró pózna 6744 43 
6745. latismasto = 5488, 6746 rácsos oszlop 6745 40 
6746. latismasto = 5488, 6745 rácsos oszlop 6746 40 
6747. tuba masto  csőoszlop 6747 40 
6748. ĝemelaj fostoj, ĝemelaj mastoj kettős oszlop 6748 40 
6749. brakfosto; konzolfosto kar; tartókar; konzol; gyám 6749 01 
6750. signalilgantro jelzőhíd 6750 42 
6751. deklivecprocento = 7178 lejtviszony 6751 41 
6752. riparprocento százalékos javítási állag; műszaki okokból álló 

járművek aránya 
6752 30 

6753. bremsadprocento fékszázalék; féksúlyszázalék 6753 23, 30 
6754. helppuŝada lokomotivo = 5226, 5235, 7533 segélymozdony (kitoló mozdony) 6754 20, 31 
6755. vagonpuŝilo kocsitoló 6755 30 
6756. trabo gerenda; tartó 6756 01 
6757. plenarma profiltrabo tömörfalú tartó; tömör gerincü tartó; 

gerinclemezes tartó 
6757 01 

6758. armita trabo = 6775 vasalt tartó; vasalt gerenda; vasbeton gerenda 6758 01 
6759. skatoltrabo szekrényes tartó 6759 01 
6760. kontinua trabo átmenő gerenda; folytatólagos tartó; 

többtámaszú tartó; 
6760 01 

6761. ĝemeltraboj = 6780, 6781 ikertartó 6761 01 
6762. kadrotrabo de tipo Vierendeel = 6779 kerettartó; Vierendeel-tartó 6762 01 
6763. enfiksita trabo befogott gerenda; befalazott tartó 6763 01 
6764. kantilevra trabo konzolos tartó 6764 01 
6765. fiŝventra trabo = 6778 halhasú tartó; halhas alakú tartó 6765 01 
6766. larĝflanĝa profiltrabo szélestalpú hengerelt acéltartó, gerenda; 

differdingen szelvény 
6766 01 

6767. ĉeftrabo = 6771 főtartó; hossztartó 6767 01 
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6768. metala trabo; ŝtala trabo = 6783 fémgerenda; fémtartó; acélgerenda; acéltartó 6768 01 
6769. kompunda trabo vegyes tartó; öszvér tartó (acélbeton) 6769 01 
6770. portanta trabo tartószerkezet; hordszerkezet; hordgerenda 6770 01 
6771. ĉeftrabo = 6767 főtartó; hossztartó 6771 01 
6772. rigidiga trabo merevítő gerenda; merevítő tartó; feszítőmű 6772 01 
6773. randotrabo végtartó; ütközőgerenda; hárí-tógerenda 6773 01 
6774. kornica randotrabo párkánygerenda; peremgerenda 6774 01 
6775. armita trabo = 6758 vasalt tartó; vasalt gerenda; vasbeton gerenda 6775 01 
6776. ponta latisframo rácsos tartó 6776 01 
6777. tuboforma trabo cső szelvényű tartó; csőgerenda tartó 6777 01 
6778. fiŝventra trabo = 6765 halhasú tartó; halhas alakú tartó 6778 01 
6779. kadrotrabo de tipo Vierendeel = 6762 kerettartó; Vierendeel-tartó 6779 01 
6780. ĝemeltraboj = 6761, 6781 ikertartó 6780 01 
6781. ĝemeltraboj = 6761, 6780 ikertartó 6781 01 
6782. tegita trabo  vasbeton gerenda 6782 45 
6783. metala trabo; ŝtala trabo = 6768 acéltartó 6783 01 
6784. akcelkapablo gyorsulási képesség 6784 31 
6785. malŝaltkapablo (elektro) (???) kikapcsoló képesség (jelfogó) 6785 01 
6786. antaŭaviza sistemo (pri trajnsinsekvo) előjelzési rendszer nagysebességű pályán 6786 31, 42 
6787. antaŭaverta signalilo; = 8216, 8217 

avertsignalo pri antaŭsignalilo ??? 
előjelző figyelmeztető jelzője, 
előjelzőre figyelmeztető jel ??? (F1 9.5)  

6787 
5580 ??? 

42 

6788. antaŭavizo előjelzés; előjelentés 6788 00 
6789. teletajpila anonco de trajnkonsisto = 5548 telexes vonatelőjelentés 6789 22 
6790. ekspedanonco küldemény előjelentése 6790 12, 22 
6791. antaŭhejtado = 1528 előfűtés 6791 30 
6792. antaŭklimatizado előklimatizásálás 6792 30 
6793. antaŭkurbigo (lamenrisortoj) előfeszítés (lemezrugó) 6793 01, 30 
6794. baŝo; ŝirmkovrilo ponyva; kocsiponyva; impregnált vászon vitorla; 

kátrányos lenvászon ponyva 
6794 01 

6795. eksterurba metroo Premetró (a városokban a felszín alatt, a 
környező hosszabb vonalakon a felszínen 
vezetett közlekedési eszköz) 

6795 00 

6796. laŭpinte alveturi trakforkon = 13, 6797 váltón csúccsal szemben halad 6796 41 
6797. laŭpinte alveturi trakforkon = 13, 6796 váltón csúccsal szemben halad 6797 41 
6798. laŭfroge alveturi trakforkon = 14, 6799 váltón csúcsirányban halad; gyökmenet 6798 41 
6799. laŭfroge alveturi trakforkon = 14, 6798 váltón csúcsirányban halad; gyökmenet 6799 41 
6800. noti; registri írásban rögzít; feljegyet 6800 60 
6801. karboprovizi szénfelvétel; szénszerelés 6801 32 
6802. akvoprovizi vízvételezés 6802 32 
6803. akcepti sendaĵon; akcepti varon árut átvesz 6803 12 
6804. entrajnigi (var)vagono(j)n kocsi(ka)t felvenni 6804 22 
6805. brulaĵpreparo szén előkészítés; előre-húzás (szerkocsin) 6805 32 
6806. veturpretigo (pasaĝervagonoj) előkészítés; felszerelés (személykocsi) 6806 30 
6807. pretigo de trajno vonat előkészítés 6807 22, 35 
6808. veturpretigo (trajno) = 5596 vonat közlekedésének előkészítése 6808 31 
6809. trajntrafikestro = 155, 1556 forgalmi szolgálattevő; térfőmök 6809 20, 23, 60 
6810. antaŭfridigo előhűtés 6810 01 
6811. plenumpreskriboj végrehajtási utasítás 6811 00 
6812. preskriboj; reglamentoj = 2818 szabályzati rendelkezés 6812 00 
6813. tarif-dispozicio = 2821 díjszabási határozmány; díjszabási előírás 6813 10, 50 
6814. preskriboj előírások 6814 60 
6815. preskriboj pri envojigo (vartransporto) = 6826 útirány előírások 6815 12 
6816. preskriboj pri afrankado bérmentesítési előírások 6816 12 
6817. komunaj plenumpreskriboj pri la internacia 

transporto de pasaĝeroj kaj bagaĝoj; PIV 
nemzetközi személy és poggyászforgalom közös 
elszámolási előírásai; PIV 

6817 11, 50 

6818. kalkulaj preskriboj; librotenad-preskriboj; 
preskriboj pri la librotenado 

elszámolási előírások 6818 70 

6819. kontadpreskriboj le(el)számolási előírások, szabályok 6819 70 
6820. doganopreskriboj vámelőírások; vámszabályok 6820 00 
6821. ekspedpreskriboj szállítási előírások; kezelési előírások 6821 12 
6822. impostopreskriboj adóügyi előírások 6822 00 
6823. ĝeneralaj preskriboj pri kargado általános rakodási szabályok (előírások) 6823 12, 23 
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6824. preskriboj pri la Internacia Eksprespaka Trafiko 
(PIEx) 

Nemzetközi Expresszáru Kezelési Utasítás; 
PIEx 

6824 12, 50 

6825. preskriboj pri la Internacia Vartrafiko (PIM) Nemzetközi Árukezelési Utasí-tás; PIM 6825 12, 50 
6826. preskriboj pri envojigo (vartransporto) = 6815 útirány előírások 6826 12 
6827. policaj preskriboj rendőrhatósági előírások 6827 00 
6828. sanitaraj preskriboj közegészségügy-rendészeti előírások; egészség-

rendészeti előírások 
6828 00 

6829. prezentado de varoj al dogano árut vámkezelésre bemutat; vámeljárásnak alávet 
árut 

6829 00 

6830. premilo prés; sajtó; nyomda  6830 01 
6831. maŝino por premloki radringon abroncsfelhúzó prés; kerékabroncs felhúzó prés 6831 01, 30 
6832. maŝino por deloki radringojn kerékabroncs lehúzó prés 6832 30 
6833. skatolo por ŝtopgarnaĵo tömszelence; fojtószelence; tömítőpersely 6833 01 
6834. enflupremo beömlési nyomás; admisszió (kezdeti) nyomása; 6834 32 
6835. kontaktopremo (kurentodeprenilo) sarunyomás (áramszedő) 6835 34 
6836. kaldronpremo kazánnyomás 6836 32 
6837. elfluopremo kiömlési nyomás; kipufogási nyomás 6837 32 
6838. laborpremo hasznos nyomás; üzemi nyomás; effektív 

nyomás 
6838 01, 32 

6839. provopremo próbanyomás 6839 01, 32 
6840. bremsopremo féknyomás 6840 30 
6841. normala premo (pneŭmata bremso) üzemi nyomás; normál nyomás (fék) 6841 30 
6842. bremsblokpremo; bremsoblokpremo féktuskó nyomás 6842 30 
6843. presto (pago) juttatás; térítés (engedmény, levonás) 6843 70 
6844. veturil-cirkuladpresto közlekedési teljesítmény 6844 20 
6845. ekspluatpresto ??? üzemi teljesítmény 6845 20 
6846. kilometropresto = 4901 futásteljesítmény (kilométer) 6846 20 
6847. logistika presto logisztikai teljesítmény; logisztikai kínálat 6847 12 
6848. trafikpresto közlekedési teljesítmény 6848 10 
6849. ekveturpreta indulásra kész 6849 10, 20 
6850. monkompenso pro fizika aŭ morala sufero fájdalomdíj; kártérítés (erkölcsi, fizikai sérel-

emért) 
6850 50 

6851. sekurecatesto biztonsági ellenőrzés 6851 01, 42 
6852. akcidentpreventado balesetelhárítás; balesetvédelem 6852 60 
6853. averipreventado kármegelőzés; rakományvédelem 6853 12, 22 
6854. fraŭdopreventado védelmi intézkedések csalás ellen 6854 10, 50 
6855. preparoj por trafikigo de kromtrajnoj előirányzat mentesítő vonatok forgalomba 

helyezésére 
6855 20 

6856. laŭtarifa díjszabásszerű; díjszabásban megállapított 6856 10 
6857. akvokuntreno (vaporkaldrono) = 3333 vízfelrántás (gőzkazán) 6857 32 
6858. premio por trajnkondukado 

kromsalajro, supersalajro ??? 
vonatvezetői pótlék 6858 60 

6859. ŝparpremio megtakarítási prémium 6859 60 
6860. krompago por direktado efika vezetői prémium; üzemvezetési prémium 6860 60 
6861. laŭdistanca kromsalajro kilométerpénz 6861 60 
6862. premio por akurate laŭhorara veturado menetrendszerűségi prémium 6862 60 
6863. prestopremio teljesítmény prémium 6863 60 
6864. kunsuĉi akvon felrántja a vizet (a gőz a kazánból) 6864 32 
6865. senpere kluĉita közvetlen kapcsolási fokozatban; direkt 

menetben, hajtásban 
6865 01, 33 

6866. ĉehejma prenakcepto = 3294 felfuvarozás (telephelyről állomásra) 6866 12 
6867. akvoproviz(akcept)ado vízvételezés 6867 32 
6868. akvokrano = 4428 apudtraka ??? (Sen epiteto ne 

estas unusenca pri kio temas! Ja temas pri 
aparato speciala, per kiu oni provizas akvon por 
vapor-lokomotivo. Akvokrano simple povas 
aparteni ekz. al necesejo.) 

vízdaru  6868 32, 40 

6869. laŭflanka kolizio oldalmenet (váltón) 6869 20 
6870. sen kunago de sekvanta kantoniga regejo ??? mögöttes térköz elfoglalható a blokkberendezés 

hozzájárulása nélkül; megállás után tovább-
haladás (blokk) 

6870 23 

6871. prezo ár 6871 10, 70 
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6872. maksimuma prezo legmagasabb ár 6872 12 
6873. minimuma prezo legalacsonyabb ár 6873 12 
6874. reduktita prezo kedvezményes ár; mérsékelt ár; kedvezményes 

dílyszabás 
6874 10 

6875. produktadkostoj = 2241 költség; önköltség; előállítási költség; termelői ár 6875 10, 70 
6876. sekciotarifa frajtparto; sekciotarifa prezparto szakaszos díjtétel; csatlakozó díjtétel 6876 12 
6877. veturprezo (pasaĝeroj) menetdíj 6877 11 
6878. frajto = 6553, 8700 fuvardíj; szállítási díj 6878 12 
6879. totaldistanca transportprezo fuvardíj az útvonal egyik végétől a másikig; 

fuvardíj a teljes fuvarozásiútvonalra 
6879 10 

6880. punpaga protokolo (pro malobservo) szabályzat megsértéséről, múlasztásról felvett 
jegyzőkönyv 

6880 50 

6881. konstatprotokolo megállapítási jegyzőkönyv; tényálladéki jegyző-
könyv 

6881 12, 50 

6882. protokolo pri detruo kármegállapítási jegyzőkönyv 6882 50 
6883. akceptprotokolo átvételi jegyzőkönyv 6883 30, 40, 60 
6884. reguliga protokolo kiegyenlítési jegyzőkönyv (a könyvelésben 

felfedezett tévedésekről) 
6884 10, 50 

6885. aldonaĵo (ĉe benzino, lubrikaĵo) = 81 adalék; hatóanyag (benzin, kenőanyag) 6885 01 
6886. betonaldonaĵo = 88 beton-adalékanyag; adalékanyag 6886 01 
6887. lubrikaĵo = 5297 kenőanyag 6887 01 
6888. sonizola materialo; sonsorba materialo hangelnyelő anyag; hangtompító anyag; 

hangszigetelő anyag 
6888 01 

6889. enspezoj; profito (librotenado) jövedelem; nyereség 6889 70 
6890. trafikaj kromenspezoj forgalmi mellékdíjbevétel 6890 70 
6891. ekspluatenspezoj üzemi bevétel; szállítási bevétel 6891 70 
6892. ekstertrafikaj enspezoj nem szállítási bevétel (egyéb alaptevékenység 

bevétele) 
6892 70 

6893. trafikaj enspezoj forgalmi jövedelem 6893 70 
6894. balastprofilo ágyazat keresztmetszete; ágyazatprofil 6894 41 
6895. radringa profilo kerékabroncs profil 6895 30 
6896. karga limprofilo = 4087, 4090 rakszelvény, rakminta 6896 22, 30 
6897. limprofilo por veturiloj = 4091, 4104 járműszelvény; szerkesztési szelvény 6897 30 
6898. liberspaca limprofilo = 4093, 4096 űrszelvény szabadon tartandó mérete 6898 40 
6899. fervojlinia profilo; laŭlonga sekco de fervojlinio hossz-szelvény 6899 41 
6900. karga limprofilo rakszelvény 6900 30 
6901. laŭlonga profilo hosszmetszet 6901 41 
6902. relprofilo sínprofil; sínkeresztmetszet 6902 41 
6903. ruliĝprofilo futási szelvény; kinematikai szelvény 6903 30 
6904. kverprofilo = 6906 keresztmetszet; keresztszelvény 6904 41 
6905. tranĉea kverprofilo szeletszelvény 6905 41 
6906. kverprofilo = 6904 keresztmetszet; keresztszelvény 6906 41 
6907. enbrula profund(ec)o beégési mélység 6907 32 
6908. profundeco de balast-purigado rostálási mélység 6908 41 
6909. itinermemorilo (trajntrafiko, manovrado) vágányút tároló 6909 42 
6910. disranĝada programo tolatási jegyzék 6910 22 
6911. programo por trajna forkonduko elfuvarozási program 6911 22 
6912. manovradprogramo tolatási terv 6912 20 
6913. fajreroĵetado szikraszórás 6913 32 
6914. veturdistanca plilongigo = 6916 útvonal meghosszabbítása; fuvarozási szakasz 

meghosszabbítása 
6914 10, 20 

6915. ŝnurego kötél; vastag kötél (kocsirakomány rögzítésére) 6915 01, 22 
6916. veturdistanca plilongigo = 6914 útvonal meghosszabbítása; fuvarozási szakasz 

meghosszabbítása 
6916 10, 20 

6917. propagiĝo de bremsimpulso fékhatás terjedési sebessége 6917 30 
6918. proprietulo de privata varvagono magánteherkocsi tulajdonosa 6918 35, 50 
6919. fervoja proprietaĵo vasúti tulajdon 6919 50 
6920. sur propra relvojo = 8275 fenntartott (saját) pályatesten 6920 20, 40 
6921. propulsado = 9253 hajtás; erőátvitel 6921 31 
6922. trafikprospektorado; ??? trafikvarbado  forgalomszervezés; akvizíció 6922 20 
6923. sekurecgardisto (traklaboristoj) biztonsági őr; pályaőr (pályamunkások fedezé-

sére) 
6923 60 
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6924. kontraŭsupertensia protektilo túlfeszültség védő; túlfeszültség levezető 
(szerkezet) 

6924 01 

6925. firmigo de talusflankoj rézsűvédelem; rézsű biztosítása 6925 45 
6926. kontraŭlavangaj ŝirmiloj = 6040 lavinavédelem; lavinavédő galéria 6926 45 
6927. protekto kontraŭ akcidentaj terkontaktoj földzárlat védelem 6927 01 
6928. kontraŭ-supertensia protekto túlfeszültség védelem 6928 01 
6929. kontraŭ-torentaj ŝirmkonstruaĵoj áradás elleni védelem; árvízvédelem; vadvizek 

elvezetése 
6929 41 

6930. ŝirmado de traknivelaj pasejoj szintbeni pályakeresztezés védelme; útátjáró 
biztosítása 

6930 23, 41 

6931. personalprotekta akcidentpreventado balesetvédelem; balesetvédelmi intézkedések 6931 60 
6932. trajnsekurigo; trajnŝirmado = 2250 vonatfedezés; vonatbiztosítás 6932 23, 42 
6933. prototipo prototípus 6933 01 
6934. provoveturilo; provprototipo de veturilo kísérleti jármű; prototípus jármű 6934 30 
6935. deveno; origino eredet 6935 20 
6936. ruliĝglitado csúszás; megcsúszás; szlip 6936 31 
6937. reklamo; varbado hírdetés; reklám; propaganda 6937 10 
6938. publikigo (de trifoj) díjszabás nyílvánosságra hozatala; díjszabás 

meghírdetése 
6938 10, 50 

6939. povumo teljesítmény; teljesítőképesség 6939 01 
6940. enirpovumo = 6952, 6953 teljesítmény felvétel 6940 01, 31 
6941. aktiva povumo (elektro) = 6982 wattos-teljesítmény; valós teljesítmény; hatásos 

teljesítmény (villamosság) 
6941 01 

6942. ŝajna povumo látszólagos teljesítmény 6942 01 
6943. kaldron(eg)a povumo kazánteljesítmény 6943 32 
6944. kontinua povumo = 6971 tartós teljesítmény 6944 01 
6945. ĉehoka trakcipovumo; trenhoka povumo vonóhorog húzóteljesítmény 6945 31 
6946. elirpovumo = 6954 leadott teljesítmény 6946 01 
6947. starta trakcipovumo indítási teljesítmény 6947 31 
6948. neaga povumo (elektro) = 6969 watt nélküli teljesítmény; meddő teljesítmény 6948 01 
6949. koncepta povumo tervezési teljesítmény; méretezési teljesítmény 6949 01 
6950. disponebla povumo rendelkezésre álló teljesítény; hasznosítható 

teljesítmény 
6950 01 

6951. efektiva povumo effektív, wattos teljesítmény; valóságos 
teljesítmény; hatékony / hatásos teljesítmény 

6951 01 

6952. enirpovumo = 6940, 6953 teljesítmény felvétel 6952 01, 31 
6953. enirpovumo = 6940, 6952 teljesítmény felvétel 6953 01, 31 
6954. elirpovumo = 6946 leadott teljesítmény 6954 01 
6955. bremsadpovumo fékteljesítmény; fékezési teljesítmény 6955 30 
6956. indikita povumo indikált teljesítmény 6956 32 
6957. instalita povumo beépített teljesítmény 6957 01 
6958. ĉeradronda povumo = 7525 teljesítmény a nyomkarimán 6958 31 
6959. pokilometra povumo kilométerteljesítmény 6959 31 
6960. levpovumo (de gruo) = 3839 hordozóképesség; teherbírás; terhelhetőség 

(emelőberendezés) 
6960 00 

6961. povumo rilate al masounito fajlagos teljesítménytömeg; teljesítménytömeg 
viszony 

6961 01, 31 

6962. maksimuma povumo legnagyobb teljesítmény 6962 01 
6963. meza povumo átlagteljesítmény 6963 01 
6964. normala povumo névleges teljesítmény 6964 01 
6965. pinta povumo csúcsteljesítmény; maximális teljesítmény 6965 01 
6966. portkapablo (konstruaĵoj) = 3841 teherbírás; terhelhetőség (építményeknél) 6966 40 
6967. primarflanka povumo (elektro) primer teljesítmény (villamosság) 6967 01 
6968. kvaronhora povumo = 6972 negyedórás üzemi teljesítmény 6968 01 
6969. neaga povumo (elektro) = 6948 watt nélküli teljesítmény; meddő teljesítmény 6969 01 
6970. normalreĝima povumo üzemi teljesítmény (motor) 6970 01 
6971. kontinua povumo = 6944 tartós teljesítmény 6971 01 
6972. kvaronhora povumo = 6968 negyedórás üzemi teljesítmény 6972 01 
6973. duonhora povumo = 6976 félórás üzemi teljesítmény 6973 01 
6974. unuhora povumo = 6980 egy órás teljesítmény; órás üzemi teljesítmény 6974 01 
6975. sekundarflanka povumo (elektro) szekunder teljesítmény (transzformátor) 6975 01 
6976. duonhora povumo = 6973 félórás üzemi teljesítmény 6976 01 
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6977. elirpovumo kimenő teljesítmény 6977 01, 31 
6978. povumo ĉe superŝarĝo túlterhelési teljesítmény 6978 01 
6979. transmisiata povumo átvitt teljesítmény 6979 01, 31 
6980. unuhora povumo = 6974 egy órás teljesítmény; órás üzemi teljesítmény 6980 01 
6981. vaporiga kapacito gőzfejlesztő képesség; elgőzölögtetési képesség, 

mérték 
6981 01, 32 

6982. aktiva povumo (elektro) = 6941 wattos-teljesítmény; valós teljesítmény; hatásos 
teljesítmény (villamosság) 

6982 01 

6983. fuel-enŝprucigilo porlasztó 6983 32 
6984. pulvoraĵoj = 5414 poralakú; poranyag 6984 12, 22 
6985. linioŝargado per bobenoj; pupinizado = 1428 csévés terhelés; pupinozás 6985 43 
6986. regpupitro vezérlőasztal; vezénylőasztal; kapcsolóasztal 6986 01, 42 
6987. kondukista pupitro mozdonyvezetői asztal; kapcsolóasztal 6987 31 
6988. ŝlimdrenado lefúvatás 6988 32 
6989. ellaso de premaero (bremso) légtelenítés (fék) 6989 30 
6990. drenvalvo iszaplefúvató váltó; víztelenítő váltó; henger-

szelep 
6990 32 

6991. latismasto; pilono munkavezeték oszlop; portáloszlop; pilon; 
árbóc 

6991 01 

6992. telfera pilono tartóoszlop (függővasút) 6992 40 
6993. lumigmasto világítási oszlop 6993 40 
6994. kvartrakigo de linio = 5598, 5600 négyvágányúsítás; vonal négyvágányúsítása 6994 41 
6995. pasaĝerkajo = 9444 peron (személyforgalom); utasperon 6995 40 
6996. alvenkajo (varoj) érkezési árurámpa 6996 22, 40 
6997. alvenkajo (pasaĝeroj) érkezési peron 6997 21, 40 
6998. bagaĝkajo útipoggyász peron 6998 21, 40 
6999. malalta pasaĝerkajo alacsony peron 6999 40 
7000. bestokajo állatrakodó rámpa; élőrakodó 7000 22, 40 
7001. kapkajo = 7007 homlokrakodó; homlokperon 7001 40 
7002. meza kajo középperon 7002 40 
7003. kargadkajo rakodó rámpa 7003 22, 40 
7004. karbokajo szénrakodó tér, emelvény 7004 40 
7005. tegmentita kargadkajo fedett rakodó 7005 22, 40 
7006. tegmentita pasaĝerkajo fedett peron 7006 21, 40 
7007. kapkajo = 7001 homlokrakodó; homlokperon 7007 40 
7008. malkargadkajo kirakó rámpa 7008 22, 40 
7009. subĉiela kargadkajo nyílt rakodó 7009 22, 40 
7010. subĉiela kajo (pasaĝeroj) sentegmenta nyitott peron 7010 21, 40 
7011. ekveturkajo indulási peron 7011 21, 40 
7012. ekspedaĵkajo feladási rámpa 7012 22, 40 
7013. alta kajo = 7023 magasperon 7013 40 
7014. insulkajo szigetperon 7014 40 
7015. intertraka unubordera pasaĝerkajo ??? közbenső peron 7015 40 
7016. flanka kargadkajo oldalrakodó 7016 22, 40 
7017. flanka pasaĝerkajo külső oldalperon 7017 21, 41 
7018. varkajo árurakodó 7018 22, 40 
7019. armea kajo katonai rakodó 7019 40 
7020. ŝoseoveturila kargadkajo rakodó ponk közúti járművek részére 7020 22, 40 
7021. provizora kajo szükségrakodó; provizórikus rakodó 7021 40 
7022. fervojserva kajo szolgálati peron 7022 21, 40 
7023. alta kajo = 7013 magasperon 7023 40 
7024. transkargadkajo átrakó ponk 7024 40 
7025. grajnometra kvalito szemnagyság minősége; szemcseszerkezet-

minőség 
7025 01 

7026. servokvalito szolgáltatás minősége 7026 10 
7027. veturkvalito futási tulajdonságok 7027 30 
7028. kvaro (telefonlineo) ??? kablokvar(op)o; 

dratkvar(op)o 
érnégyes 7028 43 

7029. trajnfino vonat vége 7029 20 
7030. trafikokvoto részesedés a forgalomból; részesedés a 

forgalommegosztásból (Modal-Split) 
7030 10 

7031. alkonduka servo = 8075 ráhordó forgalom 7031 21 
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7032. rabotado de relfinoj sínvégek lecsiszolása 7032 41 
7033. rabotado de reloj; relŝlifado síngyalulás 7033 41 
7034. relrabotmaŝino = 5321 síngyalugép 7034 41 
7035. adaptilo; fitingo; niplo csatlakozó darab; kapcsolat, csatlakozás 7035 01 
7036. flanĝojunto karimás csőkötés 7036 01 
7037. koluma fitingo csőidom; szőszerelvény; peremes csőkapcsolat 7037 01 
7038. niplo de bremsa duonkuplilo féktömlőfej; féktömlő kapcsolófej 7038 30 
7039. ŝraŭba konektilo; ŝraŭbniplo = 7043 csavarkötés; csavaros csőtoldat; menetes 

csőkötés 
7039 01 

7040. trusnoda kunigpeco csomólemez; csomoponti kötés; sarokmerevítés; 
szögletmerevítés 

7040 01 

7041. pneŭmata kuplilo sürítettlevegős vezetékkapcsolat 7041 90 
7042. spilniplo ürítőcsonk; lefejtőcsonk; kifolyótoldat 7042 01 
7043. ŝraŭba konektilo; ŝraŭbniplo = 7039 csavarkötés; csavaros csőtoldat; menetes 

csőkötés 
7043 01 

7044. deklivec-transira kurbo lejttörés lekerekítése 7044 41 
7045. trakinterligo vágányösszeköttetés; vágánykapcsolat 7045 41 
7046. rekta interligo (evitanta sakstacion) megkerülő vágány; közvetlen vágánykapcsolat 

fejpályaudvar megkerülésére  
7046 41 

7047. parabola transirkurbo parabolikus átmeneti ív 7047 41 
7048. klienta fervojinstalaĵo = 3158, 4652 magánvágány csatlakozás; iparvágány 

csatlakozás 
7048 41 

7049. konekto al elektroenergia reto áramellá hálózati csatlakozás 7049 01 
7050. konektilsegmento kommutátorzászló 7050 01 
7051. radiala fervojlinio = 5071 sugaras vonal 7051 10, 20, 40 
7052. eksoficigo elbocsátás; személyzetfelfüggesztés 7052 60 
7053. nuligo en inventaro; nuligo en vagonmatrikulo állagból töröl (leltári tárgyat); selejtez 

(berendezést) 
7053 00 

7054. fundo ágyazat; alapzat 7054 01, 45 
7055. ranĝadstacia radiofonio = 4998 rádiós állomási összeköttetés (tolatásnál) 7055 43 
7056. trajna radiofono = 4999 vonali rádió 7056 42, 43 
7057. trajnsinsekvo egale vetura = 795 vonatcsoport 7057 20 
7058. radring(profil)a turnkorektado kerékabroncs újraesztergálása 7058 30 
7059. ekzamenado de kontroliloj visszajelentések ellenörzése 7059 42 
7060. rigideco de risorto rugómerevség 7060 01, 30 
7061. rigida trabo; rigidigilo gerincmerevítés; merevítő elem, lemez 7061 01 
7062. laŭlonga tegmentotrabo tetőszelemen 7062 30 
7063. rigidigilo de kestolado (veturiloj) kocsiszekrénylemez merevítő 7063 30 
7064. relo sín; vasúti sín 7064 41 
7065. kontaktorelo = 7073, 7074, 7102, 9434 áramvezető sín 7065 41, 44 
7066. postlasita trako hátrafelé vándorolt sín 7066 41 
7067. ondotrivita relo = 7069, 7070 hullámos kopású sín 7067 41 
7068. antaŭkuŝanta trako előrevándorolt sín / vágány 7068 41 
7069. ondotrivita relo = 7067, 7070 hullámos kopású sín 7069 41 
7070. ondotrivita relo = 7067, 7069 hullámos kopású sín 7070 41 
7071. kurba relo = 7088 ívsín 7071 41 
7072. kompensrelo (en kurbo) kiegyenlítő sín (ívben) 7072 41 
7073. kontaktorelo = 7065, 7074, 7102, 9434 áramvezető sín 7073 41, 44 
7074. kontaktorelo = 7065, 7073, 7102, 9434 áramvezető sín 7074 41, 44 
7075. fiksrelo (en trakforko) = 2035, 8283 tősín (váltónál) 7075 41 
7076. kubutrelo (duobla frogo) könyöksín 7076 41 
7077. dentorelo = 2267, 7079 fogazott sín; fogasrúd 7077 41 
7078. dukapa relo = 7081 kettős fejű sín 7078 41 
7079. dentorelo = 2267, 7077 fogazott sín; fogasrúd 7079 41 
7080. relŝuel(salt)igilo = 7084 féksaru kidobó berendezés 7080 41 
7081. dukapa relo = 7078 kettős fejű sín 7081 41 
7082. entranĉita fiksrelo hornyolt tősít 7082 41 
7083. kanelita relo = 7087, 7091 vályúsín 7083 41 
7084. relŝuel(salt)igilo = 7080 féksaru kidobó berendezés 7084 41 
7085. efloreskinta relo; lameniĝinta relo lemezesen lekopott sín; rétegesen lekopott sín 7085 41 
7086. relo: gvidrelo (magnetvojo) vezetősín (mágneses lebegtetésű vasút) 7086 41 
7087. kanelita relo = 7083, 7091 vályúsín 7087 41 



 
 
 

1

7088. kurba relo = 7071 ívsín 7088 41 
7089. izolita relo (elektre) szigetelt sín 7089 41, 42 
7090. tavolumita relo = 070900 

profiltransira relo = 070901 
átmeneti sín 7090 41 

7091. kanelita relo = 7083, 7087 vályúsín 7091 41 
7092. larĝpieda relo (tipo Vignoles) = 7104 szélestalpú sín; Vignole sín 7092 41 
7093. pordorelo tolóajtó vezeték; ajtósín; tolóajtó futósín 7093 30 
7094. vagonportanta relo (sur ŝosea remorko) sín a vasúti kocsiszállító közúti targoncán 7094 22, 35 
7095. interliga relo (trakokrucaĵo) csatlakozó sín 7095 41 
7096. reakcia relo (linearmotoro) reakciósín (lineáris motor) 7096 30, 41 
7097. relrubo selejtes sín 7097 41 
7098. rezerva relo tartalék sín 7098 41 
7099. reuzebla relo felújított sín; újra felhasználható sín 7099 41 
7100. ruliĝrelo futósín; járósín; pályasín 7100 01, 41 
7101. portrelo (magnetvojo) tartósín; emelősín; függősín (mágneses lebeg-

tetésű vasút) 
7101 30, 41 

7102. kontaktrelo = 7065, 7073, 7074, 9434 áramvezető sín 7102 41, 44 
7103. termike traktita relo hőkezelt sín 7103 41 
7104. larĝpieda relo (tipo Vignoles) = 7092 szélestalpú sín; Vignole sín 7104 41 
7105. elektrokonektilo ĉe reljunto = 1948, 3043 sínátkötés, sínáthidalás 7105 41, 42, 44 
7106. interrela konekto sub relsplinto alsó hevederes kötés; talphevederes kötés 7106 41 
7107. triviĝfoldo (radeluziĝo); = 7194 ???  

radringa frotkavaĵeto 
horony; vájat (keréksérülés) 7107 30 

7108. noĉo (foldo) = 3235 horony; vájat 7108 01 
7109. foldo por agrafingo (rado) abroncsrögzítő gyűrű hornya 7109 30 
7110. kejlofoldo ékhorony; ék alakú horony 7110 01 
7111. devigaj kialoj kényszerítő (üzemi) okok 7111 20 
7112. idlada rivolunombro (motoro) = 276 üresjárati fordulatszám 7112 01, 33 
7113. malrapidiĝo ??? lassítás; sebességcsökkentés (tevékenység) ???  

lassulás; sebességcsökkenés 
7113 20 

7114. signalilo: rapidolimiga anoncosignalilo = 8222  
??? 8223, 8224 

lassújel ??? 7114 42 

7115. interstacia rapideclimigejo = 1412 lassan bejárandó pályarész (nyílt vonalon) 7115 41, 42 
7116. malrapidiĝo sen halto ??? lassítás megállás nélkül; sebességcsökkentés 

megállás nélkül ??? lassulás; csökkenés 
7116 20 

7117. prenakcepta servo = 8077 felfuvarozási szolgálat 7117 10, 20 
7118. pecvar-prenaspekta servo darabáru felfuvarozása 7118 12, 22 
7119. vagonaro szerelvény; vonategység; kocsicsoport 7119 30 
7120. manovrokompleto szerelvény (tolatási) 7120 20 
7121. artika vagonkombinaĵo csuklós (motor)vonat ??? csuklós szerelvény 7121 30 
7122. motorvagonkombinaĵo = 9034 motorvonat egység 7122 30 
7123. longdistanca (rapidega) motortrajno = 7129, 

9035 
távolsági gyorsmotorvonat 7123 30 

7124. poŝta motortrajno posta motorvonat 7124 30 
7125. dizela motorvagonkombinaĵo = 3123 többrészes dízel motorvonat (egység) 7125 33 
7126. plurunua elektra motortrajno = 3124 többrészes villamos motorvonat 7126 33 
7127. plurelementa trajno többrészes vonategység 7127 30 
7128. fridtrajno kun centra fridiginstalaĵo hűtővonat központi hűtőberendezéssel 7128 35 
7129. longdistanca (rapidega) motortrajno = 7123, 

9035 
távolsági gyorsmotorvonat 7129 30 

7130. konstantkonsista vagongrupo  normál üzemben nem szétkapcsolható vonat-
egység 

7130 30 

7131. katenario-bontenada motortrajno felsővezeték karbantartó vonat; felsővezeték 
hibaelhárító segélyvonat (önjáró) 

7131 30, 44 

7132. trakbontenada (motor)trajno vágányépítő vonat (felépítmény karban-
tartáshoz) 

7132 30, 41 

7133. trakrenoviga (motor)trajno felépítmény felújító vonat; pályaépítőgép vonat 7133 30, 41 
7134. vagonaro: ambaŭkape kondukebla motorvagon-

aro  
ingavonat (Mindkét végén vezérelhető 
motorvonat-szerelvény.) 

7134 34 

7135. surpneŭa trajno; trajno kun pneŭoj = 9147 gumiabroncsos kocsikból álló vonat 7135 30 
7136. specialtaska vagonaro különvonat; különcélú vonat (különleges 

kereskedelmi és műszaki szabályoknak aláren-
7136 12, 22, 35 
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delve) 
7137. gasturbina motortrajno gázturbinás vonat 7137 33 
7138. laŭnorma trajnkompleto egységkocsikból álló vonat 7138 30 
7139. aŭtomata retroig-instalaĵo (relajsa trakregejo) önműködő visszaállító berendezés, visszaállító 

berendezés (DR) 
7139 42 

7140. ramplo = 5671 emelkedő (pályarész) 7140 41 
7141. apogstango = 5337 kézikorlát; karfa; hágcsókorlát; ablakmellvéd 7141 01 
7142. alira ramplo; ascenda ramplo feljárórámpa; felhajtó rámpa 7142 40 
7143. bestkarga kajo állatrakodó rámpa; élőrakodó rámpa 7143 40 
7144. decida ascendeco mértékadó emelkedés 7144 23, 41 
7145. kargadkajo rakodórámpa 7145 40 
7146. ŝoseoveturila kargadkajo közúti gépjármű rakodó rámpa; felhajtó 

autórakodáshoz 
7146 40 

7147. ranĝadmonteto = 993, 1134, 1135, 2899 gurítódomb 7147 22, 41 
7148. malkruta ekveturramplo (post stacia elvetur-

signalilo) 
lejtős rámpa 7148 20, 41 

7149. malkruta ramplo lapos rámpa; enyhe lejtésű rámpa 7149 40 
7150. fiktiva ascendaĵo; teoria ascendaĵo elméleti emelkedés; fiktív emelkedés; 

ellenállásarányos emelkedés 
7150 23, 41 

7151. impetotraveturebla ascenda ramplo = 5673 ??? 
impete traveturebla ascenda ramplo 

lendülettel befutható emelkedő 7151 41 

7152. maksimuma ascendaĵo legnagyobb emelkedő 7152 41 
7153. mezdekliva ramplo átlagos emelkedő 7153 41 
7154. movebla kargadramplo mozgatható rakodórámpa; elmozdítható 

rakodórámpa 
7154 30, 40 

7155. kruta ascendaĵo; kruta ramplo = 3865 meredek emelkedő/lejtő (rámpa) 7155 41 
7156. transira ramplo kiegyenlítő rámpa; összekötő rámpa (lejttörés, 

magasságkü-lönbség kifuttatása) 
7156 41 

7157. disniveliga ramplo = 7159 kiegyenlítő rámpa; összekötő rámpa (túlemelés-
különbségek kifuttatása) 

7157 41 

7158. surtrakiga relŝuo kerékfelvezető saru; sínre visszahelyező 
szerkezet (siklott jármű) 

7158 41 

7159. disniveliga ramplo = 7157 kiegyenlítő rámpa; összekötő rámpa (túlemelés-
különbségek kifuttatása) 

7159 41 

7160. ranĝadmonteto = 993, 1134, 1135, 2899, 7147 gurítódomb 7160 22, 41 
7161. dutraka ranĝadmonteto 994, 1136 kétvágányú gurítódomb 7161 22, 41 
7162. vagonpaliso rakonca 7162 35 
7163. forigebla vagonpaliso kivehető rakonca; betűzhető rakonca 7163 35 
7164. enŝovebla vagonpaliso visszacsúsztatható rakonca 7164 35 
7165. pivota vagonpaliso lehajtható rakonca; lecsapható rakonca 

(hoszszirányban) 
7165 35 

7166. artika vagonpaliso csuklós lecsapható rakonca (keresztirányban) 7166 35 
7167. rehejmiĝo (veturiloj) üreskocsi futás (idegen kocsiké, honos vasútra) 7167 30 
7168. trajno: eksprestrajno = 9154 gyors(vonat); expressz vonat 7168 21 
7169. ekspres- kaj rapidtrajna trafiko = 9000, 9001 gyors- és sebesvonati forgalom; városközi 

forgalom 
7169 11, 21 

7170. rapida leĝera vartrajno (SNCF) = 9157 nagysebességű, zárt gyorsteher-vonat rakomány-
tömeg korlátozással (SNCF) 

7170 12, 22 

7171. retroiga aranĝaĵo = 2800 visszahúzó berendezés; visszaállító szerkezet 7171 01 
7172. retrotira movo = 5816 visszatérítő mozgás; visszaállító mozgás 7172 30 
7173. boĝio-retroiga instalaĵo forgóváz visszaállító szerkezet 7173 30 
7174. rapidolimiga signalilo = 8223, 8224 sebességcsökkentésre parancsot adó jelző 7174 42 
7175. glitplatoj (radakslagroj) ágyvezeték-mellék 7175 30 
7176. veturraporto (de trajnestro) = 3740 menetlevél  7176 20 
7177. transmisia rilatumo (bremsostangaro) áttételi arány (fékrudazat) 7177 30 
7178. deklivecprocento = 6751 lejtviszony 7178 41 
7179. rilatumo de dentradaĵo = 7182 áttételi viszony módosítása (hajtómű) 7179 01 
7180. rilatumo inter ruliĝorezisto kaj pezo súlyarány ellenállás; fajlagos ellenállás 7180 22, 35 
7181. vagonlisto (de trajno) = 7487 vonatterhelési kimutatás 7181 23 
7182. rilatumo de dentradaĵo = 7179 áttételi viszony módosítása (hajtómű) 7182 01 
7183. trakobuklo returna = 9794 hurokvágány; megkerülő vágány; visszafordító 

vágány (közúti vasutak) 
7183 20, 41 
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7184. bremsoperturbo fékmeghibásodás 7184 30 
7185. ŝuntperturbo = 2616 sönthiba (sínáramkörnél) ??? (ágyazatlevezés 

vagy söntérzéketlenség) 
7185 42 

7186. veturatingo (de iu trajno fare de alia) ráhaladás; utolérés (két vonat) 7186 23 
7187. reĝustigo de ludo (bremso; suspensio) játék beállítása; játék utánállítása (fék, rugózás) 7187 30 
7188. sublavado de talusflanko = 145, 7189 töltés elmosása 7188 41 
7189. sublavado de talusflanko = 145, 7188 töltés elmosása 7189 41 
7190. spoko küllő; kerékküllő 7190 30 
7191. aŭtonomio de motorveturilo = 574 akciósugár; működési körzet; működési terület 7191 31 
7192. kurboradiuso görbületi sugár; ívsugár 7192 41 
7193. minimuma kurboradiuso legkisebb megengedett ívsugár 7193 30, 41 
7194. triviĝfoldo (radoeluziĝo); = 7107 ???  

radringa frotkavaĵeto 
horony; vájat (keréksérülés) 7194 30 

7195. idla; neaga = 2679 watt nélküli 7195 01 
7196. induktatreakcio armatúra visszahatás 7196 01 
7197. ekskuoj inter trakveturiloj rángatások a vonatban 7197 30 
7198. replenigado de pneŭmata bremso fék újboli feltöltése 7198 30 
7199. reprovizado raktárak feltöltése; készletkiegészítés 7199 00, 70 
7200. sabloprovizado = 7521 feltöltés homokkal; homokkészletek, homoktar-

tályok feltöltése 
7200 31 

7201. retropoziciiga instalaĵo = 2801 visszaállító szerkezet (relé) 7201 01 
7202. vertikala svingiĝo = 2557, 7203 bólintás 7202 30 
7203. vertikala svingiĝo = 2557, 7202 bólintás 7203 30 
7204. ŝanĝo de veturdirekto visszafordítás; visszaindítás 7204 20 
7205. ricev-atesto elismervény; értesítő levél 7205 12, 70 
7206. ricev-atesto fare de adresato vétlevél; átvevő átvételi elismervénye 7206 12 
7207. transprenatesto por sendinto feladási elismervény 7207 12 
7208. atestilo pri liverado szállítólevél 7208 12 
7209. ordonriceva blokadmekanismo (stacia blokad-

sistemo) = 4828 
rendelkezésvevő blokkmező (állomási blokknál) 7209 23, 42 

7210. postalvena vagonkontrolo vonatfogadás 7210 20 
7211. akceptkontrolo en uzino áruvizsgálat a feladó telephelyén 7211 70 
7212. biletgiĉeto = 4438 jegypénztár; menetjegy pénztás 7212 10, 40 
7213. enspezoj bevétel; hozam 7213 10 
7214. kromaj enspezoj mellékbevétel 7214 70 
7215. ekspluatenspezoj üzemeltetési bevétel; üzemi bevétel 7215 70 
7216. ekstertrafikaj enspezoj nem szállítási bevétel 7216 70 
7217. vartrafikaj enspezoj áruszállítási bevételek 7217 70 
7218. trafikaj enspezoj forgalmi bevételek 7218 70 
7219. pasaĝertrafikaj enspezoj személyszállítási bevételek 7219 70 
7220. biletvendisto menetjegypénztáros; személypénztáros 7220 11, 60 
7221. akcepti trajnon en stacio; enstaciigi trajnon vonatfelvétel az állomáson 7221 20 
7222. vagonrekargado teherkocsi újramegrakása; újramegrakás 7222 12 
7223. metalaldona veldado = 419, 7224, 8296 felrakó hegesztés; feltöltő hegesztés; 

fémfelrakás hegesztéssel 
7223 01 

7224. metalaldona veldado = 419, 7223, 8296 felrakó hegesztés; feltöltő hegesztés; 
fémfelrakás hegesztéssel 

7224 01 

7225. nutroakva antaŭhejtado tápvíz előmelegítés 7225 32 
7226. nadlorelhejtado váltófűtés 7226 41 
7227. postvelda juntonormaligo (per revarmigo)  

= 5868 
hegesztett sínillesztés utánmelegítése 7227 41 

7228. nutroakva antaŭhejtilo tápvíz előmelegítő 7228 32 
7229. nadlorelhejtilo váltófűtő berendezés 7229 41 
7230. ellasvapora antaŭhejtinstalaĵo 

ellasvapora antaŭvarmigilo ??? 
fáradtgőz előmelegítő 7230 32 

7231. ordigo de vagonar(part)o szerelvény átrendezése 7231 20, 35 
7232. varkontrolo áruvizsgálat; átvételi ellenőrzés 7232 12, 23, 35 
7233. reciproka agnosko kétoldali (átadási-átvételi) ellenőrző szemle 7233 12, 50 
7234. kargadkontrolisto (varoj kaj akompan-

dokumen-toj) 
raktárnok (aki az áru és a kísérőokmányok 
vizsgálatát végzi) 

7234 12, 23, 35 

7235. tranĉado de relfinoj elkopott sínvégek levágása 7235 41 
7236. enkasigo de frajto fuvardíj beszedése, leemelése 7236 10, 70 
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7237. kuplista sekurecospaco; = 6318  
… sekurecspaco  

szabad tér a kocsirendező részére; berni 
négyszög 

7237 23, 30 

7238. reĝustigo de ŝpuro nyomtáv szabályozása 7238 41 
7239. trakrektigo = 2925 vonalvezetés korrekció; vágányszabályozás 7239 41 
7240. reĝustigo de rekt(lini)eco egyenes vágány szabályozása 7240 41 
7241. reĝustigo de kargo rakományigazítás 7241 22, 23 
7242. reĝustigo de kurbo ívszabályozás 7242 41 
7243. korekti frajton; korekti veturprezon = 7258 fuvardíj helyesbítés 7243 10, 70 
7244. Internacia Biletspecimen-Kolekto; MBI Nemzetközi Menetjegygyűjtemény; MBI 7244 11 
7245. tarifkolekto díjszabás-gyűjtemény 7245 01 
7246. reardigo; revarmigo lágyít; izzít; temperál 7246 01 
7247. postvelda normaligo (per revarmigo) normalizálás; hegesztés normalizálása (utómele-

gítéssel) 
7247 01 

7248. laŭlonga skuado = 2555, 5817 hosszirányú rezgés; rángatás 7248 30 
7249. energio-regajno energia visszanyerés; visszatáplálás; rekuperálás 7249 01, 34, 44 
7250. kantonliberigo = 2340 visszablokkolás; oldás (térközi) ??? 7250 42 
7251. retroavizo (telefona trajnanoncado) = 2341 visszajelentés (telefonon) 7251 42 
7252. lupago, terenlupago bérleti díj; bérbeadási díj; bérbevételi díj 7252 70 
7253. vagontaga luprezo; vagontaga restadkosto  

= 4893, 10073 
kocsinap-bér; kocsinap-díjazás; egy kocsinapra 
szóló bérleti díj 

7253 12 

7254. luprezo (staplotereno) = 3919 bérleti díj 7254 10 
7255. luprezo (varvagono)= 3920 kocsibér 7255 12 
7256. privatvagona frajtrabato = 7772 magánkocsi bérleti díj; magánkocsi használatáért 

fizetett kedvezményes díj ??? 
7256 12 

7257. renivelado de reljuntoj sínkötések kiemelése; sínillesztések kiemelése 7257 40 
7258. korekti frajton; korekti veturprezon = 7243 fuvardíj helyesbítés 7258 10, 70 
7259. rektifilo (elektro) egyenirányító (villamosság) 7259 01 
7260. rektifilo en metalujo (elektro) egyenirányító fém tokozásban (villamosság) 7260 01 
7261. rektifilo en vitrujo (elektro) egyenirányító üveg tokozásban (villamosság) 7261 01 
7262. rektifilo kun polarizita krado (elektro) rácsvezérlésű egyenirányító (villamosság) 7262 01 
7263. unu-anoda rektifilo (elektro) egyanódos egyenirányító (villamosság) 7263 01 
7264. seka rektifio (elektro) szárazegyenirányító (villamosság) 7264 01 
7265. selena rektifilo (elektro) szelénegyenirányító (villamosság) 7265 01 
7266. rektifilo kun duonkonduktantoj (elektro) félvezetős egyenirányító(villamosság) 7266 01 
7267. silicia rektifilo(elektro) szilicium-egyenirányító (villamosság) 7267 01 
7268. hidrargovapora rektifilo (elektro) higanygőz egyenirányító(villamosság) 7268 01 
7269. lantiga transmisiilo = 2503, 3279, 3288, 5521, 

5526 
fordulatszám csökkentő; lassító áttétel; lassító 
hajtás (hajtómű) 

7269 01 

7270. premoreduktilo = 2654 nyomáscsökkentő szelep 7270 01 
7271. premoreduktilo por vaporo = 2656 gőznyomáscsökkentő szelep 7271 32 
7272. sociala tarifredukto díjkedvezmény szociális okból; szociális kedvez-

mény 
7272 11 

7273. kampoŝuntado (trakcia motoro) = 8117 mezőgyengítés 7273 33, 34 
7274. tarifredukto díjkedvezmény; díjengedmény 7274 10 
7275. frajtredukto fuvardíj kedvezmény 7275 12 
7276. surtrakigo = 7482, 7508 visszaemelés a vágányra; sínrehelyezés 7276 30 
7277. surtrakigilo sínreállító szerkezet 7277 30 
7278. re(eksped)registrado átrovatolás; újraszámlázás 7278 10 
7279. reekspedo újrafeladás; reexpedíció 7279 12, 22 
7280. reekspedo sen kargoŝanĝo újrafeladás a rakomány változása nélkül 7280 12, 22 
7281. purigado de trakbalasto ágyazattisztítás; ágyazat felújítása 7281 41 
7282. novpretigo de transport-dokumentoj elszámolási okmányok újrakiállítása 7282 12, 50 
7283. relokigo de kargo; reordigo de kargo rakományigazítás 7283 22, 23 
7284. trakrekonstruo vágányátépítés 7284 41 
7285. deĵoreksigo pro sanstato felmentés szolgálat alól (szolgálatképtelenség 

miatt) 
7285 60 

7286. difinitiva eksservigo selejtezés (végleges) 7286 30 
7287. portempa eksservigo leállítás; üzemen kívül helyezés (átmeneti) 7287 30 
7288. tarifreformo díjszabási reform 7288 10 
7289. repuŝado de vagonaro trans ranĝadmonteton 

(ranĝadsistemo) ??? 
vonat feltolása a gurítódombra a gurítóvágányon 
keresztül ??? 

7289 20 

7290. manovra reen puŝado visszatolás (tolatásnál) 7290 20 
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7291. fridigo (malvarmigo) hűtés; lehűtés 7291 01 
7292. perarea malvarmigo léghűtés 7292 01 
7293. perakva malvarmigo vízhűtés 7293 01 
7294. perakva malvarmigo en fermita cirklo zárt keringésű vízhűtés; kényszercirkulációs 

vízhűtés 
7294 01 

7295. perolea malvarmigo olajhűtés 7295 01 
7296. tunelniĉo = 5847 alagútfülke; búvófülke 7296 45 
7297. Akceptrifuzo (pecvaron, varvagonon) Visszautasítás (darabáru küldemény, kocsirako-

mány) 
7297 12, 50 

7298. akceptrifuzo az átvétel megtagadása 7298 12, 50 
7299. balastebeniga maŝino ágyazateke; ágyazatrendező 7299 41 
7300. regarnado per alojo (kusineto) újboli kiöntés (csapágy) 7300 30 
7301. balastizo de trako vágánybeágyazás 7301 41 
7302. disigatoro de balastmaterial)o ágyazatelosztó; ágyazatrendező 7302 41 
7303. rivolunombro (motoro) fordulatszám; fordulatszám tartomány; üzem-

viszony (motor) 
7303 01 

7304. turnofrekvenco = 5859, 8921, 9706 
??? rivolunombro 

forgási sebesség; fordulatszám (percenként) 7304 01 

7305. akcelita reĝimo (SNCF-vartransporto) gyorsáru fuvarozási rendszer 7305 12, 22 
7306. vartransporta reĝimo = 7317, 7318 fuvarozási mód (szállítás, sebesség) 7306 12, 22 
7307. senakcela veturado = 5439 normál futás; normál menet; egyenletes futás; 

egyenletes menet 
7307 31 

7308. doganreĝimo vámeljárás 7308 50 
7309. trakveturilara interŝanĝo gördülőanyag cseréjére, átmentésére vonatkozó 

szabályok 
7309 20, 30 

7310. ekspresa reĝimo; ekspres-vartransporto = 3632 expresszáru forgalom; expresszáru jellegű 
fuvarozási mód 

7310 12, 22 

7311. bremsoreĝimo féküzemmód 7311 22,  30 
7312. bremsoreĝimo „vartrajno/pasaĝertrajno” vonatnem váltó állása „tehervonat-

személyvonat; G-P féküzemmód 
7312 23, 30 

7313. bremsoreĝimo „ebeno/montaro” féküzemmód váltó állása „síklejtő” 7313 23, 30 
7314. bremsoreĝimo „senkarga/kunkarga” féküzemmód váltó állása „üres-rakott” 7314 23, 30 
7315. nominala rivolunombro (motoro) ??? névleges teljesítmény; normál terhelési állapot 

(motor) ??? névleges fordultszám 
7315 01 

7316. ordinara reĝimo (SNCF-vartransporto) általános (nem gyorsított) teheráru fuvarozási 
rendszer 

7316 12, 22 

7317. vartransporta reĝimo = 7306, 7318 fuvarozási mód (szállítás, sebesség) 7317 12, 22 
7318. vartransporta reĝimo = 7306, 7317 fuvarozási mód (szállítás, sebesség) 7318 12, 22 
7319. glitvalvo tolózár; zárószelep 7319 01 
7320. trajnanonca registro = 7322 előjegyzés a vonatjelentő őrhelyen  

??? előjegyzés a forgalmi naplóba 
7320 23 

7321. alvenaĵregistro = 5135 érkezési napló 7321 11, 70 
7322. trajnanonca registro = 7320 előjegyzés a vonatjelentő őrhelyen 7322 23 
7323. trajnanonca registro 

??? trajnanonca notlibro (??? 7322!!!) 
vonatjelentő napló (vonatjelentő őrhelyen) 
??? forgalmi napló 

7323 23 

7324. radaksnombrilo = 1886 tengelyszámláló berendezés (Kerékérzékelő 
vagy a központi egység?) 

7324 42 

7325. perturboregistro üzemzavar nyilvántartás 7325 23, 42 
7326. interrigla regejtekniko = 4381, 8511 ??? elzárási táblázat ??? 7326 23, 42 
7327. ekspedaĵregistro = 5137 feladási napló 7327 11, 70 
7328. katastra kaj biena servo = 8038 ingatlankezelési szolgálat; telekkönyvi nyilván-

tartó és kezelő hivatal 
7328 60 

7329. vagonmatrikulo gördülőanyag nyilvántartás; kocsi alapadat 
kartoték 

7329 30 

7330. reklamacia libro panaszkönyv 7330 10, 50 
7331. registrilo de (trajn)malfruiĝoj késéskimutatás 7331 23 
7332. reprovizado per glacio utánfagyasztás; utánjegelés 7332 35 
7333. tensioreguligo dum ŝarĝo (elektro) = 7340 feszültségszabályozás üzemi terhelés alatt 

(villamosság) 
7333 01 

7334. reguligo de vapordistribuo vezérlés beállítása 7334 32 
7335. trakŝpura reguligo nyomtávszabályozás 7335 41 
7336. fajroreguligo tűzkezelés; tüzelés 7336 32 
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7337. reguligo de bremsadforto fékerő szabályozás; fékerő beállítás 7337 30 
7338. reljuntreguligo illesztési hézag szabályozása 7338 41 
7339. bremsopremregulado féknyomás szabályozás 7339 30 
7340. tensioreguligo dum ŝarĝo (elektro) = 7333 feszültségszabályozás üzemi terhelés alatt 

(villamosság) 
7340 01 

7341. streĉreguligo de la kontaktodrato munkavezeték feszítőerő besza-bályozása 7341 44 
7342. tensioreguligo sen ŝarĝo (elektro) feszültségszabályozás terhelés-mentesítés 

mellett (villamosság) terhelés nélkül 
7342 01 

7343. ŝpurmezurilo = 3000 nyomtávmérő készülék 7343 41 
7344. nivelilo mérőléc 7344 41 
7345. Unuecaj Reguloj por la Kontrakto pri la 

Internacia Fervoja Transporto de Varoj; CÍM  
= 2093 

Vasúti Árufuvarozásról szóló Nemzetközi 
Egyezmény; CIM 

7345 22, 35, 50 

7346. Unuecaj Reguloj por ka Kontrakto pri la 
Internacia Transporto de Pasaĝeroj kaj Bagaĝoj; 
CIV = 2094 

Vasúti Személy- és Poggyász-fuvarozásról szóló 
Nemzetközi Egyezmény; CIV 

7346 21, 35, 50 

7347. Reglamento pri Internacia Fervoja Transporto 
de Ekspres-varoj; RIEx 

Expresszáruk Fuvarozásáról szóló Nemzetközi 
Szabályzat; RIEx 

7347 22, 50 

7348. Reglamento pri Internacia Fervoja Transporto 
de Kontenero; RICo = 7356 

Szállítótartályok Fuvarozásáról szóló 
Nemzetközi Szabályzat; RICo 

7348 22, 50, 70 

7349. Reglamento pri Internacia Fervoja Transporto 
de Danĝeraj Varoj; RID 

Nemzetközi Előírások a Veszélyes Áruk 
Vasúton Történő Szállítására; RID 

7349 23, 35, 50 

7350. Reglamento pri Internacia Fervoja Transporto 
de Privataj Vagonoj; RIP = 7357 

Magánkocsik Vasúti Fuvarozásáról szóló 
Nemzetközi Szabályzat; RIP 

7350 22, 35, 70 

7351. interfervoja kontoreguligo = 5911 kölcsönös elszámolás (vasútak között) 7351 70 
7352. interkonsento pri regula frajtpagoprokrasto ??? 

interkonsento pri la prokrasto de frajto 
fuvardíj hitelezési eljárás 7352 12 

7353. Reglamento pri Reciproka Uzado de Pasaĝer- 
kaj Bagaĝvagonoj en Internacia Trafiko; RIC 

Szabályzat Személy- és Poggyászkocsik 
Kölcsönös Használatára Nemzetközi 
Forgalomban; RIC 

7353 21, 35, 70 

7354. Reglamento pri Reciproka Uzado de 
Varvagonoj en Internacia Trafiko; RIV 

Szabályzat Teherkocsik (Raksze-rek, 
Rakodólapok, Konténerek)  Kölcsönös 
Használatára Nemzet-közi Forgalomban; RIV 

7354 22, 35, 70 

7355. reglamento pri ekspluatado üzemi szabályzat; üzletrend-tartás 7355 23 
7356. Reglamento pri Internacia Fervoja Transporto 

de Konteneroj; RICo= 7348 
Szállítótartályok Fuvarozásáról szóló 
Nemzetközi Szabályzat; RICo 

7356 22, 50, 70 

7357. Reglamento pri Internacia Fervoja Transporto 
de Privataj Vagonoj; RIP = 7350 

Magánkocsik Vasúti Fuvarozásáról szóló 
Nemzetközi Szabályzat; RIP 

7357 22, 35, 70 

7358. reguligo de kontestafero káreset elintézése 7358 10, 50 
7359. trajnveturigaj deĵorinstrukcioj forgalmi utasítás 7359 23 
7360. reglamento pri konstruado kaj ekspluatado de 

fervojoj 
vasúti építési és üzemi szabályzat 7360 50 

7361. reglamento pri transportoj per fervojo vasúti üzletszabályzat 7361 50 
7362. sekurecreglamento biztonsági előírások 7362 23 
7363. deĵorreglamento szolgálati szabályzat 7363 60 
7364. reglamento pri la signalaro jelzési utasítás 7364 23, 42 
7365. Unueca Reglamento pri Internacia Fervoja 

Transporto de Ekspresvaroj; TIEx 
Nemzetközi Vasúti Expresszáru Fuvarozásról 
szóló Egységes Szabályzat; TIEx 

7365 22, 50 

7366. reguligilo de bremso-stangaro fékrudazat állító 7366 30 
7367. garnado per kusinetalojo (kusinetoj) = 4243 fehérfém kiöntés; bélelés (csúszóágyé) 7367 01, 30 
7368. kontaktlinea streĉado felsővezeték utánfeszítás 7368 44 
7369. kontaktlinea streĉado per pezaĵoj felsővezeték utánfeszítés súlyokkal 7369 44 
7370. kontaktlinea streĉado per risorto felsővezeték rugós utánfeszítés 7370 44 
7371. reguligilo szabályozó (berendezés) 7371 01 
7372. trajntrafikdisponanto = 2735 menetirányító; diszpécser 7372 20 
7373. reguligilo glitvalva = 5631 ??? tolattyús szabályozó 7373 32 
7374. reguliga ĉefhorloĝo = 4526 főóra; vezérlő óra; központi óra 7374 23, 40 
7375. aŭtomata kompresor-reguligilo önműködő kompresszorszabályozó 7375 31 
7376. aŭtomata lumigregulilo önműködő világításszabályozó 7376 30 
7377. termostato = 8794 termosztát; önműködő hőfokszabályozó; 

hőszabályozó 
7377 01 

7378. centrifuga reguligilo centrifugál szabályozó 7378 01 
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7379. aŭtomata reostato = 7764 ??? 
aŭtomata ekscitoreguliga reostato; 
ekscitoreguligilo 

mezőszabályozó; gerjesztésszabályozó 
(automata) 

7379 33, 34 

7380. hejtadregulilo fűtésszabályozó; gőzfűtési nyomásszabályozó 
szelep 

7380 01, 30 

7381. bremsadforta reguligilo = 7387 fékerő szabályozó 7381 30 
7382. frekvencoregulilo frekvenciaszabályzó 7382 01 
7383. premoreguligilo = 5369, 7385 túlnyomás csökkentő; nyomásszabályozó 7383 01 
7384. elfazigilo; defazigilo, fazĝustigilo = 2548 ??? fázistoló; fázisszabályozó 7384 01 
7385. premoreguligilo = 5369, 7383 túlnyomás csökkentő; nyomásszabályozó 7385 01 
7386. bremsoprem-regulilo sur radakslagro féknyomás szabályozó a csapágyakon 7386 30 
7387. bremsadforta reguligilo = 7381 fékerő szabályozó 7387 30 
7388. tensioregulilo feszültségszabályozó 7388 01 
7389. termostata reguligilo termosztatikus szabályozó; hőfokstabilizátor; 

környezethőérzékelő szabályozó 
7389 01 

7390. rotaciregulilo (motoro) fordulatszám szabályozó 7390 01 
7391. trajntrafikregado = 2736 irányítás; szabályozás; menetirányítási rendszer; 

üzemirá-nyítási rendszer 
7391 20 

7392. aŭtomata hejtadregulado önműködő fűtésszabályozás 7392 30 
7393. aŭtomata lumigregulado önműködő világításszabályozás 7393 30 
7394. frekvencoŝanĝa reguligo szabályozás frekvencia változtatással 7394 33, 34 
7395. tensiovariiga reguligo szabályozás feszültségváltoztatással 7395 33, 34 
7396. reostata reguligo ellenállás szabályozás 7396 33, 34 
7397. radiofonia trajnregado vonatirányítás rádióval 7397 20, 43 
7398. garni kusinetojn per alojo csapágyat kiönteni 7398 30 
7399. plialtiga kromvando (karbujo de tendro) szénládatartó (szerkocsi) 7399 32 
7400. re-registrado de sendaĵo (internacia trafiko) küldemény újboli kezelése; küldemény 

átrovatolása (nemzetközi forgalom) 
7400 12, 22 

7401. protekta reĵeto (interna sekureco) biztonsági visszautasítás (veszélyeztetést, 
kockázatot kizáró eljárás) 

7401 42 

7402. prokrastita ankrofalo (relajso) horgonyleesés késleltetése; késleltetett leesésű 
jelfogó; elengedésre késleltetett fegyverzet  

7402 01 

7403. relajso (elektra, pneŭmata) jelfogó (villamos, pneumatikus) 7403 01 
7404. trakciilŝanĝo = 1382, 1388, 3002, 7462 mozdonycsere 7404 20, 31 
7405. lokomotivŝanĝa stacio = 4223, 6471 mozdonyváltó állomás 7405 20, 31 
7406. atendotrakaro (trakciiloj) = 3653, 4378, 4382 várakozó vágányok (mozdony)  

??? várakoztató, tároló vágányok 
7406 41 

7407. akcela relajso léptető jelfogo ??? (Teljesen más funkicóval a 
42-nél általánosan használt, ezért a 
„fokozatkapcsoló jelfogó” jobb lenne.) 

7407 01 
31, 33, 34 

7408. prokraste aga relajso = 2401 időzített kioldó; késleltetett kioldó; 
időkikapcsolású jelfogó 

7408 01 

7409. tujaga relajso = 2402 gyorskioldó (relé, jelfogó) 7409 01 
7410. amplifa relajso erősítő jelfogó 7410 01 
7411. relajso kontraŭ ruliĝglitado csúszásgátló relé 7411 31 
7412. vokrelajso hívó jelfogó 7412 43 
7413. baskula relajso billenő jelfogó; átkapcsoló jelfogó 7413 01 
7414. servomekanika relajso vezérlő jelfogó; működtető jelfogó 7414 01 
7415. centrifuga relajso = 7429 centrifugál jelfogó 7415 01 
7416. rega relajso vezér(lő) jelfogó 7416 01 
7417. relkomutila regrelajso váltóállító jelfogó 7417 42 
7418. trakliberec-kontrola relajso vágány szabaddá válását jelző jelfogó; 

vágányfoglaltságmutató jelfogó; 
 (Ĉu kiel 7468???) 

7418 42 

7419. kurentointerrompa relajso áramszakítást jelző jelfogó 7419 01, 34 
7420. alternkurenta relajso váltakozó áramú jelfogó 7420 01 
7421. kontinukurenta relajso egyenáramú jelfogó 7421 01 
7422. ekfunkciiga relajso; elklikiga relajso kioldó jelfogó 7422 01 
7423. startrelajso indító jelfogó; indítórelé 7423 01, 33, 34 
7424. anoncorelajso pri ŝarĝmalegaleco egyenlőtlen terhelést jelző jelfogó, aszimmetria 

jelfogó 
7424 01 

7425. lozigrelajso (bremso) fékoldó relé 7425 30 



 
 
 

1

7426. dufaza relajso; dubobena relajso kéttekercses jelfogó 7426 42 
7427. diferenciala relajso differenciál jelfogó; különbözeti jelfogó 7427 01 
7428. ŝtopila relajso dugaszolható jelfogó 7428 01 
7429. centrifuga relajso = 7415 centrifugál jelfogó 7429 01 
7430. frekvenca relajso frekvencia jelfogó 7430 01 
7431. impulsa relajso = 7440 impulzusjelfogó; léptető jelfogó 7431 01 
7432. indukta relajso ??? indukciós jelfogó ??? 7432 01 
7433. interrelajso közbenső jelfogó; segédjelfogó 7433 01 
7434. blokadrelajso blokk jelfogó; vonali jelfogó 7434 01 
7435. maksimumkurenta relajso túláram jelfogó; maximum jelfogó 7435 01 
7436. minimumkurenta relajso minimum jelfogó ??? 7436 01 
7437. terkonektokontrola relajso földzárlat(ellenörző) jelfogó 7437 01 
7438. nesekurec(plenum)a relajso = 7465 jelfogó vasútbiztonsági követelmény nélkül 7438 42 
7439. palpilrelajso (dukurenta lokomotivo) kiválasztó jelfogó; áramrendszert érzékelő relé 

(többáramnemű mozdony) 
7439 34 

7440. impulsa relajso = 7431 impulzusjelfogó; léptető jelfogó 7440 01 
7441. personalŝanĝo; skipalterno személyzetváltás 7441 20, 60 
7442. fotoelektra relajso fényjelfogó; fotoelektromos jelfogó 7442 01 
7443. pneŭmata relajso pneumatikus jelfogó (távirányítás) 7443 01, 30 
7444. polarigita relajso polarizált jelfogó; sarkított jelfogó; előmág-

nesezett jelfogó 
7444 01 

7445. pontrelajso áthidaló jelfogó (??? közvetítő jelfogó) 7445 42 
7446. protektorelajso védő jelfogó; túlfeszültség ellen védő jelfogó 7446 01 
7447. signalilkontrola relajso jelzőellenőrző jelfogó; fényellenőrző jelfogó 7447 42 
7448. prokraste aga relajso = 7456, 7459 időjelfogó; késleltetett jelfogó; időzíthető jelfogó 7448 01 
7449. ŝaltrelajso erősáramú bontójelfogó; váltóállító motor 

árammegszakító relé 
7449 01 

7450. sekureca relajso biztonsági jelfogó; elsőosztályú jelfogó 7450 42 
7451. selektiva relajso szelektív jelfogó; frekvencia érzékeny jelfogó 7451 01 
7452. bremsadrelajso fékrelé; fékkontaktor 7452 30 
7453. ŝuntorelajso söntkontaktor; söntrelé 7453 33, 34 
7454. superŝarĝa relajso (elektraj motoroj) túláramvédelmi relé; vontatómotor túlterheltségi 

jelfogó (villamos vontatás) 
7454 01, 33, 34 

7455. rapidometro-relajso = 7467 túlfordulatnál működő relé; túlfordulat védelem 7455 30 
7456. prokraste aga relajso = 7448, 7459 időjelfogó; késleltetett jelfogó; időzíthető jelfogó 7456 01 
7457. altirprokrasta relajso késleltetett meghúzású jelfogó 7457 01 
7458. defalprokrasta relajso késleltetett kioldású; ejtéskésleltetett jelfogó 7458 01 
7459. prokraste aga relajso = 7448, 7456 időjelfogó; késleltetett jelfogó; időzíthető jelfogó 7459 01 
7460. tensia relajso ??? (Ĉu tensiokontrola?) feszültség jelfogó ??? 7460 01, 33, 34 
7461. trakciilparkejo mozdonydepó; vontatási kirendeltség 7461 31, 40 
7462. trakciilŝanĝo = 1382, 1388, 3002, 7404 mozdonycsere 7462 20, 31 
7463. provizŝanĝa relajso átkapcsoló jelfogó 7463 01 
7464. tripozicia relajso háromállású jelfogó 7464 42 
7465. nesekurec(plenum)a relajso = 7438 jelfogó vasútbiztonsági követelmény nélkül 7465 42 
7466. unufaza relajso; unubobena relajso ??? egytekercses jelfogó 7466 42 
7467. rapidometro-relajso = 7455 túlfordulatnál működő relé; túlfordulat védelem 7467 30 
7468. trakrelajso vágányjelfogó; (Ĉu kiel 7418???) 

szigeteltsínjelfogó 
7468 42 

7469. impulskurenta relajso impulzuskövető vágányjelfogó 7469 42 
7470. rekta komunikiĝo közvetlen összeköttetés 7470 10, 20 
7471. fervoj-interligo = 4993 vasúti összeköttetés 7471 10, 20, 40 
7472. longdistanca komunikiĝo távolsági összeköttetés 7472 11, 21 
7473. trafikokomunikiĝo forgalmi összaköttetés; közlekedési kapcsolat 7473 10, 20 
7474. interurba rapidtrafiko = 7477 városok közötti összeköttetések; Intercity 

összeköttetések 
7474 11, 21 

7475. internaciaj komunikiĝoj nemzetközi összeköttetések 7475 10, 20 
7476. interregionaj komunikiĝoj távolsági összeköttetések; földrajzi körzetek 

közötti öszzeköttetések 
7476 10, 20 

7477. interurba rapidtrafiko = 7474 városok közötti összeköttetések; Intercity 
összeköttetések 

7477 11, 21 

7478. regionaj komunikaĵoj körzeti összeköttetés; megyei összeköttetések 7478 10, 20 
7479. renivelado de trako emelés; kiemelés (pálya, vágányzat) 7479 41 
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7480. plialtigo (de ŝosea viadukto) megemelés (műtárgyé) 7480 45 
7481. registrado de vagonnumeroj = 6476 kocsifelírás 7481 20, 30 
7482. surtrakigo = 7276, 7508 visszaemelés a vágányra; sínrehelyezés 7482 30 
7483. alvenaĵetato érkezési jegyzék; leadási jegyzék 7483 12, 22 
7484. ekspedaĵetato feladási jegyzék 7484 12, 22 
7485. etato de mankaĵoj hiányjegyzék; hiányzó áruk jelentő könyve 7485 12, 22 
7486. relkriko = 2278 vágányemelő 7486 41 
7487. vagonlisto (de trajno) = 7181 vonatterhelési kimutatás 7487 23 
7488. transitlisto átmeneti számadás; tranzitnapló 7488 12, 22 
7489. tarifaltigo díjemelés; tarifaemelés 7489 10 
7490. trakaltigo vágány kiemelése 7490 41 
7491. certigi trajnkonekson csatlakozás létesítése (…felé) 7491 20 
7492. aŭtomata ŝtop- kaj niveladmaŝino = 1017 vágányszabályozógép; szintező aláverőgép; 

automata szintező aláverőgép 
7492 41 

7493. restaĵo (varoj; vagonoj) maradvány (áru, teherkocsi) 7493 12, 22 
7494. reordigo de trajnelementoj vonatátrendezés 7494 20 
7495. reforĝado de relsplinto heveder átpréselése; heveder átkovácsolása 7495 41 
7496. taluso (ŝutaĵo) töltés; feltöltés 7496 40 
7497. terplenigaĵo töltés; földtöltés 7497 40 
7498. terŝutado feltölrés (földdel) 7498 40 
7499. sidlokremburaĵo (pasaĝervagonoj) = 4253 ülések kárpitozása 7499 30 
7500. remburse = 2056 utánvét ellenében (hitelezett szállítás) 7500 12, 70 
7501. biletpreza repago menetdíjvisszatérítés 7501 11, 70 
7502. parkado elhelyez (mozdonyszínben); leállít, letétbe helyez 

(mozdonyt) 
7502 20, 30 

7503. halo; hangaro = 4470  kocsiszín 7503 40 
7504. transdono de bagaĝo ĉe alveno útipoggyász kiszolgáltatása érkezésnél; pogy-

gyászkiadás 
7504 11, 21 

7505. transdono de bagaĝo ĉe la akceptejo útipoggyász felvétele indulásnál; pogy-
gyászfelvétel 

7505 11, 21 

7506. transdono al la adresato kiszolgáltatás; átadás az átvevőnek; átadás a 
címzettnek 

7506 10, 20 

7507. lokomotivremizo mozdonyszín 7507 40 
7508. surtrakigo = 7276, 7482 visszaemelés a vágányra; sínrehelyezés 7508 30 
7509. transdono al transport(ad)o feladás; átadás fuvarozásra 7509 12, 22 
7510. forkonduko al parktrakaro átvezetés (személyvonat szerelvényé az állomási 

érkező vágányról a tárolóba és vissza) 
7510 20 

7511. remorka vagono (motorvagonaro) mellékkocsi; közbenső kocsi; pótkocsi 7511 35 
7512. ŝoseoremorko pótkocsi; vontatott kocsi (közúti jármű) 7512 00 
7513. vagono: kondukvagono = 7515 vezérlőkocsi 7513 35 
7514. intera remorka vagono (de motorvagonaro) közbenső kocsi 7514 35 
7515. vagono: kondukvagono = 7513 vezérlőkocsi 7515 35 
7516. vagonportanta ŝoseoremorko teherkocsiszállító közúti targonca 7516 35 
7517. duonremorko (por feruta transporto) = 7962 vasúti-közúti nyerges pótkocsi 7517 22, 35 
7518. trakcio; trenmovigo de trajno = 8956 vonattovábbítás; vontatás 7518 20, 30 
7519. relinterŝanĝado síncsere 7519 41 
7520. plenigado (bremso) feltöltés (fék) 7520 30 
7521. sabloprovizado = 7200 feltöltés homokkal; homokkészletek, homoktar-

tályok feltöltése 
7521 31 

7522. rendimento hasznos teljesítmény; hatásfok 7522 00 
7523. kaldron(eg)a povumo kazánteljesítmény 7523 32 
7524. ĉehoka trenpovumo vonóerő a vonóhorgon; vonóteljesítmény 7524 31 
7525. ĉeradronda povumo = 6958 teljesítmény a nyomkarimán 7525 31 
7526. termika rendimento hőhatásfok; termikus hatásfok 7526 01 
7527. efikeco de la bremsostangaro fékrudazat hatásfoka 7527 30 
7528. efikeco de energiotransmisio erőátvitel hatásfoka 7528 31 
7529. plirezistigo de ŝpaloj = 1968 aljak pántolása; aljak megmunkálása 7529 41 
7530. pliampleksigo de trajno; plifortigo de trajno  

= 3845 
vonatmegerősítés 7530 20 

7531. antaŭlokomotivo; kromlokomotivo = 5234 előfogat; előfogati mozdony 7531 20, 31 
7532. ĉasiostego = 454 ??? feszítőmű ??? 7532 30 
7533. helppuŝada lokomotivo = 5226, 5235, 6754 segélymozdony (tolómozdony) 7533 20, 31 
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7534. aersnufa valvo szippantószelep; légtelenítő szelep 7534 01 
7535. balastrenovigo ágyazat felújítása 7535 41 
7536. trakrenovigo vágányfelújítás 7536 41 
7537. trak- kaj balastrenovigo vágány és ágyazat átépítése, felújítása 7537 41 
7538. modernigo; renovigo korszerűsítés; helyreállítás 7538 30, 40 
7539. numerad-ŝanĝo átszámozás; számváltozás 7539 30 
7540. veturdirekta inversigo (vaporlokomotivo)  

= 1384 
menetirányváltás; átkormányozás (gőzüzemnél) 7540 31 

7541. komutado de trakforko ??? váltót átállít ??? kitérő≠váltó 7541 23, 41 
7542. inversigi vaporfluon = 796 ellengőzt adni 7542 32 
7543. laŭbezona riparado alkalmi javítás; szükség szerinti javítás 7543 30, 40 
7544. regula riparado; kuranta riparado futójavítás; helyreállítás; folyó, rendszeres javítás 7544 30, 40 
7545. prokrastita bontenado elhalasztott javítás 7545 30 
7546. rapida riparado gyorsjavítás 7546 30 
7547. urĝoriparado javítás sűrgősség esetén (rendkívüli esemény) 7547 01, 30, 40 
7548. distribu-framo (elektro) = 1515, 2862 elosztó; elosztóállvány (villamosság) 7548 01 
7549. varvagon-distribuisto kocsiintéző 7549 22, 35, 60 
7550. ŝarĝodistribuo terheléselosztás; terhelés kiegyenlítése 7550 22, 35 
7551. interna subdivido de vagonkesto = 1865 kocsiszekrény belső felosztása 7551 30 
7552. vakvagon-distribuo = 7554 teherkocsi elosztás; üres kocsik elosztása 7552 22, 35 
7553. frajtodispartigo fuvardíj elosztás 7553 12, 70 
7554. vakvagon-distribuo = 7552 teherkocsi elosztás; üres kocsik elosztása 7554 22, 35 
7555. markado de traktraceo vágánykitűzés 7555 41 
7556. ŝpaloreborado talpfa újrafúrása (átszegelése) 7556 41 
7557. nivelomarko magassági jel 7557 41 
7558. ripetilo ??? indikilo visszajelentő 7558 42, 43 
7559. blokadindikila ripetilo blokkismétlő 7559 42 
7560. kontrolripetilo de signalillumo ???  

kontrollumo de signalilo (lampo kerosena sur 
mekanika signalilo) 

fényvisszajelentő lámpa; ??? mechanikus jelző 
petróleumlámpájának ellenőrző fénye 

7560 42 

7561. kondukisteja signalkomunikado = 2804 jelzésismétlés a vezetőfülkében; sátorjelző; 
mozdony-sátorjelző; jelfeladás 

7561 30, 42 

7562. renovigo de ŝpalsidejo talpfa felfekvésének felcsákányozása (fellazítása) 
??? alj, keresztalj (beton is) 

7562 41 

7563. laminatada refaldo (relalmo) síngyűrődés (síngerinc) 7563 41 
7564. itinerdeturnado elterelés (forgalomé) 7564 20 
7565. sekureckonekto (signalado) biztonsági kapcsolás (biztosítóberendezés) 7565 42 
7566. trafiktranslokado forgalom átterelése; forgalom átirányítása  7566 10, 20 
7567. alonĝo de sidloko lábszártámasz; lábszártartó 7567 30 
7568. piedapogilo lábtámasz 7568 30 
7569. reimputado (kontado) vissz-számla; megterhelés; visszarovatolás 

(könyvelés) 
7569 70 

7570. renormaligo de veturrapido rendes menetsebesség újrafelvétele; felgyorsulás 
a sebességkorlátozás után 

7570 23 

7571. reprofiligo (radringo) újraesztergálás; profilírozás (kerékabroncs) 7571 30 
7572. reprofiligo (relo) sínfelújítás 7572 41 
7573. readzado (ŝpalo) utánvályolás; utánkapacsolás (alj) 7573 40 
7574. fervojentrepreno; fervojo = 90, 1567 vasút; vasúthálózat; vasútigazgatás 7574 00 
7575. aliĝinta fervojo; membrofervojo részes vasút 7575 10 
7576. urba fervojreto elővárosi gyorsvasút hálózat  7576 00 
7577. enveturila elektroreto = 7587 fedélzeti villamos hálózat 7577 30 
7578. transdona fervojo = 1570 átadó vasút; kiléptető vasút 7578 10 
7579. transprena fervojo = 1572 átvevő vasút 7579 10 
7580. kvitiganta fervojo = 1573 elszámolásért felelős vasút 7580 70 
7581. fervojreto = 7593, 7594 vasúti hálózat; vágányhálózat 7581 40 
7582. trakcikurenta reto villamos felsővezeték hálózat 7582 44 
7583. kreditora fervojo hitelező vasút 7583 70 
7584. debitora fervojo tartozó vasút 7584 70 
7585. ekspedfervojo = 1576, 7589 feladási vasút 7585 10 
7586. celfervojo = 1575 rendeltetési vasút; fogadó vasút 7586 10 
7587. enveturila elektroreto = 7577 fedélzeti villamos hálózat 7587 30 
7588. publika elektroreto = 7608, 7907 helyi közüzemi elektromos hálózat 7588 01 
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7589. ekspedfervojo = 1576, 7585 feladási vasút 7589 10 
7590. regiona metroo = 5562 gyorsvasút; városi gyorsvasút 7590 00 
7591. emisia fervojo kiadó vasút 7591 10, 70 
7592. uzata reto igénybevett vasút; használt vasút 7592 10, 20, 50 
7593. fervojreto = 7581, 7594 vasúti hálózat; vágányhálózat 7593 40 
7594. fervojreto = 7581, 7593 vasúti hálózat; vágányhálózat 7594 40 
7595. afergvidata fervojo = 1577 ügyvivő vasút 7595 10 
7596. enmatrikuliga fervojo = 1578 beállító vasút 7596 10, 70 
7597. klienta fervojinstalaĵo = 1579 iparvasút (sajátcélú vasút F2/1.2.92.) 7597 00 
7598. peranta fervojo (por reguligo) köztes vasút (elszámolásnál) 7598 70 
7599. transitfervojo = 1582, 1598, 7613 tranzitvasút; közbenső vasút 7599 10 
7600. najbara fervojo = 1584 szomszédos vasút 7600 00 
7601. fajnmaŝa fervojreto hurkolt hálózat; rácsos hálózat (vasúti villamos 

elosztórendszer) 
7601 00 

7602. membrofervojo tagvasút 7602 00 
7603. fervoja miniaturo = 1586, 1588 ??? = 9125 modellvasút; miniatűr vasút 7603 10 
7604. mineja tramvojo = 1587 bányavonat, bányavasút  7604 00 
7605. prezida fervojo elnöklő vasút 7605 00 
7606. ĉefa fervojreto (SNCF) törzsvonal hálózat (SNCF-nél: Párizs elővárosi 

hálózata nélkül) 
7606 00 

7607. proprieta fervojo = 1592  tulajdonos vasút 7607 30, 50, 70 
7608. publika elektroreto = 7588, 7907 helyi közüzemi elektromos hálózat  7608 01 
7609. postulanta fervojo követelő vasút 7609 00 
7610. responsa fervojo felelős vasút; szavatosságra kötelezett vasút 7610 00 
7611. regiona fervojreto mellékvonal hálózat; mellékvonalak 7611 00 
7612. fervojserva telefonreto távválasztós vasúti távközlő hálózat, önműködő 

vasútüzemi telefon hálózat 
7612 43 

7613. transitfervojo = 1582, 1598, 7599 tranzitvasút; közbenső vasút 7613 10 
7614. utiliganta fervojo = 115 felhasználó vasút 7614 10, 70 
7615. sidlokrezervado = 5151 helybiztosítás; helyfoglalás 7615 11, 21 
7616. elektronika (sid)lokrezervado önműködő helybiztosítás; elektronikus 

helybiztosítás 
7616 11, 21 

7617. deviga (sid)lokrezervado kötelező helybiztosítás 7617 11, 21 
7618. rezervostoko tartalék jármű; készenléti jármű ??? 7618 30 
7619. personalrezervo tartalék személyzet 7619 60 
7620. loka rezervo (trakveturiloj) helyi üzemi tartalék (gördülőanyag) 7620 20, 30 
7621. rezervodeklaro ĉe liverado (varoj) = 7623 fenntartások az áru fogadásánál; kikötések az 

áru fogadásánál 
7621 12, 50 

7622. rezervodeklaro ĉe ekspedado fenntartások az áru felvételekor; kikötések az 
áru felvételekor 

7622 12, 50 

7623. rezervodeklaro ĉe liverado (varoj) = 7621 fenntartások az áru fogadásánál; kikötések az 
áru fogadásánál 

7623 12, 50 

7624. rezervujo tartály 7624 01 
7625. vagono: cisternvagono = 1690, 10012, 10127 tartálykocsi 7625 35 
7626. premaerujo (bremso) légtartály (légnyomásos fék) 7626 30 
7627. helpaerujo (bremso) = 7629 segédlégtartály (légnyomásos fék) 7627 30 
7628. ĉefaerujo (bremso) = 7636 főlégtartály (légnyomásos fék) 7628 30 
7629. helpaerujo (bremso) = 7627 segédlégtartály (légnyomásos fék) 7629 30 
7630. brulaĵujo üzemanyag tartály 7630 30, 40 
7631. rega ĉefaerujo (bremso) vezérlőlevegő tartály (légnyomásos fék) 7631 30 
7632. akvujo víztartály 7632 01 
7633. kompensa rezervujo (bremso) = 7637 kiegyenlítő tartály (fék) 7633 30 
7634. bremsaerujo féktartály; légféktartály 7634 30 
7635. oleujo olajtartály 7635 01 
7636. ĉefaerujo (bremso) = 7628 főlégtartály (légnyomásos fék) 7636 30 
7637. kompensa rezervujo (bremso) = 7633 kiegyenlítő tartály (fék) 7637 30 
7638. danĝerbremsa rezervujo gyorsfék tartály 7638 30 
7639. vakuujo (vakua bremso) vákuumtartály (légűrfék, vákuumfék) 7639 30 
7640. deĵorrezidejo szolgálati hely; munkahely 7640 60 
7641. elektra rezistilo (konsistero) villamos ellenállás (alkatrész) 7641 01 
7642. mekanika rezisteco mechanikai szilárdság 7642 01 
7643. ruliĝorezisteco (veturilo) = 7674 gördülési ellenállás 7643 20, 30 
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7644. aldona rezistilo (elektro) előtét ellenállás (villamosság) 7644 01 
7645. amortiza rezistilo (elektro) csillapító ellenállás (villamosság) 7645 01 
7646. glacovarmiga rezistilo ablakfűtő ellenállás 7646 30 
7647. ŝraŭbkuplila limforto = 5108 csavarkapocs legnagyobb terhelhetősége 7647 30 
7648. veturrezisteco = 3095 menetellenállás ??? légellenállás 7648 30 
7649. rezisteco kontraŭ trakrampado sínvándorlással (elmozdulással) szembeni 

ellenál-lás 
7649 41 

7650. rezisteco kontraŭ laŭlongaj skuoj hosszirányú ütközési szilárdság 7650 30 
7651. rezisteco kontraŭ ĉizoj nyírószilárdság; csúsztató szilárdság 7651 01 
7652. dielektra rezisteco; = 7766 dielektra rezistanco átütési szilárdság; dielektromos szilárdság; 

szigetelési ellenállás 
7652 01 

7653. kunprema rezisteco nyomószilárdság 7653 01, 30 
7654. kontraŭkoroda rezisteco korrózióállóság 7654 01 
7655. rezisteco kontraŭ ekmovo (aŭ starto) indulási ellenállás 7655 20, 30 
7656. starta reostato indító ellenállás (villamosság) 7656 01, 34 
7657. ŝunto mellékáramköri ellenállás; söntellenállás 7657 01 
7658. tera rezistanco = 7672 földellenállás ??? földelési ellenállás 7658 42, 44 
7659. enkurba rezist(ec)o ívellenállás 7659 20, 30 
7660. kontraŭascenda rezist(ec)o emelkedési ellenállás 7660 20, 30 
7661. daŭra rezisteco = 5107, 7663 kifáradási határ; tartós szilárdság ??? 7661 01 
7662. ekscita rezistilo gerjesztő ellenállás 7662 01 
7663. daŭra rezisteco = 5107, 7661 kifáradási határ; tartós szilárdság ??? 7663 01 
7664. kontraŭkuspa rezisteco kihajlási ellenállás; kihajlási szilárdság 7664 01 
7665. kontraŭfleksa rezisteco hajlító ellenállás; hajlító szilárdság 7665 01 
7666. rezisteco kontraŭ deformstreno tartós folyási határ 7666 01 
7667. bremsadrezisto fékezési ellenállás 7667 31 
7668. kontraŭglita rezisteco csúszással szembeni ellenállás 7668 30 
7669. indukta rezisteco; induktanco; indukta 

rezistanco 
induktív ellenállás; induktancia 7669 01 

7670. flanka rezisteco oldalellenállás; keresztirányú ellenállás 7670 41 
7671. elektra rezistanco ohmos ellenállás; ohmikus ellenállás 7671 01 
7672. tera rezistanco = 7658 földellenállás ??? földelési ellenállás 7672 42, 44 
7673. rezisteco kontraŭ kverŝovo vágány ellenállása keresztirányú eltolással 

szemben 
7673 41 

7674. ruliĝorezisteco (veturilo) = 7643 gördülési ellenállás 7674 20, 30 
7675. ŝuntorezisteco; ŝuntrezistanco mellékáramköri ellenállás; söntellenállás 7675 33, 34 
7676. tordrezisteco csavarószilárdság; torziós szilárdság 7676 01 
7677. rezisteco kontraŭ tir(stren)o húzószilárdság; szakítószilárdság 7677 01 
7678. transira rezistanco ??? kontaktrezistanco átmeneti ellenállás (pl. két érintkező között) ??? 7678 34 
7679. rezisteco kontraŭ triviĝo kopási szilárdság; koptató szilárdság; 

kopásállóság 
7679 01 

7680. fraŭdpasaĝero = 3952 potyautas; menetjegy csaló 7680 10 
7681. niveldiferenco ĉe reljuntoj illesztési lépcső; ütközési lépcső (sínillesztésnél) 7681 30, 41 
7682. ŝpurmallarĝiĝo = 7747, 7748 ??? –ig- nyomszűkítés; nyomtáv szűkítés  

??? nyomszűkülés 
7682 41 

7683. risorto rugó 7683 01 
7684. ŝtala risorto acélrugó 7684 01 
7685. ŝtal-kaŭĉuka risorto gumifémes rugó 7685 01 
7686. elstrenita risorto; senforta risorto üllepedett rugó 7686 30 
7687. haltiga risorto; sekurecrisorto biztosítórugó; zárórugó; rögzítőrugó 7687 01 
7688. ringorisorto gyűrűrugó 7688 30 
7689. helicorisorto = 7696, 7698 csavarrugó; tekercsrugó; spirálrugó 7689 01 
7690. kaŭĉuka risorto gumirugó 7690 01 
7691. puŝrisorto ??? bufrorisorto ütközőrugó 7691 30 
7692. konika helicorisorto = 7697, 7713 kúpos tekercsrugó; tekercsrugó; evolútrugó 7692 30 
7693. diskrisorto tárcsarugó; tányérrugó 7693 01 
7694. elipsoida risorto = 7702 elliptikus rugó; lemezes ikerrugó; himbarugó 7694 30 
7695. suspensia lamenrisorto = 7699, 7700, 7708, 

7712 
laprugó; lemezes hordrugó; lemezrugó 7695 30 

7696. helicorisorto = 7689, 7698 csavarrugó; tekercsrugó; spirálrugó 7696 01 
7697. konika helicorisorto = 7692, 7713 kúpos tekercsrugó; tekercsrugó; evolútrugó 7697 30 
7698. helicorisorto = 7689, 796 csavarrugó; tekercsrugó; spi-rálrugó 7698 01 
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7699. suspensia lamenrisorto = 7695, 7700, 7708, 
7712 

laprugó; lemezes hordrugó; lemezrugó 7699 30 

7700. suspensia lamenrisorto = 7695, 7699, 7708, 
7712 

laprugó; lemezes hordrugó; lemezrugó 7700 30 

7701. parabola risorto parabolarugó 7701 30 
7702. elipsoida risorto = 7694 elliptikus rugó; lemezes ikerrugó; himbarugó 7702 30 
7703. pneŭmata risorto légrugó 7703 30 
7704. retrotira risorto visszaállító rugó; visszahúzó rugó 7704 01 
7705. retrotira risorto de la bremsostangaro rudazatvisszaállító rugó (fék) 7705 30 
7706. valvorisorto szeleprugó 7706 01 
7707. suspensia risorto hordrugó 7707 30 
7708. suspensia lamenrisorto = 7695, 7699, 7700, 

7712 
laprugó; lemezes hordrugó; lemezrugó 7708 30 

7709. bufrorisorto ütközőrugó 7709 30 
7710. streĉorisorto feszítő rugó 7710 01 
7711. risorto: trakcia risorto vonókészülék rugó 7711 30 
7712. suspensia lamenrisorto = 7695, 7699, 7700, 

7708 
laprugó; lemezes hordrugó; lemezrugó 7712 30 

7713. konika helicorisorto = 7692, 7697 kúpos tekercsrugó; tekercsrugó; evolút rugó 7713 30 
7714. disponebla trakveturilaro rendelkezésre álló teherkocsi állomány 

(kocsielosztás) 
7714 22, 35 

7715. manĝoservado (entrajna) = 8080 étkezőszolgálat; vendéglátó szolgálat 7715 11 
7716. ĉesidloka manĝoservado = 8079, 8081 étkezés az ülőhelyen; ételfelszolgálás az 

ülőhelyen 
7716 11 

7717. redisponigo (malplena varvagono) teherkocsivisszaadás 7717 22, 35 
7718. reduktita limprofilo = 4099 szűkített űrszelvény; űrszelvény hiány 7718 40 
7719. transportrestriktoj fuvarozási korlátozás 7719 20 
7720. ekspluatada rezuldo működési eredmény 7720 70 
7721. intera superhejtado = 8433, 8434 közbenső túlhevítés 7721 32 
7722. kun malfruiĝo; malfruiĝinta késett 7722 20 
7723. kreskanta malfuiĝo késésnövekedés; halmozott késés; összegyűjtött 

késés 
7723 20 

7724. malfruo en liverado késedelmes kiszolgáltatás; kiszolgáltatási késede-
lem; fuvarozási határidő túllépése 

7724 12, 22 

7725. trajnmalfruiĝo vonatkésés 7725 20 
7726. retenenda en la destinstacio visszatartani a rendeltetési állomáson 

(valamilyen célból) 
7726 12, 22 

7727. reteno (varoj; trajno) visszatartás (áru, vonat) 7727 12, 20 
7728. perioda kaldronekzameno (restampado) kazán üzembentartási engedélyét megújítani; 

felújító kazánvizsgálat 
7728 32 

7729. eltrajnigi (pasaĝervagonon, varvagonon) = 2708 kisoroz (kocsit) 7729 20, 30 
7730. kvitig-akcepti transportleteron fuvarlevelet kiváltani 7730 12, 50 
7731. vojaĝo reen = 9964 visszatérés; visszautazás  7731 21 
7732. resendite visszatérés; visszaállás; visszaforgás (valamilyen 

helyzetben) 
7732 00 

7733. retrosparkado (hidrargovapora rektifilo) visszagyújtás; ív-visszagyújtá (higanygőz 
egyenirányító) 

7733 01 

7734. retro(konduktata) kurento visszáram; áramvisszavezetés (pl. vontatási 
áramé) 

7734 01, 34, 44 

7735. resendo al ekspedinto vissza(küldés) a feladónak 7735 12, 22 
7736. resendo al ekspedstacio vissza(küldés) a feladási állomásra 7736 12, 22 
7737. oleorekondukilo (ringforma) = 2435 olajszóró gyűrű; olajlehúzó gyűrű 7737 01 
7738. izolita retrokonduktilo szigetelt visszatérő vezeték 7738 42, 43, 44 
7739. retrokondukto tra reloj sín-visszavezetés 7739 34, 44 
7740. invesigo de reloj sínforgatás 7740 41 
7741. forpreno (libervetura karto) visszavonás (szabadjegy, igazolvány) 7741 60 
7742. eltrajnigo (vagono) leállítás (jármű) 7742 20, 30 
7743. kolektado de biletoj (fare de biletkontrolisto) menetjegyek bevonása (a jegyvizsgáló által) 7743 11 
7744. prenakcepto de biletoj (fare de pasaĝeroj) mentjegy elvitele (az utasok által) 7744 11 
7745. kvitig-akcepto de transportletero fuvarlevél kiváltása 7745 12, 50 
7746. ĉestacia prenakcepto de varoj = 3295 áru átvétele; elszállítás (házhoz) 7746 12, 22 
7747. ŝpurmallarĝiĝo = 7682, 7748 ??? –ig- nyomszűkítés; nyomtáv szűkítés 7747 41 
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??? nyomszűkülés 
7748. ŝpurmallarĝiĝo = 7682, 7747 ??? –ig- nyomszűkítés; nyomtáv szűkítés 

??? nyomszűkülés 
7748 41 

7749. postulo de ekspedanto (itinero; tarifo) feladó előírása (fuvarozási útvonal, díjszabás) 7749 10 
7750. retroasignado (kontado) visszakönyvelés 7750 70 
7751. veturinversigebl(ec)o menetirányváltási lehetőség; toltvonati üzem 7751 30 
7752. vandotegaĵo = 4452 falburkolat (vagon) 7752 30 
7753. tunela murtegaĵo alagútburkolat 7753 45 
7754. revizio (pasaĝervagonoj) vasúti hatósági felülvizsgálat 7754 35 
7755. perioda revizio vasúti hatósági felülvizsgálat; időszakos javítás 7755 30 
7756. ĝenerala revizio hatósági felülvizsgálat; fővizsgálat 7756 30 
7757. totala revizio (katenario, signalsistemo, trako) tervszerű főjavítás (felsővezeték, biztosítóberen-

dezés, pálya) 
7757 40 

7758. interperioda revizio közbenső (felül)vizsgálat 7758 30 
7759. limigita parta revizio részlegvizsgálat 7759 30 
7760. transpasita reviziodato lejárt felülvizsgálati határidő 7760 20, 30 
7761. trakrevizio felépítmény szabályozása 7761 41 
7762. reostato szabályozható ellenállás; változtatható ellenállás; 

reosztát 
7762 01 

7763. start-reostato; ??? startiga reostato indító ellenállás (szabályozható) 7763 01, 34 
7764. aŭtomata reostato = 7379 ??? 

aŭtomata ekscitoreguliga reostato; 
ekscitoreguligilo 

mezőszabályozó; gerjesztésszabályozó  
(automata) 

7764 33, 44 

7765. rigideco merevség; keménység; rugalmat-lanság; ridegség 7765 01, 30, 41 
7766. dielektra rezisteco; = 7652 dielektra rezistanco átütési szilárdság; dielektromos szilárdság; 

szigetelési ellenállás 
7766 01 

7767. fajrostango szítóvas 7767 32 
7768. kverŝovado vágány eltolása 7768 41 
7769. trako-rektigmaŝino = 2929 vágányírányítógép 7769 41 
7770. je risko de adresato átvevő kockázata, költsége és terhe; átvevő 

kockázatára, költségére és terhére 
7770 12, 50 

7771. je risko de ekspedinto feladó kockázata, költsége és terhe; feladó 
kockázatára, költségére és terhére 

7771 12, 50 

7772. privatvagona frajtrabato = 7256 magánkocsi bérleti díj; magánkocsi használatáért 
fizetett kedvezményes díj ??? 

7772 12 

7773. relvojnajbaro vasútvonal menti ingatlanok tulajdonosai 7773 00 
7774. ferma krano (bremso) levegőelzáró váltó (fék) 7774 30 
7775. reĝimŝanĝa krano (bremso) átállító váltó (fék) 7775 30 
7776. provkrano (bremso) vizsgálócsap; prócsap (fék) 7776 35 
7777. valvo de senpera bremso nem önműködő (kiegészítő) fék szelepe 7777 30 
7778. danĝerbremsa valvo vészfék szelep 7778 30 
7779. apartiga krano elzárócsap; kiiktató váltó 7779 01 
7780. provkrano (de akvonivelo) vízállás ellenörző csap; vízszint mutató csap 7780 01, 32 
7781. kondukista bremsoregvalvo mozdonyvezetői fékezőszelep 7781 30 
7782. pedalakvokrano lábcsap; pedálműködtetésü csap 7782 01 
7783. konika valvo kúpos csap; tűszelep 7783 01 
7784. vaporvalvo = 9536 gőzszelep 7784 32 
7785. ellaskrano lefolyó csap; csapoló szelep; szerkocsi vízváltó; 

ürítő váltó 
7785 01 

7786. drenila krano = 7793 iszaplebocsátó szelep; iszaplefúvató csap; lefejtő 
váltó; tisztító csap 

7786 01 

7787. cilindrodrenila krano hengervíztelenítő csap 7787 32 
7788. reguligvalvo szabályozó csap, szelep 7788 01 
7789. blovilvalvo segédfúvó gőzszelep 7789 32 
7790. trivoja krano háromállású csap; T-elosztó; háromágú csap; 

háromfuratú szelep 
7790 01, 30 

7791. danĝerbremsa valvo vészfék szelep 7791 30 
7792. kluzovalvo = 9533 tolózár; elzáró tolattyú 7792 01 
7793. drenila krano = 7786 iszaplebocsátó szelep; iszaplefúvató csap; lefejtő 

váltó; tisztító csap 
7793 01 

7794. proprarada en-/elŝipigo; RoRo = 9006, 9347 rakományszállítás hajón gördülő konténerekkel 
vagy tehergépkocsikkal együtt; RoRo forgalom 

7794 12, 22 



 
 
 

1

7795. relvojinspektado = 8927 vonalbejárás 7795 41, 60 
7796. bufra premringo ütköző nyomógyűrű 7796 30 
7797. ŝtopringo portárcsa; porgyűrű 7797 30 
7798. zumilo = 1083 zümmögő; berregő; zümmer 7798 01 
7799. malgranda unulita kupeo (litvagono) egyágyas (kisméretű) hálófülke 7799 35 
7800. cirkulado fordulat; keringés; körforgás 7800 30 
7801. vagonara cirkuldaŭro = 2965 fordulóidő 7801 20 
7802. galopa svingiĝo (veturilo) forgó mozgás a kocsiszekrény vízszintes 

tengelye körül; galoppozás; bólintás 
7802 30 

7803. serpenta svingiĝo (veturilo) forgó mozgás a kocsiszekrény függőleges 
tengelye körül; kígyózás 

7803 30 

7804. ŝancela svingiĝo (veturilo) forgó mozgás a kocsiszekrény hosszanti 
középtengelye körül; billegés; imbolygás; 
dülöngélés 

7804 30 

7805. lokomotivremizo ??? mozdonycsarnok; körfűtőház ??? 7805 31, 40 
7806. rado kerék 7806 01, 30 
7807. rado kun surmetita ringo kerék felhúzott abronccsal 7807 01 
7808. flanĝa rado kerék nyomkarimával 7808 30 
7809. Boxpok-trakciilrado (usona tipo ĉe SNCF) Boxpok kerék (csapágyra felhúzott kerék) 7809 32 
7810. diskorado = 7827, 7834 tárcsás kerék; keréktárcsa 7810 30 
7811. kuplita rado kapcsolt kerék 7811 31 
7812. dentorado fogaskerék 7812 01 
7813. trakcirado kun dentoj (lokomotivo kun dentrada 

trakcio) 
hajtó fogaskerék (fogaskerekü mozdony) 7813 31 

7814. elasta rado; pneŭmatiko gumirugózású kerék; légtömlős abroncsozású 
kerék (vasúti jármű gumikerekeken) 

7814 30 

7815. trakveturila rado vasúti kerék 7815 30 
7816. flu-gvida krono = 2218, 2873 (fiksrado de turbi-

no) 
turbina vezetőkereke; turbinavezető kerékko-
szorú; turbina adagoló szerkezete 

7816 01 

7817. libera rado szabadonfutó kerék; szabadonfutó tárcsa 7817 01, 30 
7818. gisrado kéregöntésű kerék 7818 01, 30 
7819. bremsata rado fékezett kerék 7819 30 
7820. gvidrado (veturilo sur pneŭmatikoj) vezetőkerék (vasúti jármű gumikerekeken) 7820 30 
7821. libera senflanĝa rado szabadonfutó kerék; futókerék (nyomvezetés) 7821 30 
7822. unupeca rado = 7835 monoblokk kerék 7822 30 
7823. trakcirado hajtókerék 7823 31 
7824. rado sen ringo abroncs nélküli kerék 7824 30 
7825. nebremsata rado fékezetlen kerék 7825 30 
7826. etdiametra rado kis átmérőjű kerék 7826 30 
7827. diskorado = 7810, 7834 tárcsás kerék; keréktárcsa 7827 30 
7828. portanta rado futókerék; hordozó kerék 7828 30 
7829. spokrado küllős kerék 7829 30 
7830. ŝoseoveturila rado közúti jármű kerék 7830 01 
7831. senflanĝa rado nyomkarima nélküli kerék 7831 30 
7832. sekurecrado (veturilo sur pneŭmatikoj) biztonsági kerék (vasúti jármű gumikerekeken) 7832 30 
7833. ripdiska rado bordázott keréktárcsa 7833 30 
7834. diskorado = 7810, 7827 tárcsás kerék; keréktárcsa 7834 30 
7835. unupeca rado = 7822 monoblokk kerék 7835 30 
7836. rulo (en rullagro) görgő; henger (görgőcsapágy, hengergörgős 

csapágy, gördülőcsapágy) 
7836 01, 30 

7837. deĵorplano szolgálat-beostás; vezénylés (forduló szolgálat) 7837 22, 60 
7838. ruliĝekipaĵo = 9166, 9167 futómű 7838 30 
7839. rul(uj)lagro csapágy; gördülőcsapágy; gördülő berendezés 7839 01, 30 
7840. ruliĝado (rado) gördülés (kerék) 7840 30 
7841. cirkuladplano (trakciiloj, pasaĝervagonoj) forduló (vontató jármű, személykocsi) 7841 20, 30 
7842. nadloruluja lagro tűgörgős csapágy 7842 01, 30 
7843. glob(et)lagro golyóscsapágy 7843 01, 30 
7844. deĵorplano (personalo) = 8542 szolgálati terv; vezénylés; szolgálatbeosztás 

(személyzet) 
7844 60 

7845. barellagro = 7849, 7850, 7851, 7852 önbeálló görgőscsapágy; hordógörgős csapágy 7845 01, 30 
7846. rul(uj)lagro görgőscsapágy 7846 01, 30 
7847. konusa rullagro kúpgörgős csapágy 7847 01, 30 
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7848. cilindrorula lagro hengergörgős csapágy 7848 01, 30 
7849. barellagro = 7845, 7850, 7851, 7852 önbeálló görgőscsapágy; hordógörgős csapágy 7849 01, 30 
7850. barellagro = 7845, 7849, 7851, 7852 önbeálló görgőscsapágy; hordógörgős csapágy 7850 01, 30 
7851. barellagro = 7845, 7849, 7850, 7852 önbeálló görgőscsapágy; hordógörgős csapágy 7851 01, 30 
7852. barellagro = 7845, 7849, 7850, 7851 önbeálló görgőscsapágy; hordógörgős csapágy 7852 01, 30 
7853. ŝancela svingiĝo = 5818 dülöngő mozgás; támolygás; imbolygás  7853 30 
7854. surtraka ŝoseo (feruta transporto) RoLa „gördülő országút” („Huckepack” 

fuvarozási rendszer) 
7854 22, 35 

7855. interrompo de adhero tapadás megszűnése; adhézió megszakadása 7855 30 
7856. kuplilŝiriĝo vonatszakadás 7856 30 
7857. disiĝo de kargo; transkargado ??? disigo rakomány egységének megbontása; átrakás 

(árufuvarozás) 
7857 22 

7858. trajnŝanĝo (pasaĝertrafiko) utasátszállítás (személyszállítás) 7858 21 
7859. dividita frajtkalkulado tört fuvardíjszámítás 7859 12 
7860. trajnpezoredukto (trakcio) vonatterhelési korlátozás 7860 20 
7861. interkontrakta transkargado átrakás útközben 7861 22 
7862. maltrafo de trajnkonekso csatlakozás elmulasztása 7862 20 
7863. rompiĝo de relsplinto hevedertörés 7863 41 
7864. rompiĝo de radakso tengelytörés; kerékpártengelytörés 7864 30 
7865. rompiĝo de plumbosigelo ólomzár sérülés 7865 22 
7866. relrompiĝo síntörés 7866 41 
7867. sabloŝpruc(bolv)ado homokfúvás; homokszórás 7867 01 
7868. sablizado; (rel)sablizado homokolás 7868 31 
7869. aerprema relsablizado homokolás nagyteljesítményü berendezéssel; 

légfúvásos homokolás 
7869 31 

7870. sabloprovizejo homokelőkészítő üzem (vontatási telep) 7870 40 
7871. sablujo homokláda; homokoló; homokszóró 

berendezés 
7871 31 

7872. relŝuo (ranĝado) = 7874 féksarú 7872 41 
7873. eltrakigilo = 2576, 8576 kisiklasztó saru 7873 41 
7874. relŝuo (ranĝado) = 7872 féksarú 7874 41 
7875. bremsobloko (premaera bremso) féktuskó; féktuskóbetét-tartó ??? féktuskó a 

tartóval együtt (légfék) 
7875 30 

7876. bremsobloko kun deprenebla plandumo = 7879 osztott féktuskó; két részből álló féktuskó ??? 
féksaru cserélhető féktuskóval 

7876 30 

7877. dupeca bremsobloko kun apartaj plandumoj osztott féktuskó kétrészes saruval; kettős 
féktuskó kétrészes saruval 

7877 30 

7878. unupeca bremsobloko ??? unupeca plandumo osztatlan féktuskó; egyrészes féktuskó  7878 30 
7879. bremsobloko kun deprenebla plandumo = 7876 osztott féktuskó; két részből álló féktuskó ??? 

féksaru cserélhető féktuskóval 
7879 30 

7880. ŝpalnoĉado = 3323 talpfák kapacsolása; talpfák vájolása 7880 41 
7881. relŝumetisto = 1214, 3299, 7882 saruzó 7881 22, 60 
7882. relŝumetisto = 1214, 3299, 7881 saruzó 7882 22, 60 
7883. monsako pénzeszsák; pénzestáska 7883 70 
7884. grandkupeo (pasaĝervagonoj) = 4345, 7892 termeskocsi 7884 30 
7885. atendejo váróterem 7885 40 
7886. enirhalo; giĉethalo; stacidoma enirhalo pénztárcsarnok; váróterem jegyeladással;  7886 11, 40 
7887. interŝanĝhalo (inter du transportrimedoj) átszállóhely (kétféle szállítási mód között) 7887 40 
7888. sekcio por fumantoj (en grandkupeo, en 

restora-civagono) 
dohányzó szakasz (termeskocsi, étkezőkocsi) 7888 30 

7889. mezurejo (mezurvagono) mérőszakasz (mérőkocsi, kísérleti kocsi) 7889 30 
7890. sekcio por nefumantoj (en grandkupeo, en 

restoraci-vagono) 
nemdohányzó rész (termeskocsi, étkezőkocsi) 7890 30 

7891. stacidoma halo pályaudvari csarnok 7891 40 
7892. grandkupeo (pasaĝervagonoj) = 4345, 7884 termeskocsi 7892 30 
7893. neliverebla; sen destinindiko = 412 fölös; ismeretlen a címzett; rendelkezésre 

bocsáthatatlan (küldemény) 
7893 12 

7894. senfrajta; senpaga = 8684 ingyenes; díjmemntes; fuvardíj felszámítása 
nélküli 

7894 10 

7895. malsamnivela krucvojkonstruaĵo vágányáthidalás; keresztezési műtárgy; nem 
pályaszintben fekvő vágánykeresztezés 

7895 45 

7896. radsalto ĉe reljunto = 1621 kerékkattogás (a kerékpár sínillesztésen való 7896 30, 41 
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áthaladásakor) 
7897. dogansigelado zárolás vám által 7897 12, 50 
7898. kargadskemo terhelési séma (hídvizsgálatnál); terhelés elosztás 7898 45 
7899. trakskema plato = 2692, 8549 vágánytábla 7899 42 
7900. relo-segmaŝino ??? relsegilo sínfűrész 7900 41 
7901. vagonskuilo (malkargado) kocsirázó berendezés (kirakáshoz, ürítéshez) 7901 35 
7902. helplokomotiv-postulo segélygép, segélymozdony (igénylés) 7902 23 
7903. helplokomotivo de malantaŭe segélygép a vonat végén 7903 23 
7904. helplokomotivo de antaŭe segélygép a vonat elején 7904 23 
7905. akcela puŝo = 4803 lökés, rántás (gyorsulási) 7905 30 
7906. kontaktlinea sekcio felsővezeték szakasz 7906 44 
7907. publika elektroreto = 7588, 7608 helyi közüzemi elektromos hálózat 7907 01 
7908. zono de fervoj(serv)a kamionado közúti kiszolgálási körzet 7908 12 
7909. gvidsektoro = 447 vezető körnegyed; ív; kvadráns 7909 01 
7910. traksekcio ??? pályaépítési szakasz ??? 7910 60 
7911. blokadsekcio = 1237 térközszakasz 7911 42 
7912. ŝaltsekcio (kontaktlineo) szakoszoló(csoport) 7912 44 
7913. interpenetra sekcio (ĉe landlimo) behatolási útvonalszakasz; összefonódás (idegen 

vasút területén) 
7913 20 

7914. liniosekcio = 9441 vonalszakasz 7914 41 
7915. kontaktlinea senkurenta disigsekcio feszültségmentes szakasz; semleges szakasz 

(felsővezeték) 
7915 44 

7916. kontaktlinea neŭtra sekcio védőszakasz; semleges szakasz (felsővezeték) 7916 44 
7917. kontaktlinea disigsekcio fázishatár 7917 44 
7918. sekureca sekcio (trajnsinsekvo) blokk védőszakasz; térköz védőszakasz 7918 23, 42 
7919. pasaĝertarifa sekcio díjszabási szakasz 7919 11 
7920. frajtkalkula sekcio fuvardíjszámítási szakasz 7920 12 
7921. traksekcio = 9442 vágányszakasz 7921 41 
7922. horizontala traksekcio = 7924 vízszintes vonalszakasz 7922 41 
7923. izolita traksekcio szigetelt vágányszakasz 7923 41, 42 
7924. horizontala traksekcio = 7922 vízszintes vonalszakasz 7924 41 
7925. traksekcio en riparo átépítés alatt álló pályaszakasz 7925 41 
7926. kontaktlinea sekciigo szakaszolás (felsővezeték) 7926 44 
7927. kontaktlinea sekciigo per aerinterspaco légszigetelés; szakaszolás (felsővezeték) 7927 44 
7928. mekanika kontaktlinea sekciigo mechanikus felsővezeték szakaszolás 7928 44 
7929. kontaktlinea sekciigita streĉlongo átfedő utánfeszítés 7929 44 
7930. sekciigi de staciaj trakoj állomási vágányok felsővezetékének elválasztása 7930 44 
7931. kontaktlinea sekciigŝaltilo szakaszoló; szakaszkapcsoló 7931 01, 44 
7932. surtegmenta malkonektilo mennyezeti szakaszkapcsoló; főmegszakítő ??? 7932 34 
7933. funkciosekureco üzembiztonság 7933 23 
7934. aŭtomata sekurigo („Fail-Safe" tekniko) = 7936, 

8706 
altsekura tekniko; grandsekura tekniko; superse-
kura tekniko 

önműködő védelmű, pozitív üzemi bizton-
ságtechnika; hibaelkövetés esetén is teljes 
biztonságot nyújtó technika; Fail-Safe elv 

7934 01 

7935. vetursekureco futásbiztonság; siklásbiztonság 7935 30 
7936. aŭtomata sekurigo („Fail-Save”tekniko) = 7934, 

8706 
altsekura tekniko; grandsekura tekniko; superse-
kura tekniko 

önműködő védelmű, pozitív üzemi bizton-
ságtechnika; hibaelkövetés esetén is teljes 
biztonságot nyújtó technika; Fail-Safe elv 

7936 01 

7937. probablecsekureco; probablosekureco valószínűségi biztonság; baleset bekövet-
kezésének statisztikai valószínűsége 

7937 01, 42 

7938. restado (varvagono) kocsitartózkodás (teherkocsi) 7938 22 
7939. elektoŝaltilo (plurkurenta lokomotivo) áramválasztó kapcsoló (többáramnemű jármű) 7939 34 
7940. kurento-senkrestiga bobeno = 920 simító fojtótekercs 7940 33, 34 
7941. relsidplato sínalátét lemez, talplemez 7941 41 
7942. relsidplato kun kroĉilo kampós lemez; horgos lemez (vasalj) 7942 41 
7943. klina relsidplato alátétlemez lejtéssel 7943 41 
7944. ripa relsidplato bordás alátétlemez 7944 41 
7945. braksignalilo = 8230 alakjelző (főjelző); karos jelző 7945 42 
7946. kantoniga regejestro = 4147 térközőr 7946 42, 60 
7947. tenilo por glitkontaktilo = 5968 

tenilo por glitkontaktilo (kurentodeprenilo) 
csúszóbetét; csúszódarab; áramszedő-paletta ??? 7947 34 



 
 
 

1

= 059680 
tenilo por glitkontaktilaro (kurentodeprenilo) 
= 059681 

7948. subrela intermetaĵo közbetétlemez / alátétlemez ??? 7948 41 
7949. kanelita intermetaĵo = 7955 hornyolt közbetét 7949 41 
7950. plasta bremsoblok-plandumo = 7953, 7954 műanyag féktuskó 7950 30 
7951. kruckapa glitpeco = 2147, 6148 keresztfej-csúszóbetét; csúszósaru 7951 32 
7952. bremsoblok-plandumo = 7956 féktuskó betét 7952 30 
7953. plasta bremsoblok-plandumo = 7950, 7954 műanyag féktuskó 7953 30 
7954. plasta bremsoblok-plandumo = 7950, 7953 műanyag féktuskó 7954 30 
7955. kanelita intermetaĵo = 7949 hornyolt közbetét 7955 41 
7956. bremsoblok-plandumo = 7952 féktuskó betét 7956 30 
7957. kuplilduono (bremso; hejtilo) = 2484 félkapcsolat (fűtési, fék) 7957 30 
7958. duonbariero (traknivela pasejo) = 2490 félsorompó (útátjáró) 7958 42 
7959. substrata tramvojo kéregvasút 7959 00 
7960. duonremorko nyerges pótkocsi; fél pótkocsi (köúti) 7960 00 
7961. kangururemorko (feruta transporto) kenguru fuvarozási rendszer nyerges pótkocsija 7961 22, 35 
7962. duonremorko (por feruta transporto) = 7517 vasúti-közúti nyerges pótkocsi 7962 22, 35 
7963. kontraŭa vetursencumo = 7966 menetiránnyal szemben; ellenirány 7963 20 
7964. nepara direkto (SNCF – for de Parizo) páratlan útirány (SNCF-nél Párizstól kifelé, bal 

vágány) 
7964 20 

7965. vetursencumo menetirány 7965 20 
7966. kontraŭa vetursencumo = 7963 menetiránnyal szemben; ellenirány 7966 20 
7967. para direkto (SNCF – al Parizo) páros útirány (az SNCF-nél Pátizsba, jobb 

vágány) 
7967 20 

7968. trafiksenco közlekedési irány; forgalom iránya 7968 10, 20 
7969. bremsosentiveco fékérzékenység 7969 30 
7970. trakcirkvito ŝuntosentiveco ??? 

ŝuntosentiveco de trakcirkvito; 
ŝuntosentiveco (trakcirkvito) 

söntérzékenység (sínáramkör) 7970 42 

7971. apartigilo leválasztó; szeparátor 7971 01 
7972. ŝlimapartigilo iszapleválasztó 7972 01 
7973. akvoapartigilo vízleválasztó; víztelenítő; dehidrátor 7973 01 
7974. oleopartigilo olajleválasztó; olajtalanító; olajmentesítő 7974 01 
7975. polvoapartigilo porleválasztó; porszűrő; porüllepítő 7975 01 
7976. vaporapartigilo gőzleválasztó 7976 01 
7977. serio sorozat; gyártási sorozat 7977 30 
7978. varkategorio árunem; áruosztály; áruféleség 7978 12 
7979. prezaro; prezbaremo árlista; árjegyzék(díjtáblázat) 7979 70 
7980. serpentoida hejtotubo fűtőcső kígyó 7980 32 
7981. superhejta serpentumtubo túlhevítő berendezés fűtőcső kígyója 7981 32 
7982. streĉado de relfiksiloj sínleerősítés meghúzása 7982 41 
7983. streĉado de kuplilo csavarkapocs szorosra húzása 7983 30 
7984. plena bremsado teljes fékezés 7984 30 
7985. ekbremsado fékezés; fék működtetése 7985 30 
7986. gradiga bremsado lépcsőzetes fékezés; fokozatos fékezés 7986 30 
7987. mistempa bremsado elhamarkodott fékezés; idő előtti fékezés 7987 30 
7988. alpremiĝo de bremstraboj (trakbremso) = 3715 fékgerenda összeszorítása (vágányféknél) 7988 41 
7989. modera bremsado mérsékelt fékezés 7989 30 
7990. rapid bremsado gyors fékezés 7990 30 
7991. normala bremsado üzemi fékezés 7991 30 
7992. interliga klemo (kontaktodrato) = 4375, 6288 munkavezeték toldó szorító 7992 44 
7993. pendoklemo (katenario) = 6295 munkavezeték szorító 7993 44 
7994. bremsisto fékező 7994 35, 60 
7995. bremsi = 4057 fékezni 7995 30 
7996. seruro por perŝlosila riglado zárszerkezet (kulcsfüggőséghez) bakzár 7996 42 
7997. riglilo (seruro) por relkomutilo  váltózár 7997 42 
7998. centra (riglad)seruro központi zárszerkezet 7998 42 
7999. seruro kun kuplitaj ŝlosiloj ellenőrző záras váltózárszerkezet 7999 42 
8000. elektra seruro villamos zárszerkezet 8000 42 
8001. trakforko-levumila seruro váltóemeltyűzár 8001 42 
8002. signalil-levumila seruro jelzőemeltyű zár 8002 42 
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8003. kontrolata malŝlosado ellenőrzött kulcsos kezelés (zavar esetén) 8003 42 
8004. enpremiĝo de sekurecringo (por fiksi radringon) 

= 164 
kerékabroncs biztosítása biztosító gyűrűvel 8004 30 

8005. deĵoro; deĵorpoŝtaĵo ??? deĵorposteno; servo szolgálat; szolgálati ág; vasúti munkahely; állás  
??? szolgálati posta / „B” posta 

8005 
??? 

60 

8006. horarperiodo (trajno) = 8053 menetrendi időszak szerinti szolgálat; 
menetrend által meghatározott munka 

8006 20 

8007. vagonitinero; vagonkurso (pasaĝervagono)  
= 2223 

kocsijárat; kocsifutás (személyfuvarozás) 8007 11, 21 

8008. deĵoranta (personalo) szolgálatban (lévő személyzet) 8008 60 
8009. servanta (instalaĵo; vagono) üzemben levő; működésben levő (berendezés, 

jármű) 
8009 00, 30, 40 

8010. nedeĵoranta (persono) szolgálaton kívül; szolgálatmentes (személy) 8010 60 
8011. neservanta (instalaĵo; vagono) üzemen kívül levő (berendezés; jármű) 8011 00, 30, 40 
8012. trajnakompana servo vonakísérő szolgálat 8012 10, 20 
8013. porklienta servo (stacio) utastájékoztatás; információ; gondoskodás az 

utasról 
8013 11, 21 

8014. materialproviza servo = 8020 anyagellátási szolgálat; beszerzési részleg 8014 70 
8015. aktiva servo aktív szolgálat, tényleges szolgálat, vonali 

külszolgálat 
8015 60 

8016. ĝenerala servo általános ügyek osztály 8016 60 
8017. alkonduka servo odafuvarozó szolgálat; ráhordó szolgálat 8017 10, 20 
8018. ĉartedonita servo bérleti szolgálat; charterszolgálat 8018 10, 20 
8019. postvenda servo ügyfélszolgálat árufeladás után 8019 10 
8020. materialproviza servo = 8014 anyagellátási szolgálat; beszerzési részleg 8020 70 
8021. alvenservo por varoj leadás, áruátvétel 8021 12, 22 
8022. aŭtomobiltransporta servo (sen akompano) autófuvarozás (a járműveket és az utasokat más-

más vonatok fuvarozzák) 
8022 11, 21 

8023. memstara deĵorejo önálló szolgálati hely 8023 60 
8024. bagaĝservo útipoggyász szolgálat; poggyászfuvarozás 8024 11, 21 
8025. antaŭurba trafiko elővárosi forgalom; az elővárosi közlekedés 

kiszolgálása 
8025 11, 21 

8026. staci-kamiona servo közúti fuvarozás; kamionázs 8026 12, 22 
8027. kontadoficejo elszámolási hivatal (Magyarországon BEIG) 8027 70 
8028. filmservo filmrészleg 8028 60 
8029. klientar-servo ügyfélszolgálat 8029 10 
8030. komerca servo kereskedelmi szolgálat; értékesítési osztály 8030 10 
8031. kontada servo számviteli osztály 8031 70 
8032. kontadsekcio le(el)számolási osztály ??? 8032 70 
8033. koncesita servo haszonbérleti szerződéses viszony 8033 50, 70 
8034. jura servo (procesoj) jogi szolgálat 8034 50, 70 
8035. kontinua deĵoro folyamatos szolgálat 8035 60 
8036. rekta trafiko közvetlen forgalom; közvetlen árutovábbítás 8036 10, 20 
8037. rompita deĵoro; interrompita deĵoro megszakított szolgálat; szakaszos szolgálat 8037 60 
8038. katastra kaj biena servo = 7328 ingatlankezelési szolgálat; telekkönyvi nyilván-

tartó és kezelő hivatal 
8038 60 

8039. trakbontenada servo felépítmény fenntartó szolgálat 8039 41 
8040. konstruservo (relvojo kaj konstruaĵoj) = 8098, 

8100, 9726 
építési szolgálat; építési osztály 8040 40 

8041. somera horar(period)o nyári menetrendi szolgálat; nyári szolgálat 8041 20 
8042. Tabeloj de la Eŭropaj Rektaj Pasaĝervagonoj; 

EWP = 2225 
Európai Közvetlen Kocsik Menetrendje; EWP 8042 11, 21 

8043. eksluata servo = 3626, 8045  üzemviteli szakszolgálat; forgalmi és üzemviteli 
szolgálat 

8043 10, 20 

8044. ekspedservo por varoj árutovábbítási osztály; expediciós osztály 
(áruszállítás) 

8044 12, 22 

8045. eksluata servo = 3626, 8043  üzemviteli szakszolgálat; forgalmi és üzemviteli 
szolgálat 

8045 10, 20 

8046. laŭbezona trajno mentesítő vonat; szükség szerinti szolgálat 8046 20 
8047. fervoj-aer-fervoja trafiko vasúti-légi-vasúti kombinált forgalom 8047 11, 21 
8048. fervoj-ŝipa servo vasúti-teherhajózási kombinált fuvarozási 

szolgálat 
8048 12, 22 
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8049. kontad- kaj financoservo = 2069, 2717 könyvelési és bizonylatolási szolgálat 8049 70 
8050. aglomerzona trafiko; kurtdis-tanca trafiko (de 

grandurbo) 
nagy városok kiterjesztett helyi forgalmi 
szolgálata; települési gócot kiszolgáló vasúti 
közlekedés 

8050 11, 21 

8051. pasaĝertrafiko sur ĉeflinioj; longdistanca pasa-
ĝertrafiko 

távolsági (utas)forgalom 8051 11, 21 

8052. vintra horar(period)o  téli menetrendi szolgálat; téli szolgálat ???  
téli menetrendi időszak 

8052 20 

8053. horarperiodo (trajno) = 8006 menetrendi időszak szerinti szolgálat; 
menetrend által meghatározott munka 

8053 20 

8054. interurba rapidtrafiko = 8058 városközi forgalom; Intercity forgalom 8054 11, 21 
8055. interna preparservo (lokomotivejo) vontatási telepi belső szolgálat; jármű 

előkészítési munkák a szolgálatba állást 
megelőzően 

8055 20 

8056. internlanda servo (ekspluatado) enlanda servo belföldi forgalom 8056 10, 20 
8057. internacia trafiko nemzetközi forgalom 8057 10, 20 
8058. interurba rapidtrafiko = 8054 városközi forgalom; Intercity forgalom 8058 11, 21 
8059. jura servo (kontraktoj) jogi szolgálat 8059 50 
8060. manovra servo tolatási szolgálat 8060 20 
8061. varmanipula servo rakodási szolgálat; árukezelési szolgálat 8061 60 
8062. vartrafikservo árufuvarozási szolgálat 8062 12 
8063. veturilara servo = 5492 járműosztály 8063 30 
8064. trakcia kaj veturilara servo = 2884, 5503, 8067 vontatási, gördülőanyag és műhelyi szolgálat; 

gépészeti és vontatási ügyek 
8064 20, 30 

8065. medicina servo egészségügyi szolgálat 8065 60 
8066. ekspluatada direkcio = 5803 forgalmi szolgálat 8066 20 
8067. trakcia kaj veturilara servo = 2884, 5503, 8064 vontatási, gördülőanyag és műhelyi szolgálat; 

gépészeti és vontatási ügyek 
8067 20, 30 

8068. ir-reira vagonartrafiko = 8095 ingavonat-forgalmi szolgálat 8068 20 
8069. priservada oferto teljesítmény kínálat 8069 10 
8070. personalfaka direkcio személyzeti osztály 8070 60 
8071. dom-ĝis-doma transporto háztól-házig szolgálat 8071 12, 22 
8072. portista servo (en stacio) hordárszolgálat 8072 11 
8073. skip-alterna-deĵoro többműszakos szolgálat; fordaszolgálat 8073 60 
8074. publika servo közszolgálat; összgazdasági szolgálat 8074 00, 50 
8075. alkonduka servo = 7031 ráhordó forgalom 8075 21 
8076. rel-ŝosea trafiko vasúti-közúti fuvarozási szolgálat 8076 12, 22 
8077. prenakcepta servo = 7117 felfuvarozási szolgálat 8077 10, 20 
8078. laŭhorara servo (trajno) rendszeres szolgálat; tervszerű szolgálat 8078 20 
8079. ĉesidloka manĝoservado = 7716, 8081 étkezés az ülőhelyen; ételfelszolgálás az 

ülőhelyen 
8079 11 

8080. manĝoservado (entrajna) = 7715 étkezőszolgálat; vendéglátó szolgálat 8080 11 
8081. ĉesidloka manĝoservado = 7716, 8079 étkezés az ülőhelyen; ételfelszolgálás az 

ülőhelyen 
8081 11 

8082. ŝosea transporto közúti fuvarozás 8082 10 
8083. longdistanca ŝosea trafiko = 8085 közúti távolsági árufuvarozás 8083 12 
8084. kurtdistanca ŝosea trafiko közúti helyi árufuvarozás 8084 12 
8085. longdistanca ŝosea trafiko = 8083 közúti távolsági árufuvarozás 8085 12  
8086. fiksloka deĵoro helyhez kötött szolgálat 8086 60 
8087. sociala servo szociális gondozó szolgálat 8087 60 
8088. substitua servo kínálat átállítás; pótfuvarozás 8088 10 
8089. administra servo por valordokumentoj értékpapír osztály 8089 70 
8090. fervojturisma servo = 8944 vasúti turizmus 8090 11 
8091. turisma servo turisztikai szolgálat; turisztikai ajánlat 8091 11 
8092. trakcia servo vontatási szolgálat 8092 20 
8093. servo „trajno+aŭto” = 8101, 9030 gépkocsibérlési szolgálat; „autó az állomáson” 

szolgálat 
8093 11 

8094. veturiga servo vonatforgalom; forgalmi szolgálat 8094 10, 20 
8095. navettrajna servo = 8068 ingavonat-forgalmi szolgálat 8095 20 
8096. anstataŭa transport-oferto átállított kínálat; módosított fuvarozási 

szolgáltatás (az előállott új helyzethez való 
alkalmazkodás) 

8096 10 
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8097. ekspluata servo = 9285 fuvarozási szolgálaz 8097 20 
8098. konstruservo (relvojo kaj konstruaĵoj) = 8040, 

8100, 9726 
építési szolgálat; építési osztály 8098 40 

8099. relvojkonstrua servo = 9711 felépítményi szolgálat 8099 41 
8100. konstruservo (relvojo kaj konstruaĵoj) = 8040, 

8098, 9726 
építési szolgálat; építési osztály 8100 40 

8101. servo „trajno-aŭto” = 8093, 9030 gépkocsibérlési szolgálat; „autó az állomáson” 
szolgálat 

8101 11 

8102. pasaĝertrafika servo személyszállítási szolgálat 8102 11 
8103. ĉiehalta trajnservo ??? helyiérdekű forgalom ??? 8103 11, 21 
8104. ĉesidloka servado kiszolgálás a fülkében; kiszolgálás az utasfül-

kében; szakasz szerviz (DB) 
8104 11 

8105. rapidtrajnservo gyors- és sebesvonati forgalom, kínálat 8105 11, 21 
8106. regiona trajnservo regionális forgalom; területi közlekedés  8106 11, 21 
8107. transportfinaj operacioj = 5912 befejező műveletek; befejező kezelés 8107 10, 20 
8108. ŝunto (elektro) mellékáramkör; sönt; párhuzamos ellenállás 

(villamosság) 
8108 01 

8109. perradaksa ŝuntado de trakcirkvita relajso  
= 8111 ??? 

határ-söntellenállás a vágányjelfogó elengedé-
séhez ??? 

8109 42 

8110. indukta ŝunto (elektro) induktív sönt; irányváltó folytó (villamosság) 8110 01 
8111. perradaksa ŝuntado de trakcirkvita relajso = 

8109 ??? 
határ-söntellenállás a vágányjelfogó elengedé-
séhez ??? 

8111 42 

8112. preventiva ŝunto ??? határellenállás a vágányjelfogó meghúzására ??? 8112 42 
8113. pertrajna ŝunto söntellenállás (vonatnál) keréksönt 8113 42 
8114. ŝuntado (trakcirkvito) söntölés (sínáram) 8114 42 
8115. ŝuntado (elektro) = 6550 mezőgyengítés (villamosság) 8115 01 
8116. aŭtomata ŝuntado söntölés, automata mezőgyengítés 8116 60 
8117. kampoŝuntado (trakcia motoro) = 7273 mezőgyengítés 8117 33, 34 
8118. ŝuntado (trakcimotoro) mezőgyengítés mellékáramkörrel 8118 33, 34 
8119. miksito ŝuntado (trakcimotoro) vegyes mezőgyengítés 8119 33, 34 
8120. sidloko ülőhely 8120 30 
8121. sidloko kun klinebla (dors)apogilo ülés állítható háttámlával 8121 30 
8122. duopa sidloko = 8126 ikerülés 8122 30 
8123. fiksa sidloko rögzített ülés; fix ülés 8123 30 
8124. klinebla seĝo állítható ülés 8124 30 
8125. unuopa sidloko egyes ülés 8125 30 
8126. duopa sidloko = 8122 ikerülés 8126 30 
8127. ofertita sidlokkilometro felkínált ülőhelykilométer 8127 11, 21 
8128. uzita sidlokkilometro felhasznált ülőhelykilométer; igénybe vett 

ülőhelykilométer 
8128 11 

8129. ofertitaj sidlokoj ülőhely kínálat; rendelkezésre álló ülőhely 8129 11, 21 
8130. turnebla sidloko forgóülés 8130 30 
8131. klapseĝo = 8380 lehajtható ülés 8131 30 
8132. klaplevebla sidloko felhajtható ülés 8132 30 
8133. remburita seĝo párnázott ülés 8133 30 
8134. inversigebla seĝo forgatható ülés 8134 30 
8135. avertsono trakciila kűrt 8135 01 
8136. danĝerbremsa fajfilo vészfékjelzés / vészfékjelző; vészféksíp 8136 30 
8137. manovradfajfilo tolatási jelzősíp 8137 20 
8138. vaporfajfilo gőzsíp 8138 32 
8139. signalrimedo jelző; jelzés ??? jelzést adó eszköz 8139 42 
8140. akustika signalo hangjelzés; akusztikai jelzés 8140 23, 30, 42 
8141. danĝerbremso = 4015, 8236 vészfék  8141 23, 30 
8142. nevalida signalilo = 8210 érvénytelen jelző 8142 42 
8143. substitua signalo por laŭvida veturo tolatási határjelző ??? HÍVÓ, kézijelzés 8143 23, 42 
8144. haltindika signalilo megállj állású jelző 8144 42 
8145. haltsignalo megállj jelzés 8145 42 
8146. absoluta haltsignalo = 8148, 8160 abszolút megállj jelzés  8146 42 
8147. permesiva haltsignalo = 8149 permisszív megállj jelzés; feltételes megállj jelzés 8147 42 
8148. absoluta haltsignalo = 8146, 8160 abszolút megállj jelzés  8148 42 
8149. permisiva haltsignalo = 8147 permisszív megállj jelzés; feltételes megállj jelzés 8149 42 
8150. duonaŭtomata signalilo (kun aŭtomata haltindi- jelző önműködő visszaállító szerkezettel; félig 8150 42 
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ko) =8186, 8231 önműködő jelző 
8151. aŭtomata signalilo önműködő jelző 8151 42 
8152. substitua signalilo hívójelző 8152 42 
8153. signalilo: antaŭsignalilo = 604, 8154, 8178 előjelző 8153 42 
8154. signalilo: antaŭsignalilo = 604, 8153, 8178 előjelző 8154 42 
8155. averta fajfsignalo (fare de trakciilo) figyelmeztető jelzés; figyelmeztető hangjelzés 

(vontatójármű) 
8155 42 

8156. signalo „mallevu la kurentodeprenilo” jelzés: „áramszedőt le!” 8156 42, 44 
8157. kantoniga signalilo térközjelző 8157 42 
8158. aŭtomata kantoniga signalilo önműködő térközjelző 8158 42 
8159. ranĝadmonteta signalilo = 8173 gurításjelző 8159 42 
8160. absoluta haltsignalo = 8146, 8148 abszolút megállj jelzés (kötelező) 8160 42 
8161. reflektanta signalilo fényvisszaverővel ellátott jelző 8161 42 
8162. signalo antaŭ traklaborejo jelzés: „Pályán dolgoznak!” 8162 42 
8163. intermitluma signal(il)o villogó fény(jelző) 8163 42 
8164. linioferma signalo (je la lasta trajno de tago) üzemszüneti zárjelző; üzemszünet előtti utolsó 

vonat zárjelzője 
8164 23 

8165. diskosignalilo tárcsás alakjelző 8165 42 
8166. mane regata signalilo = 8206 kézi kezelésű jelző 8166 42 
8167. signalilo kun pluraj dependecoj = 8175, 8234 többszörös függésű jelző 8167 42 
8168. komplementa signalo kiegészítő jelző ??? jelzés 8168 42 
8169. signalo por kontraŭsencuma veturo = 081690 

signalo substitua por kontraŭsencuma veturo  
= 081691 

irányjelző (kétirányú közlekedésnél) ???  
iránnyal szembeni közlekedésnél alkalmazott 
jelzés = 081690 
HÍVÓ vagy kézijelzés iránnyal szembeni 
közlekedésnél = 081691 
 

8169 42 

8170. signalo: kontrolsignalo antaŭ traknivela pasejo fénysorompót ellenőrző jelző a mozdonyvezető 
részére (F1-5.3.5.1.) 

8170 42 

8171. signalo „malŝaltu kurenton” jelzés: „főmegszakítót ki!” 8171 42, 44 
8172. trajnŝirma signalilo = 8220 fedezőjelző 8172 42 
8173. ranĝadmonteta signalilo = 8159 gurításjelző 8173 42 
8174. ekvetura signalo  indító jelzés (menesztés, felhívás indulásra) 8174 42 
8175. signalilo kun pluraj dependecoj = 8167, 8234 többszörös függésű jelző 8175 42 
8176. signalo „lozigu bremson” jelzés: „féket feloldani!” 8176 23 
8177. direktoindika signalilo = 8194 menetirányt jelző ??? (egyenes – kitérő) 8534!!! 8177 42 
8178. signalilo: antaŭsignalilo = 604, 8153, 8154 előjelző 8178 42 
8179. signalilo kun fortornita disko (brako) kikapcsolt alakjelző 8179 42 
8180. dependa signalilo biztosított jelző 8180 42 
8181. envetura signalilo bejárati jelző 8181 42 
8182. bremsoprova signalo fékpróba jelző 8182 23 
8183. estingiĝinta lumsignalilo sötét jelző 8183 42 
8184. signalilo: ĉefsignalilo főjelző 8184 42 
8185. avertindika signalilo jelző sebességcsökkentő jelzéssel 8185 42 
8186. duonaŭtomata signalilo (kun aŭtomata haltindi-

ko) = 8150, 8231 
jelző önműködő visszaállító szerkezettel; félig 
önműködő jelző 

8186 42 

8187. signalilinstalaĵo intermitluma (por ŝoseotrafiko 
ĉe traknivela pasejo) 

közúti villogó fényjelző / fényjelzések (fényso-
rompó szintbeni keresztezésnél) 

8187 42 

8188. kombinita lumsignalilo = 8241 kombinált fényjelző 8188 42 
8189. signalo „fino de kontaktlineo” = 2682 jelzés: „villamosmozdony állj!”, „munkavezeték 

vége” 
8189 42, 44 

8190. signalo „levu la kurentodeprenilon” jelzés: „áramszedőt fel!” 8190 42 
8191. signalo „ŝaltu kurenton” jelzés: „főmegszakítót be!” 8191 42, 44 
8192. nana signalilo = 8209 törpe jelző 8192 42 
8193. trakogrupa elvetura signalilo csoport kijárati jelző 8193 42 
8194. direktoindika signalilo = 8177 menetirányt jelző ??? (egyenes – kitérő) 8534!!! 8194 42 
8195. rapidolimiga signalplato lassújel 8195 42 ??? 41 
8196. trakokonverĝa limsigno biztonsági határjel 8196 42 
8197. manovra limsigno = 6010, 8538 tolatási határjelző tábla 8197 23, 42 
8198. lokomotivlanterno = 3676 mozdony felső (középső) lámpája 8198 31 
8199. signalo: lumsignalo fényjelző ??? fényjelzés 8199 42 
8200. ekvetura lumsignalilo indulási peronjelző 8200 42 
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8201. lumsignalilo kun movebla kolor-okulario = 
6016 

fényjelző mozgatható színelőtéttel 8201 42 

8202. plurindika lumsignalilo többfogalmú fényjelző 8202 42 
8203. signalilo kun pluraj kolorlumoj = 6017 többlámpás fényjelző; többfogalmú jelző ??? 8203 42 
8204. mansignalo kézi jelzés (jelzőeszközzel) 8204 23 
8205. manovra signalo ??? …il. tolatásjelző  8205 23, 42 
8206. mane regata signalilo = 8166 kézi kezelésű jelző 8206 42 
8207. maskita signalilo fedett jelző; takart jelző 8207 42 
8208. mekanika signalilo mechanikus jelző 8208 42 
8209. nana signalilo = 8192 törpe jelző 8209 42 
8210. nevalida signalilo = 8142 érvénytelen jelző 8210 42 
8211. optika signalo látható jelzés; optikai jelzés 8211 23, 30, 42 
8212. senrestrikte veturindika signalilo = 8238 szabad állású jelző ??? 8212 42 
8213. interstacia signalilo nyíltvonali jelző 8213 42 
8214. restriktindika sinalilo korlátozott rendeltetésű jelző 8214 42 
8215. trakforka signalo váltóállás jelző (váltóábra ???) 8215 41, 42 
8216. antaŭaverta signalo; 6787, 8217 

avertsignalo pri antaŭsignalilo ??? 
előjelző figyelmeztető jelzője;  
előjelzőre figyelmeztető jel ??? (F1 9.5) 

8216 
5580 ??? 

42 

8217. antaŭaverta signalilo; 6787, 8216 
avertsignalo pri antaŭsignalilo ??? 

előjelző figyelmeztető jelzője, 
előjelzőre figyelmeztető jel ??? (F1 9.5) 

8217 
5580 ??? 

42 

8218. signalilo elmontranta diskon (brakon) karos jelző; tárcsás jelző 8218 42 
8219. danĝerzona ŝirmsignalilo fedezőjelző; védőjelző (veszélyes zónában) 8219 42 
8220. trajnŝirma signalilo = 8172 fedezőjelző 8220 42 
8221. trajnfina signalo zárjelző; vonatzárjelző 8221 23, 30 
8222. signalilo: rapidolimiga anoncosignalo = 7114 ??? lassújel ??? 8222 42 
8223. rapidolimiga signalilo = 7174, 8224 ??? 7114 sebességcsökkentésre parancsot adó jelző 8223 42 
8224. rapidolimiga signalilo = 7174, 8223 ??? 7114 sebességcsökkentésre parancsot adó jelző 8224 42 
8225. reflektanta signalplato ??? fényvisszaverővel ellátott jelző ??? 8225 42 
8226. puŝadsignalilo hátratolás jelző (toltás) 8226 23, 42 
8227. ripeta signalilo ismétlőjelző 8227 42 
8228. signalo „reprenu rapidecon” jelzés: „a sebesség újra felvehető!”; 

„felgyorsulhatsz!” 
8228 42 

8229. lumsignalo (por ŝoseotrafiko ĉe traknivela 
pasejo) 

közúti közlekedési jelzés vágányszinti 
keresztezésben; villogó fényjelzés közúti átjáró-
ban 

8229 00 

8230. braksignalilo = 7945 alakjelző (főjelző); karos jelző 8230 42 
8231. duonaŭtomata signalilo (kun aŭtomata haltindi-

ko) = 8150, 8186 
jelző önműködő visszaállító szerkezettel; félig 
önműködő jelző 

8231 42 

8232. signalo „bremsu” jelzés: „befékezni!” 8232 23 
8233. signalo „fajfu” síposzlop ??? „Figyelj!” jelzés adására 

figyelmeztető jel (F1.5.2. útátjárójelző) 
8233 42 

8234. signalilo kun pluraj dependecoj = 8167, 8175 többszörös függésű jelző 8234 42 
8235. elvetura signalilo kijárati jelző 8235 42 
8236. danĝerbremso = 4015, 8141 vészfék  8236 23, 30 
8237. rapidoindika signalo = 8536  sebességjelző; sebességjelzés ??? 8237 42 
8238. senrestrikte veturindika signalilo = 8212 szabad állású jelző ??? 8238 42 
8239. pendolsvinga signalilo (traknivela pasejo) lengő jelző (vasúti átjáróknál) 8239 42 
8240. kuplitaj signaliloj = 8242 egyeztetett jelzők ??? egymással függőségi 

viszonyban lévő jelzők 
8240 42 

8241. kombinita lumsignalilo = 8188 kombinált fényjelző 8241 42 
8242. kuplitaj signaliloj = 8240 egyeztetett jelzők ??? egymással függőségi 

viszonyban lévő jelzők 
8242 42 

8243. piktograma informservo grafikus jelzés a vasúti létesítményekről, 
szolgáltatásokról; piktogram a vasúti léte-
sítményekről, szolgáltatásokról 

8243 00 

8244. signal-sekuriga sistemo biztosítóberendezési rendszer 8244 42 
8245. enkondukisteja signalkomunikiĝo = 1138, 8250 sátorjelző; vezetőállás ismétlőjelző ??? jelfeladás 8245 30, 42 
8246. trajnfinaj signaloj zárjelző; vonatzárjelző (rendszer) 8246 23, 30 
8247. aŭtomata signaladsistemo önműködő jelzési rendszer 8247 42 
8248. aŭtomataj intermitlumoj (traknivela pasejo)  

= 8263 
önműködő villogó fényjelző (vasúti átjárónál) 8248 42 

8249. trajnkapa signalado vonat elejének jelzése (rendszer) 8249 23, 30 
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8250. enkondukisteja signalkomunikiĝo = 1138, 8245 sátorjelző; vezetőállás ismétlőjelző 8250 30, 42 
8251. signalado kun fiksaj blokadsekcioj jelzési rendszer fix térközszakaszokkal 8251 42 
8252. signalado kun moveblaj blokadsekcioj  jelzési rendszer mozgó térközszakaszokkal 8252 42 
8253. sonorilsignalado harangjelzés; csengőjelzés 8253 41, 42 
8254. permana signaladsistemo = 8260 jelzési rendszer mechanikus jelzőkkel (kézi 

állítás) 
8254 42 

8255. kontinua signalado jelfeladás; folyamatos jelátvitel 8255 31, 42 
8256. elektra signaladsistemo villamos jelzési remdszer 8256 42 
8257. lokfiksa signalado  jelzésátvitel helyhezkötött jelzők útján 8257 42 
8258. rapidecindika signalado 8264 sebesség(korlátozási) jelzési rendszer 8258 42 
8259. signalado per lumsignaliloj jelzési rendszer fényjelzőkkel 8259 42 
8260. permana signaladsistemo = 8254 jelzési rendszer mechanikus jelzőkkel (kézi 

állítás) 
8260 42 

8261. signalado per mekanikaj signaliloj jezési rendszer mechanikus jelzőkkel 
(alakjelzőkkel) 

8261 42 

8262. punkta signalado pontszerű jelátvitel 8262 42 
8263. aŭtomataj intermitlumoj (traknivela pasejo  

= 8248 
önműködő villogó fényjelző (vasúti átjárónál) 8263 42 

8264. rapidecindika signalado = 8258 sebesség(korlátozási) jelzési rendszer 8264 42 
8265. unuecaj signoj por vagonsurskriboj = 8502 egységes járműmegjelölés (feliratozás) 8265 30 
8266. horara trajntraceo menetrendi fekvés 8266 20 
8267. simpla veturo; simpla vojaĝo = 265, 6091, 9209 egyszeri utazás; odaút 8267 21 
8268. simpla ekspansio (vaporo) egyszerű expanzió (gőz) kitágulás ??? 8268 32 
8269. simpla trakciado vontatás egy géppel 8269 20, 31 
8270. unutraka linio = 9817 egyvágányú, egy nyomvonalú pálya 8270 41 
8271. kondukadsimulilo menetszimulátor; mozdonyvezető szimulátor 8271 23, 31 
8272. akordigeblaj itineroj (regejtekniko) egyidejűleg megengedett vágányutak 8272 42 
8273. unulita kupeo (litvagono) = 4606 egyszemélyes fülke; hálókocsi-fülke egy személy 

számára; single 
8273 11, 35 

8274. propra relvojo fenntartott (saját) pályatest 8274 40, 50 
8275. sur propra relvojo = 6920 fenntartott (saját) pályatesten 8275 20, 40 
8276. vagonmatrikulo (stoko kaj loko) jármű állagkimutatás; gördülőanyag állagkimu-

tatás (darabszám és állomásítás) 
8276 22, 35 

8277. neĝoplugila soko hóeke; hótakarító 8277 30 
8278. purigilo por trakforkoj váltótisztító (hótól) 8278 30 
8279. Eŭropa Societo por Financado de Fervoja 

Veturilaro; EUROFIMA 
Európai Társaság Vasúti Anyagok 
Finanszírozására; EUROFIMA 

8279 70 

8280. Internacia Fervoja Societo por Fridigaj 
Transportoj; INTERFRIGO 

Hűtöttáru Szállítmányok Nemzetközi Vasúti 
Társasága; INTERFRIGO 

8280 12, 22 

8281. Internacia Kontener-Transporta Kompanio; 
INTERCONTAINER 

Nemzetközi Transzkonténer Fuva-rozási 
Társaság; INTERCONTAINER 

8281 12, 22 

8282. ranĝadmonteta kulmino ??? 
supro de ranĝadmonteto 

gurítódomb teteje 8282 41 

8283. fiksrelo (en trakforko) = 2035, 7075 tősín (váltónál) 8283 41 
8284. cisternselo = 798 tartálynyereg 8284 35 
8285. permartela provo (radringo) kerékabroncs kalapácsütéses próbája 8285 30 
8286. sonoriginstalaĵo hangjelző berendezés 8286 42 
8287. trajnanonca sonorigo vonatelőjelentő csengő; előjelentő csengő 8287 23, 42 
8288. laŭtparolila instalaĵo = 3430 hangosbeszélő készülék 8288 30, 40 
8289. kantonfino = 3787 térközszakasz vége 8289 42 
8290. frogokalkano = 8563 frogofino(j) ??? keresztezési csúcs vége; könyöksin(ek) ???, 

villasín(ek) ???  
8290 41 

8291. veldado hegesztés; hegesztőmunka 8291 01 
8292. termitveldado aluminothermikus hegesztés; termit 

sínhegesztés; AT hegesztés 
8292 01, 41 

8293. stumpa veldado tompahegesztés 8293 01 
8294. elektrosparka veldado leolvasztó tompahegesztés; villamos elle-

nálláshegesztés 
8294 01 

8295. veldado de reloj sínhegesztés 8295 01 
8296. metalaldona veldado = 419, 7223, 7224 felrakó hegesztés; feltöltő hegesztés; 

fémfelrakás hegesztéssel 
8296 01 

8297. surkuniga veldado átlapolt hegesztés; hegsztés átfedéssel 8297 01 
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8298. relveldmaŝino = 5323 sínhegesztő gép  8298 41 
8299. veldoloko hegesztés; gehesztési varrat 8299 01 
8300. sekciokunigo (tarifado) összegzés (fuvardíjszámítás) 8300 10 
8301. kontinua balastpurigado folyamatos rostálás 8301 41 
8302. diversloka balastpurigado nem folyamatos rostálás 8302 41 
8303. ŝovelmezura ŝtopado (balasto) alázúzalékolás 8303 41 
8304. ventolilo szellőztető; ventilátor; légfúvó 8304 01, 33 
8305. aerodinamika tunelo = 9455 szélcsatorna 8305 01 
8306. premhermetika intervagonpasejo légtömör átjáró; nyomásálló átjáró (két 

személykocsi között) 
8306 30 

8307. intervagona balgo zárt átjáró; szufflé 8307 30 
8308. blovilo (lokomotivkameno) fúvó(berendezés) 8308 32 
8309. neĝoĵetilo hómaró; hóhányógép 8309 30 
8310. netransliverebla (pecvaro; vagonkargo) kézbesíthetetlen (darabárú, kocsirakomány) 8310 12 
8311. parte malŝarĝi vagonon kocsiterhelés csökkentés 8311 22, 35 
8312. kontaktodrat-levo felemelés; megemelés (felsővezetéké) 8312 01 
8313. submetita al pago díjköteles; számlázás ellenében 8313 10, 50 
8314. submetita al dogano vámköteles 8314 50 
8315. submetita al krompago pótdíjköteles 8315 10 
8316. internacia transitdeklaro = 2387 vámkísérőlevél 8316 50 
8317. valvo szelep 8317 01 
8318. akcelvalvo (bremso) = 9520 gyorsító szelep (fék) 8318 30 
8319. enlasvalvo beömlő szelep; beeresztő szelep 8319 01 
8320. aersnufa valvo szívószelep; szippantószelep; légbebocsátó 

szelep 
8320 01 

8321. nutrada valvo adagolószelep; kazán-tápfejszelep 8321 01 
8322. bremsoprem-reguligilo önműködő fővezeték nyomásszabályozó szelep 8322 30 
8323. provizakva valvo (kaldrono) kazán tápszelep 8323 32 
8324. fermvalvo = 9521 zárószelep; vízváltó szerkocsin; visszacsapó 

szelep 
8324 01 

8325. suĉvalvo szívószelep 8325 01 
8326. globetvalvo = 8335 golyósszelep 8326 01 
8327. superflu-valvo = 8337 leeresztő szelep; áteresztő szelep; túlfolyó szelep 8327 01 
8328. ellasgasa valvo kipufogó szelep; kiömlő szelep; kibocsátó 

szelep 
8328 01 

8329. elektropneŭmata valvo = 3118 elektropneumatikus szelep; EP szelep 8329 01 
8330. rapidaga bremsvalvo gyorsfékszelep 8330 30 
8331. nivelĝustiga valvo (pneŭmata suspensio) = 9527 kiegyenlítő szelep (légrugózás) 8331 30 
8332. retroferma klapo = 1694, 1696, 8334, 9528, 

9532 
visszacsapó szelep; torlócsappantyú 8332 01 

8333. drenvalvo = 8338 tisztító szelep; iszaplebocsátó szelep 8333 01 
8334. retroferma klapo = 1694, 1696, 8332, 9528, 

9532 
visszacsapó szelep; torlócsappantyú 8334 01 

8335. globetvalvo = 8326 golyósszelep 8335 01 
8336. sekurigvalvo biztonsági szelep; túlnyomás szelep 8336 01 
8337. superflu-valvo = 8327 leeresztő szelep; áteresztő szelep; túlfolyó szelep 8337 01 
8338. drenvalvo = 8333 tisztító szelep; iszaplebocsátó szelep 8338 01 
8339. lokomotiveja subestro vontatási főnökség vezetőhelyettes; fűtőház-

főnök-helyettes 
8339 20, 60 

8340. estro pri trakcideĵorado mozdonyfelvigyázó 8340 20, 60 
8341. vic-staciestro állomásfőnök-helyettes 8341 10, 20, 60 
8342. manovradsubestro ??? Kial sub- aŭ „vicestro”?  

(manovradestro) 
tolatásvezető ??? 8342 20, 60 

8343. subtavolo alépítménykorona védőrétege 8343 41 
8344. nesufiĉa ŝpurlarĝo (radakso) nyomszűkülés (nyomtávolság hiba) 8344 30 
8345. ŝpurmallarĝiĝo ??? mallarĝita ŝpuro szűkített nyomtáv 8345 41 
8346. posedanto de suborda fervojinstalaĵo iparvágány tulajdonos vágánycsatlakozása ??? 8346 12 
8347. akcesora, klienta trakaro ??? mellékvágány-csatlakozás  

??? sajátcélú vágányhálózat 
8347 12, 41 

8348. ŝaltsekcio mellékáramkör 8348 44 
8349. ŝaltejo szakaszolás; szakaszokra bontás 8349 44 
8350. elektrosubstacio alállomás 8350 44 
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8351. ĉefa elektro-substacio központi alállomás 8351 44 
8352. ĉefa elektrosubstacio ??? frekvencomodifa sub-

stacio; substacio por frekvenco-transformado 
frekvenciaátalakító alállomás 8352 44 

8353. movebla substacio mozgó–, mobil-alállomás 8353 44 
8354. rektifila substacio egyenirányító alállomás 8354 44 
8355. sekundara substacio kiegészítő alállomás; mellékalállomás; pótalál-

lomás 
8355 44 

8356. teleregata substacio távvezérelt alállomás 8356 44 
8357. tendrokarbujo széntartály (szerkocsin) 8357 32 
8358. akvocisterno víztartály (szerkocsin) ??? 8358 32 
8359. tunelo = 9454 alagút; útaluljáró 8359 45 
8360. interkaja subpasejo = 6134 peron aluljáró 8360 45 
8361. special-kupeo (unulita en litvagono) speciális fülke (kisméretű, egyágyas fülke há-

lókocsiban) 
8361 11, 35 

8362. teknikaj specifoj műszaki szállítási feltételek, specifikáció 8362 01 
8363. alkroĉa levadframo (por konteneroj) = 1179, 

1182, 6004 
konténeremelő szerkezet; szpréder 8363 01, 22 

8364. stabiligo megerősítés; rögzítés 8364 41, 45 
8365. ruliĝa stabileco futásjóság; futási stabilitás   8365 30 
8366. transversa stabileco keresztirányú (futás)stabilitás 8366 30 
8367. stabileco de konstruaĵo műtárgy állékonysága 8367 45 
8368. normigado (fervoja veturilaro) szabványosítás; egységesítés (vasúti anyagok) ??? 

(vasúti járműpark) 
8368 30, 40 

8369. normigado = 5867 szabványosítás (általános értelemben) 8369 00 
8370. haltejo megállóhely 8370 11, 21, 40 
8371. koneksostacio; trajnŝanĝa stacio csatlakozó állomás; átszálló állomás 8371 11, 21, 40 
8372. valstacio (monta transportilo) alsó végállomás; völgyi végállomás (hegyi vasút) 8372 40 
8373. trakcistacio (funikularo; telfero) üzemi állomás (függővasút, drótkötélpálya) 8373 40 
8374. turnostacio (funikularo, telfero) fordító állomás (függővasút, drótkötélpálya) 8374 40 
8375. montostacio (monta transportilo) hegyi állomás (hegyi vasút) 8375 40 
8376. haltodaŭro de trajno veszteglés; ácsorgás (vonatnál) 8376 30 
8377. vagonrestada takso = 2944, 3927, 8699 kocsiálláspénz; álláspénz 8377 12 
8378. memekscito (relajso) = 560, 565, 567 öngerjesztés; öntartás (relé) 8378 01 
8379. mekanika karboprovizilo = 1485 gépi tüzelőberendezés; stiker 8379 32 
8380. klapseĝo = 8131 lehajtható ülés 8380 30 
8381. strukturo de traksidejo felépítmény szerkezete 8381 41 
8382. reltranslokiga maŝino sínáthelyező berendezés; síncserélő szerkezet; 

síngomboló szerkezet 
8382 41 

8383. ŝpalanstataŭiga maŝino aljcserélő berendezés 8383 41 
8384. substituo de priservada oferto = 9232 kínálat átállítása (vasútrtól közútra és fordítva) 8384 10 
8385. signalilsinsekvo = 8388 jelzők sorrendje 8385 42 
8386. trajnsinsekvo vonatkövetés 8386 20 
8387. trajno por rapida trakrenovigo pályaépítő gépsor; gyors pályaépítő, felújító 

gépsor 
8387 30, 41 

8388. signalilsinsekvo = 8385 jelzők sorrendje 8388 42 
8389. trajno por rapidega trakrenovigo nagy teljesítményü pályaépítő (felújító) gépsor 8389 30, 41 
8390. observado de varvagona cirkulado teherkocsimenet követése; futásfelügyelet (futás 

alatt) 
8390 22 

8391. kontinua trajnobservado vonatmenet követése 8391 20 
8392. submetita al frajtpago fuvardíjköteles 8392 10 
8393. lokomotivkaroserio; trakciilkaroserio felépítmény; vontatójármű felépítmény 8393 31 
8394. vagonkaroserio kocsifelépítmény 8394 35 
8395. relvoja surkonstruaĵo felépítmény 8395 41 
8396. kuŝloka bileto = 1103 fekvőkocsijegy 8396 11 
8397. krompago por certaj trajnspecoj pótdíj bizonyos vonatokra; vonatpótdíj 8397 11 
8398. kromfrajto; krompago pótfuvardíj; pótmenetdíj 8398 10 
8399. krompago por difinita trajno pótdíj bizonyos vontokon (egyes meghatározott 

esetekben) 
8399 11 

8400. eksprestrajna krompago = 8460 gyorsvonati pótdíj 8400 11 
8401. litbileto = 1104 hálókocsijegy 8401 11 
8402. kromfrajto por kovrita vagono ponyvadíj; takarási díj 8402 12 
8403. subportilo; subtenilo tartó; dúc; támasz 8403 01 
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8404. kupliltenilo (hejtilo; bremso) = 8410 tömlőtartó (gőzfűtés, fék) 8404 30 
8405. kontaktlinea ankradmasto felsővezeték kihorgonyzó oszlop 8405 44 
8406. artika apogilo = 8416 csuklós támasz; csuklós megtámasztás 8406 01 
8407. brosingo (elektro) = 6566 ??? frotilingo kefetartó (villamos gép) 8407 01 
8408. pendola subtenilo ingaoszlop; csuklós oszlop 8408 45 
8409. kontaktlinea masto = 6739 felsővezetéki oszlop 8409 44 
8410. kupliltenilo (hejtilo; bremso) = 8404 tömlőtartó (gőzfűtés, fék) 8410 30 
8411. dilatiĝa portilo por kaldronegoj lengő lemez (kazánnál) 8411 32 
8412. lanternhoko lámpatartó tám 8412 30 
8413. masto de supertera lineo = 425, 6743 felsővezetktartó oszlop 8413 44 
8414. tenilo de manstango korláttámasz; kézikorlát 8414 01 
8415. tenilo de piedbreto járólemez tartó 8415 30 
8416. artika apogilo = 8406 csuklós támasz; csuklós megtámasztás 8416 01 
8417. pivottenilo (boĝio) = 9382 főkereszttartó (forgóváz) 8417 30 
8418. relsubtenaĵo alátámasztás; sínágyazás 8418 41 
8419. risortportilo = 8421 rugótám 8419 30 
8420. signalil-konzolo = 1966 jelzőárbóc 8420 42 
8421. risortportilo = 8419 rugótám 8421 30 
8422. bremsostangara portilo fékrudazattartó szerelvények 8422 30 
8423. nuligo (tarifo; takso; frajto) érvénytelenítés (díjszabás, díj) 8423 10 
8424. forigo de traknivelaj pasejoj szintbeni vasúti átjáró megszüntetése 8424 41 
8425. personalredukto = 3053 létszámmegtakarítás; személyzetcsökkentés 8425 60 
8426. nuligo de trajno vonatkimaradás 8426 20 
8427. trorezervado = 5962, 8458 túlfoglalás; többszöri helylefoglalás (kapacitáson 

felül) 
8427 11, 21 

8428. superŝarĝo túlterhelés; túlzott igénybevétel; többlet terhelés 8428 00 
8429. superŝarĝo de bremso túltöltés (fék) 8429 30 
8430. elektra superŝarĝo villamos túlterhelés 8430 01 
8431. normala superŝarĝo elfogadott normál túlterhelés 8431 01 
8432. superhejtado túlhevítés 8432 32 
8433. intera superhejtado = 7721, 8434 közbenső túlhevítés 8433 32 
8434. intera superhejtado = 7721, 8433 közbenső túlhevítés 8434 32 
8435. superhejtilo túlhevítő 8435 32 
8436. fumtuba superhejtilo füstcsöves túlhevítő 8436 32 
8437. transiro al supera vagonklaso (pasaĝero) magasabb kocsiosztályra való átmenetel 8437 11 
8438. troa ŝpurlarĝo (radakso) keréktáv növekedés (kerékpár) 8438 30 
8439. traklarĝiĝo = 3596 nyombővülés 8439 41 
8440. altpovuma itiner-registrado nagyteljesítményű vágányúttárolás 8440 23, 42 
8441. apogsurfaco; portsurfaco = 8449 felfekvési felület; hordfelület 8441 01 
8442. vagonkargadareo rakfelület 8442 35 
8443. hejtanta surfaco fűtőfelület 8443 32 
8444. radotuŝebla relkapsurfaco ??? = 8451, 8514 érintkező felület (kerék-sín) 8444 30, 41 
8445. relsplinta kontaktsurfaco heveder illesztési felülete 8445 41 
8446. frotsurfaco (kontaktodrato) = 8454 csúszó felület; kopó felület (munkavezetéken) 8446 44 
8447. fajrokrada surfaco rostélyfelület 8447 32 
8448. plankosurfaco (vagono) padlófelület 8448 35 
8449. apogsurfaco; portsurfaco = 8441 felfekvési felület; hordfelület 8449 01 
8450. ruliĝsurfaco (rado) = 1348, 1349 futófelület; futőkör (kerék) 8450 30 
8451. radotuŝmezura relkapsurfaco = 8514  

??? radotuŝa relkapsurfaco 
sín futófelülete 8451 41 

8452. ŝpalnoĉa surfaco talfa kapacsolt felülete; faalj vájolt felülete 8452 41 
8453. superhejtita surfaco túlhevítő fűtőfelülete 8453 32 
8454. frotsurfaco (kontaktodrato) = 8446 csúszó felület; kopó felület (munkavezetéken) 8454 44 
8455. utila surfaco hasznos felület 8455 30 
8456. vaporigareo elgőzölögtető felület 8456 32 
8457. kverdisnivelo = 2671 túlemelés 8457 41 
8458. trorezervado = 5962, 8427 túlfoglalás; többszöri helylefoglalás (kapacitáson 

felül) 
8458 11, 21 

8459. frajtosuplemento fuvardíj pótdíj 8459 10 
8460. eksprestrajna krompago = 8400 gyorsvonati pótdíj 8460 11 
8461. telekontrolo de traknivelaj pasejoj = 8717 ??? 

telekontrolo de traknivelaj pasejoj = 084610 
szintbeni vasúti átjárók távellenőrzése ??? 8461 42 
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telekontrolo de sekuriga instalaĵo por traknivela 
pasejo = 084611 

8462. fervoja polico = 6494 vasúti rendőrség 8462 50, 60 
8463. dumvetura trajnobservado vonatmegfigyelés; vonatkövetés 8463 23 
8464. stacigardisto pályaudvari jegykezelő; állomási felvigyázó; 

ellenőr 
8464 60 

8465. kajogardisto peronjegy kezelő; peronügyeletes 8465 60 
8466. konduktoro (trajnakompanisto) kalauz; jegykezelő a vonaton (vonatkísérő 

személy) 
8466 60 

8467. relvojgardisto pályaőr; pályafelvigyázó; vonalbejáró 8467 60 
8468. superrapidiĝo (motoro) túlpörgetés a max. fordulatszám felett; meg-

szaladás; megengedett sebesség túllépése 
8468 01 

8469. suspensio felfüggesztés 8469 01, 30 
8470. suspensio de arĉo (kurentodeprenilo) áramszedő rugózás; ostorozó rugózás áram-

szedőnél 
8470 34 

8471. suspensio kun aŭtomata skusorbo öncsillapító rugózás; felfüggesztés öncsil-
lapítással 

8471 31 

8472. tordostanga suspensio torziós felfüggesztés 8472 01, 30 
8473. teleskopa suspensio rugós (kapcsolófej) alátámasztás 8473 90 
8474. transversa kablosuspensio (katenario) keresztsodronyos felfüggesztés 8474 44 
8475. katenaria suspensio hosszlánc felfüggesztés 8475 44 
8476. interrompo de livertempo fuvarozási határidő meghosszabbítása 8476 12 
8477. suspensio per duobla pendigringo kétláncszemes felfüggesztés 8477 30 
8478. duoble alĝustigebla suspensio kettős utánállítható rugózás 8478 30 
8479. elasta suspensio rugalmas felfüggesztés 8479 30 
8480. elasta pendigo (kontaktodrato) = 3790, 3793, 

8492 
rugalmas munkavezeték felfüggesztés; csúszó 
munkavezeték felfüggesztés 

8480 44 

8481. suspensio de kontaktodrato felsővezeték felfüggesztése 8481 44 
8482. pendola suspensio ingás felfüggesztés; lengő felfüggesztés 8482 30 
8483. pneŭmata suspensio légrugozás 8483 30 
8484. primara suspensio primer rugózás; tengelyrugózás 8484 30 
8485. alĝustigebla suspensio utánállítható rugózás 8485 30 
8486. risorta suspensio rugós felfüggesztés; rugózás 8486 01, 30 
8487. rigida pendigo (kontaktodrato) = 3792 nem rugalmas munkavezeték felfüggesztés 8487 44 
8488. sekundara suspensio szekunder rugózás; himbarugózás; himbarugó 

felfüggesztés 
8488 30 

8489. pendigringa suspensio rugóláncszemes felfüggesztés; egyszerü, 
egyláncszemes hordrugó felfüggesztés 

8489 30 

8490. simple alĝustigebla suspensio egyszerű, utánállítható rugózás 8490 30 
8491. suspensio de intervagona balgo zárt átjáró (szuflé) felfüggesztés 8491 30 
8492. elasta pendigo (kontaktodrato) = 3790, 3793, 

8480 
rugalmas munkavezeték felfüggesztés; csúszó 
munkavezeték felfüggesztés 

8492 44 

8493. trafikinterrompo = 4711 forgalom megszakítása; forgalom leállítása 8493 20 
8494. transversa suspensio keresztirányú felfüggesztés; felfüggesztés 

keresztirányban elhelyezett rugókkal 
8494 30, 44 

8495. elasta kversuspensio (per kabloj aŭ dratoj) 
= 6619 

csuklós keretállás; rugalmas keresztfel-
függesztés; keresztsodronyos függesztőmű 

8495 44 

8496. transversa suspensio keresztgerendás felfüggesztés 8496 90 
8497. ipsilonforma suspensio (katenario) „Y” függesztővel szerelt felsővezeték 8497 44 
8498. magneta ŝvebigo = 4989 mágneses lebegtetési technika; mágnespárna 8498 30 
8499. magneta ŝvebigo per altirforto mágneses lebegtetés vonzással 8499 30 
8500. magneta ŝvebigo per forpuŝa forto mágneses lebegtetés taszítással 8500 30 
8501. grafika simbolo (elektra konektoskemo) grafikus jel (villamos kapcsolási rajz) 8501 01 
8502. unuecaj signoj por vagonsurskriboj = 8265 egységes járműmegjelölés (feliratozás) 8502 30 
8503. individua avertado (traklaboristoj) egyéni figyelmeztető rendszer (pályamunkás) 8503 42, 43 
8504. artika mekanismo de pantografo csuklós rudazatrendszer (áramszedő) 8504 34 
8505. kurentosistemo áramrendszer; áramnem 8505 34, 44 
8506. relajsa regejtekniko ??? jelfogós állomási biztosítóberendezési technika 

??? 
8506 42 

8507. signaladsistemo por trajnoj vasúti jelzési rendszer 8507 42 
8508. signaladsistemo kun pluraj bloksekcioj többfogalmú jelzési rendszer 8508 42 
8509. triaspekta signaladsistemo háromfogalmú jelzési rendszer 8509 42 
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8510. trakskema ŝaltpupitro ??? nyomógombos rendelkező asztal ??? 8510 42 
8511. interrigla regejtekniko = 4381, 7326 ??? elzárási táblázat ??? 8511 23, 42 
8512. malsupra ŝpalofaco = 3641 keresztalj alsó síkja; talpfa alsó oldala, felülete 8512 41 
8513. ruliĝsurfaco (rado) = 720, 3642 futófelület 8513 30 
8514. radotuŝmezura relkapsurfaco = 8451 

??? radotuŝa relkapsurfaco 
sín futófelülete 8514 41 

8515. supra ŝpalofaco = 3644 keresztalj felső síkja; talpfa felső oldala, felülete 8515 41 
8516. trajnvetura diagramtabulo vonatmenti jegyzék; vonatmenet diagram 8516 20 
8517. rangaltiĝa atendolisto előléptetésre javasoltak jegyzéke; kinevezésre 

javasoltak jegyzéke 
8517 60 

8518. itiner-interriglada diagramo vágányút lezárási tábla 8518 42 
8519. regpanelo kapcsolótábla; kezelőpult; kezelőasztal  8519 30, 40 
8520. trakskema linia ŝaltpanelo ??? vonali vágánytábla ??? 8520 42, 43 
8521. trakskema ŝaltpanelo ??? = 8533 nyomógombos rendelkező asztal ??? 8521 42 
8522. trajnkonsista skemo vonatösszeállítási tábla 8522 11 
8523. kontrolpanelo ellenőrző tábla; visszajelentő tábla 8523 30, 40 
8524. lumigita kontrolpanelo optikai visszajelentő vágánytábla 8524 42 
8525. trajnokoneksa indikilo vonatcsatlakozási tábla 8525 11 
8526. distanctabelo kilométer mutató; távolság táblázat 8526 10 
8527. diagramo: interriglada diagramo = 2691 elzárási táblázat 8527 42 
8528. Eŭropa Rektvagona Plano; EWP = 8544 nemzetközi közvetlen személykocsi összeköt-

tetések; EWP járatjegyzék; Európai Kocsiki-
állítási Terv 

8528 11, 21 

8529. vagonarplano vonatösszeállítási jegyzék 8529 20 
8530. bremsadtabelo féktáblázat 8530 23 
8531. alventrajna tabelo = 8547 érkezési tábla; vonatérkezési tábla 8531 11 
8532. ekveturtrajna tabelo = 8548 indulási tábla; vonatindulási tábla 8532 11 
8533. trakskema ŝaltpanelo ??? = 8521 vágánytábla ??? 2692, 7899, 8549!!! 8533 42 
8534. direktoindika signalilo irányjelző ??? 8177, 8194!!! 8534 42 
8535. tabulo pri rezervitaj (sid)lokoj ülőhelyfoglaltsági tábla 8535 30 
8536. rapidoindika signalo = 8237  sebességjelző; sebességjelzés ??? 8536 42 
8537. diagramo de itineroj = 4389, 8540 menetrendábra; menetrend grafikon 8537 23, 42 
8538. manovra limsigno = 6010, 8197 tolatási határjelző tábla 8538 23, 42 
8539. trakskema lumigita plato kivilágított vágánytábla 8539 42 
8540. diagramo de itineroj = 4389, 8537 menetrendábra; menetrend grafikon 8540 23, 42 
8541. trak-okupa grafikaĵo = 4361 vágányfoglaltsági ábra 8541 20 
8542. deĵorplano (personalo) = 7844 szolgálati terv; vezénylés; szolgálatbeosztás 

(személyzet) 
8542 60 

8543. deĵorplantabelo = 3745 szolgálati terv; szolgálati beosztás 8543 60 
8544. Eŭropa Rektvagona Plano; EWP = 8528 nemzetközi közvetlen személy-kocsi 

összeköttetések; EWP járatjegyzék; Európai 
Kocsikiállítási Terv 

8544 11, 21 

8545. trajnsinsekva skemo vonatkövetési jegyzék 8545 20 
8546. veturdaŭrotabelo menetidő jegyzék 8546 20 
8547. alventrajna tabelo = 8531 érkezési tábla; vonatérkezési tábla 8547 11 
8548. ekveturtrajna tabelo = 8532 indulási tábla; vonatindulási tábla 8548 11 
8549. trakskema plato = 2692, 7899 vágánytábla 8549 42 
8550. varvagona itinertabulo (pecvaroj) rakodási jegyzék (darabáru forgalom) 8550 22 
8551. itinertabulo (vagonkargo laŭ akcelita reĝimo) rakodási jegyzék (gyors kocsirakományú 

forgalom) 
8551 22 

8552. enkupea klaptableto (je /ĉe; sur/ brakapogilo)  
??? 

lehajtható asztal (kartámon) 8552 30 

8553. fiksa tableto (je /ĉe/ fenestro) ??? rögzített asztal (ablaknál) 8553 30 
8554. enkupea klaptableto ??? (je /ĉe/dorsoapogilo aŭ 

je /ĉe/ fenestro) 
lehajtható asztal a háttámlánál vagy az ablaknál 
(termes kocsi) 

8554 30 

8555. rondirplatformo (lokomotivo; tendro) hídlemez; járólemez (mozdony, szerkocsi) 8555 31 
8556. klapebla tendroplanko átjáróhíd; szerkocsi híd (mozdony és a szerkocsi 

között) 
8556 32 

8557. ovalforma difekto (en relo) vese alakú törés (sínnél) 8557 41 
8558. takigrafo tachigráf; sebességíró 8558 30 
8559. rapidometro = 1625, 4597 sebességmérő 8559 30 
8560. neĝoŝirma heĝo = 4454 hóvédő növényzet; védősövény hó ellen 8560 45 
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8561. nadlorelkalkano = 4854 csúcssín gyöke; váltó gyöke 8561 41 
8562. radringa dikigo kerékabroncs peremedése; futófelület kihen-

gerlődés 
8562 30 

8563. frogokalkano = 8290 frogofino(j) ??? keresztezési csúcs vége; könyöksin(ek) ???, 
villasín(ek) ???  

8563 41 

8564. tranĉado de relkomutilo váltót felvág; váltófelvágás 8564 41 
8565. talusdeklivo rézsü 8565 40 
8566. teleregata trajnanonc-tabulo = 8708, 8712 távirányított vonatjelző tábla, berendezés 

(utastájékoztatás) 
8566 11 

8567. regcilindro = 2312 kapcsolóhenger; kormányhenger; vezérhenger; 
kontroller 

8567 01 

8568. bremsotamburo fékdob 8568 30 
8569. trakcitamburo (funikularo, telfero) hajtódob (drótkötélpálya) 8569 01 
8570. skua moviĝo = 5819 rázkódás; szitálás; rázás; 8570 30 
8571. bufro ütköző 8571 30 
8572. aŭtoklava ŝtopfermilo kimosófedél 8572 32 
8573. tubobufro = 8579 csöves ütköző; hüvelyes ütköző 8573 30 
8574. centra bufro középütköző 8574 30 
8575. frota bufro súrlódásos ütköző 8575 30 
8576. lubrikokuseno kenőpárna 8576 30 
8577. hidraŭlika bufro hidraulikus ütköző 8577 30 
8578. flanka bufro oldalütköző 8578 30 
8579. tubobufro = 8573 csöves ütköző; hüvelyes ütköző 8579 30 
8580. ringorisorta bufro gyűrűrugós csöves ütköző 8580 30 
8581. rigida bufro száraz ütköző; rugós ütköző 8581 30 
8582. stanga bufro rudas ütköző 8582 30 
8583. bufroinstalaĵo = 367, 397, 5924, 5930 ütköző készülék 8583 30 
8584. kolizio = 1776, 8716 járműütközés 8584 30 
8585. centra bufroinstalaĵo középütközős kialakítás 8585 30 
8586. flanka bufroinstalaĵo oldalütközős kialakítás 8586 30 
8587. ne alpuŝenda; ne alpuŝu ráfuttatni tilos 8587 30 
8588. tanga moviĝo = 5820 bólintó mozgás; bukdácsolás 8588 20 
8589. rultrotuaro = 9445 mozgójárda 8589 40 
8590. ŝrumpokrevo (metalo) hajszálrepedés; zsugorodási repedés; anyag-

szerkezeti repedés (fémen) 
8590 01 

8591. movebla trakbarilo vágányzáró sorompó; vágányzáró tuskó; 
hordozható vágányzáró saru 

8591 41 

8592. eltrakigilo = 2576, 7873 kisiklasztó saru 8592 41 
8593. rigladstangara riglilo elzáró kilincs 8593 42 
8594. tarifo díjszabás 8594 10 
8595. pasaĝera abonbilet-tarifo bérletdíjszabás 8595 11 
8596. minimumkvanta tarifo (varoj) legcsekélyebb súly szerinti díj 8596 12 
8597. bestotarifo élőállat fuvarozási díjszabás 8597 12 
8598. valida tarifo érvényes díjszabás 8598 10 
8599. tarifo kun fideleca klaŭzo díjszabás hűségkötelezettséggel 8599 12 
8600. bagaĝtarifo poggyászdíjszabás 8600 10 
8601. urba tarifo = 8646 elővárosi (gyors)vasúti díjszabás 8601 11 
8602. baza tarifo alapdílyszabás 8602 10 
8603. ĝiscela tarifo = 8614 közvetlen díjszabás 8603 10 
8604. kamionada tarifo = 8621 közúti díjszabás 8604 12 
8605. sociala tarifo = 8649 szociális díjszabás 8605 11 
8606. kombinita tarifo kombinált díjszabás 8606 10 
8607. komerca tarifo meghirdetett díjszabás 8607 10 
8608. komuna tarifo közös díjszabás 8608 10 
8609. Komuna Internacia Tarifo por Transporto de 

Ekspresvaroj 
Egységes Nemzetközi Expresszáru Díjszabás; 
TCEx 

8609 10 

8610. Komuna Internacia Tarifo por Pasaĝer- kaj 
Bagaĝ-transporto 

Egységes nemzetközi Díjszabás Személyek és 
Poggyász Közvetlen Fuvarozására; TCV 

8610 11 

8611. konkurenca tarifo versenydíjszabás 8611 10 
8612. interkonsentita tarifo = 8632 kialkudott díj 8612 10 
8613. malprogresiva tarifo degresszív díjszabás 8613 10 
8614. ĝiscela tarifo = 8603 közvetlen díjszabás 8614 10 
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8615. dogana tarifo  vámdíjszabás; vámtétel 8615 12 
8616. duflanka tarifo (inter du fe-vojoj) váltódíjszabás 8616 10 
8617. partokargada tarifo küldeményrész díjszabása 8617 12 
8618. Eŭropa Pasaĝertarifo; TEV Európai Személyfuvarozási Díjszabás; TEV 8618 11 
8619. posendaĵa tarifo küldeményenkénti díjazás 8619 12 
8620. eksporta tarifo kiviteli díjszabás 8620 12 
8621. kamionada tarifo = 8604 közúti díjszabás 8621 12 
8622. rabatpreza tarifo = 8641 díjszabási kedvezmény; kedvezményes díjzabás 8622 10 
8623. fervoja tarifo vasúti díjszabás 8623 10 
8624. inkluzivpreza tarifo átalány díjszabás 8624 10 
8625. marĝentarifo = 8635 határérték díjszabás (legmagasabb és legalacso-

nyabb díjakkal) 
8625 12 

8626. tarifo pri kromkostoj mellékdíj díjszabás 8626 12 
8627. ĝenerala tarifo általános díjszabás 8627 10 
8628. importotarifo import díjszabás; behozatali díjszabás 8628 12 
8629. internlanda tarifo; enlanda tarifo ??? belföldi díjszabás 8629 10 
8630. internacia tarifo nemzetközi díjszabás 8630 10 
8631. Internacia Kupontarifo; TIC Nemzetközi Menetjegydíjszabás; TIC 8631 11 
8632. interkonsentita tarifo = 8612 kialkudott díj 8632 10 
8633. loka tarifo helyi díjszabás 8633 10 
8634. vartarifo árudíjszabás 8634 12 
8635. marĝentarifo = 8625 határérték díjszabás (legmagasabb és legalacso-

nyabb díjakkal) 
8635 12 

8636. normala tarifo normál díjszabás 8636 12 
8637. tarifo por dorm- kaj kuŝlokoj hálókocsi és fekvőhelyes kocsihely díjszabás 8637 11 
8638. maksimuma tarifo legmagasabb díjszabás 8638 12 
8639. minimuma tarifo legcsekélyebb díjszabás 8639 12 
8640. plej malalta tarifo legolcsóbb díjszabás 8640 10 
8641. rabatpreza tarifo = 8622 díjszabási kedvezmény; kedvezményes díjzabás 8641 10 
8642. reduktita tarifo csökkentett díjszabás; kedvezményes díjszabás 8642 10 
8643. reekspeda tarifo újrafeladási díjszabás 8643 12 
8644. referenctarifo referencia díjszabás 8644 10 
8645. publikigita tarifo meghírdetendő díjszabás 8645 12 
8646. antaŭurba tarifo = 8601 elővárosi (gyors)vasúti díjszabás 8646 11 
8647. postulita tarifo kívánt díjszabás 8647 12 
8648. dividita tarifo tört díjszabás; szakaszos díjszabás 8648 10 
8649. sociala tarifo = 8605 szociális díjszabás 8649 11 
8650. sekciotarifo = 8661 ??? kombina tarifo kombinált díjszabás 8650 10 
8651. subvencia tarifo támogatott díjszabás; szubvencionált díjszabás 8651 10 
8652. speciala tarifo külön díjszabás; kivételes díjszabás  8652 10 
8653. vagonkarga tarifo fuvardíjszámítási díj (kocsirakomány) 8653 12 
8654. tarifo por kompletaj trajnoj egész vonati díjszabás; zártvonati díjszabás 8654 12 
8655. transkargada tarifo átrakási díjsabás 8655 12 
8656. transita tarifo tranzit díjszabás; átmeneti díjszabás 8656 12 
8657. modeltarifo; tariftipo minta díjszabás; egységes díjszabás 8657 10 
8658. kombinita tarifo köteléki díjszabás 8658 12 
8659. pasaĝertarifo személydíjszabás 8659 11 
8660. laŭvagona tarifo kocsinkénti díjszabás 8660 12 
8661. sekcoitarifo = 8650 ??? kombina tarifo kombinált díjszabás 8661 10 
8662. tarif-specialisto tarifőr; díjszabási szakember 8662 10, 60 
8663. tarifado díjszabás alkalmazása; tarifálás 8663 10 
8664. laŭvalora tarifo értékosztály díjszabás; advalorem díjszabás 8664 12 
8665. laŭkilometra tarifo = 8668 lineáris díjszabás; kilométer díjszabás 8665 10 
8666. popeca tarifado (bagaĝoj) darabdíjszabás (poggyász) 8666 11 
8667. laŭdistanca tarifado távolság szerinti díjszabás, tarifálás 8667 10 
8668. laŭkilometra tarifo = 8665 lineáris díjszabás; kilométer díjszabás 8668 10 
8669. prezoŝtupa tarifado távolsági lépcsőzetes díjszabás 8669 10 
8670. laŭzona tarifo zónadíjszabás 8670 10 
8671. kaldronkrusto = 4571 kazánkő; vízkő 8671 01, 32 
8672. traksinkiĝo vágánysüppedés 8672 41 
8673. tunelbormaŝino = 9464 alagútfúró berendezés; vakond 8673 45 
8674. drengrado (kaldronpurigado) kiválási fok (kazántisztítás) 8674 32 
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8675. koeficiento de bremsado = 1724 fékezési együttható; fékértékelési tényező 8675 30 
8676. procento de trajnookupateco foglaltsági fok; vonatfoglaltsági fok 8676 11, 21 
8677. procento de tarifrabato kedvezmény foka; kedvezményszázalék 8677 10 
8678. proporcio de ŝuntado mezőgyengítés aránya 8678 33, 34 
8679. proporcio de vaporigado elpárologtatási arányszám; fajlagos elgőzölög-

tetési hő; elgőzölögtetés mértéke 
8679 01, 32 

8680. frajtokalkulisto díjszámfejtő 8680 10, 60 
8681. frajtkalkulado fuvardíj számítás; menetdíj számítás; mellékdíj 

számítás 
8681 10 

8682. frajtkalkulado laŭ dividita tarifo tört díjszámítás 8682 10 
8683. frajto; veturprezo fuvardíj; menetdíj 8683 10 
8684. senfrajta; senpaga = 7894 ingyenes; díjmemntes; fuvardíj felszámítása 

nélküli 
8684 10 

8685. ĝiscela frajto; ĝiscela veturprezo közvetlen fuvardíj; közvetlen menetdíj 8685 10 
8686. ĝisdomo-livera prezo; kamionadprezo = 8692 elfuvarozás közúti díja; felfuvarozás közúti díja 8686 12 
8687. radaksŝanĝoprezo tengelycsere díj 8687 10 
8688. kargadprezo berakási díj 8688 12 
8689. malkargadprezo kirakási díj 8689 12 
8690. klientotraka servopago magán iparvágány használati díj 8690 12 
8691. ekspedotakso por bagaĝo ??? tarifo, prezo poggyász fuvardíja 8691 11 
8692. ĝisdomo-livera prezo; kamionadprezo = 8686 elfuvarozás közúti díja; felfuvarozás közúti díja 8692 12 
8693. fridvagona takso = 8703 hűtőkocsi pótdíj 8693 12 
8694. luprezo por baŝo; ŝirmokovrila luprezo ponyvahasználati díj; takaródíj 8694 12 
8695. prezo por branĉotrakpermeso vágánydíj; iparvágány csatlakozási díj 8695 12 
8696. serĉtakso keresési díj; felkutatási díj 8696 10 
8697. lokrezervadtakso = 2941 helyfoglalási díj 8697 11 
8698. sekciotarifa prezparto csatlakozó fuvardíj; összegezett fuvardíj; 

csatlakozó menetdíj; összegezett menetdíj 
8698 10 

8699. vagonrestada takso = 2944, 3927, 8377 kocsiálláspénz; álláspénz 8699 12 
8700. frajto = 6553, 6878 fuvardíj; szállítási díj 8700 12 
8701. uzadtakso = 2949 használati díj 8701 10 
8702. havenkaja takso = 2939 rakparti illeték; rakodóparti illeték; rakparti  

vágányhasználati díj 
8702 12 

8703. fridvagona takso = 8693 hűtőkocsi pótdíj 8703 12 
8704. haventakso = 2952 kikötői díj; kikötői illeték 8704 12 
8705. transportfinaj taksoj kezelési díj; kezelési illeték; árukezelési költségek 

(leadásnál) 
8705 12 

8706. aŭtomata sekurigo („Fail-Safe" tekniko) = 7934, 
7936 
altsekura tekniko; grandsekura tekniko; superse-
kura tekniko 

önműködő védelmű, pozitív üzemi bizton-
ságtechnika; hibaelkövetés esetén is teljes 
biztonságot nyújtó technika; Fail-Safe elv 

8706 01 

8707. tutrelajsa regejtekniko jelfogós technika 8707 42 
8708. teleregata trajnanonc-tabulo = 8566, 8712 távirányított vonatjelző tábla, berendezés 

(utastájékoztatás) 
8708 11 

8709. teleregado = 1809 távvezérlés; távirányítás 8709 01 
8710. telekomunikado távközlés 8710 43 
8711. telemezurado távmérés; telemetria 8711 01 
8712. teleregata trajnanonc-tabulo = 8566, 8708 távirányított vonatjelző tábla, berendezés 

(utastájékoztatás) 
8712 11 

8713. telfero drótkötélpálya; sodronykötélpálya 8713 01 
8714. kantona telefoninterligo ??? pályatelefon (mézga) ??? 8714 42, 43 
8715. entrajna telefono telefon a vonaton 8715 30, 43 
8716. kolizio = 1776, 8584 járműütközés 8716 30 
8717. telekontrolo de traknivelaj pasejoj = 8461 szintbeni vasúti átjárók távellenőrzése 8717 42 
8718. takto (eksplodmotoro) ütem (belsőégésű motor) 8718 01 
8719. alvetura fermtempo (traknivela pasejo) előjelzési idő (szintbeni keresztezésnél) 8719 41???42 
8720. altirdaŭro (relajso) = 2958 meghúzási idő, megszólalási idő (jelfogó) 8720 01 
8721. haltodaŭro = 2957 tartózkodási idő 8721 20 
8722. malleviĝ-daŭro (kurentodeprenilo) leeresztési idő (áramszedő) 8722 34 
8723. lozigdaŭro (bremso); malbremsaddaŭro oldási idő (fék) 8723 30 
8724. ekfunkciigdaŭro (bremso) fékhatás kialakulási ideje; fék működésbelépési 

ideje 
8724 30 
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8725. leviĝdaŭro (kurentodeprenilo) felengedési idő (áramszedő) 8725 34 
8726. veturdaŭro = 2964 menetidő 8726 20 
8727. laŭplana veturtempo elméleti menetidő 8727 20 
8728. plenigotempo (bremso) feltöltési idő (féklégtartály) 8728 30 
8729. ekbremsa tempo fékezési idő 8729 30 
8730. malplenigotempo (bremso) kiürülési idő (fékhenger) 8730 30 
8731. reltenajlo = 6292 sínfogó; vágányemelő (szerszám) 8731 41 
8732. ŝpalotenajlo aljfogó 8732 41 
8733. tendro szerkocsi 8733 32 
8734. tendro malantaŭa  szerkocsi hátul 8734 32 
8735. tendro antaŭe szerkocsi elől (fordított mozdonyállás) 8735 32 
8736. aparta tendro csatló szerkocsi 8736 32 
8737. streĉiga mekanismo (regdrato) ??? feszítő szerkezet; feszítőmű (kötélpálya) ??? 8737 42 
8738. kontaktlinea streĉilo = 2809, 3432 felsővezeték utánfeszítő berendezés 8738 44 
8739. ŝraŭba kuplilo csavarkapocs 8739 30 
8740. tensio (elektro) = 9948 feszültség (villamosság) 8740 01 
8741. nutra tensio (elektro) ??? nutrotensio tápfeszültség 8741 01 
8742. sparka tensio gyújtófeszültség 8742 01 
8743. transsparka tensio = 8751 átívelési feszültség; ívfeszültség 8743 01 
8744. interklema tensio; bornotensio kabocsfeszültség 8744 01 
8745. bruotensio = 8768 zajfeszültség; pszofometrikus feszültség 8745 01 
8746. kontaktodrata tensio = 8760, 8763 munkavezeték villamos feszültsége 8746 44 
8747. kontaktlinea streĉiteco = 8764 munkavezeték mechanikus feszültsége 8747 44 
8748. ŝarga tensio; ŝargtensio töltőfeszültség 8748 01 
8749. defaltensio (relajso) elengedési feszültség; ejtési feszültség (jelfogó) 8749 01 
8750. regadkurenta tensio ??? regadtensio; regtensio  

= 8761 
vezérlő feszültség; rácsfeszültség 8750 01 

8751. transsparka tensio = 8743 átívelési feszültség; ívfeszültség 8751 01 
8752. pinta tensio ??? maksimuma tensio csúcsfeszültség ??? feszültségcsúcs 8752 01 
8753. krita tensio kritikus feszültség 8753 01 
8754. malŝarga tensio kisütési feszültség 8754 01 
8755. trarompa tensio = 8766, 8772 átütési feszültség 8755 01 
8756. premostreĉo (risorto) nyomófeszültség (rugó) 8756 01 
8757. efektiva tensio effektív feszültség; hatékony feszültség; a 

feszültség tényleges középértéke ??? négyzetes 
8757 01 

8758. efluva tensio parázsfény kisülés égésfeszültsége; 
glimmkisülési feszültség 

8758 01 

8759. provtensio vizsgáló feszültség; próbafeszültség 8759 01 
8760. kontaktodrata tensio = 8746, 8763 munkavezeték villamos feszültsége 8760 44 
8761. regadkurenta tensio ??? regadtensio; regtensio  

= 8750 
vezérlő feszültség; rácsfeszültség 8761 01 

8762. antaŭstreĉo de risorto = 718 rugó előfeszítése 8762 01 
8763. kontaktodrata tensio = 8746, 8760 munkavezeték villamos feszültsége 8763 44 
8764. kontaktlinea streĉiteco = 8747 munkavezeték mechanikus feszültsége 8764 44 
8765. nominala tensio névleges feszültség 8765 01 
8766. trarompa tensio = 8755, 8772 átütési feszültség 8766 01 
8767. primara tensio primer feszültség 8767 01 
8768. bruotensio = 8745 zajfeszültség; pszofometrikus feszültség 8768 01 
8769. funkciada tensio = 8774 üzemi feszültség; tényleges feszültség 8769 01 
8770. streĉo de risorto = 719 rugó terhelés (alá helyezése) 8770 01 
8771. ŝrumpa streĉo (metalo) zsugorfeszültség; zsugorodási feszültség (fém) 8771 01 
8772. trarompa tensio = 8755, 8766 átütési feszültség 8772 01 
8773. sekundara tensio szekunder feszültség 8773 01 
8774. funkciada tensio = 8769 üzemi feszültség; tényleges feszültség 8774 01 
8775. termika streniĝo; termostreĉo hőfeszültség 8775 01 
8776. deformiga streĉo kidudorodási feszültség; horpadási feszültség 8776 01 
8777. transportbranĉa finstacio felfuvarozás lebonyolításának végső helye; 

terminál 
8777 10, 40 

8778. trajnfiniĝa stacio = 4231 végállomás 8778 10, 20 
8779. ludonita fervojtereno = 3186 bérelt (vasúti) terület 8779 12, 50 
8780. direktalterna blokadmekanismo (unutraka linio)  hozzájárulási blokkmező (egyvágányú pályán) 

(ellenmenet kizárás) ??? 
8780 42 
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8781. tunelaperturo; tunelfaŭko = 2345, 3155 alagút nyílás; torkolat; száj; kapuzat 8781 45 
8782. kuplilkapo por bremsokondukta hoso fékkapcsolati fej; féktömlő-kapcsolófej 8782 30 
8783. kuplilkapo (aŭtomata kuplilo) kapcsolófej (automata kapcsoló) 8783 90 
8784. bielkapo hajtórúdfej 8784 30 
8785. trenhoka kapo vonóhorogfej 8785 30 
8786. trakfaska kapo váltókörzet; nyalábos líravágány feje ??? 8786 41 
8787. injektilkapo porlasztófej; befecskendezőfej 8787 01, 33 
8788. liniofina stacio vonal végállomása 8788 40 
8789. kruckapo = 2296 keresztfej 8789 32 
8790. trajnkapo vonat eleje 8790 30 
8791. ŝpalekstremaĵo = 1022 talpfafej; alj vége 8791 41 
8792. serurplata angulaĵo zárlemez; homloklemez; előlap (zárnál) 8792 01 
8793. risortflanĝa pivoto (lamena risorto) rugóbilincs-csap 8793 30 
8794. termostato = 7377 termosztát; önműködő hőfokszabályozó; 

hőszabályozó 
8794 01 

8795. tiratrono (elektronika regvalvo) tirátron; rácsvezérlésü egyenirányító 8795 01 
8796. tiristoro tirisztor; négyrétegü trióda 8796 01 
8797. sidloka bileto = 853, 866, 8798, 8800 

sidlokbileto 
helyjegy 8797 11 

8798. sidloka bileto = 853, 866, 8797, 8800 
sidlokbileto 

helyjegy 8798 11 

8799. kaja bileto = 865 peronjegy 8799 11 
8800. sidloka bileto = 853, 866, 8797, 8798 

sidlokbileto 
helyjegy 8800 11 

8801. trenhokstango vonóhorog rúd; vonóhorog szár 8801 30 
8802. regstango de trakforko = 9425 váltóállító rúd 8802 41 
8803. regstango de signalilo = 9426 jelzóállító rúd 8803 42 
8804. piŝtostango dugattyúrúd 8804 01, 30 
8805. valvotigo szelepszár 8805 01, 30 
8806. streĉoŝraŭbo por risorto = 1376 rugófüggvas; rugófeszítő csavar 8806 30 
8807. suspensia tigo (boĝio) = 816 himbafelfüggesztő függvas (forgóváz) 8807 30 
8808. suspensia stango himbafelfüggesztő rúd 8808 90 
8809. bufrostango = 6407 csöves ütközőfej 8809 30 
8810. glitvalva stango tolattyúrúd 8810 32 
8811. trenstango = 756 vonórúd 8811 30 
8812. kaldronprema ekzamenstampado kazántábla; kazán üzemeltetését engedélyező 

hatósági jóváhagyás 
8812 32 

8813. stampado lepecsétel; lebélyegez (fuvarlevelet, menetjegyet) 8813 60 
8814. kaldronprema ekzamenstampo; permesata 

kaldronpremo 
engedélyezett (üzemi) kazánnyomás 8814 32 

8815. datostampilo dátombélyegző; keletbélyegző 8815 60 
8816. ekspedstacia stampo = 1171 feladási bélyegző 8816 12, 22 
8817. pesadstampo mérlegbélyegző 8817 12, 22 
8818. bremsostangaro fékrudazat 8818 30 
8819. kompensa bremsostrangaro fékkiegyenlítő rudazat 8819 30 
8820. cela bremsado = 4047 (celbremsado) célfékezés 8820 22 
8821. artefarita trablovo mesterséges huzat; szívóhuzam 8821 01, 32 
8822. laŭlonga reltirado hosszirányú elhúzás (sín) 8822 41 
8823. pas-alto (ponto) szabad magasság; nyílmagasság 8823 45 
8824. ĉasiostego ??? feszítőrúd; feszítőmű ??? 8824 30 
8825. firmiga stango (ĉasio) alváz merevítés; alváz feszítőmű 8825 30 
8826. tirstango de bremso fékhúzórúd 8826 30 
8827. laŭlonga ankrostango (kaldrono) hosszanti horgonycsavar; hosszanti merevítő 

kötővas (kazán) 
8827 32 

8828. ankrostango de tuboplato tűzszekrény támcsavar 8828 32 
8829. trakcia bolto (kuplilko) vezető csapszeg (vonókészülék) 8829 30 
8830. transversa ankrostango keresztmerevítő (kazán) 8830 32 
8831. ŝpalŝraŭbo talpfacsavar; síncsavar 8831 41 
8832. fiksi per ŝpalŝraŭboj síncsavart behajt 8832 41 
8833. ŝraŭbadmaŝino por ŝpalŝraŭboj = 5324 síncsavarozó gép 8833 41 
8834. glitvalvo bremsa síktolattyú; vezérlő tolattyú (kormányszelep) 8834 30 
8835. distribua trako = 9809 kihúzóvágány 8835 20, 41 
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8836. vaporlokomotiva glitvalvo vezérlő tolattyú (gőzmozdony) 8836 32 
8837. piŝtovalvo (vaporlokomotivo) hengeres tolattyú; körtolattyú (gőzmozdony) 8837 32 
8838. glitvalvo kun duobla enflukanalo kettős beömlésű tolattyú 8838 32 
8839. tirmanovra ranĝadtrako kihúzóvágány tolatásnál 8839 20, 41 
8840. plata glitvalvo síktolattyú 8840 32 
8841. reguligila glitvalvo szabályozó olattyú 8841 32 
8842. turniĝanta glitvalvo forgótárcsás tolattyú 8842 31 
8843. transportdokumento; vojaĝraj-tigilo = 8845 menetjegy; fuvarozási okmány 8843 11 
8844. kombinita transportdokumento = 8846 kombinált menetjegy ??? küldlevél 8844 11 
8845. transportdokumento; vojaĝrajtigilo = 8843 menetjegy; fuvarozási okmány 8845 11 
8846. kombinita transportdokumento = 8844 kombinált menetjegy ??? küldlevél 8846 11 
8847. individua prezentbileto felmutatóra szóló menetjegy; igazolvány 8847 11 
8848. biletoposedanto = 2660, 6606 menetjegy birtokosa 8848 11 
8849. posedanto de klienta fervojinstalaĵo = 3156 iparvágány tulajdonos 8849 12, 50 
8850. enmatrikulanto de privata varvagono magán teherkocsi beállítója, tulajdonosa 8850 35, 50 
8851. firmkontrakta dungiĝo = 118, 1833 ??? dungito kinevezett alkalmazott  8851 60 
8852. karbotobogano szénszerelő berendezés 8852 32, 40 
8853. radkorpo = 1343, 2122, 2830, 9825 keréktest; keréktárcsa; kerékközéppont 8853 30 
8854. kemia necesej-instalaĵo = 10184 kémiai WC 8854 30 
8855. hermetike fermita necesej-instalaĵo = 10185 zárt rendszerű WC 8855 30 
8856. tegmento = 6154, 8861 tető 8856 30 
8857. ŝovebla tegmento tolótető; eltolható tető 8857 35 
8858. rultegmento = 8862 gördülő tető; redőnytető 8858 35 
8859. malfermebla tegmento nyitható tető 8859 35 
8860. flankenturnebla tegmento eltolható tetejű és ajtajú kocsi ??? 8860 35 
8861. tegmento = 6154, 8856 tető 8861 30 
8862. rultegmento = 8858 gördülő tető; redőnytető 8862 35 
8863. ladopanela tegaĵo de vagonkesto = 6020 kocsiszekrény lemezburkolata 8863 30 
8864. ladopanela tegaĵo külső lemezburkolat (jármű) 8864 30 
8865. lado fémlemez; bádog 8865 01 
8866. ĉasiolado alváz keretlemez; keretlemez 8866 30 
8867. induktolado forgórész-lemez; armatúra lemez; dinamólemez 8867 01 
8868. sparkoŝirmlado szikrafogó lemez 8868 30 
8869. fumgvid-lado; fumo-gvidlado = 3059, 6101 ??? füstterelő; légterelő lemez 8869 32 
8870. tolero (mezuro) tolerancia; mérettűrés; határméret; megengedett 

eltérés 
8870 00 

8871. dimensiotolero mérési tolerancia; mérettűrés 8871 01 
8872. ekvilibro-tolero kiegyensúlyozási tolerancia; tűrés 8872 01 
8873. tempomarĝeno = 5467 menetidőráhagyás; menetidőtartalék; időpótlék 

(menetrend) 
8873 00 

8874. reltriviĝa tolero; reltriviĝtolero megengedett sínkopás 8874 41 
8875. permesata trakdeformiĝo megengedett keresztsüppedés 8875 41 
8876. sentegmenta varvagono kun altaj vandoj  

= 10003, 10034, 10152 
magas oldalfalú nyitott teherkocsi 8876 35 

8877. tunaro elegysúly; kocsiterhelés; vonatterhelés; raksúly 
(tonnában) 

8877 00 

8878. malneta varvagonmaso bruttó tonnaterhelés (teherkocsi) 8878 22, 35 
8879. trajnomaso teljes bruttó tonnaterhelés (vonat) 8879 20, 30 
8880. vagonarmaso vontatott bruttó tonnaterhelés (vonat, mozdony 

nélkül) 
8880 20, 30 

8881. kargita tunaro berakott tonnaterhelés; hasznos teher (fizető) 8881 12, 22 
8882. tunokilometro tonnakilométer-terhelés 8882 12, 22 
8883. brutta tunokilometro ??? malneta bruttó tonnakilóméter terhelés 8883 20, 30 
8884. brutta trenata tunokilometro ??? malneta vontatott bruttó tonnakilóméter terhelés 8884 20, 30 
8885. neta tunokilometro nettó tonnakilométer terhelés 8885 22, 35 
8886. averaĝa pezo átlagos tonnaterhelés 8886 20, 30 
8887. neta pezo nettó tonnaterhelés 8887 22, 35 
8888. transportita tunaro továbbított terhelés; fuvarozott súly 8888 12, 22 
8889. vagonarmaso = 1459, 1463 vonatterhelés; vontatott teher 8889 20, 35 
8890. tuno tonna 8890 00 
8891. ekspedotuno = 8893 berakott tonnamennyiség; feladási tonna 8891 12, 22 
8892. alventuno = 8905 fogadott tonna; leadási tonna 8892 12, 22 
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8893. ekspedotuno = 8891 berakott tonnamennyiség; feladási tonna 8893 12, 22 
8894. tunokilometro = 8903 tonnakilométer 8894 10, 20 
8895. kuntrakciila brutta tunokilometro ??? malneta összes ledolgozott bruttó tonnakilométer (a 

mozdonyt is beleszámítva) 
8895 20, 30 

8896. brutta trenata tunokilometro ??? malneta vontatott összes bruttó tonnakilométer 8896 20, 30 
8897. neta tunokilometro nettó tonnakilométer 8897 22 
8898. ofertita tunokilometro felajánlott tonnakilométer 8898 12, 22 
8899. fervojserva tunokilometro önkezelési tonnakilométer 8899 20, 30 
8900. tarifita tunokilometro díjszabási tonnakilométer 8900 12 
8901. virtuala tunokilometro teljes virtuális tonnakilométer 8901 20, 30 
8902. virtuala brutta tunokilometro ??? malneta vontatott virtuális tonnakilométer (látszólagos) 8902 20, 30 
8903. tunokilometro = 8894 tonnakilométer 8903 10, 20 
8904. ofertotuno felkínált tonna 8904 12, 22 
8905. malkargita tuno = 8892 fogadott tonna; leadási tonna 8905 12, 22 
8906. tariftuno díjszabási tonna 8906 12 
8907. transportotuno továbbított tonnaterhelés; elfuvarozott tonna 8907 12, 22 
8908. ruĝa torĉo (sekureca signalo) vörös fáklya (jelzőeszköz) 8908 23 
8909. rulmantuko = 3526 végtelenített törülköző 8909 30, 40 
8910. regbutono nyomógomb; billentyű 8910 01 
8911. vokbutono hívógomb; csengőgomb 8911 01 
8912. blokadklavo blokkbillentyű 8912 42 
8913. liberiga regbutono ??? feloldó billentyű, feloldó nyomógomb 

(törlőgomb) 
8913 42 

8914. regbutono de vigleckontrolilo = 1025 éberségi nyomógomb (mozdonyon) 8914 23, 31 
8915. tornmaŝino esztergapad 8915 01 
8916. tornmaŝino por alezi radringojn kerékabroncs-eszterga; abroncseszterga 8916 01, 30 
8917. radakstornmaŝino = 8919, 8920 kerékeszterga 8917 30 
8918. subplanka tornmaŝino padló alatti eszterga 8918 30 
8919. radakstornmaŝino = 8917, 8920 kerékeszterga 8919 30 
8920. radakstornmaŝino = 8917, 8919 kerékeszterga 8920 30 
8921. turnofrekvenco = 5859, 7304, 9706 

??? rivolunombro 
forgási sebesség; fordulatszám (percenként) 8921 01 

8922. pivoto csap; tengelyvégcsap; forgócsap a forgóvázban; 
forgattyúcsap 

8922 01 

8923. bolto de trenhoko = 634, 1615 vonóhorog csap 8923 30 
8924. krankopivoto forgattyú 8924 31 
8925. tornado de radringoj kerékesztergálás 8925 30 
8926. turnado (veturilo) menetirányváltás (jármű) 8926 30 
8927. relvojinspektado = 7795 vonalbejárás 8927 41, 60 
8928. turni veturilon megfordítani egy járművet 8928 30 
8929. turnokruco útelzáró forgókereszt; forgó sorompó 8929 00 
8930. tribraka turnokruco háromkarú forgókereszt; háromkarú sorompó 

(útelzárás) 
8930 11, 40 

8931. nekribrita karbo aknaszén; osztályozatlan szén 8931 32 
8932. trakotraceado = 4793, 6301 vágány kitűzése; vágány kicövekelése; vágány 

kikarózása 
8932 41 

8933. konstante riglita itinero tartós rögzítés (vágányút, menetvonal) 8933 20, 42 
8934. grafikhorara trajntraceo = 8936, 8937 menetrendi menetvonal; vonat menetvonala 8934 20 
8935. relvojtraceado vonalvezetés 8935 41 
8936. grafikhorara trajntraceo = 8934, 8937 menetrendi menetvonal; vonat menetvonala 8936 20 
8937. grafikhorara trajntraceo = 8934, 8936 menetrendi menetvonal; vonat menetvonala 8937 20 
8938. tracei trajnhoraron vonat menetrendjének szerkesztése 8938 20 
8939. bagaĝtraktoreto; motorĉaro por bgaĝo poggyásztargonca-vontató 8939 00 
8940. varhala traktoreto targonca vontató (csomagszállító); raktári 

darabáru targonca vonató 
8940 00 

8941. ŝosea traktoro  közúti vontató 8941 00 
8942. traktoro por duonremorko nyergesvontató; vontató nyerges pótkocsihoz 8942 00 
8943. traktoro: manovra fervoj-ŝosea traktoro pályán tolató közúti vontató (traktor) 8943 22 
8944. fervojturisma servo = 8090 vasúti turizmus 8944 11 
8945. adherotrakcio adhéziós vontatás 8945 31 
8946. trenforta profundkonekto = 2811 ??? alsó csuklós meghajtás ??? 8946 33, 34 
8947. kablotrakcio = 8953 vontatás sodronykötéllel (függővasút, 8947 30 
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kötélpálya, sikló) 
8948. kontinua trenstango vontatás átmenő vonókészülékkel 8948 30 
8949. trakcio: dentrado-dentrelo-trakcio ??? fogaskerék vontatás; fogasrúd vontatás ??? 8949 31 
8950. dizeltrakcio dízel vontatás; vonattovábbítás dízel üzemű 

járművel 
8950 33 

8951. nekontinua trenstango vontatás nem átmenő vonókészülékkel  
??? nem átmenő vonórúd 

8951 30 

8952. elektra trakcio villamos vontatás 8952 34, 44 
8953. kablotrakcio = 8947 vontatás sodronykötéllel (függővasút, 

kötélpálya, sikló) 
8953 30 

8954. trakcio: sinkrone konduka pluropa trakcio  vontatás előfogattal (két, három stb. vontató-
járművel) 

8954 31 

8955. termik(motor)a trakcio vontatás belső égésü motoros járművel 8955 33 
8956. trakcio; trenmovigo de trajno = 7518 vonattovábbítás; vontatás 8956 20, 30 
8957. sinkrona kondukado de trakciiloj = 3825, 5452 vontató járművek többes távvezérlése ??? 8957 33, 34 
8958. vaportrakcio gőzvontatás; vonattovábbítás gőzmozdonnyal 8958 32 
8959. trafiko = 9286 közlekedés; forfgalom 8959 10 
8960. internacia trafiko = 8986, 9304 nemzetközi forgalom; határátlépő forgalom 8960 10, 20 
8961. bagaĝtrafiko poggyászforgalom 8961 11 
8962. antaŭurba trafiko (je aglomerejo) = 9332 elővárosi közlekedés; helyi közlekedés 8962 11, 21 
8963. bruttotrafiko ??? malneta vontatott összforgalom 8963 20 
8964. totala bruttotrafiko ??? malneta bruttó összforgalom 8964 20 
8965. transporto per unuopaj varvagonoj  

= 9017, 9290, 9331 
kocsirakományú forgalom 8965 12, 22 

8966. kombinita trafiko = 9292 kombinált forgalom; összetett fuvarozás 8966 12, 22 
8967. komerca trafiko = 9333 kereskedelmi forgalom; közforgalom; közérdekű 

forgalom 
8967 10, 20 

8968. komuna trafiko közös forgalom; közösségben történő szállítás 8968 01 
8969. kontenertrafiko konténerforgalom; szállítótartályos forgalom 8969 12 
8970. kontraŭsenca trafiko ellenirányú forgalom; ellenforgalom 8970 10 
8971. pecvara trafiko; pecvaro = 2642 darabáru forgalom; darabáru 8971 12 
8972. deturnita trafiko elterelt forgalom; átirányított forgalom 8972 10, 20 
8973. distribua trafiko terítő forgalom (áruszállítás) 8973 12 
8974. laboristara trafiko munkábajáró forgalom; hivatásforgalom 8974 11 
8975. interŝanĝa trafiko (inter du fervojoj) váltó forgalom; átmenő forgalom (két vasút 

között) 
8975 12 

8976. trafiko inter fervojoj vasutak közötti forgalom 8976 20 
8977. pecvara trafiko = 9298 darabáru forgalom 8977 12, 22 
8978. eksporta trafiko kiviteli forgalom 8978 12 
8979. ekspresvara trafiko = 9003 expresszáru forgalom 8979 12 
8980. fervoja trafiko; surrela trafiko vasúti forgalom 8980 10, 20 
8981. vartrafiko laŭ akcelita reĝimo = 9002 gyorsáru forgalom 8981 12 
8982. grandrapida trafiko nagysebességű forgalom 8982 21 
8983. trafiko de grupigitaj varoj = 4395 gyűjtőáru forgalom 8983 12 
8984. importa trafiko behozatali forgalom 8984 12 
8985. internlanda trafiko = 93903 ??? …enlanda belföldi forgalom (szállítás) 8985 10, 20 
8986. internacia trafiko = 8960, 9304 nemzetközi forgalom; határátlépő forgalom 8986 10, 20 
8987. internreta trafiko ??? enreta belföldi forgalom; belforgalom (egy vasúton 

belül) 
8987 10, 20 

8988. pergrua en/elŝipigo (LoLo) = 5012, 9248 darus be- és kirakodás; LoLo (lift-on lift-off) 8988 12, 22 
8989. loka trafiko helyi forgalom 8989 10 
8990. peza vartrafiko nehézáru forgalom 8990 12 
8991. vartrafiko áruforgalom; árufuvarozás 8991 12 
8992. kurtdistanca vartrafiko kis távolságú árufuvarozás; helyi árufuvarozás 8992 12 
8993. longdistanca vartrafiko távolsági árufuvarozás 8993 12 
8994. ĉiehalta trafiko ??? rövid távú forgalom minden állomáson és 

megállóhelyen megálló vonatokkal ??? 
8994 11 

8995. vartrafiko laŭ ordinara reĝimo = 9004 teheráru forgalom 8995 12 
8996. trafikmaksimumo csúcsforgalom 8996 10 
8997. pezvara trafiko = 9311 tömegáru forgalom (fuvarozás) 8997 22 
8998. dom-ĝis-doma transporto = 6584 háztól-házig szállítás 8998 12, 22 
8999. interurba rapidtrafiko városközi gyorsforgalom; Inter-City forgalom 8999 11 
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9000. ekspres- kaj rapidtrajna trafiko = 7169, 9001 gyors- és sebesvonati forgalom; városközi 
forgalom 

9000 11, 21 

9001. ekspres- kaj rapidtrajna trafiko = 7169, 9000 gyors- és sebesvonati forgalom; városközi 
forgalom 

9001 11, 21 

9002. vartrafiko laŭ akcelita reĝimo = 8981 gyorsáru forgalom 9002 12 
9003. ekspresvara trafiko = 8979 expresszáru forgalom 9003 12 
9004. vartrafiko laŭ ordinara reĝimo (SNCF) = 8995 teheráru forgalom (SNCF) 9004 12 
9005. regiona trafiko körzeti forgalom 9005 11 
9006. proprarada en-/elŝipigo; RoRo = 7794, 9347 rakományszállítás hajón gördülő konténerekkel 

vagy tehergépkocsikkal együtt; RoRo forgalom 
9006 12, 22 

9007. sezona trafiko időszakos forgalom; idényforgalom 9007 20 
9008. trafiko je dividita frajtkal-kulado tört fuvarozás 9008 12 
9009. komplettrajna trafiko = 9327 zártvonati forgalom; forgalom zárt szerel-

vénynyel 
9009 12, 22 

9010. transkargada trafiko átrakásos forgalom 9010 12 
9011. transita trafiko transitforgalom; átmenő forgalom 9011 10 
9012. grandrapida trafiko kun trafikrestriktoj igen nagy sebességű forgalom ??? 

nagysebességű forgalom megkötésekkel 
9012 21 

9013. netotrafiko nettó forgalom 9013 10 
9014. pasaĝertrafiko személyfuvarozás; személyforgalom; utasfor-

galom 
9014 11 

9015. kurtdistanca pasaĝertrafiko rövid távú személyforgalom; helyi személy-
forgalom 

9015 11 

9016. longdistanca trafiko távolsági személyforgalom 9016 11 
9017. transporto per unuopaj varvagonoj  

= 8965, 9290, 9331 
kocsirakományú forgalom 9017 12, 22 

9018. trajno = 090180 
trajnkompleto = 090181 

vonat ??? 9018 30 

9019. ekspluatata trajno továbbító vonat 9019 20 
9020. ĉartita vartrajno bérelt vonat; chartervonat 9020 10 
9021. trajno por vojaĝagentejo utazási iroda különvonata 9021 11 
9022. trajno kun distra programo = 9037 szórakoztató programot szolgáltató vonat 9022 11 
9023. alventrajno érkező vonat 9023 20 
9024. artika motorvagonkombinaĵo csuklós (motor)vonat (többrészes) 9024 30 
9025. vartrajno el samcelaj vagongrupoj összevont; egyesített vonat (azonos rendeltetésű 

kocsicsoportból képzett szerelvény) 
9025 12, 22 

9026. vartrajno el diverscelaj vagongrupoj összevont vonat; egyesített vonat (eltérő 
rendeltetésű kocsicsoportból képzett 
szerelvény) 

9026 12, 22 

9027. riparoserva trajno járműjavítói menet 9027 30 
9028. atendata trajno várt vonat 9028 20 
9029. retenata trajno várakozó vonat (torlódás) 9029 20 
9030. servo „trajno+aŭto” = 8093, 8101 gépkocsibérlési szolgálat; „autó az állomáson” 

szolgálat 
9030 11 

9031. aŭto-pasaĝertrajno;  autószállító vonat (háló- és fekvőkocsikkal) 9031 11, 21 
9032. aŭto-kuŝvagona trajno (TAC) autószállító vonat (fekvő kocsikkal) 9032 11, 21 
9033. dumtaga aŭto-pasaĝertrajno (TAJ=TARZ) nappali (nappal közlekedő) autószállító vonat 9033 11, 21 
9034. motorvagonkombinaĵo motorvonat egység 9034 30 
9035. longdistanca (rapidega) motortrajno = 7123, 

7129 
távolsági gyorsmotorvonat 9035 30 

9036. antaŭa(j) radakso(j) de lokomotivo = 601 vezetőkerék 9036 31 
9037. trajno kun distra programo = 9022 szórakoztató programot szolgáltató vonat 9037 11 
9038. sekurprova trajno biztosító vonat 9038 10 
9039. balastotrajno sódervonat 9039 30 
9040. trajno de antaŭurba trafiko elővárosi vonat; gyorsvasút 9040 21 
9041. betonizada trajno betonozó szerelvény 9041 30 
9042. kromtrajno = 9057, 9183 mentesítő vonat; megerősítő vonat; másod-

részként bevezetett vonat; rendkívüli vonat 
9042 20 

9043. kirasita trajno páncélvonat 9043 30 
9044. bloktrajno zárt (teher)vonat (változatlan kocsi öszszeál-

lítással) 
9044 22 

9045. kontenertrajno zárt konténervonat 9045 22 
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9046. pezkarga trajno nehéz tehervonat; egységes vonat; egységesített 
vonat ??? 

9046 22 

9047. lokomotiva-kondukvagona trajnkompleto  
??? = 9165 

ingavonat; körbejáró vonat; ringlispil vonat 
(mozdonycsere nélkül) ??? 

9047 22 

9048. labortrajno = 9192 munkavonat 9048 30 
9049. kolektotrajno (varoj) kezelő tehervonat 9049 22 
9050. publiktrafika trajno közforgalmú vonat 9050 10, 30 
9051. ekstra trajno; kromtrajno mentesítő vonat 9051 20 
9052. kompletvagonaro zárt vonat 9052 12, 22 
9053. homogena trajno = 9096 homogén vonat; egynemű vonat 9053 35 
9054. koridortrajno korridorvonat 9054 20 
9055. inversdirekta trajno = 9177 keresztező vonat (egyvágányú vonal); vonat-

találkozás (kétvágányú vonal) 
9055 23 

9056. rondvojaĝa trajno turizmusra használt vonat; körutazásra használt 
vonat  

9056 11 

9057. kromtrajno = 9042, 9183 mentesítő vonat; megerősítő vonat; másod-
részként bevezetett vonat; rendkívüli vonat 

9057 20 

9058. nomportanta trajno; trajno kun nomo = 9076 névvel ellátott vonat; elnevezett vonat 9058 11 
9059. nutraĵtrajno élelmiszerszállító vonat 9059 12, 22 
9060. ekveturonta trajno indulásra kész vonat 9060 20 
9061. trajno disvolvanta kontaktodra-ton felsővezeték építő vonat 9061 30 
9062. trajno kun nepara numero = 9097 páratlan számú vonat (SNCF-nél Párizst 

elhagyó vomnat) 
9062 20 

9063. senherbigtrajno = 4403, 9064 gyomírtó szerelvény 9063 30, 41 
9064. senherbigtrajno = 4403, 9063 gyomírtó szerelvény 9064 30, 41 
9065. eksterhorara trajno késett vonat 9065 20 
9066. speciala trajno különleges célú vonat 9066 10, 20 
9067. regiona vartrajno = 9115, 9135, 9176 körzeti tehervonat 9067 22 
9068. pecvartrajno darabárus vonat 9068 22 
9069. devojigita trajno eltérített vonat 9069 20 
9070. dizeltrajno dízelvonat 9070 30, 33 
9071. rekta vartrajno közvetlen tehervonat 9071 22 
9072. rekta pasaĝertrajno közvetlen vonat (utazási lehetőség átszállás 

nélkül) 
9072 21 

9073. trajno: rapidtrajno = 2715 sebesvonat; közvetlen vonat 9073 21 
9074. trajno sen survoja halto = 9172 közvetlen vonat; közbeeső megállás nélküli 

vonat 
9074 20 

9075. laboristara trajno helyiérdekű munkásvonat 9075 21 
9076. nomportanta trajno; trajno kun nomo = 9058 névvel ellátott vonat; elnevezett vonat 9076 11 
9077. elektrotrajno villamos vonat 9077 30, 34 
9078. dentrada mekanismo több fokozatú fogaskerekes hajtómű; fogas-

kerékhajtás; fogaskerék áttételes közlőmű 
9078 01 

9079. servoveturo = 9161 átállító vonat (pl. másik vasútra) 9079 22 
9080. ĝiscela bloktrajno zárt vonat (tehervonat, amelyet a továbbítási 

útvonalon nem bontanak meg) 
9080 12, 22 

9081. kruciĝotrajno ellenvonat 9081 20 
9082. provoveturo próbavonat; kísérleti menet; próbamenet 9082 30 
9083. peziga ŝarĝaĵotrajno (ekzamenado de pontoj) 

= 9195 
hídpróba szerelvény (terhelési próbához) 9083 30 

9084. trajno EC (el angla „EuroCity”) = 9151, 9152 EuroCity vonat; EC; minőségi vonat 9084 11, 21 
9085. ekskursa trajno = 9146 kiránduló vonat 9085 11 
9086. ekspoziciotrajno = 9091 kiállítási vonat 9086 10 
9087. eksprestrajno = 3633 expresszvonat 9087 21 
9088. laŭbezona trajno szükségleti vonat 9088 20 
9089. famili-trajno  családi vonat 9089 11 
9090. fervojpramo = 5842, 9225 vasúti komphajó 9090 00 
9091. ekspoziciotrajno = 9086 kiállítási vonat 9091 10 
9092. vartrajno sen longa limstacia halto = 9116, 

9117, 9173 
GONG vonat; számottevő határállomási 
tartózkodás nélkül közlekedő tehervonat 

9092 12, 22 

9093. longdistanca eksprestrajno távolsági vonat; expresszvonat 9093 21 
9094. grandrapida trajno nagy sebességű vonat 9094 11, 21 
9095. longdistanca trajno távolsági vonat 9095 21 
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9096. homogena trajno = 9053 homogén vonat; egynemű vonat 9096 35 
9097. trajno kun nepara numero = 9062 páratlan számú vonat (SNCF-nél Párizst 

elhagyó vomnat) 
9097 20 

9098. konstantkonsista vagonaro meg nem bontható vonat; zárt vonategység 9098 30 
9099. trajno IC (el angla „InterCity”) 

= 4679, 4722, 9100, 9105 
Intercity vonat; IC 9099 21 

9100. trajno IC (el angla „InterCity”) 
= 4679, 4722, 9099, 9105 

Intercity vonat; IC 9100 21 

9101. internacia trajno nemzetközi vonat 9101 21 
9102. senmanovre limstacion pasanta vartrajno  

= 9142 
határátlépő vonat (a határon történő kocsiren-
dezés nélkül) 

9102 22 

9103. trajno IR (el angla „InterRegio”) területközi vonat (körzetek, vidékek, országok 
között) 

9103 21 

9104. rekta rapidvartrajno rendezőpályaudvarok közötti vonat ??? 
gyorsteher 

9104 22 

9105. trajno IC (el angla „InterCity”) 
= 4679, 4722, 9099, 9100 

Intercity vonat; IC 9105 21 

9106. interliga trajno (inter du najbarstacioj) átszállító (inga)vonat (helyi állomások között); 
összekötő vonat (két szomszédos állomás 
között) 

9106 20 

9107. dumtaga trajno nappali vonat 9107 20 
9108. trajnkilometro vonatkilométer 9108 20 
9109. kurtdistanca pasaĝertrajno helyi vonat 9109 20 
9110. lokomotivtrajno mozdonyvonat 9110 20, 31 
9111. unugrupa trajno egycsoportos vonat 9111 22 
9112. plurgrupa trajno többcsoportos vonat 9112 22 
9113. luksa trajno luxusvonat 9113 11 
9114. vartrajno tehervonat 9114 30 
9115. regiona vartrajno = 9067, 9135, 9176 körzeti tehervonat 9115 22 
9116. vartrajno sen longa limstacia halto = 9092, 

9117, 9173 
GONG vonat; számottevő határállomási 
tartózkodás nélkül közlekedő tehervonat 

9116 12, 22 

9117. vartrajno sen longa limstacia halto = 9092, 
9116,  9173 

GONG vonat; számottevő határállomási 
tartózkodás nélkül közlekedő tehervonat 

9117 12, 22 

9118. marfiŝa vartrajno halszállító vonat 9118 22 
9119. armea vartrajno katonai szállítmányt (felszerelést) továbbító 

vonat / katonai tehervonat 
9119 22 

9120. malplena trajno üres vonat 9120 20 
9121. trajno por akcelita vartransporto darabárus gyorstehervonat 9121 22 
9122. rekta trajno por akcelita vartransporto közvetlen darabárus gyorstehervonat 9122 22 
9123. trajno por relŝlifado síncsiszoló vonat 9123 30 
9124. armeotrajno katonavonat 9124 20 
9125. fervojminiatura trajno ??? = 1586, 1588, 7603 modellvasút 9125 00 
9126. miksreĝima vartrajno vegyes tehervonat (gyors- és teheráru) 9126 22 
9127. miksa trajno (pasaĝertrajno kun varvagonoj) vegyesvonat (személy és áru) 9127 20 
9128. trajno kun para numero = 9137 párosszámú vonat (SNCF-nél Párizs felé tartó 

vonat) 
9128 20 

9129. trajno kun akompanataj motorcikloj (TMA) kísért motorkerékpárokat szállító vonat; autó és 
motor-kerékpár szállító személyvonat 

9129 11, 21 

9130. vagonaro ir-reira = 5837 ingavonat 9130 20 
9131. vintrosport(ul)a trajno sívonat; télisport vonat 9131 11, 21 
9132. trajno kun limigita sidloknomb-ro = 9164 vonat korlátozott ülőhellyel (helybiztosítás 

kötelező) 
9132 11, 21 

9133. nokta trajno éjszakai vonat 9133 20 
9134. ĉiehalta trajno = 5905 személyvonat  9134 21 
9135. regiona vartrajno = 9067, 9115, 9176 körzeti tehervonat 9135 22 
9136. laboristara trajno munkásvonat 9136 21 
9137. trajno kun para numero = 9128 párosszámú vonat (SNCF-nél Párizs felé tartó 

vonat) 
9137 20 

9138. vagonaro por konstrulaboroj anyagvonat (pályaépítés- és fenntartás) 9138 30 
9139. ekveturpreta trajno induló vonat ??? indulásra kész 9139 20 
9140. senmanovre ranĝadstacion pasanta vartrajno rendezőpályaudvaron áthaladó vonat 9140 22 
9141. pilgrimtrajno zarándokvonat 9141 21 
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9142. senmanovre limstacion pasanta vartrajno  
= 9102 

határátlépő vonat (a határon történő kocsiren-
dezés nélkül) 

9142 22 

9143. perioda trajno időszakos (teher)vonat 9143 20 
9144. regula trajno = 9159 állandó vonat (rendszeresen közlekedő)  9144 20 
9145. libertempula armeotrajno szabadságos katonavonat 9145 21 
9146. ekskursa trajno = 9085 kiránduló vonat 9146 11 
9147. surpneŭa trajno; trajno kun pneŭoj = 7135 gumiabroncsos kocsikból álló vonat 9147 30 
9148. poŝta trajno postavonat 9148 22 
9149. senkarga trajno üres vonatszerelvény (kocsikiegyenlítés) 9149 22 
9150. frukta kaj legoma vartrajno gyümölcs- és zöldségszállító vonat; gyorsan 

romló primőrárut szállító vonat 
9150 22 

9151. trajno EC (el angla „EuroCity”) = 9084, 9152 EuroCity vonat; EC; minőségi vonat 9151 11, 21 
9152. trajno EC (el angla „EuroCity”) = 9084, 9151 EuroCity vonat; EC; minőségi vonat 9152 11, 21 
9153. vagonaro: plurtrajna pasaĝervagonaro gyűjtővonat 9153 21 
9154. trajno: eksprestrajno = 7168 gyors(vonat); expressz vonat 9154 21 
9155. vartrajno „TRES” (rapida, ekonomia, fidinda)  

= 9193 
TRES-vonat; „gyors, gazdaságos és biztonságos 
tehervonat” 

9155 12, 22 

9156. rapida vartrajno gyorstehervonat 9156 22 
9157. rapida leĝera vartrajno (SNCF) = 7170 nagysebességű, zárt gyorsteher-vonat rakomány-

tömeg korlátozással (SNCF) 
9157 12, 22 

9158. regiona trajno körzeti vonat 9158 21 
9159. regula trajno = 9144 állandó vonat (rendszeresen közlekedő)  9159 20 
9160. regule trafikanta vartrajno állandó tehervonat; rendszeres tehervonat 9160 22 
9161. servoveturo = 9079 átállító vonat (pl. másik vasútra) 9161 22 
9162. trajno kun duopa trenmovigo előfogatolt vonat 9162 20 
9163. traklaborista vagonaro vágányépítő vonat 9163 30 
9164. trajno kun limigita sidloknom-bro = 9132 vonat korlátozott ülőhellyel (helybiztosítás 

kötelező) 
9164 11, 21 

9165. lokomotiva-kondukvagona trajnkompleto  
??? = 9047 

ingavonat 9165 30 

9166. ruliĝekipaĵo = 7838, 9167 futómű 9166 30 
9167. ruliĝekipaĵo = 7838, 9166 futómű 9167 30 
9168. duradaksa ruliĝekipaĵo kettős tengelyű futómű; ikertengelyes futómű 9168 35 
9169. kunremorka kamiono tehergépkocsi több utánfutóval; tehergépkocsi-

vonat (közúti közlekedés) 
9169 00 

9170. sezona trajno idényvonat; szezonális vonat 9170 11, 21 
9171. ambulanca trajno kórházvonat; egészségügyi vonat; 

vöröskeresztes vonat 
9171 30 

9172. trajno sen survoja halto = 9074 közvetlen vonat; közbeeső megállás nélküli 
vonat 

9172 20 

9173. vartrajno sen longa limstacia halto = 9092, 
9116, 9117 

GONG vonat; számottevő határállomási 
tartózkodás nélkül közlekedő tehervonat 

9173 12, 22 

9174. ordinara helptrajno segélyvonat nem sürgős esetekre 9174 30 
9175. urĝa helptrajno segélyvonat sürgős esetekre 9175 30 
9176. regiona vartrajno = 9067, 9115, 9135 körzeti tehervonat 9176 22 
9177. inversdirekta trajno = 9055 keresztező vonat (egyvágányú vonal); vonat-

találkozás (kétvágányú vonal) 
9177 23 

9178. fervojserva trajno szolgálati vonat 9178 30 
9179. trajno laŭ ordono különvonat 9179 20 
9180. special(igit)a vartrajno speciális vonat (adott, meghatározott 

forgalomra) 
9180 22 

9181. vesperspektabla (pasaĝer)trajno rendezvények látogatására közlekedő vonat 9181 11, 21 
9182. trajno kun deviga krompago pótdíjköteles vonat 9182 11 
9183. kromtrajno = 9042, 9057 mentesítő vonat; megerősítő vonat; másod-

részként bevezetett vonat; rendkívüli vonat 
9183 20 

9184. antaŭa kromtrajno mentesítő vonat, amely megelőzi a rendes 
vonatot 

9184 20 

9185. sekva kromtrajno mentesítő vonat, amely követi a rendes vonatot 9185 20 
9186. nuligita trajno lemondott vonat; törölt vonat 9186 20 
9187. surprizvojaĝa trajno kiránduló vonat ismeretlen tájak (cél) felé 9187 11 
9188. sezona trajno időszakos vonat 9188 20 
9189. ekskursa trajno; turisma trajno kirándulóvonat; turistavonat 9189 21 
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9190. plurgrupa trajno többcsoportos vonat 9190 20 
9191. transita trajno átmenő vonat; tranzit vonat 9191 20 
9192. labortrajno = 9048 munkavonat 9192 30 
9193. vartrajno „TRES” (rapida, ekonomia, fidinda)  

= 9155 
TRES-vonat; „gyors, gazdaságos és biztonságos 
tehervonat” 

9193 12, 22 

9194. armea pasaĝertrajno csapatszállító katonavonat 9194 21 
9195. peziga ŝarĝaĵotrajno (ekzamenado de pontoj) 

= 9083 
hídpróba szerelvény (terhelési próbához) 9195 30 

9196. plene kargita trajno teljes terhelésü vonat (felajánlott kapacitásig) 9196 20 
9197. vaporlokomotiva trajno; vaportrajno gőzmozdonnyal vontatott vonat 9197 30, 32 
9198. artikvagona trajno csuklós vonat, csuklósan összekapcsolt jármű-

vekből álló vonat 
9198 30 

9199. pasaĝertrajno személyszállító vonat 9199 30 
9200. celalternaj trajnoj (disbranĉiĝanta linio) váltakozó szolgálatot ellátó vonatok (vonatnem 

váltás pl. a csomóponti állomáson) 
9200 21 

9201. koneksaj trajnoj csatlakozó vonatok 9201 20 
9202. kartela kontrakto (varvagona poŭlo) közösségi szerződés; teherkocsi pool 9202 22, 50 
9203. klientotraka kontrakto iparvágány szerződés 9203 12, 50 
9204. luokontrakto (je fervoja tereno) haszonbérleti szerződés; bérleti szerződés 

(vasúti terület vagy helyiség igénybevételére) 
9204 12, 50 

9205. lignoimpregnado faanyagvédelem; fakonzerválás; fatelítés 9205 41 
9206. akvomoligado (kaldronoj) kazántápvíz előkészítés; kazántápvíz kezelés; 

vízlágyítás 
9206 32 

9207. akvomoligado laŭ metodo Armand vízelőkészítés TIA módszerrel (Luis Armand 
eljárása szerint) 

9207 32 

9208. transportitinero = 4764, 6060 
transportitinero = 047640 
kurso = 047641 ??? (!miskomprenebla!) 

útirány; útvonal  9208 20 

9209. simpla veturo; simpla vojaĝo = 265, 6091, 8267 egyszeri utazás; odaút 9209 21 
9210. tramvojisto városi villamosvasút alkalmazottja 9210 60 
9211. tramvojo közúti villamos; villamos (városi közlekedési 

eszköz) 
9211 00 

9212. tramo villamos; villamoskocsi; villamosszerelvény 
(jármű) 

9212 31 

9213. samcela vagongrupo (trajnparto) személykocsi járatcsoport 9213 21 
9214. baza vagongrupo (en plurgrupa trajno) törzscsoport (törzscsoportos vonatnál) 9214 21 
9215. sekundara vagongrupo (en plurgrupa trajno) alcsoport (többcsoportos vonatnál) 9215 21 
9216. tranĉeo = 2337 bevágás 9216 41 
9217. konstrumetodo Berlina (subtera trafikvojo) alagútépítés berlini módszerrel; alagútépítés 

nyitott árokban (kéregvasút) 
9217 41 

9218. malferma tranĉeo nyílt bevágás 9218 41 
9219. transvagoniĝo átszállítás 9219 21 
9220. transkargado átrakás; átrakodás 9220 22 
9221. transkargadejo = 1415 ??? = 1345 átrakóhely 9221 22 
9222. trakinterliga rulplatformo = 1500, 6384, 6529, 

6542 
tolópad 9222 30, 40 

9223. aŭtopramo = 1262, 5840 autóskomp; autószállító komp 9223 00 
9224. pramo; pramŝipo (trajnoj, aŭtomobiloj) = 3723, 

5841 
komphajó (vonatok, közúti járművek 
szállítására) 

9224 00 

9225. fervojpramo = 5842, 9090 vasúti komphajó 9225 00 
9226. profundigita trakinterliga rulplatformo = 1501, 

6543 
süllyesztett tolópad 9226 30, 40 

9227. transkontenero transzkonténer 9227 22 
9228. Trans-Eŭropa Nokta Trajno; TEN Nemzetközi Hálókocsi Szolgálat; TEN 9228 11, 21 
9229. Trans-Eŭropa Kontener-Ekspres-trajno; TECE Transz Európa Konténer Expressz; TECE 9229 12, 22 
9230. Trans-Eŭropa Varekspreso; TEE Transz Európa Expressz; TEE 9230 11, 21 
9231. Trans-Eŭropa Varekspreso; TEEM  Transz Európa Expressz Tehervonat; TEEM 9231 12, 22 
9232. substituo de priservada oferto = 8384 kínálat átállítása (vasútrtól közútra és fordítva) 9232 10 
9233. tensioredukta transformatoro = 4 feszültségcsökkentő (transzformátor) 9233 01, 34, 44 
9234. hidraŭlika konvertoro = 2100, 2103, 9235 hidraulikus nyomatékváltó (erőátvitel) 9234 01 
9235. hidraŭlika konvertoro = 2100, 2103, 9234 hidraulikus nyomatékváltó (erőátvitel) 9235 01 
9236. suĉa transformatoro szívótranszformátor 9236 01 
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9237. trakcikurenta transformatoro vontatási transzformátor 9237 44 
9238. transito de vagono (RIC; RIV) átmenet (RIV, RIC) 9238 20 
9239. itinerriglado = 3230 vágányút lezárás 9239 42 
9240. komuna eldoganigo; komuna transitprocedo 

(dogana) 
közös vámeljárás; együttes vámkezelés 9240 50 

9241. internacia (dogana) transit-procedo nemzetközi vámeljárás átmenő forgalomban 9241 50 
9242. ordinara transitpricedo (dogana) szokásos vámeljárás 9242 50 
9243. itinerriglado sen partoliberigo = 3231 vágányút lezárás részfeloldás nélkül 9243 42 
9244. itinerriglado kun partoliberigo = 3232 vágányút lezárás részfeloldással 9244 42 
9245. translimiĝtaŭga = 431 átmenőképes; tranzitképes 9245 00 
9246. limstacia ekspedisto határszállítmányozó; szállítmányozó határállo-

mási megbízottja 
9246 12, 50 

9247. transiga konekto = 2163 átmeneti kapcsolás; átmenet 9247 33, 34 
9248. pergrua en/elŝipigo (LoLo) = 5012, 8988 darus be- és kirakodás; LoLo (lift-on lift-off) 9248 12, 22 
9249. disranĝa trakanoncilo vágánytábla (gurítódombi berendezésnél) 9249 42 
9250. ŝlosilinterrigla instalaĵo ??? kulcsos függés feloldása ??? kulcsazonosító 

berendezés 
9250 42 

9251. elektra ordono-transsendilo villamos távadó; elektromos parancsközvetítő 9251 42, 43 
9252. transmisio erőátvitel; transzmisszió 9252 41, 42 
9253. propulsado = 6921 hajtás; erőátvitel 9253 31 
9254. kardanŝafta transmisio = 9259 kardánhajtás; csuklós tengelyű hajtás 9254 31 
9255. transmisio per kava ŝafto = 1800, 3328 csőtengelyes hajtás 9255 33, 34 
9256. kuplostanga transmisio rúdhajtás (hajtórúd, forgattyúrúd) 9256 31 
9257. artikoŝafta transmisio csuklós rudazathajtás (csatlórúd) 9257 33, 34 
9258. ambaŭmotorflanka transmisio kétoldali hajtás 9258 31 
9259. kardanŝafta transmisio = 9254 kardánhajtás; csuklós tengelyű hajtás 9259 31 
9260. konvertora transmisio nyomatékmódosítós hajtás 9260 33, 34 
9261. elasta transmisio rugalmas hajtás; rugózott hajtás 9261 33, 34 
9262. elektra transmisio villamos erőátvitel 9262 31 
9263. dentrada transmisio fogaskerékhajtás 9263 31 
9264. regdrata transmisio (signalilo, trakforko) vonóvezetékes működtetés (jelző, váltó) 9264 41, 42 
9265. hidraŭlika transmisio hidraulikus hajtómű; folyadékhajtómű; hidrau-

likus erőátvitel; folyadékkapcsoló 
9265 01, 33 

9266. hidrodinamika transmisio hidrokinetikus erőátvitel; áramlási hajtómű 9266 01, 33 
9267. hidromekanika transmisio hidromechanikus erőátvitel; hidromechanikus 

hajtómű 
9267 01, 33 

9268. hidrostatika transmisio hidrosztatikus erőátvitel; hidrosztatikus hajtás 9268 01, 33 
9269. unuopradaksa transmisio ??? po unu radaksa… egyedi (tengely)hajtás 9269 31 
9270. magneta kluĉilo = 2173 mágneses tengelykapcsoló (erőátvitel) 9270 01, 33 
9271. mekanika transmisio mechanikus hajtás; mechanikus erőátvitel 9271 31 
9272. pneŭmata transmisio légnyomásos hajtómű; pneumatikus erőátvitel; 

préslég hajtómű 
9272 01 

9273. primara transmisio előtéthajtás 9273 31 
9274. transmisio kun kontinua reguligado fokozat nélküli hajtás; folyamatos szabályozású 

hajtás; 
9274 31 

9275. risorta transmisio rugós hajtás; rugómű; rugómotor 9275 31 
9276. stanga transmisio merev rudazatos állítás 9276 41, 42 
9277. sekundara transmisiilo közvetett hajtás; előtéttengelyes erőátvitel 9277 31 
9278. pluraksa trakcimovigo többtengely-hajtás 9278 31 
9279. ĉiuradaksa trakcimovigo össztengely-hajtás 9279 31 
9280. unumotorflanka transmisio egyoldalas (meg)hajtás 9280 31 
9281. transmisio per senfina ŝraŭbo ??? … helico csigahajtás; csavarhajtás 9281 01 
9282. trako-trakciila informkomunikiĝo információátvitel vágány és vontatójármű 

között (jelfeladás; GSM-R) 
9282 42, 43 

9283. porpaleda manĉarelo kézi villásemelő kocsi; raklapemelő targonca 9283 00 
9284. transporto szállítás; fuvarozás; közlekedés (tevékenység) 9284 20 
9285. ekspluata servo = 8097 fuvarozási szolgálaz 9285 20 
9286. trafiko = 8959 közlekedés; forfgalom 9286 10 
9287. perbenda transporto szállítás szállítószalagon, vagy hevederen; szala-

gos szállítás ??? 
9287 01 

9288. transporto tra stacia zono = 1081 belső árumozgatás; targoncás szállítás 
(állomáson belül) 

9288 12 
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9289. kunkarga veturo; utila veturo rakott futás, szállítás; hasznos futás 9289 00 
9290. transporto per unuopaj varvagonoj  

= 8965, 9017, 9331 
kocsirakományú forgalom 9290 12, 22 

9291. komuna trafiko = 9294 közüzemi közlekedés; tömegszállítás; közhasz-
nálatú szállítás 

9291 00 

9292. kombinita trafiko = 8966 kombinált forgalom; összetett fuvarozás 9292 12, 22 
9293. feruta transporto = 3722 vasúti-kozúti kombinált fuvarozás 9293 22 
9294. komuna trafiko = 9291 közüzemi közlekedés; tömegszállítás; közhasz-

nálatú szállítás 
9294 00 

9295. kontinua transporto folyamatos szállítás; folyamatos fuvarozás 9295 00 
9296. transporto je garantiita transportlimtempo garantált fuvarozási határidővel történő szállítás 9296 12, 22 
9297. eksterordinara transporto rendkívüli küldemény; rakmintán túlérő 

küldemény 
9297 12, 22 

9298. pecvara trafiko = 8977 darabáru forgalom 9298 12, 22 
9299. ekspresvara transporto expresszáru fuvarozás 9299 12, 22 
9300. perpramŝipa transporto; pramŝipa transporto 

= 9328 
vasúti komphajóval történő fuvarozás 9300 20 

9301. senpaga transporto = 9308 díjmentes fuvarozás 9301 10 
9302. vojgvida transporto = 9326 kötöttpályás közlekedés; nyomvezetéses 

szárazföldi közlekedés 
9302 0000 

9303. internlanda trafiko = 8985 ??? …enlanda belföldi forgalom (szállítás) 9303 10, 20 
9304. internacia trafiko = 8960, 8986 nemzetközi forgalom; határátlépő forgalom 9304 10, 20 
9305. parta kargo ??? részfuvardíj ??? 9305 12, 22 
9306. amasvartransporto tömegszállítás 9306 00 
9307. kombinita transporto (mare, fervoje, ŝosee) összetett fuvarozás; vegyes szállítás; kombinált 

forgalom (tengeri, vasúti, közúti) 
9307 00 

9308. senpaga transporto = 9301 díjmentes fuvarozás 9308 10 
9309. laŭokaza transporto alkalmi fuvarozás; időszakos fuvarozás 9309 00 
9310. transporto je pagenda frajto = 9323 díjköteles küldemény 9310 10 
9311. pezvara trafiko = 8997 tömegáru forgalom (fuvarozás) 9311 22 
9312. dom-ĝis-doma transporto = 6584, 8998 háztól-házig szállítás 9312 12, 22 
9313. profesia transportado = 9313 iparszerü fuvarozás harmadik fél költségére 9313 00 
9314. entreprenpropra transportado = 9316 ??? üzemi magánforgalom; ipartelepi magánfor-

galom 
9314 00 

9315. profesia transportado = 9313 iparszerü fuvarozás harmadik fél költségére 9315 00 
9316. entreprenpropra transportado = 9314 ??? üzemi magánforgalom; ipartelepi magánfor-

galom 
9316 00 

9317. trafiko sur aparta (propra) relvojo = 1679, 1681, 
9320, 9322 

közlekedés magánvágányon 9317 20, 40 

9318. publika transportado közforgalom 9318 00 
9319. fervojserva transporto önkezelési fuvarozás 9319 20 
9320. trafiko sur aparta (propra) relvojo = 1679, 1681, 

9317, 9322 
közlekedés magánvágányon 9320 20, 40 

9321. specialigita vartransporto különleges feltételekkel lebonyolított árufuvaro-
zás; különforgalom előkészületekkel 

9321 12, 22 

9322. trafiko sur aparta (propra) relvojo = 1679, 1681, 
9317, 9320 

közlekedés magánvágányon 9322 20, 40 

9323. transporto je pagenda frajto = 9310 díjköteles küldemény 9323 10 
9324. alcela fintransporto befejező szállítás 9324 20 
9325. surgrunda transporto = 9330 szárazföldi szállítás; felszíni közlekedés 9325 00 
9326. vojgvida transporto = 9302 kötöttpályás közlekedés; nyomvezetéses száraz-

földi közlekedés 
9326 00 

9327. komplettrajna trafiko = 9009 zártvonati forgalom; forgalom zárt szerel-
vénynyel 

9327 12, 22 

9328. perpramŝipa transporto; pramŝipa transporto 
= 9300 

vasúti komphajóval történő fuvarozás 9328 20 

9329. senkarga veturo üresfutás; holt fuvar 9329 00 
9330. surgrunda transporto = 9325 szárazföldi szállítás; felszíni közlekedés 9330 00 
9331. transporto per unuopaj varvagonoj 

= 8965, 9017, 9290 
kocsirakományú forgalom 9331 12, 22 

9332. antaŭurba trafiko (je aglomerejo) = 8962 elővárosi közlekedés; helyi közlekedés 9332 11, 21 
9333. komerca trafiko = 8967 kereskedelmi forgalom; közforgalom; közérdekű 9333 10, 20 
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forgalom 
9334. fridvara transporto = 9336 hűtöttáru-fuvarozás 9334 22 
9335. paledizitaj transportoj rakodólapos fuvarozás 9335 22 
9336. fridvara transporto = 9334 hűtöttáru-fuvarozás 9336 22 
9337. transportoj sub reguligita temperaturo szabályozott hőmérsékleten történő szállítás 9337 22 
9338. antaŭurba trafiko elővárosi közlekedés; forgalom 9338 00 
9339. urba trafiko városi közlekedés, forgalom 9339 00 
9340. transportisto = 9941 fuvarozó; fuvarozási vállalat; szállító 9340 00, 50 
9341. trakinterliga rulplatformo = 1500, 6384, 6529, 

6542, 9222 
tolópad 9341 30, 40 

9342. transport-entreprenisto; transportisto = 3359 fuvarozási vállalkozó 9342 00 
9343. ruliĝanta transportbendo = 722, 2108, 2220 szállítószalag 9343 01 
9344. perkabla transportilo drótkötélpálya; szállító kötélpálya 9344  
9345. kontinua transportbendo végtelen szállítószalag; folytonos szállítószalag; 

transz-portőr 
9345 01 

9346. perrulila transportilo görgős szállítóeszköz; görgősor; görgőasztal; 
görgőpálya 

9346 01 

9347. proprarada en-/elŝipigo; RoRo = 7794, 9006 rakományszállítás hajón gördülő konténerekkel 
vagy tehergépkocsikkal együtt; RoRo forgalom 

9347 12, 22 

9348. malsupra direktigkablo alsó iránysodrony 9348 44 
9349. supra direktigkablo felső iránysodrony 9349 44 
9350. transversa fervojlinio = 5088 átlós vonal; keresztirányú vonal 9350 10, 20, 40 
9351. cindrujklapo hamuszekrény ajtó 9351 32 
9352. klapopordo por kargado rakodónyílás (csapóajtó, ajtó) 9352 01 
9353. movebla klapopordo por malkargado ürítő csapóajtó; ürítő csappantyú; billenthető 

ürítőajtó 
9353 01 

9354. plankoklapo tolóajtó a padlón, fenekén; fenékürítő csapóajtó; 
fenékajtó 

9354 01 

9355. kontrolpordeto = 9947 vizsgálóajtó; vizsgáló csappantyú; figyelőnyílás 
fedél 

9355 01 

9356. skipa laboro váltott műszakban végzett munka 9356 60 
9357. spano (ponto) = 5946, 6595 hídnyílás; fesztávolság 9357 45 
9358. spano (konstruaĵo) tábla; rekesz(magasépítménynél) 9358 40 
9359. pretmuntita trakparto = 1517, 5288 vágánymező; vágánykeret 9359 41 
9360. ŝpaldistanco aljköz; aljtávolság; aljkiosztás; alj db/km 9360 41 
9361. ŝpalosternilo aljfektető berendezés 9361 41 
9362. transversa lignotrabo (varvagono) ászokfa; pőrekocsi felcsapható padlódeszkája 9362 30 
9363. ŝpalo alj; keresztalj 9363 41 
9364. ŝpalo: ŝtalŝpalo = 9377 vasalj 9364 41 
9365. trakforka ŝpalo kitérőalj 9365 41 
9366. ŝpalo: betonŝpalo betonalj; vasbetonalj 9366 41 
9367. streĉbetona ŝpalo feszített betonalj 9367 41 
9368. dubloka betonŝpalo = 9378 kéttömbös betonalj (kétblok-kos); vegyes 

keresztalj (betonvas) 
9368 41 

9369. ŝpalo: lignoŝpalo talpfa  9369 41 
9370. transversa trabo (boĝio) kereszttartó (forgóváz) 9370 30 
9371. balanctrabo (boĝio) himba; himbagerenda (forgóváz) 9371 30 
9372. loziĝanta ŝpalo laza alj (vágányban) 9372 41 
9373. bufrotrabo (vagono) = 9385 mellgerenda 9373 30 
9374. interna kvertrabo (ĉasio) kereszttartó (alváz) 9374 30 
9375. reljunta ŝpalo illesztési alj; ütközési alj 9375 41 
9376. ŝpalo: ĝemelŝpalo sínillesztés ikeraljon ??? ikeralj 9376 41 
9377. ŝtalo: ŝtalŝpalo = 9364 vasalj 9377 41 
9378. dubloka betonŝpalo = 9368 kéttömbös betonalj (kétblokkos); vegyes 

keresztalj (betonvas) 
9378 41 

9379. unubloka betonŝpalo monoblokk betonalj 9379 41 
9380. unubloka streĉbetona ŝpalo előfeszített monoblokk betonalj 9380 41 
9381. pivotsubtena transverstrabo (ĉasio) főkereszttartó (alváz) 9381 30 
9382. pivottenilo (boĝio) = 8417 főkereszttartó (forgóváz) 9382 30 
9383. turnotrabo forgózsámoly 9383 35 
9384. bufrotrabo ütköző mellgerenda; mellvas; végtartó 9384 30 
9385. bufrotrabo (vagono) = 9373 mellgerenda 9385 30 
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9386. anstataŭigebla bufrotrabo cserélhető ütköző mellgerenda 9386 31 
9387. superkrucanta lineo pályakeresztezés (a vasúti pálya felett átvezetett 

villamos vezetékkel); átvezetés (távvezeték a 
vasúti pálya fölött)  

9387 01 

9388. oblikva trakokrucaĵo = 9403 ferde szögű pályakeresztezés; hegyesszögű 
pályakeresztezés; vágányátszelés 

9388 41 

9389. duobla frogoaranĝo kettős keresztezés csúcsbetét szakasza 9389 41 
9390. krucaĵo en kurbo különleges hegyesszögű vágányátszelés; vágány-

átszelés ívben; íves vágányátszelés 
9390 41 

9391. krucanta trakforkaro = 2683 átszelési kitérőcsoport ??? 9391 41 
9392. kructrakforko átszelési kitérő 9392 41 
9393. dudevia kructrakforko  kettős átszelési kitérő 9393 41 
9394. kructrakforko dudevia kun eksteraj nadloreloj 

= 4878, 9396 
kettős átszelési kitérő kívül fekvő csúcssínekkel 9394 41 

9395. dudevia kructrakforko kun internaj nadloreloj  
= 9397 

kettős átszelési kitérő belül fekvő csúcssínnel 9395 41 

9396. kructrakforko dudevia kun eksteraj nadloreloj 
= 4878, 9394 

kettős átszelési kitérő kívül fekvő csúcssínekkel 9396 41 

9397. dudevia kructrakforko kun 
internaj nadloreloj = 9395 

kettős átszelési kitérő belül fekvő csúcssínnel 9397 41 

9398. unudevia kructrakforko egyszerű átszelési kitérő 9398 41 
9399. unudevia kructrakforko kun eksteraj nadloreloj 

= 2499, 9401 
félátszelési kitérő keresztezésen kívül fekvő 
csúcssínekkel 

9399 41 

9400. unudevia kructrakforko kun internaj nadloreloj 
= 9402 

egyszerű átszelési kitérő belül fekvő csúcssínnel 9400 41 

9401. unudevia kructrakforko kun eksteraj nadloreloj 
= 2499, 9399 

félátszelési kitérő keresztezésen kívül fekvő 
csúcssínekkel 

9401 41 

9402. unudevia kructrakforko kun internaj nadloreloj 
= 9400 

egyszerű átszelési kitérő belül fekvő csúcssínnel 9402 41 

9403. oblikva trakokrucaĵo = 9388 ferde szögű pályakeresztezés; hegyesszögű 
pályakeresztezés; vágányátszelés 

9403 41 

9404. trakokrucaĵo egyszerű (vágány)keresztezés 9404 41 
9405. rekta trakokrucaĵo egyenes vágányátszelés; egyszerű keresztezés 9405 41 
9406. enverŝfunelo tölcsér; garat; surrantó; adagolónyílás 9406 00 
9407. malferma laborfosaĵo nyitott építési munkagödör 9407 45 
9408. kargofunela vagono = 10167 tölcsérkocsi (önürítős) 9408 35 
9409. karbodistribua funelo tölcsérgaratos önürítős kocsi (szén, koksz 

szállítására) 
9409 32, 40 

9410. veldita longegrelo hegesztett hosszúsín 9410 41 
9411. vagonardisigo = 2351 ??? = 2454 vonat szétrendezése 9411 22 
9412. ranĝadstacio = 4235 rendezőpályaudvar 9412 22, 40 
9413. aŭtomata ranĝadinstalaĵo = 4655  önműködő gurítóberendezés 9413 22, 40 
9414. ambaŭsencuma ranĝadstacio = 4236, 4238, 

9417 
kétirányú rendezőpályaudvar 9414 22, 40 

9415. pergravita ranĝado = 2352 kocsirendezés gurítással 9415 22 
9416. ranĝadstacio por pergravita ranĝado = 4237 gurítódombos rendezőpályaudvar 9416 22, 40 
9417. ambaŭsencuma ranĝadstacio = 4236, 4238, 

9414 
kétirányú rendezőpályaudvar 9417 22, 40 

9418. impulsopuŝa ranĝado = 2353, 5381 kocsirendezés lökéssorozattal (szalasztással) 9418 22 
9419. miksreĝima ranĝadstacio vegyes rendezőpályaudvar (gyors- és teherárus 

kocsik rendezése) 
9419 22, 40 

9420. ebena ranĝadstacio = 4239 síktolatásos rendezőpályaudvar 9420 22, 40 
9421. dekliva ranĝadstacio = 4240 folyamatos esésü rendezőpályaudvar 9421 22, 40 
9422. triangulforma stangaro de bremsekipaĵo fékháromszög 9422 30 
9423. trakdelto deltavágány; vágányháromszög 9423 41 
9424. nadlorel-interliga stango váltóállító (vonó)rúd 9424 41 
9425. regstango de trakforko = 8802 váltóállító rúd 9425 41 
9426. regstango de signalilo = 8803 jelzóállító rúd 9426 42 
9427. relkomutila riglostango = 758 váltóretesz összekötő rúd 9427 41, 42 
9428. triobla ekspansio  három részre osztott expanzió 9428 32 
9429. triopa trakciado hármas vontatás 9429 20, 31 
9430. bremsodistribuilo = 2861 kormányszelep 9430 30 
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9431. rapidaga bremsodistribuilo = 2863 kormányszelep csapoló berendezéssel 9431 30 
9432. tritrakigo de linio = 5611 háromvágányúsítás; vonal háromvágányúsítása 9432 41 
9433. trakcio per sinkronregata lokomitiv-triopo hármas vontatási egység közvetlen vezérléssel 9433 20, 31 
9434. kontaktorelo = 7065, 7073, 7074, 7102 áramvezető sín 9434 41, 44 
9435. kurentodeprenilo: troleo (kurentodeprenilo) rúdáramszedő 9435 34 
9436. troleostango = 6209 áramszedőrúd (trolibusz) 9436 34 
9437. trolebuso trolibusz 9437 00 
9438. signalkorno jelzőkürt; duda 9438 01 
9439. komune uzata traksekcio közös törzsvonal (több vonal közös szakasza) 9439 20, 41 
9440. provizore unutraka liniosekcio átmenetileg egyvágányúsított szakasz 

(kétvágányú pályán)  
9440 20, 41 

9441. liniosekcio = 7914 vonalszakasz 9441 41 
9442. traksekcio = 7921 vágányszakasz 9442 41 
9443. troenspezita sumo = 3590 felszámított többletösszeg 9443 10 
9444. pasaĝerkajo = 6995 peron (személyforgalom); utasperon 9444 40 
9445. rultrotuaro = 8589 mozgójárda 9445 40 
9446. truo por relsplintŝraŭbo hevedercsavar-lyuk 9446 41 
9447. kuntrena radnoĉo (tornmaŝino) menesztőfurat (keréktárcsában, esztergáláshoz) 9447 30 
9448. helpframo = 1516 segédkeret 9448 31 
9449. kroma lokomotivo sen kondukistejo motoros futómű; motoros zsámolykocsi ??? 9449 33 
9450. etŝpura vagonporta veturstablo = 094500 

etŝpura vagonporta veturilo = 094501 
etŝpura vagonporta vagono = 094502 

kisnyomtávú jármű vasúti kocsi szállítására ??? 9450 35 

9451. hejtotubo = 1008 ??? fajrotubo; kaldrontubo 
(La hejtotubo estas miskomprenebla rilate al tiu 
tubo, per kiu oni certigas la hejtadon de la 
pasaĝervagonoj, kun vaporo.) 

tűzcső ??? 9451 32 

9452. fumtubo (vaporkaldrono) = 4394 füstcső 9452 32 
9453. superhejta tubo túlhevítő cső 9453 32 
9454. tunelo = 8359 alagút; útaluljáró 9454 45 
9455. aerodinamika tunelo = 8305 szélcsatorna 9455 01 
9456. montobaza tunelo bázisalagút; talpalagút 9456 45 
9457. montoflanka tunelo alagút a hegyoldalban 9457 45 
9458. helica tunelo forduló alagút 9458 45 
9459. esplortunelo = 4116 próbavágat (alagút) 9459 45 
9460. servotunelo = 4118 szolgálati alagút 9460 45 
9461. subrivera tunelo alagút a folyó alatt 9461 45 
9462. subakva (submara) tunelo alagút tenger alatt 9462 45 
9463. tunellaboristo alagútépítő munkás 9463 45, 60 
9464. tunelbormaŝino = 8673 alagútfúró berendezés; vakond 9464 45 
9465. turbino turbina 9465 01 
9466. turbino kun brulkamero turbina égéskamrával 9466 01 
9467. gasturbino gázturbina 9467 01, 33 
9468. ellasgasa turbino kipufogógáz-turbina 9468 01 
9469. superŝarĝa turbino feltöltő turbina; sürítő turbina 9469 01, 33 
9470. vaporturbino gőzturbina 9470 01, 32 
9471. turbinkompresoro = 9473 turbókompresszor; turbófúvó 9471 01, 33 
9472. gasturbina motoro = 5780 turbómotor; turbógép (gázturbina) 9472 01, 33 
9473. turbinkompresoro = 9471 turbókompresszor; turbófúvó 9473 01, 33 
9474. gasturbina trajno gázturbinás vonat 9474 33 
9475. vaporenlastubo gőzbeömlő cső 9475 32 
9476. ellastubo kifolyócső; kipufogócső; fáradtgőz-cső 9476 01 
9477. vaportubo gőzcső 9477 32 
9478. ellastuba duzo fúvócső; sugárcső 9478 32 
9479. sabloĵetila duzo homokkifolyó cső; homokszóró cső 9479 31 
9480. konstrumaniero építési mód; szerkesztési mód 9480 30 
9481. bremsotipo féktípus 9481 30 
9482. unuecigo szabványosítás; egységesítés 9482 30, 40 
9483. normigado egységesítés; felcserélhetőség; csereszabatosság 

megvalósítása 
9483 30, 40 

9484. Afrika Fervojunuiĝo; UAC Afrikai Vasútegylet, UAC 9484 00 
9485. Araba Fervojunuiĝo; UACF Arab Vasútegylet, UACF 9485 00 
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9486. Unuiĝo por Evoluigo de Inter-nacia Eŭropa 
Feruta Trafiko; INTERUNIT; UIF 

Egyesület az Európai Nemzetközi Kombinált 
Fuvarozás Fejlesztésére; INTERUNIT, UIF 

9486 00 

9487. Internacia Unio de Asocioj de Privatvarvagonaj 
Proprietuloj; UIAP 

Magánkocsi-tulajdonosok Szövetségeinek 
Nemzetközi Egyesülete; UIP 

9487 00 

9488. Unio: Internacia Fercojunio; UIC Nemzetközi Vasútegylet; UIC 9488 00 
9489. Internacia Unio de Fervojmedicinaj Servoj; 

UIMC 
Vasút-egészségügyi Szolgálatok Nemzetközi 
Szövetsége; UIMC 

9489 00 

9490. Internacia Unuiĝo de Societoj por Kombinita 
Fervoj-Ŝosea Trafiko; UIRR 

Huckepack Társaságok Nemzetközi Egyesülete; 
UIRR 

9490 00 

9491. Internacia Unuiĝo de Publikaj 
Transportrimedoj; UITP 

Városi és Városkörnyéki Közle-kedési 
Vállalatok Nemzetközi Egyesülete; UITP 

9491 00 

9492. Internacia Unuiĝo de Ŝoseaj 
Transportentreprenistoj; IRU 

Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete; IRU 9492 00 

9493. Internacia Unio por Pasaĝer- kaj Bagaĝvagonoj; 
RIC 

Nemzetközi Személy- és Poggyászkocsi 
Egyezmény; RIC 

9493 00 

9494. Internacia Unio por Varvagonoj; RIV Nemzetközi Teherkocsi Egyez-mény; RIV 9494 00 
9495. Unio por Ŝoseaj Transportoj de Eŭropaj 

Fervojoj; URF 
Európai Vasutak Közúti Szolgálatainak 
Nemzetközi Szövetsége; URF 

9495 00 

9496. Internacia Fervojista Ŝportunuiĝo Nemzetközi Vasutas Sportszövetség; USIC 9496 00 
9497. tarifunio köteléki díjszabás; díjszabási kötelék 9497 10 
9498. duopa trakciunuo kettős egység (vontató jármű) 9498 20, 31 
9499. kilometrounuo kilométeregység 9499 10, 20 
9500. signalila lumigekipaĵo = 956 jelzőoptika 9500 42 
9501. signallanterno kun movebla okulario jelzőoptika mozgó fényrekesszel 9501 42 
9502. sinkrone konduka trakciilaro többrészes egység (egy vezetőállásról vezérel-

hető) 
9502 20, 31 

9503. simpla trakciunuo vontatés egy (jármű)egységgel 9503 20, 31 
9504. Teknika Fevoja Unueco Vasúti Műszaki Egység / Egyezség 9504 00 
9505. trafikunuo forgalmi egység; közlekedési egység 9505 10, 20 
9506. triopa trakciunuo háromrészes egység 9506 20, 31 
9507. veturilkombinaĵo  járműegység 9507 20 
9508. triviĝo elhasználódás; kopás 9508 01 
9509. kurta ondotriviĝo hullámosodás; rövid hullámok (rovátkák, 

bordák) képződése (sínkopás) 
9509 41 

9510. longa ondotriviĝo hullámképződés; hullámosodás 9510 41 
9511. plena utiligo de trajnkapacito = 9514 vonatterhelés teljes kihasználása 9511 20, 30, 40 
9512. parta utiligo de trajnkapacito vonatterhelés részleges kihasználása 9512 20, 30, 40 
9513. reciproka varvagonutiligo = 3187 teherkocsik kölcsönös felhasználása 9513 22 
9514. plena utiligo de trajnkapacito = 9511 vonatterhelés teljes kihasználása 9514 20, 30, 40 
9515. vakuometro (bremso) vákuummérő; légűrfeszmérő (fék) 9515 30 
9516. deklarita valoro értkbevallás; bevallott érték; deklarált érték 9516 10, 50 
9517. deklarita valoro por la dogano vámérték; elvámoláshoz bevallott érték 9517 10, 50 
9518. ekvalidigo; validstampado (bileto) menetjegy kezelése 9518 11 
9519. validecdaŭro (bileto) érvényességi időtartam; érvénytartam 9519 11 
9520. akcelvalvo (bremso) = 8318 gyorsító szelep (fék) 9520 30 
9521. fermvalvo = 8324 zárószelep; vízváltó szerkocsin; visszacsapó 

szelep 
9521 01 

9522. bremsoreĝim-ŝanĝa valvo G-P vonatnemváltó átkapcsoló szelep 9522 30 
9523. bremslozigvalvo oldószelep 9523 30 
9524. diferenciala bremsolozigvalvo differenciál oldószelep 9524 35 
9525. gradiga valvo (bremso) fokozó szelep; nyomásszabályozó (fék) 9525 30 
9526. neŭtriga valvo (bremso) semleges szelep 9526 30 
9527. nivelĝustiga valvo (pneŭmata suspensio) = 8331 kiegyenlítő szelep (légrugózás) 9527 30 
9528. retroferma klapo = 1694, 1696, 8332, 8334, 

9532 
visszacsapó szelep; torlócsappantyú 9528 01 

9529. ellasvalvo oldószelep; fék víztelenítő szelep; lecsapoló 
szelep 

9529 01 

9530. reguligvalvo szabályozó szelep 9530 01 
9531. prokrastiga valvo (bremso) késleltető szelep (fék) 9531 30 
9532. retroferma klapo = 1694, 1696, 8332, 8334, 

9528 
visszacsapó szelep; torlócsappantyú 9532 01 

9533. kluzovalvo = 7792 tolózár; elzáró tolattyú 9533 01 
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9534. elflua kluzovalvo nyomáscsökkentő szelep; lecsapoló tolattyú; 
ürítőszelep 

9534 01 

9535. enflua kluzovalvo beeresztő tolattyú; beömlő tolattyú 9535 01 
9536. vaporvalvo = 7784 gőzszelep 9536 32 
9537. hejtreguligvalvo, hejtreguliga valvo fűtésszabályozó szelep; gőzelzáró szelep 9537 30 
9538. pordoklapo ajtószárny; ajtólap 9538 30 
9539. vaporo gőz 9539 01, 32 
9540. ekspansiita vaporo kisnyomású gőz 9540 01, 32 
9541. ellasvaporo fáradtgőz 9541 01, 32 
9542. saturvaporo nedvesgőz; telített gőz 9542 01, 32 
9543. superhejtita vaporo túlhevített gőz 9543 01, 32 
9544. freŝa vaporo friss gőz 9544 01, 32 
9545. vaporigado párologtatás; előgőzölögtetés 9545 01, 32 
9546. hidraŭlika konvertoro (transmisio) hidraulikus nyomatékváltó (meghajtás) 9546 01, 33 
9547. variado de kverdisnivelo túlemelés változás; túlemelés átmenet 9547 41 
9548. variado de troa kverdisnivelo túlemelés töblet változása 9548 41 
9549. variado de nesufiĉa kverdisnivelo túlemeléshiány változása 9549 41 
9550. trenata (trakciilo) jármű  9550 20, 31 
9551. relesplorvagono sínvizsgáló kocsi 9551 30 
9552. surtraka motorveturilo géperejű jármű; önjáró jármű (vasúti) 9552 31 
9553. difektita trakveturilo megrongálódott jármű; sérült jármű 9553 30 
9554. boĝia veturilo forgóvázas jármű 9554 30 
9555. veturilo kun interŝanĝeblaj boĝioj vasúti jármű cserélhető forgóvázzal 9555 35 
9556. fervoja veturilo = 9567 vasúti jármű 9556 30 
9557. varvagono kun bremsodukto átmenő (fék-)fővezetékkel rendelkező kocsi 9557 30 
9558. kontaktlinea kontrolveturilo felsővezetéki vizsgálókocsi 9558 30 
9559. akompanata veturilo kísért jármű 9559 20 
9560. trajnotaŭga veturilo = 9593 szabványos jármű; általánosan elterjedt járműtí-

pus; vasúti forgalomra alkalmas jármű 
9560 30 

9561. aerkusena veturilo = 128, 4529 légpárnás jármű 9561 31 
9562. eltrajnigita veturilo kisorozott jármű 9562 20 
9563. veturilo kun ŝpuŝanĝeblaj radaksoj = 9566 kétféle nyomtávon közlekedtet-hető jármű; 

teleszkópos tengelyü jármű (nyomtávváltós 
kerékpár) 

9563 35 

9564. veturilo kun unuopaj radaksoj nem forgóvázas jármű 9564 30 
9565. veturilo kun interŝanĝeblaj radaksoj teherkocsi kicserélhető kerékpárokkal; tengelyát-

szerelésre alkalmas teherkocsi (átmenet más 
nyomtávra) 

9565 35 

9566. veturilo kun ŝpurŝanĝeblaj radaksoj = 9563 kétféle nyomtávon közlekedtet-hető jármű; 
teleszkópos tengelyü jármű (nyomtávváltós 
kerékpár) 

9566 35 

9567. fervoja veturilo = 9556 vasúti jármű 9567 30 
9568. aldona vagono = 9585 megerősítő kocsi (vonatnál) 9568 20 
9569. vojgvida veturilo nyomvezetéses (sínhezkötött) jármű ??? 9569 01, 30 
9570. inspektoveturilo vizsgálókocsi 9570 30 
9571. kontaktlinea inspektoveturilo = 9580 felsővezetékvizsgáló kocsi 9571 30 
9572. inspektoveturilo por pontoj hídvizsgáló kocsi 9572 30 
9573. inspektoveturilo por tuneloj alagútvizsgáló kocsi 9573 30 
9574. soloveturilo egyes kocsi (különállóan tekintetbe véve) 9574 30 
9575. veturilo kun malfunkciigita bremso jármű kikapcsolt fékkel 9575 30 
9576. veturilkilometro járműkilométer 9576 20 
9577. fervoj-ŝosea veturilo = 9583 vasúti-közúti jármű; kétéltű jármű; roadrail 

jármű 
9577 00, 30 

9578. trakcia unuo; trakciilo = 3254, 3269, 9592 vontatójármű (egység) 9578 31 
9579. vagono „ne rekargenda” jármű „újra megrakni tilos” felirattal 9579 35 
9580. kontaktlinea inspektoveturilo = 9571 felsővezetékvizsgáló kocsi 9580 30 
9581. cirkulpreta veturilo üzemképes jármű 9581 30 
9582. eltrafikigita veturilo selejtezett jármű; forgalomból végleg kivont 

kocsi 
9582 30 

9583. fervoj-ŝosea veturilo = 9577 vasúti-közúti jármű; kétéltű jármű; roadrail 
jármű 

9583 00, 30 

9584. senmotora vagono = 9591 vontatott jármű; vonatba sorolt jármű ??? nem 9584 35 
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önjáró jármű 
9585. aldona vagono = 9568 megerősítő kocsi (vonatnál) 9585 20 
9586. vagono „surloke riparenda” vörös javítási bárcával ellátott kocsi (helyben 

javítandó) 
9586 35 

9587. ŝosea veturilo közúti jármű 9587 00 
9588. specialveturilo = 9594 különleges (építésű) jármű 9588 30 
9589. veturilo kun pneŭoj  gumiabroncsos jármű 9589 01, 30 
9590. magnetvoja veturilo mágneslebegtetésű jármű 9590 31 
9591. senmotora vagono = 9584 vontatott jármű; vonatba sorolt jármű ??? nem 

önjáró jármű 
9591 35 

9592. trakcia unuo; trakciilo = 3254, 3269, 9578 vontatójármű (egység) 9592 31 
9593. normaltipa veturilo = 9560 szabványos jármű; általánosan elterjedt járműtí-

pus; vasúti forgalomra alkalmas jármű 
9593 30 

9594. specialveturilo = 9588 különleges (építésű) jármű 9594 30 
9595. laŭnorma veturilo egységjármű; szabványos jármű 9595 30 
9596. vigleckontrolilo = 2771, 2789, 2812, 4516 biztonsági vezérlés önműködő éberség 

ellenőrzéssel; SIFA; holt ember gomb; 
éberségellenőrző berendezés 

9596 23, 30 

9597. vigleckontrolilo biztonsági menetkapcsoló nyomógombos 
éberségi ellenőrzéssel; éberségellenőrző 

9597 23, 30 

9598. entrajna bufedoĉareto = 5575 minibár; büfékocsi (vonaton történő árusítás) 9598 11 
9599. vojaĝbezonaĵoj úti elemózsia 9599 11 
9600. surkaja vendado árusítás a peronon; peronon történ árusítás 9600 11 
9601. spezodispartigo (kontado) tételenkénti felosztás; tételenkénti összegezés 

(pl. fuvardíjé) 
9601 70 

9602. aerumado; ventolado = 122 szellőz(tet)és, ventiláció 9602 01 
9603. art(efarit)a aerumado = 123 mesterséges szellőzés 9603 01 
9604. ventolado per aersuĉado = 124 szívóventilláció; mesterséges szellőzés 

elszívással 
9604 01 

9605. aerprema ventolado mesterséges szellőz(tet)és 9605 01 
9606. aerumado natura = 125 természetes szellőzés 9606 01 
9607. protokoli jegyzőkönyvet felvenni 9607 50 
9608. repesado (varo) utánmérlegelés (rakományé) 9608 12 
9609. boĝiointerŝanĝa levinstalaĵo = 6382 forgóvázcserélő berendezés; forgóváz sűllyesztő 9609 30, 40 
9610. radaksointerŝanĝa levinstalaĵo = 6383 kerékpárcserélő berendezés; kerékpár süllyesztő 9610 30, 40 
9611. hidraŭlika kriko en foso hidraulikus kerékpár süllyesztő 9611 30, 40 
9612. ŝraŭbokriko por levado emelőszerkezet; csavaros emelőbak 9612 01, 30 
9613. riglilo zár; retesz 9613 01 
9614. riglilo de relkomutilo váltózár; csúcssín rögzítő szerkezet 9614 41, 42 
9615. trakforka sekurigilo kun artikoj = 365, 666 kampós váltózár; kampós csúcssínrögzítő 9615 41, 42 
9616. bariera riglilo (traknivela pasejo) sorompózár (pályaszintbeni útátjáró) 9616 40 
9617. trakforka sekurigilo kun agrafoj ??? 

agrafaj nadlorel-sekurigilo  
kampózáras csúcssínrögzítés ??? 9617 41, 42 

9618. elektra dependigilo de stacia bloko ??? reteszelő kézikapcsoló ??? 9618 42 
9619. normala riglado de trakforko ??? függő reteszelés; függő lezárás (a csúccsal 

szemben bejárt váltókon) ??? 
9619 41, 42 

9620. elektromekanika nadlorelriglilo = 9622 elektromechanikus váltózárretesz (csúcssínzáró) 9620 42 
9621. elektromekanika riglilo kun mekanika 

kromsubteno 
elektromechanikus zárszerkezet mechanikus 
alátámasztással 

9621 42 

9622. elektromekanika nadlorelriglilo = 9620 elektromechanikus váltózárretesz (csúcssínzáró) 9622 42 
9623. riglilo reteszelés; záróretesz ??? 9623 42 
9624. elektrokomuta riglilo állomási elzásárs (elektromos) 9624 42 
9625. aparta riglado de trakforko ??? független zárás (csúcsirányban bejárt váltó) ??? 9625 41, 42 
9626. intera riglilo (levumilo) = 2770 közbenső elzárás 9626 42 
9627. riglilo de permesa blokaparato = 2758 hozzájárulási blokk 9627 42 
9628. riglilo de kantonfina blokadaparato = 2759 végblokk (vonalblokk) ??? 9628 42 
9629. riglilo de kantonkomenca blokadaparato = 2757 kezdőblokk (kapcsolóblokk) ??? 9629 42 
9630. riglilo de relkomutila stango csúcssín összekötő rúd retesz; váltóretesz 9630 41, 42 
9631. riglado elzárás; lezárás; reteszelés 9631 01 
9632. riglado de relkomutilo váltóreteszelés; váltólezárás 9632 41, 42 
9633. sekurecriglado de pordoj = 887 ajtók reteszelése 9633 35 
9634. riglado de levumilo = 886 ???  emeltyűzár; emeltyűretesz ??? művelet v. eszköz 9634 23, 42 
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9635. enirhalo (stacidoma) = 4458 bejárati csarnok; utasforgalmi csarnok (állomás) 9635 21, 40 
9636. enireja vestiblo; vagonvestiblo (pasaĝervagonoj) 

= 6380 
beszálló tér; peronelőtér 9636 30 

9637. kompaktiga vibratoro = 1852, 9638 vibrációs tömörítő; rázó tömörítő, vibrátor 9637 01 
9638. kompaktiga vibratoro = 1852, 9637 vibrációs tömörítő; rázó tömörítő, vibrátor 9638 01 
9639. oscilografo rezgésíró; rezgéslejegyző; oszcillográf; lengésre-

gisztráló (műszer) 
9639 01 

9640. neperfekta kargado = 2423 helytelen rakodás 9640 22, 50 
9641. difekto en pakumo; neperfekta pakumo = 2429 hiányos csomagolás 9641 22, 50 
9642. natura difekto áru természetéből eredő hiányosság 9642 50 
9643. malpleniĝo ??? leeresztő nyílás; lecsapoló nyílás; ürítés ??? 

(esemény, művelet, vagy eszköz) 
9643 01 

9644. vakvagono = 10175 üres teherkocsi 9644 22 
9645. vakuo vákuum; lérüres tér 9645 01 
9646. kargota varvagono = 10176 üres kocsi újból történő megrakáshoz 9646 22 
9647. normala subatmosfera premo (vakua bremso) 

= 2573 
üzemi vákuum csökkentése folytatólagos 
légűrféknél 

9647 30 

9648. deponfako újságtartó polc 9648 30 
9649. retrosendita vakvagono = 10177 visszatérő üres kocsi 9649 22 
9650. daŭro de uzebleco = 2962, 2969, 9651 használati időtartam; élettartam 9650 01 
9651. daŭro de uzebleco = 2962, 2969, 9650 használati időtartam; élettartam 9651 01 
9652. bremsobudo = 4435 fékbódé 9652 35 
9653. entraka trajnsekurigsistemo = 2814 éberségi berendezés; éberség ellenőrző billentyű, 

gomb ??? jelfeladásos vonatbefolyásoló rendszer 
9653 23, 30 

9654. uzi vigleckontrolilon ??? 
manipuli la vigleckontrolilon 

éberségi billentyű kezelése 9654 23, 31 

9655. frajtetikedo (pako) bérmentesítési bárca; fuvardíj bérmentesítési 
jegy (csomagszállítás) 

9655 12 

9656. validiga kontramarko ellenőrző szelvény 9656 11 
9657. kaldronkorpa ladringo övlemez (kazán) 9657 32 
9658. kaldronkupoja ladringo gőzdóm-perem; gőzdóm-karima 9658 32 
9659. ankroŝraŭbo horgonycsavar; tőcsavar 9659 01 
9660. ŝraŭbo de vetursenca inversigilo vezérorsó; kormányorsó 9660 32 
9661. manbremsa ŝraŭboŝafto fékorsó 9661 30 
9662. kuplila ŝraŭbostreĉilo csavarkapocs orsó 9662 30 
9663. videblecdistanco (signaliloj) = 2856 észlelési távolság; látótávolság (jelző) 9663 23, 42 
9664. teknika inspektado műszaki felülvizsgálat 9664 30 
9665. interna inspektado (pasaĝervagonoj) belső berendezések vizsgálata (személykocsi) 9665 35 
9666. perioda inspektado (pasaĝervagonoj) időszakos vizsgálat (személykocsi) 9666 35 
9667. postlimstacia konfidinspektado = 9676 bizalmi elv alapján, nem a határállomáson 

történő kocsivizsgálat 
9667 23, 35 

9668. inspektado dum preterpaso (varvagonoj) elhaladó teherkocsik szemrevételezéses vizsgá-
lata; közlekedő teherkocsik futtatásos ellenőr-
zése; kocsivizsgálat a vonat mozgása közben 

9668 23, 35 

9669. dogankontrolo vámellenőrzés 9669 50 
9670. ĝenerala inspektado fővizsgálat 9670 30 
9671. intertempa inspektado közbenső (részleges)vizsgálat 9671 30 
9672. reduktita inspektado korlátozott időszkos vizsgálat 9672 30 
9673. teknika inspektado de trenebla trakveturilaro  

= 9677 
műszaki kocsivizsgálat 9673 23, 35 

9674. perioda inspektado időszakos vizsgálat 9674 30 
9675. lokomotivinspektado (fare de lokomotivestro) rövidre fogott, áttekintő vontatójármű 

ellenörzés 
9675 31 

9676. postlimstacia konfidinspektado = 9667 bizalmi elv alapján, nem a határállomáson 
történő kocsivizsgálat 

9676 23, 35 

9677. teknika inspektado de trenebla trakveturilaro  
= 9673 

műszaki kocsivizsgálat 9677 23, 35 

9678. teknika vagoninspektisto kocsivizsgáló 9678 30, 60 
9679. rapideco; rapido sebesség 9679 00 
9680. veturanta je rapideco…  …sebeséggel; …sebesség mellett 9680 00 
9681. kunpuŝiĝa absoluta rapido = 9708 ??? ráütközési sebesség; ráfutási sebesség ??? 9681 23, 30 
9682. celata rapido célsebesség 9682 23, 30 
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9683. komerca rapido utazási sebesség (személyforgalom); fuvarozási 
átlagse-besség (áruforgalom) 

9683 10, 20 

9684. rivolunombro ĉe kontinua povumo = 9703 motorfordulatszám tartós teljesítmény, terhelés 
mellett 

9684 01 

9685. normala veturrapideco = 9693 menetsebesség 9685 20, 30 
9686. deruliĝrapido (ranĝado) gurítási sebesség; rendezési sebesség 9686 22 
9687. efektiva rapido = 9700 tényleges sebesség; valóságos sebesség 9687 23, 30 
9688. superrapidiĝo (elektromotoroj) túlpörgési fordulatszám; túlfordulatszám (villa-

mos motor) 
9688 01 

9689. retropuŝa rapido (ranĝadmonteto) = 9701 áttolási sebesség (gurítódomb) 9689 23, 30 
9690. maksimuma rapido megengedett sebesség 9690 30 
9691. rapidlimo ĉe plena adhero = 9697 tapadási határhoz tartozó sebesség 9691 31 
9692. maksimuma rapido sur liniosekcio legnagyobb vonali pályasebesség 9692 20, 40 
9693. normala veturrapideco = 9685 menetsebesség 9693 20, 30 
9694. maksimuma rapido laŭ veturilo legnagyobb (járműre megengedett) sebesség ??? 9694 20, 30 
9695. meza rapido átlagos sebesség 9695 20, 30 
9696. nominala rapideco (de motoro) = 9702 ??? névleges fordulatszám ??? 9696 01 
9697. rapidlimo ĉe plena adhero = 9691 tapadási határhoz tartozó sebesség 9697 31 
9698. laŭprograma rapido = 9709 számított sebesség; elméleti sebesség 9698 23, 30 
9699. propagiĝrapido (pneŭmata bremso) terjedési sebesség (fékhatás) 9699 30 
9700. efektiva rapido = 9687 tényleges sebesség; valóságos sebesség 9700 23, 30 
9701. retropuŝa rapido (ranĝadmonteto) = 9689 áttolási sebesség (gurítódomb) 9701 23, 30 
9702. nominala rapideco (de motoro) = 9696 ??? névleges fordulatszám ??? 9702 01 
9703. rivolunombro ĉe kontinua povumo = 9684 motorfordulatszám tartós teljesítmény, terhelés 

mellett 
9703 01 

9704. rapideco ĉe hora povumo = 9710 motorfordulatszám órás teljesítménynél 9704 01 
9705. plenigadrapideco (bremso) feltöltés sebessége (fék) 9705 30 
9706. turnofrekvenco = 5859, 7304, 8921 

??? rivolunombro 
forgási sebesség; fordulatszám (percenként) 9706 01 

9707. ruliĝrapido gördülési sebesség 9707 23, 30 
9708. kunpuŝiĝa absoluta rapido = 9681 ??? ráütközési sebesség; ráfutási sebesség ??? 9708 23, 30 
9709. laŭprograma rapido = 9698 számított sebesség; elméleti sebesség 9709 23, 30 
9710. rapideco ĉe hora povumo = 9704 motorfordulatszám órás teljesítménynél 9710 01 
9711. relvojkonstrua servo = 8099 felépítményi szolgálat 9711 41 
9712. trako vágány; felépítmény 9712 41 
9713. alkonduktrako hozzávezető vágány 9713 20, 41 
9714. akcesora trako = 9805 kezelő vágány; mellékvágány 9714 20, 41 
9715. transportitinero = 4766, 6061 fuvarozási útvonal; továbbítási útvonal 9715 20 
9716. najbara trako = 9821 szomszédos vágány 9716 20, 41 
9717. destinordiga trako irányvágány 9717 20, 41 
9718. rekta trako = 251 egyenesben fekvő vágány 9718 41 
9719. karboproviz(ad)-trako = 9795 szénszerelő vágány (vontatási telep) 9719 32, 41 
9720. sabloproviz(ad)-trako homokfeladó vágány (vontatási telep) 9720 31, 41 
9721. envetura trako = 9759, 9797 érkezési vágány; bejárati vágány; fogadóvágány 9721 20, 41 
9722. atenda trako várakozó vágány 9722 20, 41 
9723. helptrako kisegítő vágány 9723 20, 41 
9724. balastita trako beágyazott vágány 9724 41 
9725. ambaŭsence utiligata trako vágány kétirányú forgalomra; ellenmenet 

biztosítással 
9725 23, 41 

9726. konstruservo (relvojo kaj konstruaĵoj) = 8040, 
8098, 8100 

építési szolgálat; építési osztály 9726 40 

9727. ranĝadmonteta trako gurítóvágány; gurítódombon átvezető vágány 9727 20, 41 
9728. angla etŝpuro (1067 mm) = 2998, 9816 fokföldi nyomtáv (1067 mm) 9728 41 
9729. kargadtrako rakodóvágány 9729 22, 41 
9730. pavimita trako aszfaltba ágyazott vágány 9730 41 
9731. trajncirkula trako forgalmi vágány 9731 20, 41 
9732. lokomotivcirkula trako vágány mozdonyforgalomra 9732 31, 41 
9733. ordiga trako irányvágány; csoportvágány 9733 20, 41 
9734. itinero közlekedési vágány; vágányút 9734 20 
9735. vakvagona parkadtrako üres kocsi gyűjtő (tároló) vágány 9735 22, 41 
9736. ĉirkaŭira trako; devanctrako = 2028 kerülő vágány; körüljáró vágány 9736 20, 41 
9737. trairtrako átmenő vágány 9737 41 
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9738. kurba trako íves vágány; vágányív 9738 41 
9739. relseĝa trako sínszékes vágány 9739 41 
9740. saktrako = 2303, 9770 csonka vágány 9740 41 
9741. publik(kort)a kargadtrako ki- és berakodásra szabadon használható vágány 9741 22, 41 
9742. disranĝada trako vonatfelosztó vágány; előrendező vágány; 

szétsorozó vágány; első rendezővágány 
9742 20, 41 

9743. malkargadtrako kirakó vágány 9743 22, 41 
9744. malfiksiĝinta trako laza ágyazatban fekvő vágány 9744 41 
9745. devanctrako megkerülő vágány; mentesítő vágány; tartalék 

vágány 
9745 20, 41 

9746. ekvetura trako indulási vágány; kijárati vágány 9746 20, 41 
9747. interstacia devanctrako = 3582, 4131, 9767 megelőző vágány; kitérővágány (vonalon) 9747 20, 41 
9748. nepare numerita trako = 9769 páratlan számú vágány; kiinduló vágány; 

központi állomás felől lefelé menő vágány 
9748 20, 41 

9749. distribua klientopriserva trako  kiszolgáló vágány 9749 22, 41 
9750. kverdisnivela trako túlemelt vágány 9750 41 
9751. trako: branĉtrako = 2674 elágazás; elágazó vágány 9751 20, 41 
9752. ĉefa trairtrako átmenő fővágány; közvetlen törzsvágány 9752 20, 41 
9753. trako je duobla ŝpuro kétnyomtávú vágány; vegyes nyomtávú pálya 9753 41 
9754. trako por eltrajnigitaj vagonoj tároló vágány; gyűjtő vágány (félreállított, 

kisorozott járművek részére) 
9754 20, 41 

9755. vagontransdona trako (je kliento) átadó vágány (iparvágány)( sajátcélú vasúti pálya 
F2-1.2.92) 

9755 22, 41 

9756. vagontransdona trako (inter trakogrupoj aŭ 
fervojoj) 

összekötő vágány (vágánycsoportok, vasutak 
stb. között) 

9756 20, 41 

9757. klienta trako ??? csatlakozó vágány ??? (sajátcélú vasúti pályához) 9757 22, 41 
9758. okupita trako = 9785 foglalt vágány 9758 20, 41 
9759. envetura trako = 9721, 9797 érkezési vágány; bejárati vágány; fogadóvágány 9759 20, 41 
9760. surpiliera veturvojo = 3527 állványzatra épült emelt sínpálya 9760 41 
9761. etŝpura trako keskeny nyomtávolságú (nyomközű) vágány 9761 41 
9762. trako por preterpaso de ranĝadmonteto felhúzó vágány; gurítódombot körüljáró vágány 9762 20, 41 
9763. trako por preterpaso = 3583 megelőző vágány; kitérő vágány 9763 20, 41 
9764. ekspluatata trako = 9806 üzemi vágány 9764 20, 41 
9765. trajnformada trako vonatösszeállító vágány; vonatképző vágány 9765 20, 41 
9766. parkadtrako = 4128, 9798 tárolóvágány 9766 20, 41 
9767. interstacia devanctrako = 3582, 4131, 9747 megelőző vágány; kitérővágány (vonalon) 9767 20, 41 
9768. stacia trako állomási vágány 9768 20, 41 
9769. nepare numerita trako = 9748 páratlan számú vágány; kiinduló vágány; 

központi állomás felől lefelé menő vágány 
9769 20, 41 

9770. saktrako = 2303, 9740 csonka vágány 9770 41 
9771. neuzebla trako járhatatlan vágány 9771 20, 41 
9772. malbonstata trako nem megfelelő állapotban levő vágány; rossz 

állapotban levő vágány 
9772 20, 41 

9773. klienta (industria) trako sajátcélú, iparvágány 9773 22, 41 
9774. trako por impulsopuŝa ranĝado = 9777 szalasztó vágány (szalasztási művelet) 9774 20, 41 
9775. larĝa ŝpuro = 4346 széles nyomtáv 9775 41 
9776. signalo „trako libera” szabad a vágány; szabad a haladás (jelzési 

fogalom) 
9776 23, 42 

9777. trako por impulsopuŝa ranĝado = 9774 szalasztó vágány (szalasztási művelet) 9777 20, 41 
9778. trako: trunkotrako por klientaj trakoj iparvágányok törzs- vagy fővágánya  

??? összekötő vágány vagy csatlakozó vágány 
(F2-1.2.92.) 

9778 22, 41 

9779. metra ŝpuro = 2992 méternyomtáv (azaz nem méterből, és nem 
hüvelykből származtatott nyomtávok: 600, 750, 
760, 1000, 16000 mm) 

9779 41 

9780. pare numerita trako = 9786 páros számú vágány; érkező vágány; központi 
állomás felé menő vágány ??? 

9780 20, 41 

9781. provizore neuzata trako üzemen kívül helyezett vágány; átmenetileg 
üzemképtelen vágány ??? nem használt 

9781 20, 41 

9782. normala ŝpuro (1435mm) = 2993, 2997 normál nyomtáv 9782 41 
9783. sinkiĝinta trako süllyesztett vágány 9783 41 
9784. fermita trako zárt vágány 9784 20, 41 
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9785. okupita trako = 9758 foglalt vágány 9785 20, 41 
9786. pare numerita trako = 9780 páros számú vágány; érkező vágány; központi 

állomás felé menő vágány  
9786 20, 41 

9787. haventrako kikötői vágány 9787 20, 41 
9788. ĉeftrako fővágány 9788 20, 41 
9789. kajotrako peronvágány 9789 20, 41 
9790. havenkaja trako rakparti vágány; kikötői vágány 9790 20, 41 
9791. kvarrela trako (diversŝpura) négysínes vágány (vegyes nyomtáv) 9791 41 
9792. interliga trako összekötő vágány 9792 20, 41 
9793. senbreĉe kunveldita trako = 9802, 9807 hézag nélküli vágány; hegesztett, hézagmentes 

vágány 
9793 41 

9794. trakobuklo returna = 7183 hurokvágány; megkerülő vágány; visszafordító 
vágány (közúti vasutak) 

9794 20, 41 

9795. karboproviz(ad)-trako = 9719 szénszerelő vágány (vontatási telep) 9795 32, 41 
9796. retroveturejo fordító vágány 9796 20, 41 
9797. envetura trako = 9721, 9759 érkezési vágány; bejárati vágány; fogadóvágány 9797 20, 41 
9798. parkadtrako = 4128, 9766 tárolóvágány 9798 20, 41 
9799. ripareja trako javítóvágány 9799 35, 41 
9800. vicordiga trako rendelkező vágány (rendezés) 9800 22, 41 
9801. trako sur betonslabo kun ŝpurstabiligiloj zúzottkő nélküli vágány 9801 41 
9802. senbreĉe kunverdita trako = 9793, 9807 hézag nélküli vágány; hegesztett, hézagmentes 

vágány 
9802 41 

9803. itinero: helpitinero (vartransporto) segélyvágány (áruszállítás) 9803 20, 41 
9804. sekuriga saktrako = 2304, 4550 terelővágány; csonkavágány; biztonsági csonka-

vágány 
9804 23, 41 

9805. akcesora trako = 9714 kezelő vágány; mellékvágány 9805 20, 41 
9806. ekspluatata trako = 9764  üzemi vágány 9806 20, 41 
9807. senbreĉe kunveldita trako = 9793, 9802 hézag nélküli vágány; hegesztett, hézagmentes 

vágány 
9807 41 

9808. kolektotrako por kromranĝado gyűjtővágány (rendezés) 9808 22, 41 
9809. distribua trako = 8835 kihúzóvágány 9809 20, 41 
9810. transkargadtrako átrakó vágány 9810 22, 41 
9811. vagontransdona trako átadási vágány 9811 20, 41 
9812. transvetura trako (duflanka ranĝostacio) átmenő vágány (kétoldali rendező pályaudvar) 9812 22, 41 
9813. ranĝadtrako tolatóvágány; rendezővágány 9813 20, 41 
9814. triŝpura trako háromnyomtávú vágány 9814 41 
9815. trirela trako három sínes vágány (vegyes nyomtáv) 9815 41 
9816. angla etŝpuro (1067 mm) = 2998, 9728 fokföldi nyomtáv (1067 mm) 9816 41 
9817. unuŝpura veturvojo = 8270 egyvágányú, egy nyomvonalú pálya 9817 41 
9818. portempe ambaŭdirekte uzata trako kétvágányú pálya időszakosan egy vágányú 

üzemmel (egy nyomvonalon) 
9818 23, 41 

9819. fervojlinio kun simpligita trajntrafiko ??? egyvágányú vonal egyszerüsített üzemvitellel ??? 9819 22, 41 
9820. klienta trako (fabrika) sajátcélú műhelyi vágány ??? 9820 22, 41 
9821. najbara trako = 9716 szomszédos vágány 9821 20, 41 
9822. interpenetritaj trakoj; trirela trako-

interprenetraĵo ??? (TEKU-) 
vágányfonódás 9822 20, 41 

9823. radiaj trakoj (turnoplato) sugárvágányok (fordítókorong) 9823 41 
9824. vobleco de rado = 4257 kerék oldaljátéka; kerék oldalütése 9824 30 
9825. radkorpo = 1343, 2122, 2830, 8853 keréktest; keréktárcsa; kerékközéppont 9825 30 
9826. pasaĝervagono = 9939, 9983, 10179 személykocsi 9826 35 
9827. vagono kun meza enirejo = 9909 középfeljáróajtós kocsi 9827 35 
9828. ambulanco = 280, 9882, 9889, 9923 betegszállító kocsi; kórházkocsi 9828 35 
9829. distradvagono klubkocsi; zenés szórakoztató kocsi 9829 35 
9830. pramŝiptaŭga psaĝervagono = 9873 komphajón szállítható kocsi; (személy)kocsi 9830 35 
9831. artika vagono csuklós kocsi 9831 35 
9832. pasaĝervagono por aŭdovidado audiovizuális eszközökkel felszerelt kocsi; 

személykocsi rádió, TV és videó kínálattal 
9832 35 

9833. trakesplor-veturilo = 384, 389, 9881, 9890 vágánymérő kocsi 9833 41 
9834. vagono: remorka kondukvagono = 9847, 9905 vezérlőkocsi ??? 9834 35 
9835. pasaĝervagono por antaŭurba trafiko személykocsi elővárosi forgalomra 9835 35 
9836. trinkejvagono bárkocsi 9836 35 
9837. distradvagono kun star-trinkejo = 9856 társasági kocsi 9837 35 
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9838. boĝia pasaĝervagono forgóvázas személykocsi 9838 35 
9839. bufedovagono büfékocsi 9839 35 
9840. lignokesta pasaĝervagono favázas személykocsi 9840 35 
9841. ladotegita lignokesta pasaĝervagono favázas, lemezborítású személykocsi 9841 35 
9842. pasaĝervagono kun klinebla vagonkesto billenő szekrényes személykocsi vágányívsugár 

függéses szekrénybillenés-vezérléssel 
9842 35 

9843. loĝ- kaj dormvagono (por konstrulaboristoj) laktanya kocsi; lakó- és hálókocsi (építővonat) 9843 35 
9844. karcervagono = 9935 rabszállító kocsi 9844 35 
9845. kineja vagono mozikocsi 9845 35 
9846. grandkupea pasaĝervagono = 9897 termeskocsi 9846 35 
9847. vagono: remorka kondukvagono = 9834, 9905 vezérlőkocsi ??? 9847 35 
9848. kupea pasaĝervagono fülkés kocsi 9848 35 
9849. konferenca vagono konferencia kocsi; tárgyalásra alkalmas kocsi 9849 35 
9850. mikskonstrua pasaĝervagono fülkés és termes kocsi; vegyes kialakítású kocsi 9850 35 
9851. kuŝvagono fekvőhelyes kocsi; couchette kocsi 9851 35 
9852. pasaĝervagono kun meza koridoro középfolyosós kocsi; termes kocsi (fülke-

válaszfalak nélkül) 
9852 35 

9853. pasaĝervagono kun flanka koridoro oldalfolyosós kocsi 9853 35 
9854. kuirejvagono konyhakocsi 9854 35 
9855. dancvagono = 9861 diszkókocsi 9855 35 
9856. distradvagono kun star-trinkejo = 9837 társasági kocsi 9856 35 
9857. duradaksa pasaĝervagono kéttengelyes személykocsi 9857 35 
9858. duetaĝa pasaĝervagono = 9869, 9883 emeletes kocsi 9858 35 
9859. duaklasa pasaĝervagono másodosztályú személykocsi; 2. osztályú 

személykocsi 
9859 35 

9860. rekta pasaĝervagono közvetlen kocsi; átmenő kocsi 9860 21, 35 
9861. dancvagono = 9855 diszkókocsi 9861 35 
9862. loĝvagono (por konstrulaboristoj) lakókocsi 9862 35 
9863. trenforta mezurvagono = 10047 vontatási mérőkocsi; vonóerő-mérőkocsi 9863 35 
9864. instruvagono = 9884, 10048 oktatókocsi 9864 35 
9865. elektroteknika esplorvagono = 9867 villamos kísérleti és mérőkocsi 9865 35 
9866. infanludeja vagono = 9872 gyermekkocsi 9866 35 
9867. elektroteknika esplorvagono = 9865 villamos kísérleti és mérőkocsi 9867 35 
9868. pasaĝervagono kun unuopaj radaksoj nem forgóvázas személykocsi 9868 35 
9869. duetaĝa pasaĝervagono = 9858, 9883 emeletes kocsi 9869 35 
9870. pasaĝervagono EUROFIMA = 9930 európai szabvány-személykocsi; EUROFIMA 9870 35 
9871. laŭbezona pasaĝervagono szükségleti személykocsi 9871 21 
9872. infanludeja vagono = 9866 gyermekkocsi 9872 35 
9873. pramŝiptaŭga pasaĝervagono = 9830 komphajón szállítható kocsi; (személy)kocsi 9873 35 
9874. pasaĝervagono kun bagaĝkupeo = 9894 személykocsi poggyásztérrel 9874 35 
9875. aldona pasaĝervagono = 9918, 9931 megerősítő személykocsi; pótlólagosan beállított 

kisegítő személykocsi 
9875 21 

9876. grandkomforta pasaĝervagono komfortkocsi 9876 35 
9877. rulseĝotaŭga pasaĝervagono rokkantkocsik be- és kirakásának lehetővé 

tételére kialakított személykocsi 
9877 35 

9878. eksprestrajna pasaĝervagono = 9917 személykocsi távolsági forgalomra; fővonali 
személykocsi 

9878 35 

9879. memserva restoracivagino = 9921 önkiszolgáló büfékocsi 9879 35 
9880. porsocieta pasaĝervagono = 9927 személykocsi csoportban utazóknak 9880 35 
9881. trakesplor-veturilo = 384, 389, 9833, 9890 vágánymérő kocsi 9881 41 
9882. ambulanco = 280, 9828, 9889, 9923 betegszállító kocsi; kórházkocsi 9882 35 
9883. duetaĝa pasaĝervagono = 9858, 9869 emeletes kocsi 9883 35 
9884. instruvagono = 9864, 10048 oktatókocsi 9884 35 
9885. pasaĝervagono kun intervagon-pasejo átjárófolyosós kocsi 9885 35 
9886. pasaĝervagon-kilometro személykocsi kilométer 9886 20 
9887. laboratorio-vagono laboratórium kocsi; mérőkocsi 9887 35 
9888. litvagono = 10076 hálókocsi 9888 35 
9889. ambulanco = 280, 9828, 9882, 9923 betegszállító kocsi; kórházkocsi 9889 35 
9890. trakesplor-veturilo = 384, 389, 9833, 9881 vágánymérő kocsi 9890 41 
9891. leĝermetala pasaĝervagono könnyűfémből készült kocsi 9891 35 
9892. metala pasaĝervagono = 9934 teljesen fémből készült kocsi 9892 35 
9893. pasaĝervagono kun diversklasaj kupeoj vegyes osztályú (személy)kocsi 9893 35 
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9894. pasaĝervagono kun bagaĝkupeo = 9874 személykocsi poggyásztérrel 9894 35 
9895. vagono por motorvagonaro motorvonatban futó, annak részét képező 

személykocsi 
9895 31 

9896. intera motorvagono ??? gépeskocsi; aggregátorkocsi ??? 9896 31 
9897. grandkupea pasaĝervagono = 9846 termeskocsi 9897 35 
9898. pasaĝervagono kun nur escepta lokrezervado keresztkocsi; helyfoglalás csak külön 

rendelkezés szerint 
9898 11 

9899. katenario-esplora motorvagono felsővezeték vizsgáló, karbantartó kocsi; önjáró, 
szerelőállványos tornyos kocsi 

9899 44 

9900. kurtdistanctrafika pasaĝervagono személykocsi helyi (elővárosi) forgalomra 9900 35 
9901. pasaĝervagono kun parta tubokaroserio = 9925 személykocsi részben csőszerkezetű kocsiszek-

rénnyel 
9901 35 

9902. panoramovagono panorámakocsi; kilátókocsi 9902 35 
9903. privata pasaĝervagono magán személykocsi 9903 35 
9904. pasaĝervagono kun pendolkesto = 9932 billenőszekrényes személykocsi ingás felfüg-

gesztésű kocsiszekrénnyel és vágányívsugár füg-
géses dőlésvezérléssel 

9904 35 

9905. vagono: remorka kondukvagono = 9834, 9847 vezérlőkocsi ??? 9905 35 
9906. sidloka pasaĝervagono ülőhelyes kocsi 9906 35 
9907. kuŝ- aŭ litvagono hálóhelyes kocsi 9907 35 
9908. pasaĝervagono kun malfermaj platformoj nyitott peronú személykocsi 9908 35 
9909. vagono kun meza enirejo = 9827 középfeljáróajtós kocsi 9909 35 
9910. kupeovagono kun flankaj enirejoj fülkés kocsi oldalajtóval 9910 35 
9911. poŝtvagono = 10114 postakocsi 9911 35 
9912. unuaklasa pasaĝervagono 1.osztályú személykocsi; elsőosztályú 

személykocsi 
9912 35 

9913. Pullman-vagono Pullman-kocsi 9913 35 
9914. kvarradaksa pasaĝervagono négytengelyes személykocsi 9914 35 
9915. kvaraklasa pasaĝervagono 4. osztályú személykocsi; negyedik osztályú sze 

mélykocsi 
9915 35 

9916. trajnfina pasagyervagono személykocsi a vonat végén 9916 21 
9917. eksprestrajna pasaĝervagono = 9878 személykocsi távolsági forgalomra; fővonali 

személykocsi 
9917 35 

9918. aldona pasaĝervagono = 9875, 9931 megerősítő személykocsi; pótlólagosan beállított 
kisegítő személykocsi 

9918 21 

9919. rezerva pasaĝervagono tartalék személykocsi 9919 21 
9920. restoracivagono = 10128 étkezőkocsi 9920 35 
9921. memserva restoracivagono = 9879 önkiszolgáló büfékocsi 9921 35 
9922. salonvagono = 10129 szalonkocsi; társalgó kocsi 9922 35 
9923. ambulanco = 280, 9828, 9882, 9889 betegszállító kocsi; kórházkocsi 9923 35 
9924. duonmetala pasaĝervagono részben fémből épült kocsi 9924 35 
9925. oasaĝervagono kun parta tubo-karoserio  

= 9901 
személykocsi részben csőszerkezetű kocsiszek-
rénnyel 

9925 35 

9926. fervojserva vagono szolgálati kocsi 9926 35 
9927. porsocieta pasaĝervagono = 9880 személykocsi csoportban utazóknak 9927 35 
9928. pasaĝervagono kun laŭtparoliloj hangosító berendezéssel ellátott személykocsi 9928 35 
9929. speciala pasaĝervagono különleges személykocsi; speciális személykocsi 9929 35 
9930. pasaĝervagono EŬROFIMA európai szabvány-személykocsi; EUROFIMA 9930 35 
9931. aldona pasaĝervagono = 9875, 9918 megerősítő személykocsi; pótlólagosan beállított 

kisegítő személykocsi 
9931 21 

9932. pasaĝervagono kun pendolkesto = 9904 billenőszekrényes személykocsi ingás felfüg-
gesztésű kocsiszekrénnyel és vágányívsugár füg-
géses dőlésvezérléssel 

9932 35 

9933. trajnkapa pasaĝervagono figyelő kocsi; személykocsi a vonat elején 9933 21 
9934. metala pasaĝervagono = 9892 teljesen fémből készült kocsi 9934 35 
9935. karcervagono = 9844 rabszállító kocsi 9935 35 
9936. triradaksa pasaĝervagono háromtengelyes személykocsi 9936 35 
9937. triaklasa pasaĝervagono 3. osztályú személykocsi; harmadik osztályú 

személykocsi 
9937 35 

9938. tubokaroseria pasaĝervagono személykocsi csőszerkezetű kocsiszekrénnyel 
(önhordó) 

9938 35 

9939. pasaĝervagono = 9826, 9983, 10179 személykocsi 9939 35 
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9940. para vagonkombinaĵo ikerkocsi; szorosan kapcsolt csuklós személy-
kocsipár 

9940 35 

9941. transportisto = 9340 fuvarozó; fuvarozási vállalat; szállító 9941 00, 50 
9942. rado por vetursencuminversigo ???  

rado por inversigi vetursencumon 
menetirányváltó kormánykerék 9942 32 

9943. rado de manbremso kézifékkerék 9943 30 
9944. etikedo por rezervita loko helyfoglalási szelvény 9944 11, 21 
9945. aeruma klapo szellőző nyílás, szellőző zsalu 9945 01, 35 
9946. relajsoklapo jelfogó csappantyú; jelfogó esőlemez 9946 01 
9947. kontrolpordeto = 9355 vizsgálóajtó; vizsgáló csappantyú; figyelőnyílás 

fedél 
9947 01 

9948. tensio (elektro) = 8740 feszültség (villamosság) 9948 01 
9949. kargadkapacito; kargovolumeno befogadóképesség 9949 12, 35 
9950. sonintenso hangerő(sség) 9950 01 
9951. trafikamplekso forgalom nagysága; fuvarozás volumene 9951 10, 20 
9952. utila spaco hasznos térfogat 9952 12, 35 
9953. vaporkvanto gőztérfogat; gőzmennyiség 9953 32 
9954. tegmenta kurbotrabo = 456, 1632, 2210 tetőív 9954 35 
9955. fajrobrika fajrujovolbo lángbolt; lángboltozat 9955 32 
9956. vojaĝo utazás 9956 11, 21 
9957. plezurvojaĝo üdülési utazás; pihenési utazás 9957 11 
9958. vojaĝo tien = 261 odautazás 9958 21 
9959. rondvojaĝo körutazás 9959 21 
9960. grupa aŭ kolektiva vojaĝo társasutazás; csoportos utazás 9960 11, 21 
9961. individua vojaĝo egyéni utazás; magánutazás 9961 11, 21 
9962. dumtaga vojaĝo nappali utazás 9962 11, 21 
9963. nokta vojaĝo; dumnokta vojaĝo éjszakai utazás 9963 11, 21 
9964. vojaĝo reen = 7731  visszatérés; visszautazás 9964 21 
9965. deĵora vojaĝo; komerca vojaĝo  szolgálati utazás 9965 21, 60 
9966. vojaĝanto = 6136 utas; utazó 9966 11, 21 
9967. priservita pasaĝero elszámolt utas; induló utas 9967 11, 21 
9968. unuopa pasaĝero egyéni utazás; egyedi utas 9968 11, 21 
9969. pasaĝerkilometro utaskilométer 9969 11, 21 
9970. pasaĝero sen valida bileto érvényes menetjeggyel nem rendelkező utas 9970 11, 50 
9971. transportita pasaĝero szállított utas 9971 11, 21 
9972. pasaĝeroj en grupo; vojaĝgrupo társas utazó; csoportos utazó 9972 11, 21 
9973. optika trajnanoncilo (permana bloksistemo) optikai vonatelőjelentés (mechanikus beren-

dezésnél) 
9973 42 

9974. blokadindikilo blokkmező ablak ??? lepke 9974 42 
9975. indikilo de linio-okupiteco (por trakciilkonduk-

isto) 
vágányfoglaltság jelző ??? (vontató járművön) 9975 42 

9976. indikilo por rezervita (sid)loko helyfoglalást jelző tábla 9976 11, 21 
9977. lumavertilo; lumindikilo = 608 fényjelző; jelzőlámpa 9977 01 
9978. indikilo de trakookupiteco 

 
vágányút elem vágányfoglaltsággal 
vágányút foglaltságjelző (kezelő készülék) 

9978 42 

9979. liberigindikilo (permana bloksistemo) feloldó blokkmező (mechanikus berendezésnél) 9979 42 
9980. blokliberiga kontrolindiko (permana bloksis-

temo) 
ismétlőblokk (mechanikus berendezésnél) 9980 42 

9981. nepakite; ŝutaĵe ömlesztve 9981 12, 22 
9982. varvagono = 10078 teherkocsi 9982 35 
9983. pasaĝervagono = 9826, 9939, 10179 személykocsi 9983 35 
9984. ĝenerala pecvar-vagono = 137, 10021 darabárus kocsi 9984 22 
9985. rekta pecvar-vagono ??? darabárus állomási kocsi 9985 22 
9986. varvagono kun kargoŝirma ekipaĵo teherkocsi rakományvédelmi berendezéssel 9986 35 
9987. pramŝiptaŭga varvagono = 10057 tengeri forgalomra alkalmas teherkocsi; kompon 

szállítható kocsi; kompkocsi 
9987 35 

9988. laborejvagono műhelykocsi 9988 35 
9989. varvagono kun puŝdampita aŭtomata kuplilo 

(Nordameriko) 
önműködő központi kapcsolókészülékes 
teherkocsi ütközőerő csillapítással (Észak-
Amerika) 

9989 35 

9990. aŭtomate malkargebla varvagono = 10029 önürítős kocsi 9990 35 
9991. motorvagono por varoj ??? teherkocsi saját hajtással ??? 9991 31, 35 
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9992. difektita varvagono sérült teherkocsi 9992 35 
9993. varvagono kun baŝomekanismo teherkocsi mechanikus mozgatású ponyvával 9993 35 
9994. varvagono kun baŝo ponyvás teherkocsi 9994 35 
9995. balastvagono kavicsszállító teherkocsi 9995 35 
9996. baskulebla varvagono billenthető teherkocsi 9996 35 
9997. varvagono kun baskultrogo(j) billenőteknős kocsi 9997 35 
9998. bestovagono; brutarvagono; varvagono por 

bestoj 
élőállat szállító kocsi 9998 35 

9999. biervagono sörszállító kocsi 9999 35 
10000. dubarela varvagono kéthordós kocsi; kéttartályos kocsi 10000 35 
10001. boĝia varvagono forgóvázas teherkocsi 10001 35 
10002. bone ruliĝanta varvagono = 980 jól futó teherkocsi (kis menetellenállású) 10002 22 
10003. sentegmenta varvagono kun altaj vandoj  

= 8876, 10034, 10152 
magas oldalfalú nyitott teherkocsi 10003 35 

10004. stacizona varvagono állomáson használt kocsi 10004 22 
10005. teleskopkapota varvagono teleszkószerüen eltolható süvegtetős teherkocsi 10005 35 
10006. cerealvagono = 10154 gabonaszállító kocsi 10006 35 
10007. karbovagono szénszállító kocsi 10007 35 
10008. kargita varvagono rakott kocsi 10008 12, 22 
10009. portbeka vagon(duop)o teherkocsi felfüggesztett áru szállítására (a 

tartóvázon levő görgős függesztő kampós 
szerkezettel) 

10009 35 

10010. hejtvagono = 3882, 3886 fűtőkocsi; fűtőkazán kocsi 10010 35 
10011. ŝirma varvagono = 10070, 10116, 10131, 10140, 

10141 
védőkocsi 10011 35 

10012. vagono: cisternvagono = 1690, 7625, 10127 tartálykocsi 10012 35 
10013. aĵurvanda varvagono rekeszes kocsi; sertésszállító kocsi 10013 35 
10014. varvagono kun (moveblaj) intervandoj  teherkocsi (elmozdítható) válaszfalakkal 10014 35 
10015. kolektoserva varvagono = 1766 gyűjtőkocsi 10015 22 
10016. pecvar-vagono por transkargado 

= 1768, 1770, 10017 
gyűjtő elosztókocsi 10016 22 

10017. pecvar-vagono por transkargado 
= 1768, 1770, 10016 

gyűjtő elosztókocsi 10017 22 

10018. vagonkargo = 1431 kocsirakomány 10018 12 
10019. laŭbezona pecvar-vagono szükségleti darabárus kocsi 10019 22 
10020. kontinenta varvagono (Eŭropo) teherkocsi kontinentális forgalomban 10020 35 
10021. ĝenerala pecvar-vagono = 137, 9984 darabárus kocsi 10021 22 
10022. tegmentita varvagono = 2247 fedett teherkocsi 10022 35 
10023. tegmentita varvagono kun moveblaj 

flankvandoj 
fedett teherkocsi elcsúsztatható oldalfallal 10023 35 

10024. tegmentita varvagono kun malfermebla flank-
vando 

fedett teherkocsi teljesen nyitható oldalfallal 10024 34 

10025. tegmentita varvagono kun flankvandaj pordoj fedett teherkocsi oldal(fal)ajtókkal 10025 35 
10026. frulegoma varvagono = 10115 friss zöldség szállítására alkalmas kocsi 10026 35 
10027. varvagono kun neĝforigiloj por la radflanĝoj  

= 10058 
hótakarító kocsi a nyomvályú szabaddá tételére 10027 35 

10028. premaere malkargebla varvagono teherkocsi lüktető sűrítettlevegős ürítéssel 10028 35 
10029. aŭtomate malkargebla varvagono = 9990 önürítős kocsi 10029 35 
10030. varvagono kun kontrolebla mal-kargado teherkocsi szabályozható ürítéssel 10030 35 
10031. traplanke malkargebla varvagono fenékürítős teherkocsi 10031 35 
10032. sentegmenta varvagono = 10088 nyitott teherkocsi; E-kocsi 10032 35 
10033. platvagono kun randaĵoj = 6377, 10095 alacsony oldalfalú kocsi 10033 35 
10034. sentegmenta varvagono kun altaj vandoj  

= 8876, 10003, 10152 
magas oldalfalú nyitott teherkocsi 10034 35 

10035. dereliĝesplorvagono siklási jelenségeket vizsgáló kísérleti kocsi 10035 35 
10036. varvagono por deruligo de kontaktodrato munkavezeték-szállító, dob letekercselő kocsi 10036 35 
10037. senherbigvagono gyomírtó kocsi; permetező kocsi 10037 35 
10038. pecvar-vagono darabárus kocsi 10038 22 
10039. duradaksa varvagono kéttengelyes teherkocsi 10039 35 
10040. misranĝita varvagono = 2677 eltérített kocsi (rendezőn) 10040 22 
10041. eltrajnigita varvagono kisorozott kocsi 10041 22 
10042. disponebla varvagono rendelkezésre álló teherkocsi 10042 22 



 
 
 

1

10043. energidistribua varvagono = 10050 energiaelosztó kocsi; transzformátor kocsi 10043 35 
10044. distribua varvagono elosztó teherkocsi 10044 22 
10045. duetaĝa aŭtotransportvagono = 10052 kétszintes autószállító kocsi 10045 35 
10046. duplanka bestovagono; duplanka brutarvagono 

= 10160 
kétszintes apróállat-szállító kocsi 10046 35 

10047. trenforta mezurvagono = 9863 vontatási mérőkocsi; vonóerő-mérőkocsi 10047 35 
10048. instruvagono = 9864, 9884 oktatókocsi 10048 35 
10049. stalfaka varvagono lószállító kocsi 10049 35 
10050. energidistribua varvagono = 10043 energiaelosztó kocsi; transzformátor kocsi 10050 35 
10051. unuopradaksa varvagono; varvagono kun unuo-

paj radaksoj 
nem forgóvázas teherkocsi 10051 35 

10052. duetaĝa aŭtotransportvagono = 10045 kétszintes autószállító kocsi 10052 35 
10053. kontrolvagono por pesinstalaĵoj = 10142 hídmérleg hitelesítő kocsi 10053 35 
10054. alilanda varvagono idegen kocsi, külföldi kocsi 10054 22, 50 
10055. varvagono kun meza kargoaperturo teherkocsi rakodóhíddal; mélyített rakfelüleltü 

kocsi 
10055 35 

10056. varvagono kun ŝovvandoj = 10090 teherkocsi elcsúsztatható oldalfalakkal 10056 35 
10057. pramŝiptaŭga varvagono = 9987 tengeri forgalomra alkalmas teherkocsi; kompon 

szállítható kocsi; kompkocsi 
10057 35 

10058. varvagono kun neĝforigiloj por la radflanĝoj  
= 10027 

hótakarító kocsi a nyomvályú szabaddá tételére 10058 35 

10059. barelvagono = 3875 hordós tartálykocsi 10059 35 
10060. vagono: bremsadvagono fékkocsi 10060 35 
10061. bremsata varvagono fékezett teherkocsi 10061 35 
10062. varvagono kun fridigilo hűtőgépes teherkocsi 10062 35 
10063. varvagono kun brita limprofilo BR hálózat rakszelvényének megfelelő kocsi 10063 35 
10064. grandkapacita varvagono nagy rakterű teherkocsi 10064 35 
10065. varvagono por grupigitaj pecvaroj darabárus gyűjtőkocsi 10065 22 
10066. gruovagono daruskocsi 10066 35 
10067. varvagono por lignotrunkoj = 10156 haszonfa szállító kocsi; rönkfa szállító kocsi 10067 35 
10068. kontrolvagono por konstrukciaĵoj;  

pont-esplorvagono 
műtárgy vizsgáló kocsi;  
hídvizsgáló kocsi 

10068 35 

10069. tunel-esplorvagono alagútvizsgáló kocsi  10069 35 
10070. ŝirma varvagono = 10011, 10116, 10131, 10140, 

10141 
védőkocsi 10070 35 

10071. unuope ekspedita varvagono egyes kocsi 10071 22 
10072. izoterma varvagono hőszigetelt kocsi 10072 35 
10073. vagontaga luprezo; vagontaga restadkosto  

= 4893, 7253 
kocsinap-bér; kocsinap-díjazás; egy kocsinapra 
szóló bérleti díj 

10073 12 

10074. kanguru-vagono huckepack kocsi; kenguru kocsi 10074 35 
10075. vagonokilometro teherkocsi kilométer 10075 22 
10076. litvagono = 9888 hálókocsi 10076 35 
10077. singarde manovrenda varvagono óvatos tolatást igénylő kocsi 10077 22, 35 
10078. varvagono = 9982 teherkocsi  10078 35 
10079. trajnfine kuplenda varvagono = 10082 ??? zárfék; vonatvég (kocsi) ??? 10079 35 
10080. nebone ruliĝanta varvagono = 5510 rosszul futó kocsi (nagy menetellenállású) 10080 20, 35 
10081. vagono: pecvar-vagono gyorsdarabárus kocsi 10081 22 
10082. trajnfine kuplenda varvagono = 10079 ??? zárfék; vonatvég (kocsi) ??? 10082 35 
10083. relŝlifadvagono síncsiszoló kocsi 10083 35 
10084. ercvagono = 5574, 10159 ércszállító kocsi 10084 35 
10085. unubarela varvagono egytartályos tartálykocsi 10085 35 
10086. ir-reira varvagono ingajáratú teherkocsi 10086 22 
10087. pergravita ranĝado malpermesita (vagono) 

= 5386 
gurítani tilos 10087 22, 35 

10088. sentegmenta varvagono = 10032 nyitott teherkocsi; E-kocsi 10088 35 
10089. sentegmenta varvagono kun frontvandaj pordoj teherkocsi homlokajtókkal 10089 35 
10090. varvagono kun ŝovvandoj = 10056 teherkocsi elcsúsztatható oldalfalakkal 10090 35 
10091. privata varvagono magánkocsi; P-(teher)kocsi 10091 12, 35 
10092. vagono por limprofilfotado fotó-eljárással dolgozó űrszelvénymérő jármű; 

optikai űrszelvénymérő jármű 
10092 35 

10093. baskulvagono = 10105 billenthető kocsi 10093 35 
10094. basplanka varvagono süllyesztett rakfelületű kocsi 10094 35 
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10095. platvagono kun randaĵoj = 6377, 10033 alacsony oldalfalú kocsi 10095 35 
10096. platvagono sen randaĵoj = 6378, 6379 pőrekocsi 10096 35 
10097. platvagono kun movebla baŝomekanismo pőrekocsi mozgatható ponyvatartóval (burkolás) 10097 35 
10098. platvagono kun fiksa randaĵo alacsony oldalú, rögzített falú kocsi 10098 35 
10099. platvagono kun klapebla randaĵo alacsony oldalú, lehajtható falú kocsi 10099 35 
10100. laŭnorma platvagono közönséges pőrekocsi; normál építésű pőrekocsi 10100 35 
10101. platvagono kun fiksaj frontvandoj pőrekocsi rögzített homlokfallal 10101 35 
10102. basplanka platvagono = 10104, 10139 mély rakterű kocsi; süllyesztett rakfelületű kocsi 10102 35 
10103. vagono kun levebla laborplatformo toronykocsi 10103 35 
10104. basplanka platvagono = 10102, 10139 mély rakterű kocsi; süllyesztett rakfelületű kocsi 10104 35 
10105. baskulvagono = 10093 billenthető kocsi 10105 35 
10106. poŝvagono (por duonremorkoj) zsebes kocsi (kamionok szállítására) 10106 35 
10107. verŝkuva varvagono (por fandita gisfero) üstkocsi folyékony öntöttvas szállítására 10107 35 
10108. aŭtotransportvagono autószállító kocsi 10108 35 
10109. kontenervagono konténerszállító kocsi 10109 35 
10110. duetaĝa kontenervagono emeletes kocsi konténerszállításra; kétszintű 

konténerszállító kocsi 
10110 35 

10111. levplatforma vagono szerelőállványos kocsi (emelhető, elfordítható 
platóval, felsővezeték vizsgálatra) 

10111 35 

10112. reltransportvagono = 10162 sínszállító kocsi 10112 35 
10113. gantrovagono állványos kocsi (pl. házgyári elemek szállítására) 10113 35 
10114. poŝtvagono = 9911 postakocsi 10114 35 
10115. frulegoma varvagono = 10026 friss zöldség szállítására alkalmas kocsi 10115 35 
10116. ŝirma varvagono = 10011, 10070, 10131, 10140, 

10141 
védőkocsi 10116 35 

10117. Pullman-vagono = 9913 pullmankocsi 10117 35 
10118. vagono por pulvoraĵoj = 10161 teherkocsi poranyagok szállítására 10118 35 
10119. pupitrovagono (por oblikva transporto de larĝ-

egaj platvaroj) 
bakkocsi; állványos kocsi a megengedettnél 
szélesebb áru – pl. fémlemez, üvegtábla stb. – 
ferde helyzetben, alátámasztva történő 
szállítására) 

10119 35 

10120. kvarradaksa varvagono négytengelyes teherkocsi 10120 35 
10121. trajnfina varvagono zárkocsi 10121 22 
10122. kuplovagono kun diversaj bufroj közvetítő kocsi (különböző magasságú 

ütközőkkel) 
10122 35 

10123. rakpalisa varvagono rakoncás kocsi 10123 35 
10124. fridvagono hűtőkocsi 10124 35 
10125. fervojpropra varvagono vasúti tulajdonú kocsi 10125 12, 35 
10126. rezerva varvagono tartalék kocsi 10126 22 
10127. vagono: cisternvagono = 1690, 7625, 10012 tartálykocsi 10127 35 
10128. restoracivagono = 9920 étkezőkocsi 10128 35 
10129. salonvagono = 9922 szalonkocsi; társalgó kocsi 10129 35 
10130. helptrajna vagono segélyszerelvény kocsija 10130 35 
10131. ŝirma varvagono = 10011, 10070, 10116, 10140, 

10141 
védőkocsi 10131 35 

10132. fervojserva vagono szolgálati teherkocsi; vasútüzemi célú teherkocsi 10132 35 
10133. silovagono silókocsi; tartálykocsi (poranyagokhoz) 10133 35 
10134. speciala varvagono = 10173 különleges teherkocsi; különleges célra épült 

kocsi 
10134 35 

10135. special(trafik)a varvagono különleges forgalomra bevezetett kocsi 10135 35 
10136. porkontenera skeletvagono transzkonténer szállító kocsi egyszerűsített 

kivitelben 
10136 35 

10137. laŭnorma varvagono; kanguruvagono = 10174 egysége(es) teherkocsi; huckepack kocsi; 
kenguru kocsi 

10137 35 

10138. troŝarĝita varvagono túlterhel kocsi 10138 22 
10139. basplanka platvagono = 10102, 10104 mély rakterű kocsi; süllyesztett rakfelületű kocsi 10139 35 
10140. ŝirma varvagono = 10011, 10070, 10116, 10131, 

10141 
védőkocsi 10140 35 

10141. ŝirma varvagono = 10011, 10070, 10116, 10131, 
10140 

védőkocsi 10141 35 

10142. kontrolvagono por pesinstalaĵoj = 10053 hídmérleg hitelesítő kocsi 10142 35 
10143. trajnkapa varvagono teherkocsi a vonat elején 10143 22 
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10144. rultegmenta varvagono; ĵaluzitegmenta varva-
gono; = 10147, 10150 
ĵaluzio-tegmenta varvagono 

redőnytetős kocsi; teherkocsi redőzve vagy 
gombolyítva nyíló zsaluredőny tetővel 

10144 35 

10145. varvagono kun malfermebla tegmento teherkocsi nyitható tetővel 10145 35 
10146. varvagono kun ŝovebla tegmento eltolható tetejü kocsi 10146 35 
10147. rultegmenta varvagono; ĵaluzitegmenta varva-

gono; = 10144, 10150 
ĵaluzio-tegmenta varvagono 

redőnytetős kocsi; teherkocsi redőzve vagy 
gombolyítva nyíló zsaluredőny tetővel 

10147 35 

10148. faldkaptegmenta varvagono összehajtható tetejű kocsi 10148 35 
10149. varvagono kun ŝoveblaj tegmento kaj flankvan-

doj 
teherkocsi elcsúsztatható tetővel és oldalfalakkal 10149 35 

10150. rultegmenta varvagono; ĵaluzitegmenta varva-
gono; = 10144, 10147 
ĵaluzio-tegmenta varvagono 

redőnytetős kocsi; teherkocsi redőzve vagy 
gombolyítva nyíló zsaluredőny tetővel 

10150 35 

10151. varvagono kun superŝovebla tegmento nyitható tetejü teherkocsi 10151 35 
10152. sentegmenta varvagono kun altaj vandoj  

= 8876, 10003, 10034 
magas oldalfalú nyitott teherkocsi 10152 35 

10153. sentegmenta varvagono kun baŝomekanismo nyitott teherkocsi mechanikus működtetésű 
ponyvatetővel 

10153 35 

10154. cerealvagono = 10006 gabonaszállító kocsi 10154 35 
10155. varvagono por eluzita nuklea brulaĵo teherkocsi nukleáris hulladék szállítására 10155 35 
10156. varvagono por lignotrunkoj = 10067 haszonfa szállító kocsi; rönkfa szállító kocsi 10156 35 
10157. laktovagono = 4914 tejszállító kocsi 10157 35 
10158. varvagono por varmaj ingotoj melegüzemi terméket szállító kocsi; meleg buga 

szállító kocsi 
10158 35 

10159. ercvagono = 5574, 10084 ércszállító kocsi 10159 35 
10160. duplanka bestvagono; duplanka brutarvagono  

= 10046 
kétszintes apróállat-szállító kocsi 10160 35 

10161. vagono por pulvoraĵoj = 10118 teherkocsi poranyagok szállítására 10161 35 
10162. reltransportvagono = 10112 sínszállító kocsi 10162 35 
10163. varvagono por ladorulegoj  lemeztekercseket szállító kocsi 10163 35 
10164. platvagono por ferutaj duonremorkoj pőrekocsi huckepack forgalomra; nyeregespót-

kocsit szállító kocsi 
10164 35 

10165. tubotransportvagono csőszállító kocsi 10165 35 
10166. turnotraba varvagono forgózsámolyos pőrekocsi 10166 35 
10167. kargofunela vagono = 9408 tölcsérkocsi (önürítős) 10167 35 
10168. intertrake malkargebla funelvagono tölcsérkocsi vágányzat közé terelt ürítéssel 10168 35 
10169. flanke(n) malkargebla funelvagono tölcsérkocsi vágányzat mellé terelt ürítéssel 10169 35 
10170. sentegmenta funelvagono nyitott (fedetlen) tölcsérkocsi 10170 35 
10171. funelvagono kun malfermebla tegmento tölcsérkocsi nyitható tetővel 10171 35 
10172. triradaksa varvagono háromtengelyes teherkocsi 10172 35 
10173. speciala varvagono = 10134 különleges teherkocsi; különleges célra épült 

kocsi 
10173 35 

10174. laŭnorma varvagono; kanguruvagono = 10137 egysége(es) teherkocsi; huckepack kocsi; 
kenguru kocsi 

10174 35 

10175. vakvagono = 9644 üres kocsi 10175 22 
10176. kargota varvagono = 9646 üres kocsi újból történő megrakáshoz 10176 22 
10177. retrosendita vakvagono = 9649 visszatérő üres kocsi 10177 22 
10178. vagono por vivantaj marbestoj halszállító kocsi; élő víziállatok szállítására 

szolgáló kocsi 
10178 35 

10179. pasaĝervagono = 9826, 9939, 9983 személykocsi 10179 35 
10180. celpunkta kodigado (varvagonoj) teherkocsik iránypont rendszer szerinti továb-

bítása 
10180 22 

10181. teknika vagonekonomio műszaki kocsiszolgálat 10181 35 
10182. varvagoneto lóré; kiskocsi; kisvasúti platós kocsi 10182 35 
10183. efikanta; efikopotenca wattos teljesítményű; hatásos teljesítményű 10183 01 
10184. kemia necesej-instalaĵo = 8854 kémiai WC 10184 30 
10185. hermetike fermita necesej-instalaĵo = 8855 zárt rendszerű WC 10185 30 
10186. destinzoniga envojigo körzetesítés 10186 22 
10187. zono de regejo biztosítóberendezés hatáskörzete 10187 42 
10188. trakforkozono ??? = 1687, 2684 kitérőcsoport; váltókörzet 10188 41 
10189. traksekcio kun pertrajna funkciigo megközelítési szakasz; megközelítési vonal 10189 42 
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10190. haltozono (antaŭ signalilo) megállási távolság (jelző előtt) 10190 41 
10191. ŝlimoza loko en trakbalasto iszapos szakasz (ágyazatban) 10191 41 
10192. izolita traksekcio = 10198 szigetelt vágányszakasz 10192 42 
10193. malkupladzono (ranĝadstacio) = 10197, 10203 kocsileakasztási hely (rendező pályaudvar) 10193 41 
10194. distribuzono (ranĝadstacio) elosztókörzet (rendező pályaudvaron) 10194 41 
10195. kontaktlinea ankradsekcio hosszlánc; utánfeszítési helyek közötti távolság  10195 44 
10196. esplorsekcio kísérleti pályaszakasz 10196 41 
10197. malkupladzono (ranĝadstacio) = 10193, 10203 kocsileakasztási hely (rendező pályaudvar) 10197 41 
10198. izolita traksekcio = 10192 szigetelt vágányszakasz 10198 42 
10199. rapideclimiga zono pályaszakasz sebességkorlátozással; lassan bejár-

andó pályarész 
10199 23, 41 

10200. priservadzono (vagonkarga trafiko) körzetfelosztás 10200 22 
10201. fajroŝirma zono tűzvédelmi sáv 10201 32, 41 
10202. kolektozono (ranĝostacio) gyűjtési körzet (rendező pályaudvaron) 10202 22 
10203. malkupladzono (ranĝadstacio) = 10193, 10197 kocsileakasztási hely (rendező pályaudvar) 10203 41 
10204. kodigita distribuzono (pecvara trafiko) központi elosztókörzet (darabáru forgalomban) 10204 22 

  


