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1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított
vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek
szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint távvezérelt,
távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.
Az állomás fekvése:
Budapest-Déli pályaudvar Budapest I. és XII. kerületének határán, az Alkotás utca, a
Magyar Jakobinusok tere, Krisztina körút, Mészáros utca, Hegyalja út, Avar utca és a
Győri utca által határolt területen fekszik.
Címe: 1013 Budapest I. ker. Krisztina krt. 37/a.
Budapest-Déli állomás a Budapest-Déli pu. – Székesfehérvár – Murakeresztúr oh.
kétvágányú, villamosított fővonalon, a 0+00 – 18+63 szelvények között fekszik, mint
fejállomás.
.
Vonatindító állomás:






Budapest - Komárom - Győr - Hegyeshalom oh.
Budapest - Székesfehérvár – Boba – Szombathely
Budapest - Székesfehérvár - Zalaegerszeg – Bajánsenye oh.
Budapest - Székesfehérvár - Murakeresztúr oh.
Budapest - Pusztaszabolcs - Dunaújváros

Szomszédos állomás:

Budapest-Kelenföld 35+20 – 57+60 sz. szelvényig

A nyíltvonali pálya baljáratú.

Az állomás bejárati oldalán a pálya 14+25 sz. szelvényétől a 17+86 sz.
szelvényig egy 360 m hosszú belső világítással rendelkező, de kivilágítottnak nem
minősülő alagútban vezet.
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Legnagyobb lejtési viszonyok (5 ‰ felett) Budapest-Kelenföld állomásig:
Szelvényszám
(-tól)
17+90
19+00
25+50
35+00

Szelvényszám
(-ig)
19+00
25+50
29+00

Emelkedés (‰)

Esés (‰)

-

5,1
7,0
6,2
7,9

Az állomáson üzemelő biztosító berendezés típusa:


Fényjelzős mechanikus reteszmágneses biztosítóberendezés

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti
társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány
összeköttetései elhatárolása

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Területi Személyszállítási és
Vontatási Igazgatóság Budapest-Déli Telephely,

MÁV-START Járműbiztosítási Igazgatóság Budapest, Déli KSZH,

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest Területi
Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Nyugat, Területi
Ingatlankezelési Egység Budapest Márvány utca,

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest TTEBO
Biztosítóberendezési Főnökség Budapest - Nyugat, Biztosítóberendezési
Karbantartási Szakasz Budapest - Déli,

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Energiaellátási
Főnökség, Energiaellátási Szakasz Budapest - Déli,

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Távközlési Főnökség
Távközlési Szakasz Déli - Déli Rádiós Szakasz

MÁVTI Kft.,

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.,

ÜDSZSZ,

Regionális Humánszolgáltató Szervezet,

Pályavasúti Humánpartner Szervezet,

B+N Referencia Zrt. kirendeltsége
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Vágány összeköttetések

BKV 01-02. sz. vágány az 55 sz. kitérővel a BKV hálózatára biztosít
összeköttetést.

a volt MÁV-START JBI Vontatás Szolgáltatási Telephely Ferencváros
Budapest-Déli Külső Szolgálati Hely.
A II. állítóközpont felől a 27. sz. váltóból kiágazó „Kígyó vágányon” át, az I.
állítóközpont felől a 20. sz. váltóból kiágazó javító (T18, T19) és a „Diesel”
vágányokon át kapcsolódik a vágány hálózathoz.

PQS-PLURAL Hungary Kft. (a volt Területi Logisztikai Központ helyén)
az 54. sz. váltóból kiágazó szertári csonka vágányon keresztül kapcsolódik a
vágány hálózathoz.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása
Forgalom

A 01. vágány melletti Üzemi épület I. emeletén található a Forgalmi
csomóponti főnökség vezetésének és adminisztratív feladatokat ellátó
munkatársainak irodái.

A forgalmi iroda (főrendelkező és hangosbemondó teljesít szolgálatot) az
üzemi épület II. emeletén, a 269. sz. helyiségben.

Az állomási szolgáltatások koordinátor irodája a főrendelkező irodából
nyíló, 270. sz. helyiség.

A külső forgalmi szolgálattevők irodája az üzemi épület peronszintjén.

„B” őrhely a forgalmi kocsimesterek szolgálati helye, a 26a/b váltó
vonalában.

„C” őrhelyes váltókezelő szolgálati helye a 04 - 05. vágány peronjának
elején.

I. sz. váltóállító központ - a tároló vágányok Avar utca felőli oldalán, a
12+60 sz. szelvényben.

II. sz. váltóállító központ - 37a/b sz. váltó vonalában, az Alkotás utca felőli
oldalon.
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Egyéb szakágak

Az Üzemi épület I. emeletén a MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Déli
telephely vezetésének és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak irodái, a
Humánpartner és Humánszolgáltató irodái.

Az Üzemi épület II. emeletén a MÁV-START Zrt. vezénylet, valamint
Budapesti Távközlési Főnökség, Déli Távközlő Szakasz, Déli Rádiós Szakasz
irodái találhatók.

Az Üzemi épület peronszintjén található a MÁV-START Zrt.
személyszállítási ügyeletesi iroda és utánfizetési pénztár.

A laktanya épület a Posta 03. vágány mellett található.

Az Alkotás út, Márvány utca és a Szertár udvar által határolt területen
található
a
Pályavasúti
Területi
Igazgatóság
Budapest
TTEBO
Biztosítóberendezési
Főnökség
Budapest-Nyugat,
Biztosítóberendezési
Karbantartási Szakasz Budapest-Déli irodája.

1.4. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi,
állomástávolság). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer.

A pályaudvarhoz Budapest-Kelenföld felől önműködő biztosított
térközjelzőkkel felszerelt, vonat befolyásolására kiépített kétvágányú pálya
csatlakozik.

Budapest-Déli pu. – Budapest-Kelenföld vonalszakasz jobb és bal vágánya
2 térközszakaszra van felosztva.

Vonali
biztosítóberendezés:
ellenmenet
és
utolérést
kizáró.
Vonatbefolyásoló rendszer: EÉVB – EVM 75 Hz.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási
átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza,
lejtviszonyai, szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített
vágányainak felsorolása.
Budapest-Déli pályaudvaron jelfeladásra kiépített vágány nincs.
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13

14
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Rövidítések: v.e.: vágány eleje, v.v.: vágány vége.
A vágányok számát a Fejrovatos előjegyzési naplókban a „vágány neve” rovatban
zárójelben levő megjelenítés szerint kell előjegyezni

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30,
sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.
Vágány
01. vg. mellett a
külső oldalon
(„A”)
02-03. vg. között
szigetperon („B”)
04-05. vg. között
szigetperon („C”)
06-07. vg. között
szigetperon („D”)
08-09. vg. között
szigetperonnak
nem minősülő
peron („E”)
10-11. vg. között
szigetperonnak
nem minősülő
peron („F”)
12. vg. mellett
szigetperonnak
nem minősülő
peron („G”)

Hossz (m)

Szélesség (m)

Típus

Burkolat típusa

327

3,2-14,2

sk30

aszfalt

268

5,0-11,5

sk30

aszfalt

340

6,7-11,5

sk55

viacolor

312

5,0-15,0

sk30

aszfalt

335

5,5-9,0

sk30

aszfalt

307

6,0-9,2

sk30

aszfalt

292

2,6-15,9

sk30

aszfalt

Valamennyi peronnal rendelkező vágány az ütközőbak felől, a fejperonról közelíthető meg.

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.
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Helyhez kötött jelzők:

A jelző
Jele,
száma

Menetirány
oldala

Szelvény
szám

Fények
száma/hívójelzés
kivezérelhető

Rendeltetése

Egyéb

Bejárati jelzők
A

jobb

18+63

3/igen

Bj (bal vg)

Külön előjelző nincs (27b)

B

bal

18+63

3/igen

Bj (jobb vg)

Külön előjelző nincs (27a)

M

jobb

8+51

3/igen

Bjm (T02)

N

bal

8+51

3/igen

Bjm (T01)

Kijárati jelzők
K1

jobb

3+60

3

Kj (01)

K2

jobb

3+26

3

Kj (02)

K3

jobb

3+35

3

Kj (03)

K4

jobb

3+83

3

Kj (04)

K5

jobb

4+02

3

Kj (05)

K6

jobb

4+05

3

Kj (06)

K7

jobb

4+05

3

Kj (07)

K8

jobb

4+37

3

Kj (08)

K9

jobb

4+61

3

Kj (09)

K10

jobb

4+27

3

Kj (10)

K11

jobb

4+27

3

Kj (11)

K12

jobb

4+27

3

Kj (12)

V1

jobb

11+11

4

Kjm (T01)

Előjelzője (V1Ej) ("D")

V2

jobb

11+11

4

Kjm (T02)

Előjelzője (V2Ej) ("C")

V3

jobb

11+40

4

Kj (T03)

("L")

V4

jobb

11+31

4

Kj (T04)

("K")

V5

jobb

11+52

4

Kj (T05)

("J")

V6

jobb

11+51

4

Kj (T06)

("H")

V7

jobb

11+40

4

("G")

Vcs1

jobb

12+10

4

Vcs2

jobb

12+30

4

Kj (T07)
CsKj
(T08,T09)
CsKj

("F")
("E")
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A jelző
Jele,
száma

Menetirány
oldala

Szelvény
szám

Fények
száma/hívójelzés
kivezérelhető

Rendeltetése

Egyéb

Ism (04)

K4 Ismétlőjelzője

Ismétlőjelzők
K4Ism

jobb

3+42

4
Előjelzők

V1Ej

jobb

7+51

2

KEj (V1)

("Dej")

V2Ej

jobb

7+51

2

KEj (V2)

("Cej")

A jelző
Jele,
száma

Menetirány
oldala

Szelvény
szám

Fények száma/hívójelzés
kivezérelhető

Rendeltetése

Egyéb

Tolatásjelzők
T1

jobb

6+27

2

Tj

T2

jobb

6+89

2

Tj

T3

jobb

12+02

2

Tj

T4

jobb

3+35

2

Tj

T5

jobb

3+70

2

Tj

T6

jobb

3+0

2

Tj

T7

jobb

3+89

2

Tj

Tj8

jobb

11+08

2

Tj

T9

jobb

7+16

2

Tj

Tk1a

jobb

13+53

2

Tj

Tk2

jobb

14+58

2

Tj

Tk3

jobb

15+41

2

Tj
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A jelző
Jele,
száma

Menetirány
oldala

Szelvény
szám

Fények száma/hívójelzés
kivezérelhető

Rendeltetése

Egyéb

Tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők
Kj1

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj2

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj3

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj4

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj5

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj6

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj7

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj8

jobb

0+50

1+1

Fj

Kj9

jobb

0+60

1+1

Fj

Kj10

jobb

0+90

1+1

Fj

Kj11

jobb

0+90

1+1

Fj

Kj12

jobb

1+00

1+1

Fj

Jelmagyarázat
Bj

bejárati jelző

Bjm

második bejárati jelző

Kj

kijárati jelző

Kjm

második kijárati jelző

CsKj csoport kijárati jelző
Ism

Ismétlőjelző

KEj

kijárati jelző előjelzője

Tj

tolatásjelző

Fj

fedezőjelző

19

Egyéb jelzők:
Vágányzáró-jelzők









Posta 01
Posta 02
Posta 03
Torony csonka
Dízel 04
Fészer 01
T12, T13, T14, T18 vágányok
Alagút csonka

Megállás helye-jelző


Kígyó vágány

Tolatási határjelző

T01 és T02 vágány mellett, az alagút végponti bejáratánál, a jobb és bal
vágány mellett levő felsővezeték tartó oszlopokon.
Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők
Villamos mozdony állj!














Csarnok 01. vágány
Csarnok 03. vágány
BKV 01. vágány
BKV 02. vágány
Posta 01
Posta 02
Szertár csonka vágány
Kígyó vágány
101. sz. váltó előtt
T12, T13, T14, T15, T16. vágányok
T17. vágány
4. sz. váltó mellett
A Torony csonka vágány végén
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Járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők
Megállj -jelző



Kígyó vágány
F03 vágány

Figyelmeztető jelek:
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel




db)

T14 vágánynál
48. és 34. sz. váltóknál a Márvány utcai közúti felüljáró alatt (3 db)
T9 tolatásjelzőnél
Alagút mindkét oldalán, az alagút homlokfalain mindkét vágány mellett (2-2

Hordozható jelzőeszközök:
II. sz. állítóközpont:

2 db Megállj- jelző

1 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje
jelző

1 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző

1 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző

1 db Figyelmeztető- jelző

2 db vörös fényű jelzőlámpa a második bejárati jelzők használhatatlansága
esetére

1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

1 db jelzőzászló

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
(külön fényeknél 1-1 db)
I.sz. állítóközpont:

2 db Megállj- jelző

2 db Megállj- jelző előjelzője

1 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje
jelző

1 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző

1 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző

1 db Figyelmeztető- jelző

2 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelzők használhatatlansága esetére

1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
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1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

1 db jelzőzászló

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
(külön fényeknél 1-1 db)
„B” őrhely:

1 db Megállj- jelző

1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására

1 db jelzőzászló

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
(külön fényeknél 1-1 db)
„C” őrhely:

1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására

1 db jelzőzászló

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
(külön fényeknél 1-1 db)
Külső forgalmi szolgálattevői iroda:

2 db nappali vonatindító jelzőeszköz
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 feletti
sebességnél nagyobb sebességű váltó, váltókapcsolatok felsorolása, az azokon
alkalmazható sebesség meghatározása

A váltók számozása az alagúttól kezdve folyamatos. Kivétel a Fészer
vágányokra vezető váltók, melyek 101, 102, 103 és a gépészeti telep váltói, azaz a
D01-D04 vágányokra vezetők, melyek 201, 202, 203, 204. számozásúak.

Az állomáson 62 db váltó található, ebből 12 átszelési kitérő.

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.
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Száma

1
2 a/b
3 a/b
4
5
6
7

Állítási módja
(helyszíni/
központi)
központi
központi
központi
központi
központi
központi
helyszíni

8
9
10
11

központi
központi
központi
helyszíni

12
13
14
15
16
17

központi
központi
központi
központi
központi
helyszíni

18

helyszíni

19

helyszíni

20

helyszíni

21

helyszíni

22

helyszíni

23

helyszíni

24

helyszíni

25

helyszíni

26 a/b

helyszíni

27

központi

A váltó
Biztosítási módja
váltójelző típusa
(biztosított/
(ábralemezes/
nem biztosított)
forgólapos/nincs)
biztosított
forgólapos
biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
forgólapos
biztosított
forgólapos
nem biztosított
forgólapos
lezárható

egyéb megjegyzés

fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős

biztosított
biztosított
biztosított
nem biztosított
nem lezárható
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
nem biztosított
lezárható

forgólapos
forgólapos
ábralemezes
forgólapos

fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős

ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
forgólapos

fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős

nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított
lezárható
nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított
nem lezárható
nem biztosított

forgólapos

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős

ábralemezes

fényvisszaverős
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fix csúcssínrögzítéses
Száma

28
29
30 a
30 b
31
32
33
34
35 a/b
36 a/b
37 a/b
38
39
40 a/b
41
42
43 a/b
44 a
44 b
45
46
47
48 a/b
49 a/b
50

Állítási módja
(helyszíni/
központi)
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
központi
helyszíni
központi
központi
helyszíni

51
52
53
54

központi
központi
központi
helyszíni

55
101

helyszíni
helyszíni

102

helyszíni

103

helyszíni

201

helyszíni

A váltó
Biztosítási módja
váltójelző típusa
(biztosított/
(ábralemezes/
nem biztosított)
forgólapos/nincs)
nem biztosított
ábralemezes
biztosított
forgólapos
biztosított
ábralemezes
nem biztosított
ábralemezes
nem biztosított
ábralemezes
nem biztosított
forgólapos
biztosított
forgólapos
biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
forgólapos
biztosított
ábralemezes
biztosított
forgólapos
biztosított
forgólapos
biztosított
ábralemezes
nem biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
forgólapos
nem biztosított
ábralemezes
nem biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
biztosított
ábralemezes
nem biztosított
ábralemezes
lezárható
biztosított
forgólapos
biztosított
forgólapos
biztosított
forgólapos
nem biztosított
ábralemezes
nem lezárható
nem biztosított
nincs váltójelző
nem biztosított
forgólapos
lezárható
nem biztosított
ábralemezes
nem lezárható
nem biztosított
ábralemezes
nem lezárható
nem biztosított
ábralemezes

egyéb megjegyzés

fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fényvisszaverős
fix csúcssínrögzítés
fényvisszaverős
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Száma

202

Állítási módja
(helyszíni/
központi)
helyszíni

203

helyszíni

204

helyszíni

nem lezárható
A váltó
Biztosítási módja
váltójelző típusa
(biztosított/
(ábralemezes/
nem biztosított)
forgólapos/nincs)
nem biztosított
ábralemezes
nem lezárható
nem biztosított
ábralemezes
nem lezárható
nem biztosított
ábralemezes
nem lezárható

egyéb megjegyzés

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása,
helye
Kisiklasztósaruk elhelyezése:

A BKV01 és BKV02 sz. vágányokon az 55. sz. váltó előtt, helyszíni
állítású, váltótól független KS1 és KS2 elnevezéssel.
Ütközőbakban végződő vágányok:
Csarnoki vonatfogadó és indító vágányok
Tárolói mellékvágányok
Diesel vágányok
Fészer vágányok
Posta vágányok
Szertári csonka
Torony csonka
Alagút csonka

01-12
T12-T19
D01-D04
F01-F02
P01-P03
SZCS
TCS
ACS
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1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Létesítmény megnevezése
Peron
jelző K1
52.sz. váltójelző
Peron
jelző K1
53.sz váltójelző
Peron
jelző K3
Peron
Perontető
jelző K4
51 sz. váltójelző
Peron
perontető
jelző K5
45. sz. váltójelző
48.sz. váltójelző
peron
jelző K5
43.sz. váltójelző
38. sz. váltójelző
peron
jelző K10
jelző K11
43.sz. váltójelző
peron
jelző K12
jelző K11
41.sz. váltójelző
40.sz. váltójelző
37. sz. váltójelző
jelző V1Ej
jelző N
jelző
jelző V1
jelző
jelző V2Ej
jelző M

vágány

oldal

szelvény

01
01
01
02
02
02
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T02
T02

b
j
b
j
b
j
b
j
j
j
j
b
b
b
j
b
b
j
b
b
b
b
b
j
b
j
j
b
j
b
b
j
b
j
j
b
j
b

1/2
3/4
3/4
1/2
3/4
3/4
1/2
3/4
1/2
1/2
3/4
4/5
1/2
1/2
4/5
4/5
4/5
1/2
4/5
4/5
4/5
1/2
4/5
4/5
4/5
1/2
4/5
4/5
5/6
5/6
5/6
7/8
7/8
8/9
11/12
11/12
7/8
8/9
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Sorszám
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Létesítmény megnevezése
jelző K6
49. sz. váltójelző
peron
jelző K7
jelző K7
34. sz. váltójelző
peron
jelző K7
jelző K8
42. sz. váltójelző
39. sz. váltójelző
36. sz. váltójelző
35. sz. váltójelző
peron
jelző K8
jelző K9
peron
jelző K10
jelző K9
jelző V2
jelző T2
jelző
jelző V3
jelző
jelző
jelző T1
jelző T2
oszlop
jelző
jelző V4
felsővezetéki oszlop
jelző
jelző
felsővezetéki oszlop
felsővezetéki oszlop
jelző
jelző
felsővezetéki oszlop
felsővezetéki oszlop
jelző
jelző

vágány
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
10
10
10
T02
T03
T03
T03
T03
T03
T04
T04
T04
T04
T04
T05
T05
T05
T06
T06
T06
T06
T07
T07
T07
T07

oldal
j
b
b
b
j
b
j
b
j
j
b
b
b
b
b
j
j
j
b
j
b
j
j
j
b
b
j
b
b
j
b
b
j
j
b
b
j
j
b
j
j

szelvény
4/5
4/5
1/2
4/5
4/5
6/7
1/2
4/5
4/5
5/6
5/6
5/6
6/7
1/2
4/5
4/5
1/2
4/5
4/5
11/12
6/7
8/9
11/12
11/12
11/12
6/7
6/7
6/7
11/12
11/12
8/9
11/12
11/12
8/9
8/9
11/12
11/12
8/9
8/9
11/12
12/13
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Sorszám
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Létesítmény megnevezése
16. sz. váltójelző
jelző T9
felsővezetéki oszlop
jelző
felsővezetéki oszlop
jelző K12
életvédelmi kerítés
BKV oszlop
felsővezetéki oszlop
jelző
jelző
felsővezetéki oszlop
jelző
jelző
jelző
jelző
kiépített tisztítóponk

vágány
T07
Kígyó vg.
BKV01
BKV01
BKV01
BKV01
BKV01
BKV02
BKV02
BKV02
BKV02
P01
P01
P01
P02
P02
T12,T13

oldal
j
b
j
j
b
b
b
j
b
b
j
b
j
b
b
j
j,b

szelvény
12/13
12/13
1/2
2/3
4/5
4/5
2/3
1/2
1/2
2/3
4/5
1/2
2/3
4/5
2/3
3/4
8/10

Budapest-Déli pu. alagút mindkét oldala 14+25 -től 17+80 – ig
(alagút falazat, vízelvezető csatorna, szigetelő lemez alja)
Budapest- Déli – Budapest-Kelenföld jobb vágány
Sorsz. létesítmény megnevezése
vágány
97 hídkorlát
98 hídszerkezet
99 hídkorlát

oldal
j
j
j

szelvény
20/21
31/32
34/35

Budapest- Déli – Budapest-Kelenföld bal vágány
Sorsz. létesítmény megnevezése
vágány
100 jelző
101 hídkorlát
102 hídszerkezet
103 hídkorlát

oldal
b
b
b
b

szelvény
13/14
20/21
31/32
34/35
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1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási 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.
MÁV üzemi távbeszélők
Az állomási hívójegyzéken felsorolt szolgálati helyeken üzemi távbeszélők találhatók. A
hívószámjegyzék minden szolgálati helyen ki van függesztve.
A szolgálati helyeken („B”, „C” őrhely, külső forgalmi szolgálattevő és állomási
szolgáltatások koordinátor kivételével”) PLANET típusú asztali készülék került
kiépítésre, melynek kezelését és a létrehozható összeköttetéseket az ÁVU mellékletét
képező Kezelési Szabályzat részletesen tartalmazza.
Vasúti telefonszámok, amelyek vezetékes telefonról hívhatók:
Az állomáson üzemelő vezetékes távbeszélők a 06 1 511-es előhívó számmal hívhatóak.
Forgalmi vonalirányító távbeszélők:





Budapest – Székesfehérvár, körvasút
Budapest – Pusztaszabolcs
Budapest – Komárom
Területi főüzemirányító Nyugat

01/11-68
01/11-40
01/11-66
01/17-88

Állomásközi távbeszélő:

Budapest - Déli főrendelkező, I. és II. sz. állítóközpont, valamint BudapestKelenföld főrendelkező van bekapcsolva.
Engedélykérő távbeszélő:


Budapest-Déli főrendelkező – Budapest-Kelenföld főrendelkező.

Villamos üzemi vonal:


Főrendelkező – FET diszpécser 01/13-45, 01/23-32
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GSM-R terminálok és hívószámaik:
MÁV GSM-R
hálózaton
belüli hívószám
(CT7)
Terminál
helye

Terminál
neve

DELIFORG-01
„II.-es” állító DELIközpont
2ALL-01
„I.-es”
állító DELIközpont
1ALL-01
Külső
DeskfocX
Forgalmi
rádiós
Szolgálattevő
eszköz
DeskfocX
„B” őrhely
rádiós
eszköz
Külső
GSM-R
Forgalmi
kézi rádió1
Szolgálattevő
Külső
GSM-R
Forgalmi
kézi rádió2
Szolgálattevő
Forgalmi iroda

/GSM-R eszköz
hív
Diszpécser pultot/
(CT8)/GSM-R
eszköz hív asztali
GSM-R
DeskfocX
készüléket/

MÁV-on belüli
hívószám
/MÁV üzemi telefon
hív
Diszpécser pultot/

MÁV-on kívüli
hívószám
(MSISDN)
/Publikus
hálózatból hívunk
Diszpécser
pultot/

71546302

095 06 38 8881130 +3638 8881130

71549302

095 06 38 8881131 +3638 8881131

71511202

095 06 38 8881133 +3638 8881133

8804604

095 06 38 8804604 +3638 8804604

8804605

095 06 38 8804605 +3638 8804605

8804606

095 06 38 8804606 +3638 8804606

8804607

095 06 38 8804607 +3638 8804607

Helyi körzetek:
Helyi forgalmi körzet „Nagykör” (hívójele: 0)

Forgalmi iroda (főrendelkező),

I – II. sz. állítóközpont,

„B” őrhely kocsimesteri szolgálati hely.
Alagúti telefon:

Főrendelkező - I. sz. állítóközpont - az alagút Budapest-Kelenföldi oldala.
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Rádiós körzetek
URH rádiós körzetek:








Tolató körzet:
o
Főrendelkező – I, II. sz. állítóközpont, "B" őrhely – I. sz.
tolatómozdony és I. tolatásvezető – II. tolatómozdony és II.
tolatásvezető
Csatorna száma: C33. Frekvencia: 458 MHz. Hatókör: állomás
területe.
Menesztő körzet:
o
Főrendelkező - külső fszt.
Csatorna száma: C21 Frekvencia: 457,575 MHz. Hatókör: állomás
területe.
Gépkísérő körzet (csarnoki):
o
Főrendelkező, I.-II. sz. állítóközpont, „B” őrhely, csarnoki
tolatásvezetők, „C” őrhelyes váltókezelő és a mozdonyrádiók 18
csatornája.
Csatorna száma: C12 Frekvencia Vevő/Adó: 158,375/163,375 MHz.
Hatókör: Budapest-Kelenföld – Budapest-Déli között, Budapest-Déli
területe.
UIC 450 rádiórendszer – PLANET TSC (a KÖFE I. vonalszakaszon)
o főrendelkező – mozdonyvezető – forgalmi vonalirányító

Technológiai kamerák elhelyezése:
1. Technológiai kamera

Külsőtéri optikai egysége a II. sz. állítóközpontban van felszerelve a tárolói
vágány-csoport irányába.

A monitor a forgalmi irodában (főrendelkező) van elhelyezve.

Rendeltetése: a főrendelkező vizuális tájékoztatása a II. sz. állítóközpont és a
„B” váltókezelői szolgálati hely közötti vágányszakaszokon folyó tolatásokról és
vonatközlekedésről.
2. Technológiai kamera

Külsőtéri optikai egysége a vízház emeleti részén van felszerelve a csarnoki
vágány-csoport irányába.

A monitor a II. őrhelyen és a forgalmi irodában (főrendelkező) van
elhelyezve.

Rendeltetése: a II. őrhely forgalmi szolgálattevő és a főrendelkező vizuális
tájékoztatása a csarnoki vágányok végpont felöli részének és a váltókörzet egy
részének (beleértve a Kuny Domokos utcai támfal által takarásában lévő 51, 52,
53. sz. kitérőket is) foglaltságáról.
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Vagyonvédelmi kamerák elhelyezése:


A pályaudvar teljes területén térfigyelő kamerás rendszer van kiépítve.

Külső térhangosító berendezés:

A II. sz. váltóállító központ körzetében a T9 tolatásjelző mellett, az I. sz.
váltóállító központ körzetében a 6. sz. kitérő mellett van kiépítve.
Hangrögzítő berendezés

A szolgálati helyek PLANET SYSTEM rendszerű távközlő berendezésébe
bekötött telefonos összeköttetéseket, az állomási szolgáltatások koordinátor (5639) vasúti telefonját, az állomás rádió csatornáin, a technológiai célú
mobiltelefonokon folytatott beszélgetéseket, a GSM-R terminálon, valamint az
utastájékoztató berendezéseken adott közleményeket hangrögzítő berendezés
rögzíti.

A berendezés üzemszerű működését kell feltételezni mindaddig, amíg a
távközlési műszerész a használhatatlanság tényét a Hibaelőjegyzési könyvben elő
nem jegyzi.

A berendezés használhatatlansága esetén a hiba kijavításáig az F.2. sz.
Forgalmi Utasítás 7. sz. Függelékében szabályozottak szerint kell eljárni.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási
kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő
rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok
kapcsolásának módja.
Villamos felsővezetéki rendszer

Budapest-Déli pályaudvar 25 kV, 50 Hz-es váltakozó áramú felsővezetéki
rendszerrel van ellátva.

A vontatási felsővezeték üzemvitelét, karbantartását a területileg illetékes
Erősáramú Főnökség végzi.

A felsővezetéki berendezések kapcsolatait a Budapest – Hegyeshalom
vasútvonalhoz kapcsolódó Központi Forgalom Ellenőrző és Felsővezeték Energia
Távvezérlő berendezés kezelésével lehet megvalósítani. A KÖFE-FET rendszer
kezelésére külön ún. „Kezelői leírás” került kiadásra. A KÖFE-FET rendszert a
főrendelkező felügyeli.
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Az állomás villamos felsővezetéki berendezéseit működtető szakaszolók az
1. és 2. sz. kapcsolókertekben vannak elhelyezve. Az 1. sz. kapcsoló kert: I. sz.
állítóközpont alagút felőli oldalán, 2. sz. kapcsoló kert: 01. vágány mellett az 52.sz.
kitérő vonalában található.

Az elektrikus, vagy az elektrikus rendelkezésére a motoros kapcsolókat a
főrendelkező kapcsolja a KÖFE-FET berendezésen, távvezérléssel.
Csarnoki vágányok

Valamennyi csarnoki vágány villamos felsővezetékkel van ellátva.

A 01 sz. vágány az ütközőbaktól számítva 125 m hosszban állandóan földelt
állapotban van, villamos mozdonnyal nem járható.

A 03. sz. vágány az ütközőbaktól számítva 5 m hosszban villamos
mozdonnyal nem járható.
BKV 01-02.sz. vágányok

A fenti vágányok a 46. sz. váltó felől 50 m hosszban a MÁV 25 kV-os
váltakozó áramú, az 55. sz. váltó felől 50 m hosszban a BKV 600 V-os
egyenáramú felsővezetékkel vannak ellátva, ez utóbbinak alaphelyzete a
kikapcsolt, földelt.
Posta vágányok

A P01 sz. vágány 80 m, a P02 sz. vágány 55 m, a P03 sz. vágány teljes
hosszban villamosított.
Szertár csonka vágány

A vágány felett a felsővezeték kiszigetelt és földelt, villamos mozdonnyal
nem járható.
Torony csonka vágány


A vágány villamos mozdonnyal járható.

„Kígyó”-vágány


A 27. sz. váltótól 116 m hosszban van villamosítva.
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Tárolói vágányok

A T01 - T11 sz. vágányok felett teljes hosszban felsővezeték található.

Alagút csonka: teljes hosszban felsővezetékkel van ellátva.

Fészer 01, 02, 03, sz. vágányok felsővezetékkel nincsenek ellátva, a Fészer
03 sz. vágány további intézkedésig a forgalomból kizárva.

A T12 sz. vágány felett villamos felsővezeték nincs.

A T13 sz. vágány az alagút felől 50 m hosszban van felsővezetékkel ellátva.

A T14 sz. vágány az alagút felől 50 m hosszban van felsővezetékkel ellátva.

A T15 sz. vágány az alagút felől 40 m hosszban van felsővezetékkel ellátva.

A T16 sz. vágány felett villamos felsővezeték nincs.

A T17 sz. vágány az alagút felől 150 m hosszban van felsővezetékkel
ellátva.

Az ún. Diesel-vágány és a T18 és T19 sz. vágányok felsővezetékkel
nincsenek ellátva.
Állomás kapcsolási körzetei
I. sz. Állítóközpont
Az I. sz. állítóközpont forgalmi szolgálattevője kapcsolja az épület alagút felőli oldalán
kialakított 1. sz. kapcsoló kertben telepített kapcsolókat.

Alagútj - alagút jobb: alagúti jobb vágány

Alagútb - alagút bal: alagúti bal vágány

Áj - állomás jobb: T01 vágány

Áb - állomás bal: T02 vágány

áb1 - állomás balmellék1: T03 – T07 sz.

áb2 - állomás balmellék2: T08 - T11 sz.

T - a kapcsolóval a személypályaudvar és a Márvány utcai "hídalja"
kapcsolható.

Ö jobb - összekötő jobb

Ö bal - összekötő bal
Forgalmi iroda
A külső forgalmi szolgálattevő kapcsolja az első vágány mellett az 52. sz. váltó
vonalában, a 2. sz. kapcsoló kertben telepített, motoros működtetésű kapcsolókat.

SZáb3 – személyállomás balmellék3: 01-02-03.sz. vágány,

SZáb2 – személyállomás balmellék2: 04-05.sz. vágány,

SZáb1 – személyállomás balmellék1: 06-07.sz. vágány,

SZÁb - személyállomás bal: 08. sz. vágány,

SZÁj - személyállomás jobb: 09-10-11-12.sz. vágány,

T2 - a kapcsolóval valamennyi csarnoki vágány kapcsolható.
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Egyéb, nem a kapcsolókertben elhelyezett kapcsolók

áb3 - állomás balmellék3: a 4. és a 20. sz. váltó között van felszerelve. A
kapcsolóval a T13 – T15 és a T17 sz. vágányok felsővezetékét lehet kapcsolni. A
kapcsoló távműködtetésű, melynek szabványos állása bekapcsolt. Normál
körülmények esetén a FET diszpécser kapcsolja, ettől eltérő esetben az I. sz.
váltóállító központ forgalmi szolgálattevője.
T1 - a 27. sz. váltó előtt a 079-es számú oszlopra van felszerelve. A kapcsolóval
lehet a Márvány utcai "hídalja" áramkört kapcsolni. A kapcsoló távműködtetésű,
melynek szabványos állása bekapcsolt. Normál körülmények esetén a FET
diszpécser kapcsolja, ettől eltérő esetben a II. sz. váltóállító központ forgalmi
szolgálattevője. A kapcsoló kikapcsolásakor a TCS, VT, FM, I jelű kapcsolókhoz
tartozó áramkörök is kikapcsolt állapotba kerülnek, mert táplálásukat a "hídalja"
áramkörtől kapják.

I - "szertár udvar" mellett a 0/66a. sz. oszlopon van elhelyezve. A
kapcsolóval lehet a BKV 01 - 02., a Posta 01. - 02. - 03. sz. vágányok
felsővezetékét kapcsolni. A kézi kapcsolót a II. sz. állítóközpont forgalmi
szolgálattevője kezeli, a szabványos állása bekapcsolt.

TCS - a "Torony csonka" vágány mellett a 0/68a. sz. oszlopon van
elhelyezve. A kézi kapcsolóval a "torony csonka" vágány feletti felsővezetéket
lehet kapcsolni, szabványos állása bekapcsolt. A kapcsolót a II. sz. állítóközpont
forgalmi szolgálattevője kezeli.

VT - A "Kígyó” vágány melletti Vo1 oszlopon van elhelyezve és a
"Kígyó” vágány feletti felsővezeték feszültségét kapcsolja. A II. sz. váltóállító
központ forgalmi szolgálattevője működteti a kézi kapcsolót, melynek szabványos
állása bekapcsolt.

FM - A „Diesel” vágány váltókörzetében felállított Vo5 oszlopon található
kézi kapcsoló. Szabványos állása kikapcsolt.

Budapest - Kelenföld állomáson a "Déli jobb" és "Déli bal" kapcsolókkal a
nyílt vonal és a teljes állomási felsővezeték hálózat feszültsége kapcsolható.

Kapcsolókert mellett felállított 0570 jelű oszlopon található az F jelű kézi
szakaszoló a fűtőgépek feszültség alá történő helyezésére, melynek szabványos
állása bekapcsolt, a külső forgalmi szolgálattevő II. kapcsolja. A 02. és 03.
vágányok közötti „B” peronon található 003 jelű oszlopon került elhelyezésre a
fűtőgépek külön leválasztása céljából az F1 és F2 jelű szakaszoló.
A pályaudvar folyamatos villamos energia biztosítása esetén 300 mm2-es
földkábel van kiépítve. A földkábel üzemszerűen nincs feszültség alatt. Az alagút
munkálatok esetén a vágányok feletti hosszláncok üzemszerűen biztosítják a
pályaudvar 25 kV-tal történő energia ellátását. Kikapcsolása esetén az alagúti
földkábel bekapcsolásával továbbra is biztosított a pályaudvar feszültség alatt
tartása. A kábel villamos leválasztását, vagy feszültség alá helyezését az AKÖ,
AK1, AK2 és AK3 szakaszolókkal lehet elvégezni.
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AKÖ (Alagút Kábel Összekötő) – A bal vágány mellett a 18+77 sz.
szelvényben
található a
00161a
sz.
felsővezetéki
oszlopon.
Az
alagút felsővezetéki hosszláncok feszültségmentesítése esetén az AKÖ
szakaszolón keresztül az AK2 szakaszoló bekapcsolásával kerül biztosításra a
pályaudvar felsővezetéki hálózatának feszültség alatt tartása, szabványos állapota
kikapcsolt.

AK1 (Alagút Kábel 1) – A bal vágány mellett a 18+77 sz. szelvényben
található a 00161a sz. felsővezetéki oszlopon. Az alagút felsővezetéki
hosszláncok feszültségmentesítése esetén az alagút kábelen keresztül az AK1 (az
AKÖ és AK2 szakaszolók kikapcsolt állapotban van, a bal vágányról kapja AK1
szakaszolón keresztül a villamos energiát) bekapcsolásával kerül biztosításra a
pályaudvar felsővezetéki hálózatának feszültség alatt tartása az AK3
egyidejű bekapcsolásával. Szabványos állapota kikapcsolt. A szakaszoló a bal
vágány hosszláncába van bekötve.

AK2 (Alagút Kábel 2) – A jobb vágány mellett a 18+77 sz. szelvényben
található a 00162a sz. felsővezetéki oszlopon. Az alagút felsővezetéki
hosszláncok feszültségmentesítése esetén az AKÖ és AK3 egyidejű
bekapcsolásával kerül biztosításra a pályaudvar felsővezetéki hálózatának
feszültség alatt tartása. Szabványos állapota kikapcsolt. A szakaszoló a jobb
vágány hosszláncába van bekötve.

AK3 (Alagút Kábel 3) – Az I. sz. állítóközponttal szemben a Dízel vágány
mellett található a 12+49 sz. szelvényben a 00115b sz. oszlopon. Az
alagút felsővezetéki hosszláncok feszültségmentesítése esetén az AKÖ és
AK2 vagy AK1 egyidejű bekapcsolásával biztosítja a pályaudvar felsővezetéki
hálózatának feszültség alatt tartását. Szabványos állapota kikapcsolt. A szakaszoló
az 1. sz. kapcsolókert összekötő gyűjtősínjébe van bekötve.

A1 (Alagút 1) – A szakaszoló köti össze az állomás előtti szakaszolást a bal
vágányban (az „Üzemi” szakaszoló szerepét tölti be). A szakaszolón keresztül
biztosítja a pályaudvar villamos ellátását. A szakaszoló a 18+23 sz. szelvényben
található a 00159 sz. oszlopon. Szabványos állása bekapcsolt.

A2 (Alagút 2) - A szakaszoló köti össze az állomás előtti szakaszolást a jobb
vágányban (az „Üzemi” szakaszoló szerepét tölti be). A szakaszolón keresztül
biztosítja a pályaudvar villamos ellátását. A szakaszoló a 18+23 sz. szelvényben
található a 00160 sz. oszlopon. Szabványos állása bekapcsolt.
Villamos fűtőgépek

A villamos felsővezetéki rendszerhez tartoznak a 01 – 02. vágányokon
telepített villamos fűtőgépek.

A 01. vágány mögötti gépről a 01-06, a 02. vágány mögött álló gépről a 0712. vágányokon álló és az ütközőbakra rátolt szerelvények előfűtése biztosítható.
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Földelő rudak elhelyezése




Az 1. sz. kapcsolókertben 2 db,
A 2. sz. kapcsolókertben 4 db,
A villamos fűtőgépeknél 1-1 db (a gépészet kezelésében).

Térvilágítás

Az állomás térvilágítása automatikus kapcsolóórával és kézi kapcsolóval
működtethető.

A csarnok világítását automata szabályozza.
Kézi kapcsolóval működtethető

A tároló vágányok térvilágítása az I. sz. külső forgalmi szolgálattevő,
továbbá a "B" őrhelyen szolgálatot teljesítő kocsimester feladata, aki a négy állású
kapcsolót (teljes, részleges, nulla és csökkent fényerő) szükség szerint, azaz a
munka mennyisége és a vagyonvédelem figyelembevételével működteti.

Távolbalátás korlátozottsága esetén valamennyi kézi kapcsolót be kell
kapcsolni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.
1.9.1. Szolgálati hely típusa
Kiemelt állomásnak minősülő vonatindító budapesti fejpályaudvar.
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái
Hangos

Gépi úton történő bemondásra és vizuális utastájékoztatásra alkalmas
Schauer PIS-GBE-TTS típusú berendezés;

Élőszavas bemondásra alkalmas Wenzel típusú utastájékoztató berendezés.
Dinamikus vizuális

Gépi úton történő bemondásra és vizuális utastájékoztatásra alkalmas
Schauer PIS-GBE-TTS típusú berendezés;

1 db induló vonatok megjelenítésre szolgáló vizuális utastájékoztató
tábla(AEG),

1 db érkező vonatok megjelenítésre szolgáló vizuális utastájékoztató
tábla(AEG);

2 db induló és 1 db érkező vonatok és havaria közlemény megjelenítésre
alkalmas LED tábla;

12 db vágányvégi vizuális utastájékoztató tábla;
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4 db induló vonatok megjelenítésre szolgáló vizuális utastájékoztató
monitor;

3 db Havaria monitor, melyek alkalmasak - vágányzári és havaria
információk hiánya esetén – érkező/induló vonatok megjelenítésére is.
A rendelkezésre álló vizuális utastájékoztató táblák:

12 db induló vonat egyidejű kiírására alkalmas 2 db vizuális utastájékoztató
LED tábla;

6 db érkező vonat egyidejű kiírására alkalmas 1 db vizuális utastájékoztató
LED tábla;

6 db induló vonat egyidejű kiírására alkalmas 1 db vizuális utastájékoztató
AEG tábla;

6 db érkező vonat egyidejű kiírására alkalmas 1 db vizuális utastájékoztató
AEG tábla;

A vágányok elején elhelyezett vágányvégi utastájékoztató táblák;

3 db Havaria monitor melyek alkalmasak - vágányzári és havaria
információk hiánya esetén – érkező/induló vonatok megjelenítésére is;

4 db induló vonatok megjelenítésre szolgáló vizuális utastájékoztató
monitor, amely monitoronként 8 - 8 db vonat megjelenítésére alkalmas.

A pénztárcsarnokban elhelyezett, menetrendi információk meghirdetésére
szolgáló 2 db info oszlop.
Az induló összesítő táblákra a következő 12 db induló vonatot, az érkező összesítő táblára
a következő 6 db érkező vonatot kell kiírni.
Kezeléssel megbízott munkavállalók
Hangosbemondó

Az állomáson a hangosbemondó folyamatos munkarendben teljesít
szolgálatot
Általános előírások a hangosbemondó munkakör végzésére

A főrendelkezőtől kapott utasítás alapján kezeli a hangosbemondó és a
vizuális utastájékoztató berendezéseket. A vonatok bemondásánál be kell tartani a
Hangosbemondó szövegkönyv és az utastájékoztató berendezések Kezelési
szabályzatainak előírásait.

Az egyéb tájékoztató és figyelemfelhívó közleményeket kellő gyakorisággal
kell bemondani.

Szolgálati közleményeket csak a főrendelkező engedélyével szabad
bemondani.
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Nem vasúti közleményt a hangosbemondón csak a forgalmi csomóponti
főnökség vezető vagy állomásfőnök, távollétükben az állomási szolgáltatások
koordinátor engedélyével szabad bemondani. A bemondásoknak rövidnek és
érthetőnek kell lenni.

Érkező- és induló vonatoknál, szerelvények be- és kitolásánál, egyéb tolatási
mozgásoknál a hangosbemondó készüléken keresztül kell figyelmeztetni a
peronon, illetve a vágányok között tartózkodókat.

Nappalos szolgálatban 10.00-10.30 és 13.00-13.30 időpontban a
hangosbemondót az állomási szolgáltatások koordinátor a kötelező pihenőidő
kiadás végett közbe váltja.

Rendkívüli események bekövetkezése estén az utastájékoztatást a hatályos
EVIG Utasítás és a Forgalmi csomóponti főnökség és a MÁV-START Zrt. TSZVI
Budapest, Budapest-Déli Telephely közötti megállapodás szerint végzi.

Vezeti a Szolgálatátadási, és a Hibaelőjegyzési könyvet.

A hangos utastájékoztató vezérlése

Digitalizáltan a Schauer PIS-GBE-TTS típusú utastájékoztató berendezéssel
történik a hangos utastájékoztatás. A berendezés meghibásodása, a MÁV-START
Zrt.-től kapott egyéni megrendelés alapján, ill. rendkívüli esetekben lehetőség van
az élőszóval történő utastájékoztatásra.

Az élő szóval történő utastájékoztatás a Schauer PIS-GBE-TTS
utastájékoztató berendezéshez tartozó Wenzel típusú berendezéssel történik.
Hangos utastájékoztató és vizuális tábla kezelése

Budapest-Déli pályaudvaron a hangosbemondó végzi a hangos
utastájékoztatást és a vizuális táblák kezelését a berendezések Kezelési
Szabályzatában foglaltak szerint.

A
Közszolgáltatási
Szerződésben
foglaltaknak
megfelelően
a
hangosbemondónak a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése
előtt kell az információkat közzétenni a vizuális és hangos utastájékoztató útján.
Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, indulás előtt
továbbá a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Legalább 5 perces
késés esetén az előzőeken felül be kell mondani a várható késés mértékét, a késés
okát.
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Egy vágányra egyszerre - amennyiben a vonatok menetrendszerinti indulása
között 20 perc, vagy annál kevesebb idő van – több vonat is kiírható. A vágány
elején lévő, menetrend szerint korábban induló vonatot, vágányszámmal és a
„vágány elejéről” megjelöléssel, a vágány közepén és/vagy végén levő, menetrend
szerint később induló vonatot vágányszámmal és a „vágány közepéről” és/vagy
„vágány végéről” megjelöléssel kell kiírni az összesítő, ill. illetve a vágány végi
táblára. Szűk forduló esetén, amikor a vonatoknak még nem vezérelhető ki
vágányszám, az induló vonatot kötelesek vágányszám nélkül is kiírni. A
lemondásra kerülő vonatok a Schauer PIS-GBE-TTS - ben az adott eseménynek
megfelelően kerüljenek megjelölésre. Az érintett vonatoknál a vizuális
utastájékoztató táblára a „Nem közlekedik” feliratot ki kell vezérelni, valamint a
hangosbemondó készülékkel kerüljön többszöri bemondásra a vonat
elmaradásának ténye.

Az induló- és érkező vonatok előre látható késését a menetrendszerinti
indulási- illetve érkezési idő előtt ki kell írni.

A főrendelkezőnek figyelni kell arra, hogy érkező vonat késésekor,
amennyiben szükséges, az abból forduló induló vonat menetrendszerinti indulási
ideje előtt kellő időben közölni kell a várható késést.

Az Utastájékoztatást támogató ügyeletes munkaidejében a helyszínen
(téren) köteles figyelemmel kísérni a hangos utastájékoztatás helyességét,
pontosságát, valamint a vizuális utastájékoztatást, beleértve a vágányvégi és az
összesítő táblán kiírt adatok helyességét.

Az állomási szolgáltatások koordinátor a hangosbemondói tevékenységet
folyamatosan köteles figyelemmel kísérni az utastájékoztatást támogató ügyeletes
munkaidején kívüli időben, valamint abban az esetben, ha bármely ok miatt
utastájékoztatást támogató ügyeletes nem teljesít szolgálatot.

Ellenőrzési tevékenysége kiterjed a vizuális- és hangos utastájékoztatás
téren történő vizsgálatára és a hangosbemondó helyiségben történő személyes
ellenőrzésre és amennyiben szükséges segítésére is. Emellett a KSZ Helyi
Függelékében meghatározott időpontban közbeváltja a hangosbemondót és ellátja
az utastájékoztatói tevékenységet.
Késések kezelése

10 perc, vagy annál nagyobb késések esetén a forgalmi vonalirányító köteles
erről tájékoztatni az operatív szolgálatot. A tájékoztatás tényét, tartalmát a
főrendelkező a Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles előjegyezni és erről az
utazóközönséget a hangosbemondó útján értesíteni.

A főrendelkező 10 perc, vagy azt meghaladó késés keletkezésének tényét,
okát, várható időtartamát haladéktalanul köteles jelenteni az illetékes
vonalirányítónak, valamint a Fejrovatos előjegyzési naplója következő sorában
előjegyezni.
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A vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt legalább 5 perccel, valamint a
menetrendszerinti érkezési idejében, a késés okáról és mértékéről az
utazóközönséget tájékoztatni kell.

A fentieken túl, a hangosbemondó a rendelkezésére álló informatikai
rendszerek adatainak kiértékelésével információt szerez az előrelátható késések
mértékéről. Erről a főrendelkezőt is tájékoztatnia kell. A Schauer PIS-GBE-TTS az
„Utas” rendszer adatai alapján várható késési időt ajánl fel, melyet az előzőekben
ismertetett időadatok figyelembevételével a bemondás/kiírás aktiválása előtt–
szükség szerint – módosítania kell.

A bekövetkezett előre nem várható változások esetén – amennyiben nem
készült típus szövegkönyv az adott eseményre a MÁVINFORM kommunikációs
szakértője által összeállított, és közvetlenül az UTAS adminisztrációs modulon,
közvetetten a zárt csoportú e-mailen megküldött szöveg alapján kell az
utastájékoztatási tevékenységet elvégezni. A kommunikációs szakértő hiányában,
ill. munkaidején kívül az utastájékoztató szöveg megküldése, kezelése a hatályban
levő rendelkezések szerint történik.
Téves utastájékoztatás esetén követendő eljárás
Hibás szövegkönyv (pl. rossz útirány, megállások, vonatösszeállítás, stb.) esetén a gépi
hangosbemondás nem alkalmazható! Az érintett vonat valamennyi közleményét élőszóval
kell bemondani az érvényes szövegkönyvnek megfelelően!
Téves kezelés (pl. nem megfelelő vágányszám) esetén:

A téves kezelés felfedezését követően haladéktalanul el kell végezni a
módosítást és az érintett vonat indulási közleményét élőszóval, egymást követően
kétszer be kell mondani

A téves kezelésről haladéktalanul értesíteni kell az állomási szolgáltatások
koordinátort és a személyszállítási ügyeletest:
o állomási szolgáltatások koordinátor: 01/56-39;
30/950-7271
o személyszállítási ügyeletes:
01/52-93,
30/754-1490

Az állomási szolgáltatások koordinátor a kapott értesítés alapján intézkedni
köteles, hogy a tévesen bemondott vágányon álló szerelvényben tartózkodó utasok
információt kapjanak a vágányszám változásról. Ehhez szükség szerint a külső
forgalmi szolgálattevőt, vonatkísérő személyzetet, fedélzeti utastájékoztatást is
igénybe kell venni.

Amennyiben az állomási szolgáltatások koordinátor és személyszállítási
ügyeletes értesítése akadályozza az utasok sürgős tájékoztatását, a hangosbemondó
a főrendelkezőnek jelenti a téves kezelést, aki motorvonat esetén a
mozdonyvezetőt, hagyományos szerelvény esetén a külsősön keresztül a
vonatkísérő személyzetet utasítja rádión a fedélzeti utastájékoztatásra. A
hangosbemondón adandó kétszeri élőszavas bemondást azonban ez esetben is el
kell végezni.
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Rendkívüli események során követendő utastájékoztatás

Rendkívüli esemény idején az utastájékoztatást a hatályban lévő vállalati
utasításban foglaltaknak megfelelően kell végezni.

A MÁVINFORM kommunikációs szakértője részéről átadandó „havaria”
szövegminta megérkezéséig, az utastájékoztató berendezések Kezelési
Szabályzatában leírtak szerint kell eljárni, az ott felsorolt késési kódok, különleges
közlemények felhasználásával, illetve a „havaria” kezelőfelületen a helyzetnek
megfelelő információk megadásával.

A főrendelkező, a részére zárt csoportú e-mailben megküldött
utastájékoztatási rendelkezést haladéktalanul köteles az állomási szolgáltatások
koordinátor részére továbbítani!
A hangosbemondó, a kapott megrendelés alapján köteles az utastájékoztatást
végezni. Amennyiben a megrendelés konkrét szövegmintát tartalmaz, azt a PISGBE programban kell megszerkeszteni, vagy élőszóval kell bemondani! A kapott
megrendelést a Szolgálatátadási naplóban elő kell jegyezni pl.: „10:52 BudaörsBiatorbágy felsővezeték szakadás”, ahol az időpont az e-mail érkezésének idejét
jelenti.

Az állomási szolgáltatások koordinátor a kapott megrendelést a Napi
jelentésben, a rendkívüli események közt köteles előjegyezni, és köteles – szükség
szerint a helyszínen is – ellenőrizni a megrendelésben foglaltak megvalósulását!
A rendkívüli esemény bekövetkezésekor végrehajtandó utastájékoztatásért a
főrendelkező, az állomási szolgáltatások koordinátor és a hangosbemondó együttesen
felelősek.
Rendelkezésre álló segédletek

A Schauer PIS-GBE-TTS program teszi lehetővé a gépi úton történő
élőszavas utastájékoztatást.

Amennyiben a Schauer PIS-GBE-TTS utastájékoztató berendezés
meghibásodik a MÁV-START Zrt. által elkészített Hangos szövegkönyv alapján
történik az élőszavas utastájékoztatás.

Az érkező/induló összesítő vizuális utastájékoztató tábla működését, illetve
a tényleges kiírt szöveget a hangosbemondó munkahelyen, az állomásfőnöknél és a
forgalmi üzemmérnöknél elhelyezett visszajelentő monitoron lehet ellenőrizni.

A vonatok tényleges késése figyelemmel kísérhető az FOR00 és EMIG
információs rendszereken.

A főrendelkező által kezelt KÖFE internetes visszajelentése segít a
vágányhelyzet ellenőrzésében, valamint a vonatok mozgásának követésében.

Rendkívüli esetekben követendő eljárásokat a hatályos EVIG Utasítás,
továbbá a Forgalmi csomóponti főnökség és a MÁV-START Zrt. TSZVI
Budapest-Déli kapcsolódási pontjait szabályozó Megállapodás tartalmazza.
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1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása
történik az állomásról
Budapest-Déli pályaudvarról más szolgálati helyre nem történik utastájékoztatás.
Utastájékoztató körzetek:

Peron1: 01. és 02-03. vágányok peronjai

Peron2: 04 - 05. vágányok peronjai

Peron3: 06 - 07. vágányok peronjai

Peron4: 08 - 09. vágányok peronjai

Peron5: 10 - 11. vágányok peronjai

Peron6: 12. vágány peronja

Peron7: fejperon

Utasbelső: várócsarnok
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívájának perc értéke. A
szolgálati hely típusának, és az utasperonok megközelítési időnormájának
figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához
képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítésének időnormatívája a legkedvezőtlenebb
esetben (pénztárcsarnokhoz viszonyítva): legfeljebb 5 perc.

A hangos- és vizuális utastájékoztatást a Közszolgáltatási szerződésben
meghatározottak szerint végezzük, egyéb helyi sajátosság nincs.
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv
módosítását, karbantartását végző munkavállaló

Az elkészítést követően a MÁV-START Zrt. átadja az FCSF forgalmi
üzemmérnökének a szövegkönyvet, aki gondoskodik a hangosbemondó részére
történő átadásáról. A szövegkönyv módosítását, karbantartását a MÁV-START
Zrt. munkavállalója végzi.
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre,
illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások
A hatályos EVIG Utasítás alapján, a vizuális és verbális utastájékoztató berendezés
használhatatlansága esetén az alábbi eljárásokat kell követni:

43


A Schauer PIS-GBE-TTS adatbázis hibája esetén (a napi közlekedésre
kijelölt vonatok nem, vagy tévesen, hiányosan kerülnek betöltésre) a kezelőnek
lehetősége van a programban u.n. „biankó” vonatok (pl. kül1, kül2, men1, men2,
sz1, sz2) felhasználására. A „biankó” vonatok segítségével, az adatok értelem
szerinti megadásával biztosítható az audió és vizuális utastájékoztatás. A „biankó”
vonatok bemondása csak manuális üzemmódban történik.

A gépi utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a
hangosbemondó élőszóban tájékoztatja az utasokat.

Az utastájékoztató berendezés teljes meghibásodása esetén a
személyszállítási ügyeletes és az állomási szolgáltatások koordinátor, valamint
munkaidejében az utastájékoztatást támogató ügyeletes közösen köteles
megszervezni és végrehajtani az utastájékoztatást a főrendelkező, valamint az
állomás területén tartózkodó vonatkísérő személyzet bevonásával.

Az utastájékoztatást támogató ügyeletes szolgálati ideje alatt az
utastájékoztatást biztosító eszközökben, berendezésekben észlelt hibákat
haladéktalanul köteles jelenteni a főrendelkezőnek és a hangosbemondónak. Az
értesített főrendelkező köteles a helyreállításhoz szükséges intézkedéseket azonnal
megtenni.

Az állomáson a MÁV-START Zrt. folyamatos információs szolgálatot
működtet. Ezt a feladatot 6-20 óráig az ügyfélszolgálat, ezen időszakon kívül a
személypénztáros és a személyszállítási ügyeletes végzi. A tevékenységük
ellátásához szükséges adatokat a hangosbemondótól, telefonon történő
érdeklődésre kapják meg.

A gépi- illetve élő szavas bemondás esetén, a szövegben felfedezett hiba
észlelésekor - amennyiben ez az utas felé téves információt ad - az üzemeltető
értesíti a megrendelőt, aki gondoskodik a szöveg helyesbítéséről.
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

A főrendelkező köteles a rendkívüli eseményről, annak várható
következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁVSTART Zrt. személyszállítási ügyeletesét haladéktalanul értesíteni. A késést
szenvedett vonat vezető jegyvizsgálóját indulásra készre jelentett vonatnál a külső
forgalmi szolgálattevő értesíti, készre nem jelentett vonatnál a vezető jegyvizsgáló
az állomási szolgáltatások koordinátortól kérhet tájékoztatást.
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1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával,
módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók
Budapest-Déli pályaudvaron alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények
fajtái:

Érkező-induló vonatok jegyzéke – MÁV Zrt. kezeli

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás – MÁV Zrt. kezeli

Állomási rend – MÁV Zrt. kezeli

Váróterem nyitva tartás – TIZO TIF Nyugat kezeli

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények – MÁV
- START Zrt. kezeli
Érkező - induló vonatok jegyzékeinek helye és száma:

az Alkotás úti bejárat mellett a kerítés Alkotás út felőli oldalán (1-1 db);

az 01-03. vágányok előtt, a metrószintről felvezető lépcső mellett (1-1 db);

az Alkotás utca felőli oldalon, a metrószintről felvezető lépcső mellett (1-1
db);

pénztárcsarnokban (1-1 db).
A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend az Érkező - induló
vonatok jegyzéke mellett elhelyezett, zárható hirdetménytárolókba kerülnek elhelyezésre.
Az Érkező - induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltozásra figyelmeztető
felhívásnak a kihelyezése, eltávolítása az FCSF forgalmi üzemmérnökeinek, vagy
forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.
A MÁV Zrt. kezelésében levő valamennyi hirdetmény esetleges pótlása – saját meglevő
készletéből – az állomási szolgáltatások koordinátor feladata. A készlet felhasználása
esetén intézkedni köteles annak pótlására az Érkező-induló vonatok jegyzéke, a
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás esetében a forgalmi üzemmérnökök, az
Állmási rend esetében az állomásfőnök felé.
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az Érkező - induló jegyzékek elkészítése és aktualizálása a forgalmi
üzemmérnök vagy a forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A MÁV Zrt. által kihelyezendő aktuális utastájékoztató hirdetmények
meglétéről az állomási szolgáltatások koordinátor szolgálatában egyszer, az
ellenőrzésre kötelezettek a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.
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1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye.
Főrendelkező (forgalmi iroda) felügyelete alatt elérhetők:
1. A „3.4.1. A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” és a „3.4.2.
A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő
kimutatások, nyilvántartások”, ugyanezen felirattal ellátott dossziéban külön-külön
lefűzve.
2.

Kizárólag elektronikus formában érhetők el:
a) A központilag kiadott, mindenkor hatályos dokumentumok (F.1., F.2., stb…) –
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx
b) A területi hatállyal kiadott dokumentumok (TTFR, KH, VU-k stb…) https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx
c) A helyi dokumentumok (ÁVU és mellékletei, Megállapodások, MvSz HF stb…)
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Budapest/Forms/AllItems.aspx?RootFo
lder=%2fforgalom%2fhsz%5f%2fBudapest%2fFCS%2dBudapest%2dD%c3%a9li
&FolderCTID=0x01200051D9D22E22093748B65C65002FFAAF48
A neveket, névsorokat is tartalmazó ÁVU mellékletek azonban kizárólag papír
alapon, a forgalmi irodában található dossziéban érhetők el.

A pályaudvar többi szolgálati helyiségeiben, papír alapon elérhető, helyi dokumentumok az
alábbiak:
ÁVU
Áll. szolg. koordinátor
I. váltóállító központ
II. váltóállító központ
Külső forgalmi
szolg. tevő
"B" őrhely
"C" őrhely

X

Bizt.ber
MVSz KSZ Esemény- Parancs- Ellenőrzési
Kez.
HF
HF
könyv
könyv
napló
Szab

X

X

X

X
X
X

X (2 db)
X
X

X

Téli
Forg.
VU
X
X
X

Alkoholos
állapot
ellenőrzési
napló
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

A Parancskönyvi rendeletek aláírással történő tudomásul vétele az Állomási
szolgáltatások koordinátor felügyelete alatt tartott Parancskönyvekben történik, a
többi szolgálati helyen rendszeresített Parancskönyvek csak informális jelleggel
bírnak.
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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. Véralkohol-vizsgálati
doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.
Mentőszekrény, mentődoboz, hordágy
MÁV készenléti mentőfelszerelés és hordágy a MÁV-START Zrt. személyszállítási
ügyeletes szolgálati helyiségében van elhelyezve.
Mentődoboz van rendszeresítve:

állomási szolgáltatások koordinátor irodájában,

I. és II. sz. váltóállító központokban,

"B" őrhelyen.
Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora az MVSZ HF 10. pontjában
felsoroltak szerint.
Foglalkozás-egészségügyi orvos
Rendelők az üzemi épület I. emeletén találhatók. Megközelíthető az 1. sz. lépcsőházon
keresztül.
Legközelebbi ügyeletes orvos
Szolgáltató neve: Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
valamint Oxyteam - Nemzeti Sportszövetség Mentőszolgálat Kft. közösen látja el.
Helye: 1126 Budapest, Beethoven u. 8.
Telefon: +36 1 212-6636, 06-30/560-6289
Rendelési idő: folyamatos (0:00 – 24:00)
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Kórházak:
Kórház

Cím

Állami Egészségügyi Központ

1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 44.
Vasútegészségügyi Nonprofit 1062 Budapest,
Közhasznú Kft. Budapesti Podmaniczky u. 109.
Egészségügyi Központ
Szent János kórház
Vadaskert kórház Szakambulancia

1125 Budapest, Diósárok
u. 1.
1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 116

Telefonszám

Fax

465-1800
Előjegyzés:
+36 1 881-0104;
Központ:
+36 1 881-0100
+36 1 356-1122

+36 1 3557337

+36 1 275-0006,
+36 1 275-0007
+36 1 275-0008,
+36 1 275-0009

Virányos Klinika – Teljes körű 1125 Budapest, Virányos
u. 23/d.
szakorvosi ellátás

+36 1 275-0374

+36 1 2750376

Országos Gerincgyógyászati
Központ

1126 Budapest,
Királyhágó u. 1-3.

+36 1 887-7900

+36 1 8877987

Országos Sportegészségügyi
Intézet (Sportkórház)

1123 Budapest, Alkotás
út 48.

+36 1 488-6100

Semmelweis Egyetem Szív –és 1122 Budapest,
Városmajor utca 33.
Érgyógyászati klinika

+36 1212-6636

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye
Tárolási helye az állomási szolgáltatások koordinátor irodája.
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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.
Mentők, Tűzoltók és Rendőrség értesítése a Nemzeti Segélyhívószámon:112
Szervezet
Rendőrség
I. kerületi
Rendőrkapitányság

Déli pu. Rendőrörs
Mentő
Betegszállítás jelentése és
felvilágosítás
Mentőállomás
Tűzoltóság
I-II-XII. kerületi Tűzoltó
parancsnokság
Budavári
Katasztrófavédelem
Őrs
I. kerületi Polgármesteri
hivatal
Polgárőrség
Biztonsági Főigazgatóság
felügyelete alá tartozó
fegyveres biztonsági őr
Rákosmezeje Petőfi
Vadásztársaság
MÁV-START Zrt. TSZVI
Budapest-Déli Telephely
MÁV-START Zrt. JBI
Déli Telephely
kocsivizsgálók
járműfenntartási telephely

Cím
1013 Budapest, Pauker u.
13.
Kapitányságvezető
Bűnügyi osztály
Közrendvédelmi osztály

1123 Budapest, Alkotás út
56-58.
1021 Budapest, Budakeszi
út 45.
1012 Budapest, Kosciuszkó
Tádé u. 5.

Telefon
112 / 107
+36 1 457-5600
+ 36 1457-5610
+ 36 1457-5611
központ
+36 20-953-6257
104
+36 1 311-1666

MÁV
907

904

+36 1 356-4937
105
+36 1 459-2301

905

+36 1 459-2302

1012 Budapest, Krisztina
krt. 61/a
1012 Budapest, Kosciuszkó
Tádé u. 5.

+36 1 375-6844
212-2133 (fax)
+36 1 222-0275

Budapest, Péceli u. 2/a

+36 20-940-4442

1013 Budapest, Krisztina tér
10.
1018 Budapest, Krisztina
krt. 37/a
1018 Budapest, Krisztina
krt. 37/a

+36 1 257-5791
+36 1 511-5008

01/53-30

01/50-08

01/55-89
01/56-24
01/56-54
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Szervezet
Pályavasúti Területi
Igazgatóság
TIF Ingatlankezelési
Szolg. Egység (Bp-Déli)
Biztosítóberendezési
Főnökség (Bp-Nyugat)
Távközlési Főnökség
(Déli szakasz)
rádiós szakasz
távközlési szakasz

Cím

1012 Budapest, Márvány u.
11/a

Telefon

MÁV

+ 36 1 375-9584

01/54-85

+36 1 356-5444

01/51-97
01/51-98

felvételi épület II. emelet

01/55-84
01/54-48

felvételi épület II. emelet

01/51-94

Energiaellátási Főnökség
(Déli Energiaellátási
szakasz)
MÁVTI Kft.
MÁV-SZK Zrt.
Regionális
Humánszolgáltató
Ügyfélszolgálat
Pályavasúti Humánpartner
Szervezet
B+N Kft.

01/51-14
1013 Budapest, Krisztina
krt. 37/a
1013 Budapest, Krisztina
krt. 37/a
1013 Budapest, Krisztina
krt. 37/a

30/144-1000

1013 Budapest, Krisztina
krt. 37/a
1132 Budapest, Váci út 30.

01/51-43
30/578-3514
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1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
A pályaudvar területén a dohányzás a „Dohányzásra kijelölt hely” piktogramjával ellátott
területeken lehetséges. Ezek:

Szociális (papagáj) épület bejáratától balra, min. 5 m távolságban.

Posta vágányok között lévő tetőszerkezet alatt, a felvételi épülethez
közelebb eső területrész.

Laktanya épületnél az elbontott Posta felőli oldal jobb sarka előtti terület.

JBF épületnél a lépcsőforduló.

Blokkmesteri épület bal sarka a bejárattól min. 5 m-re.

IK parkoló (a műhely épület bal sarka)

GAF épület bejárattól balra min. 5m távolságban lévő terület.

MÁVTI épület bal sarka előtti terület.

Áruraktár épület Mészáros utcai oldalán a feljáró lépcső melletti terület.

Mozdonyszín épület bejáratától balra min. 5 m távolságban lévő terület.

I. és II. sz. állítóközpont a feljáró lépcsők melletti terület.

Telefonközpont (volt BTÜ Alsóhegyi út) az épület bal sarka előtti terület.

Felvételi épület peronszintjén az I. lépcsőház Kosciuszkó Tádé utca felőli
oldala.

Felvételi épület fejperonján az I. lépcsőház mögötti területen.

Felvételi épület fejperonján a külső forgalmi szolgálattevői iroda mögötti
területen.
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