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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 a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő 

biztosítóberendezés típusa. 

 

Dunaföldvár állomás Pusztaszabolcs-Paks 42. sz. egyvágányú nem villamosított 

mellékvonalon Mezőfalva és Paks állomások között az 540+79-556+24sz. szelvények által 

határolt területen helyezkedik el, mint középállomás valamint vonatindító állomás.  

Szomszédos állomások: 

Kezdőpont felöl:  

Mezőfalva állomás. 

Végpont felöl: 

Paks állomás. 

 

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvényszámai 

 

Szolgálati helyek Távolság Elhelyezkedés 

Mezőfalva állomás 16,7 km 376+73-388+67 

szelvények között 

Mezőfalva elágazás 14,9 km  400+24-405+65 

szelvények között 

Előszállás Mrh. 7,7 km  469+85-482+79 

szelvények között 

I. sz. Sajátcélú Vasúti 

pályahálózat kiágazás 

személyzet nélküli 

4,9 km 498+80-501+37 szelvények 

között 

Bölcske Mh. 8,0 km 630 szelvény 

Dunakömlőd Mh. 16,2 km  711+08-711+52 

szelvények között 

Paks Dunapart Mh. 21,1 km  760+60-761+35 

szelvények között 

Paks állomás 23,8 km  784+09-795+13 

szelvények között 

 

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig 

Állomásköz Szelvénytől-szelvényig Emelkedés o
/oo  Esés o

/oo 

Dunaföldvár-Paks: 558-566  7 

568-580 10  

592-602  7 

604-623 10  

627-628  8 

628-630 10  

634-636  8 

762-763  6 

Dunaföldvár-Mezőfalva 536-534 7  

499-490  7,8 

450-446  6 

405-388 6,9  
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Az állomáson váltózár kulcsrögzítő típusú mechanikus jelzős biztosítóberendezés üzemel. 

 

 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.  

 

 Állomásfőnöki iroda 

 Forgalmi iroda 

 I., és II. sz. váltókezelői őrhely  
 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, 

állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 

 

Viszonylat Közlekedési rend Térközrendszer Ellenmenet- és 

utolérést kizáró 

berendezés 

Vonatbefo-

lyásolási 

rendszer 

Mezőfalva-

Dunaföldvár 
állomástávolságú nincs nincs nincs 

Dunaföldvár-

Paks 
állomástávolságú nincs nincs nincs 
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1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok 

használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 

 

Vágányok számozása rendeltetése, hossza 

Vágány 

neve 
Rendeltetése 

H
a
sz

n
á
lh

a
tó

 h
o
ss

za
 

k
ez

d
ő
p

o
n

t 
fe

lé
 [

m
] 

H
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n
á
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a
tó

 h
o
ss
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ég
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n

t 
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 [

m
] 
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n
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-

d
ő
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n

t 
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 [

‰
] 
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H
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tá
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 k
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p
o
n

t 
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lő
l 

TAF-TSI 

azonosító 

Vágány 

besorolása 

H
o
zz

á
fé

ré
s 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01. mellékvágány 712   -1 nincs 4 11 55-06569-01-1 K nyílt  

02. 

átmenő 

fővágány   

vonatfogadó/ 

indító 730 

  -1 nincs 4 5 

55-06569-01-2 

F nyílt  

03. 

átmenő 

fővágány 

vonatfogadó/ 

indító 710 

  -1 nincs 6 7 

55-06569-01-3 

F nyílt  

04. 
vonat fogadó/ 

indító 687 
  -1 nincs 6 9 

55-06569-01-4 
F nyílt  

05. mellékvágány  285  -1 nincs földkúp 9 55-06569-01-5 K nyílt  

 

Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok arab számmal vezető nullával kell előjegyezni. 
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1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) 

burkolata. 

 

Dunaföldvár állomáson kiépített utasperon nincs. 

 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 

vonatkozó rövid leírás. 

 

Vázlatos helyszínrajzott az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

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. 

 

Az állomás valamennyi fővágánya közös kijárati jelzővel rendelkezik. 

 

Mezőfalva állomás felől-felé helyhez kötött jelzők: 

 

Jelző neve 
Menetirány 

oldala 
Szelvényszáma 

Karok 

száma 

Rendeltetése 

A  Jobb 540+79 kettő bejárati jelző 

AEj  
Jobb 

533+77 
kettő bejárati jelző 

előjelzője 

B Jobb 543+40 egy kijárati jelző 

 

Paks állomás felöl-felé helyhez kötött jelzők 

 

Jelző neve 
Menetirány 

oldala 
Szelvényszáma 

Karok 

száma 

Rendeltetése 

D  Jobb 556+24 kettő bejárati jelző 

DEj 
Jobb 

563+50 
kettő bejárati jelző 

előjelzője 

C  Jobb 553+30 egy kijárati jelző 

 

Egyéb jelzők: 

Tolatási határjelző a bejárati jelzőkön belül 50 méterre. 

Figyelmeztető jelek: 

Az 1.6.4. pontban feltüntetett oldalrakodó az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 

jellel van megjelölve. 

Figyelmeztető jelek: 

 

Neve Vágány Hely 

Űrszelvénybe nyúló 

létesítmény 

01 vágány oldalrakodó 

Űrszelvénybe nyúló 

létesítmény 

01 vágány a volt élőállat rakodó 

Űrszelvénybe nyúló 

létesítmény 

05 vágány oldalrakodó 
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Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása 

 

Forgalmi iroda I. őrhely II. sz. őrhely 

1 db nappali vonatindító 

jelzőeszköz 

1 db zöld színű kézi 

jelzőtárcsa a „Szabad az 

elhaladás!” jelzés adására 

1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa 

a „Szabad az elhaladás!” jelzés 

adására 

1 fehér fényű kézi jelző-

lámpa, amelynek fehér 

fénye zöld színűre 

változtatható 

1 db sárga színű 

jelzőzászló 
1 db sárga színű jelzőzászló 

 
1 db kitűzhető „Megállj” 

jelző 
1 db kitűzhető „Megállj” jelző 

  
1 db kitűzhető „Megállj 

jelző előjelzője” 

1 db kitűzhető „Megállj jelző 

előjelzője” 

   1 db piros fényű jelzőlámpa 

  

1 db piros színű jelzőtárcsa 

(köz-úti „Megállj!” jelzés 

adásához) 

   1 db vállmagasságú állvány 

 

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. 

 

II. Váltókezelői őrhely 

Váltó 

száma 
Állítókészülék 

Csúcssín 

rögzítő 

szerkezet 

Lezárható Biztosítási mód 
Váltójelző 

típusa 

2 helyszíni állítású kampózáras igen igen ábralemezes 

4 helyszíni állítású kampózáras igen igen ábralemezes 

6 helyszíni állítású kampózáras igen igen ábralemezes 

 

I. Váltókezelői őrhely 

Váltó 

száma 
Állítókészülék 

Csúcssín 

rögzítő 

szerkezet 

Lezárható Biztosítási mód 
Váltójelző 

típusa 

1 helyszíni állítású forgalomból kizárva 

3 helyszíni állítású kampózáras igen igen ábralemezes 

5 helyszíni állítású kampózáras igen igen ábralemezes 

7 helyszíni állítású kampózáras igen igen ábralemezes 

9 
helyszíni állítású 

kampózáras 
egyenes 

irányban 
igen ábralemezes 

11 
helyszíni állítású 

kampózáras 
egyenes 

irányban 
igen ábralemezes 
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Az állomáson valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású. 

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve. 

 

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. 

 

Az 05. sz. csonka vágányon található a VS1 vágányzáró sorompó, mely a 9. sz. váltóval van 

szerkezeti függésben, a vágány végén földkúpban végződik. Az 01. sz. vágány végpont felöli 

végén földkúpban végződik. A 02. sz. vágány végpont felöli oldalán az 1. sz. váltó után (a 

volt solti vágány) földkúpban végződik. 

  

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 

 

Az 01. sz. és az 05. sz. vágány mellett az oldalrakodó, valamint az 01.sz. vágány mellett lévő 

volt élőállat rakodónál a felhajtó nyúlik az űrszelvénybe. 

 

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. 

 

Szelektív hívású állomásközi távbeszélő: be van kapcsolva: 

Dunaföldvár forgalmi iroda  411,  

II. sz. őrhely  412,  

Előszállás: 311 

Mezőfalva: forg. iroda  211, 

I.sz. őrhely  212 

Körözvény: *. 

 

Vonali távbeszélő Mezőfalva-Dunaföldvár állomások között: 

Mezőfalva: 25 

Rétszilas állomás:  26 

Dunaföldvár forgalmi iroda: 27 

Dunaújváros forgalmi iroda: 24 

Körözvény  08 

 

Dunaföldvár-Paks állomások között állomásközi távbeszélő nincs. 

Vezetékes távbeszélő: 06-75-343-031 mely ki van egészítve hangrögzítő 

berendezéssel. A hangrögzítő működését jelzi, ha a telefonban ütemesen ismétlődő 

hang hallatszik. 

 

Helyi távbeszélő melybe be van kapcsolva forgalmi iroda, I. sz. és II. sz. váltókezelői 

őrhely. 

Hívójelek: 

forgalmi iroda: ••• 

I. sz  váltókezelői őrhely: • 

II. sz. váltókezelői őrhely: •• 

CB távbeszélő készülék. Telefon szám: 97-88, 97-89. 

 

T-Mobil rádiótelefon melybe be van kapcsolva valamennyi kijelölt készülék.  
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 Telefon szám: 30-565-5585 

 

Forgalmi vonalirányító felé a 01/11-40 

Területi főüzemirányító a 01 17-88 MÁV hálózati CB távbeszélőn. 

 

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. 

 

Az állomás villamos felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik. 

 

Térvilágítási kapcsolási körzetek:  

Bejárati világítás 

Térvilágítás 01. vágány mellett 

05. vágány mellet 

Váróterem 

I. sz. váltókezelői őrhely 

II. sz. váltókezelői őrhely 

 

A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő illetve a váltókezelők feladata. 

A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell 

venni. 

 

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, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, 

Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény. 

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások: 

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás 

2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 

4. E.2. sz. Fékutasítás 

 

Helyi dokumentumok: 

1. Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei. 

 

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon található meg 

(https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx). 

 

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. 

 

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi 

iroda. 
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A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az 

anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint 

az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt 

állapotban kell tartani. 

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. 

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.  

Alkoholteszter az állomásfőnöki irodában van. 

 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 

megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-egészségügyi 

orvos 

Dunaújváros állomás 

felvételi épületében, 

rendelési időben 

05-97-55 

Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros, Korányi 

Sándor Út 4-6. 

06-25/550-550 

 

Korház: Szekszárd Béri Balogh Ádám 

u. 5-7 
74-501-500 

Házi orvos: Dr. Hallai Róbert 

Dunaföldvár Irinyi u 4 

75-342-802 

 

Ügyeletes orvos:  Paks, Rákóczi u. 1. 75-410-222 

Állatorvos: Dr. Öttvös Imre Dunaföldvár 

Ady u 5 
Tel.:75- 343-830 

  

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 

Rendőrörs: Dunaföldvár Jókai u. 2 Tel: 75-510-644 

Városi 

rendőrkapitányság: 

Paks Dózsa Gy. út 60 75-510-640 és a 107 

Megyei rendőr-

főkapitányság: 

Szekszárd Mészáros út 17-21 Tel.: 74-501-100 

Mentők Dunaföldvár Gábor Pál u. 2 Tel: 06-75 341-330, CB: 904, 

112 

Tűzoltóság: Paks Tolnai út 141 Tel.: 75-310-622 és a 105 

Katasztrófavédelem: Paks, Tolnai u. 141 Tel: 75/519-226 

Polgárőrség: Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. 06-30-488-4919 

Vasútőrök MÁV Zrt. Biztonsági 

Főigazgatósága 

1087 Budapest, Könyves Kálmán 

körút 54-60. 

06/1-511-4655 

Polgármesteri hivatal: Dunaföldvár Kossuth u 2 Tel.: 75-541-550 

Vadásztársaság: Dunaföldvár Kéri utca 45 tel.: 75-675-159 Tel:70-330-

1654 
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Dunaföldvár állomás: 7020 Batthyány sor 5 Vezetékes: 75-343-031 

Mobil: 30-565-5585 

  

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

 

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A felvételi épület mellett, illetve a I és II. 

váltókezelői őrhely bejáratától legalább 5 méterre a kijelölt helyen. A dohányzásra kijelölt 

hely piktogram kihelyezésével megjelölésre került.  

  


