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1. Általános előírások
1.1.

A megálló-rakodóhely fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem
villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali
szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson,
valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő
biztosítóberendezés típusa.
Bóly megálló-rakodóhely a 65 (2) sz. Villány – Mohács egyvágányú, nem
villamosított mellékvonal nyíltvonali szolgálati helye, a 146+00 – 132+68 sz.
szelvények között fekszik. Villány Állomásfőnökség felügyelt szolgálati helye.
Szomszédos állomások
A kezdőpont felől Villány állomás a 298+93 – 235+68 sz. szelvényben, a végpont
felől Mohács állomás a 0+00 – 14+32 sz. szelvényben.
Nyíltvonali szolgálati helyek az állomásközben
Villány – Mohács állomások között:
- Márok megállóhely a 201+50 – 203+50 sz. szelvényben,
- Bóly megálló-rakodóhely a 132+68 – 146+00 sz. szelvényben,
- Nagynyárád megállóhely a 111+54 – 112+54 sz. szelvényben,
- Középmező megállóhely a 14+34 – 16+34 szelvény sz. szelvényben.
Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig
Villány állomásig a legnagyobb esés 5 ‰, Mohács állomásig a legnagyobb
emelkedés 5 ‰, a legnagyobb esés 4,53 ‰.
Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek szelvényszám szerint:
Állomásköz

Szelvényszám

Villány – Mohács

180+55 – 230+95
140+92 – 160+63
90+44 – 130+59

Emelkedés
(‰)
5
5
5

Esés
(‰)

A megálló-rakodóhelyen kulcsazonosító biztosítóberendezés üzemel.

1.3.

A megálló-rakodóhely szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi
- Forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

1.4.

A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi,
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási
rendszer.
Villány – Mohács állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek. Az
állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nem üzemel.
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TAF-TSI
azonosító
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Hozzáférés

1

Határoló kitérő
végpont felől

Rendeltetése

Határoló kitérő
kezdőpont felől

Vágány
neve

Vonatbefolyásolás
típusa

A megálló-rakodóhelyi vágányok számozása, jelölése, rendeltetése. A
vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek
jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.
Használható hossza
kezdőpont felé [m]
Használható hossza
végpont felé [m]
Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]
Lejtviszony
végpont felé [‰]

1.5.

12

13

forgalomból
kizárva

I.

tároló vágány

709

0

0

nincs

4

3

55-08227-01-1

nyílt

II.

vonatfogadó-indító
fővágány
(nyíltvonali)

744

0

0

nincs

6

3

55-07765-01-2

nyílt

III.

tároló vágány

779

0

0

nincs

6

1

55-07765-01-3

nyílt

IV.

rakodó, tároló
vágány

240

0

0

nincs

8

10

55-07765-01-4

nyílt

Megjegyzés

forgalomból
kizárva
forgalomból
kizárva

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell
előjegyezni.

1.5.2.

Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15,
sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal
meghatározása.
Hossza
Szélessége
Szelvényszám
Magassága
Burkolata
(m)
(m)
I.
100
137+93 – 138+93
sk15
3
zúzottkő
I. – II.
100
137+93 – 138+93
sk0
1,5
zúzottkő
A peronok a felvételi épület felől az erre kijelölt átkelő helyeken, szintben
közelíthetők meg.

Vágányszám



A TAF-TSI azonosító az infrastruktúra elem (vágány) azonosító kódja a FOR rendszerben. A TAF-TSI a
„transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazási alrendszerére
vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás” rövidítése.
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1.6.

A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett
berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

adatokra,

objektumokra,

1.6.1.

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése.
Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá
tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre
rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám
szerint.
Helyhez kötött jelzők

Jele,
száma

Típusa,
rendeltetése

Af

alak fedezőjelző

AfEj

alak fedezőjelző
előjelző

Bf

alak bejárati jelző

BEj

kétfogalmú alak
előjelző

Kezdőpont felől
MenetHelye,
Szelvény
irány
Kiegészítő jelzések
érvényessége
-szám
oldala
Az alak főjelző
továbbhaladást
Villány
jobb 146+00
engedélyező
állomás felől
szabványos állásra
figyelmeztető jel
Nyíltvonalon

jobb

Végpont felől
Mohács
jobb
állomás felől
Nyíltvonalon

jobb

153+02

-

132+68

-

125+68

-

Figyelmeztető jel
A IV. sz. vágány mellett a kezdőpont felőli oldalon oldalrakodó van, amely
„Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel”-el van megjelölve.
A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása
Forgalmi iroda
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
I. sz. váltókezelői őrhely
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre
változtatható,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.
- 1 db vállmagasságú állvány.
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1.6.2.

A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása,
ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A
40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok
felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.
A kezdőpont felőli oldalon a 2, 4, 6, 8 sz. váltók, a végpont felőli oldalon az 1, 3 sz.
váltók találhatóak. A megálló-rakodóhely valamennyi váltója helyszíni állítású,
váltózárral felszerelt, nem biztosított váltó.
Valamennyi váltó ábralemezes váltójelzővel felszerelt. A váltók fényvisszaverő
lemezzel vannak ellátva.
Váltófűtő berendezés nincs a megálló-rakodóhelyen.

1.6.3.

Helyhez kötött védelmi
felsorolása, helye.

berendezések,

vágányzáró

szerkezetek

A IV. sz. vágány kezdőpont felőli oldalán a 142+10 sz. szelvényben a KS2 jelű, a
végpont felőli oldalán a 139+95 sz. szelvényben a KS6 jelű kisiklasztó saru van
felszerelve. A KS2 jelű kisiklasztó saru a 8 sz. váltó egyenes irányú váltózárjával,
KS6 jelű kisiklasztó saru a 10 sz. váltó egyenes irányú váltózárjával van szerkezeti
függésben. A sajátcélú pályahálózat csatlakozó vágánya a 8 sz. váltónál ágazik ki, a
3+24 sz. szelvényben. A KS4 jelű kisiklasztó saru, a VS2 jelű vágányzáró sorompó
a 4 sz. váltón keresztül szerkezeti függésben van a II. sz. váltókezelői őrhely
váltózár kulcsazonosító berendezésével.

1.6.4.

Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.
A IV. sz. vágány mellett a kezdőpont felőli oldalon lévő oldalrakodó űrszelvénybe
nyúló műtárgynak van minősítve.

1.7.

Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, távbeszélő
kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az
egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a
távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és
rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói
elérhetőségek.
Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:
Villány – Mohács állomások között
- Mohács állomás forgalmi iroda: - . - .
- Mohács állomás IV. sz. váltókezelői őrhely: - . . .
- Mohács állomás II. sz. váltókezelői őrhely: . .
- Bóly mrh. I. sz. váltókezelői őrhely: - . .
- Bóly forgalmi iroda: - .
- Bóly mrh. II. sz. váltókezelői őrhely: . . .
- Villány állomás I. sz. váltókezelői őrhely: . . .
- Villány állomás forgalmi iroda: . Helyi forgalmú távbeszélő készülékbe bekötött szolgálati helyek és hívójelei
- Forgalmi iroda: - I. sz. váltókezelői őrhely: . .
- II. sz. váltókezelői őrhely: . . .
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CB rendszerű távbeszélő készülék a forgalmi irodában van elhelyezve, mely
ikertelefonként működik az I. sz. váltókezelői őrhely telefonjával. Hívószáma:
05/27-44
A váltókezelői őrhelyen található T-Mobile készülék hívószáma 06-30-5656-182.
Hangrögzítő berendezés
Villány állomáson DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezés üzemel, amely
rögzítési körzetébe Bóly mrh. állomásközi távbeszélő vonala be van kapcsolva.

1.8.

A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási
kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint
földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok
kapcsolásának módja.
Az állomás villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.
Térvilágítási körzetek.
A megálló-rakodóhely térvilágítása kettő körzetre van osztva. Az I. sz. váltókezelői
őrhelyről világítható ki az őrhely körzete, valamint az Sr1 jelű útátjáró. A forgalmi
irodából az utasperon és a váróterem világítható ki.

1.9.

Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.11. A megálló-rakodóhelyen alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével,
pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.
A megálló-rakodóhelyen lévő papír alapú utastájékoztató hirdetmények kihelyezése,
aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. Főnökség I.
Szakasz munkavállalónak a feladata. A szükséges hirdetmények, információk
kihelyezésére, módosítására, eltávolítására a Forgalmi csomóponti főnökség Pécs
forgalmi üzemmérnöke, illetve megbízottja köteles intézkedni.
A (vágányzári) menetrendváltozás bevezetésekor:
A „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok
jegyzékének kihelyezése a menetrendváltozás életbe lépése előtt – a
menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kihelyezésével egyidőben (a
meghirdetettnél korábbi időpontban történő közlekedtetés esetén 14, illetve a
meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén 7 nappal korábban)
– is megtörténhet, azonban legkésőbb a menetrendváltozás bevezetését megelőző
nap 24:00-kor kell kihelyezni, a menetrendváltozás érvényességének utolsó napját
követő munkanap 12:00-ig pedig el kell távolítani.
A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-t a rajta meghirdetett
menetrendváltozás végén, legkésőbb a menetrendváltozás érvényességének utolsó
napját követő munkanap 12:00-ig el kell távolítani.

1.10.

Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához
szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek
listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.
A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek:
F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei, Vagyonvédelmi
Helyi VU, Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás, D. 4. sz. Utasítás, Kollektív
Szerződés és a KSZ Helyi Függeléke, illetve a „Jegyzőkönyvek, dokumentumok”
dosszié.
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A felsoroltak, illetve a Parancskönyv tárolási helye az I. sz. váltókezelői őrhely
asztalának fiókjában van.

1.11.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási
helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a
kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és
címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.
A mentődoboz, alkoholszonda az I. sz. váltókezelői őrhelyen van.
Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora az I. sz. váltókezelői őrhelyen
került kifüggesztésre.
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Pécs, Indóház tér 2.
05/11-17
Háziorvos:
Mohács, Szepessy tér 7.
69/511-158
Kórház:
Mohács, Szepessy tér 7.
69/511-150

1.12.

Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség,
vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen
jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és
külső vállalkozások címe, telefonszáma.
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és
egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
megnevezése
címe
telefonszáma
Központi segélyhívó
112
Rendőrség:
Mohács, Deák tér 1.
69/511-370
Ügyelet:
107
Mentők:
Mohács, Pécsi út. 31.
69/311-953
Ügyelet:
104
Tűzoltóság:
Mohács, Liszt Ferenc út. 26. 69/311-014
69/304-129
Ügyelet:
105
Polgármesteri Hivatal: Mohács, Széchenyi tér 1.
69/505-500
Katasztrófa,
Mohács, Liszt F. u. 26.
69/311-904
Polgárvédelem
MÁV Zrt. BIG Területi Pécs
05/14-36, 05/14-46
Vasútbiztonság Pécs,
30/457-3171
fegyveres biztonsági
őrség ügyelete
Vadásztársaságok:
Villány-Mohács
Bóly Zrt. Vadgazdálkodási 69/368-088
ágazat, Bóly, Ady Endre u.
21.
Bodonyi Tamás
20/912-2121
e-mail cím:
vadaszat@bolyrt.hu
Fehér Péter
peterfeher@boly.bonafarm.hu
Papp Renáta
renata.papp@boly.bonafarm.hu
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1.13.

A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
A felvételi épületben, valamint a váltókezelői őrhelyeken a dohányzás tilos.
Az állomás területén dohányzásra kijelölt helyek:
- a felvételi épület előtti terület
- I. sz. váltókezelői őrhely előtt 5 méterre kijelölt tér

