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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. 
Az állomás fekvése:  
Gelse állomás a 17. sz. Szombathely - Nagykanizsa egyvágányú, nem villamosított 
fővonalon fekvő középállomás, Felsőrajk és Újudvar állomások között az 1787+96 
és a 1801+49 sz. szelvényekben. Az állomáshoz mindkét oldalon egyvágányú pálya 
csatlakozik. 

Szomszédos állomások 
Felsőrajk (1713+49-1727+06 sz. szelvényekben) és Újudvar (1875+99 és a 1889+64 
sz. szelvényekben). 

Nyíltvonali szolgálati helyek: 
1. Felsőrajk - Gelse állomások között Kilimán megállóhely (1752+50-1753+50), 
2. Gelse és Újudvar állomások között Magyarszerdahely megállóhely, 11-es 

térközőrhely(1850+00 + 1851+00) és Udvarhely rakodóhely (1855+41 - 
1861+57). 

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig (legnagyobb értékek): 
1. Gelse - Felsőrajk állomások között  

Szelvényszám Lejtési viszony típusa Érték (‰) 
1715+70 - 1717+95 

  

esés 2 
1717+95 - 1725+20 

 

vízszintes 0 

2. Gelse - Újudvar állomások között 
Szelvényszám Lejtési viszony típusa Érték (‰) 

1798+23 - 1800+50 
   

esés 1,1 
  1792+50 - 1798+23 

  

vízszintes 0 

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: 
Gelse állomáson „Nyomógomb vezérlésű, fényjelzős, elektromechanikus” biztosító 
berendezés üzemel. 
A biztosítóberendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatályos Kezelési 
Szabályzat tartalmazza. 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 
Forgalmi: 
 forgalmi iroda, 
 I., II. sz. váltókezelői őrhely. 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban(térközi, 
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 
Gelse - Újudvar állomások között vonatjelentőőri, Felsőrajk - Gelse állomások között 
állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenet - és utolérést kizáró 
berendezés nélkül.  
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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. 
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azonosító 

Hozzáfé-
rés 

Megjegy-
zés 

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

I. 
Fővágány 
fogadásra 
/indításra 

630  - 
0,0
‰ 

0,0
‰ 

nincs 6 5 55-05454-01-
1 

nyílt  

II. 
Átmenő-
fővágány 

690  - 0,0
‰ 

0,0
‰ 

nincs 4 3 
55-05454-01-

2 
nyílt  

III. 
Fővágány 
fogadásra 
/indításra 

690  - 0,0
‰ 

0,0
‰ 

nincs 4 2 55-05454-01-
3 

nyílt  

IV. 
mellékvá-

gány / rakodó 
700  - 0,0

‰ 
0,0
‰ 

nincs 6 5 
55-05454-01-

4 
nyílt  

 
A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számának előjegyzését 
betűvel, olvashatóan kell végezni. 

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, 
sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal 
meghatározása. 

Utasperon 
elhelyezkedése 

Hossza Szélessége Burkolat Magassága Elnevezése 

I-II. sz. vágányok között 165 m 2 m salak sk+00 utasperon 
I. sz. vágány mellett 165 m 2,5 m salak sk+00 utasperon 

Az utasok a felvételi épülettel szemben kiépített átjárón közelíthetik meg az 
utasperont. 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, 
berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 
Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint. 
 
 

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 
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rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám 
szerint. 
Helyhez kötött jelzők: 
 

Kezdőpont felől 

A jelző helye A jelző 

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 
irány 
oldala 

Szelvényszám 
 

Jele, 
száma 

Karok, 
fények 
száma 

 
Rendeltetése 

 

Felsőrajk - Gelse jobb  1777+95 sz. AEj 2 Fény előjelző 

Felsőrajk - Gelse jobb  1787+96 sz. A 4 
Biztosított fény 
bejárati jelző 
Hívójelzéssel 

Gelse I. sz. vágány jobb 1798+01 sz.  E 3 
Biztosított fény kijárati 

jelző 

Gelse II. sz. vágány jobb 1798+24 sz.  F 2 
Biztosított fény kijárati 

jelző 

Gelse III. sz. vágány jobb 1798+14 sz.  G 3 
Biztosított fény kijárati 

jelző 

Gelse - Újudvar jobb 1841+99 sz. 22 Ej 2 
Térközjelző fény 

előjelzője 

Gelse - Újudvar jobb 1852+02 sz. 22 2 
Nem biztosított fény 

térközjelző  
 

Végpont felől 

A jelző helye A jelző 

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 
irány 
oldala 

Szelvényszám 
 

Jele, 
száma 

Karok, 
fények 
száma 

 
Rendeltetése 

 

Gelse - Újudvar jobb  1872+62 sz. BEj 2 
„B” fedező jelző fény 

előjelzője 

Gelse - Újudvar jobb  1862+60 sz. B 3 

Nem biztosított fény 
fedező jelző 

Hívójelzéssel, 22 - es 
térközjelző előjelzője 

Gelse - Újudvar jobb 1852+02 sz. 22 2 
Nem biztosított fény 

térközjelző  

Gelse - Újudvar jobb 1811+50 sz. HEj 2 Fény előjelző 

Gelse - Újudvar jobb 1801+49 sz. H 4 
Biztosított fény 
bejárati jelző 
Hívójelzéssel 

Gelse I. sz. vágány jobb 1791+28 sz.  B 3 
Biztosított fény kijárati 

jelző 
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Gelse II. sz. vágány jobb 1791+47 sz.  C 2 
Biztosított fény kijárati 

jelző 

Gelse III. sz. vágány jobb 1791+10 sz.  D 3 
Biztosított fény kijárati 

jelző 
 

 Az állomáson hívó jelzés feloldása nem került kiépítésre. 
 

Figyelmeztető jelek: 

 
 
Egyéb jelzők: 
 

Megnevezése Szelvényszám 

Tolatási határjelző 

„A” bejárati jelzőn belül a1778+43 
sz. szelvényben 

„H” bejárati jelzőn belül a 1811+02 
sz. szelvényben 

Biztonsági határjelző 

1791+00 sz. szelvényben 
1791+08 sz. szelvényben 
1791+27 sz. szelvényben 
1798+21 sz. szelvényben 
1798+34 sz. szelvényben 
1798+44 sz. szelvényben 

Űrszelvénybe nyúló 
létesítményre figyelmeztető jel 

IV. sz. vágány mellett a forgalmi 
irodával szemben 40 méter hosszban 

oldalrakodó található, mely a 
kezdőpont felöl a 1793+06 sz. 

szelvényben és a végpont felöl a 
1793+46 sz. szelvényben jelölve 

van.  

 
Jelzőeszközök tárolási helye: 
 
Forgalmi iroda: 

 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,  
 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható, 
 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),  
 2 db piros színű lámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához). 

 

Megnevezése Szelvényszám 

Bejárati jelzőre figyelmeztető jel 
(„A”) 1777+93. számú szelvényben 
(„H”) 1811+52. számú szelvényben 

Előjelzőre figyelmeztető jel 

„AEj”-re 1775+95. sz. szelvényben 
1774+93. sz. szelvényben 

„HEj”-re 1803+49. sz. szelvényben 
1804+49. sz. szelvényben 
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II. sz. váltókezelői őrhelyen: 
 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz, 
 1 db jelzőzászló, 
 1 db kitűzhető Megállj” jelző, 
 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője, 
 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához), 
 2 db piros színű lámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához), 
 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére, 
 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére. 

I. sz. váltókezelői őrhelyen: 
 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz, 
 1 db jelzőzászló, 
 1 db kitűzhető Megállj” jelző, 
 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője, 
 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére, 
 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére. 

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. 
Vonóvezetékes, központi állítású, egyenes irányban központból reteszelhető a 2.; 4.; 
1.; és 3. sz. váltók. Vonóvezetékes, központi állítású az 5. és 6. sz. váltók. Valamennyi 
váltó biztosított, váltójelzőjük ábralemezes típusú, elektromos kivilágításúak; kivétel 
az 5. sz. váltó, amely forgólapos fényvisszaverős kialakítású váltójelzővel felszerelt. 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 
A IV. sz. vágány mellett a forgalmi irodával szemben 30 méter hosszban oldalrakodó 
van, mely űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve és az F. 1. sz. Jelzési 
Utasítás 9. 9.1. sz. pontjában leírt figyelmeztető jellel megjelölve. 

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. 

Az állomáson a következő értekezési lehetőségek vannak: 

CB telefon: 
A MÁV Zrt. területén a távbeszélő hálózatba bekötött állomások egymás között 
közvetlen telefonösszeköttetést tudnak létesíteni. Hívószáma: 07/32 - 53. 

Forgalmi vonalirányítói vonal: 
Szombathelyen a Pályavasúti területi igazgatóságon székelő forgalmi vonalirányító 
ezen keresztül rendelkezik az állomásra.  

Állomásközi vonal: 
Gelse - Újudvar állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva: 

Gelse forgalmi iroda: (-..) 
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Gelse I. sz. váltókezelői őrhely: (.) 
Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközőrhely): (..) 
Udvarhely rakodóhely: (.-) 
Újudvar II. sz. váltókezelői őrhely: (..) 
Újudvar forgalmi iroda: (.---) 

Gelse - Felsőrajk állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva: 
Gelse forgalmi iroda: (-..) 
Gelse II. sz. váltókezelői őrhely: (..) 
Felsőrajk I. sz. váltókezelői őrhely: (.) 
Felsőrajk forgalmi iroda: (.-.) 

Helyi vonal: 
forgalmi iroda: (-) 
I. sz. váltókezelői őrhely: (.) 
II. sz. váltókezelői őrhely: (..) 

Elő- és visszajelentő vonal: 
Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközőrhely) 

Hangrögzítő berendezések: 

Forgalmi vonalirányítói vonal és Felsőrajk- Gelse, Gelse - Újudvar állomásközi 
vonali és a helyi vonal a hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva. 
 
Térhangos berendezések: 
A térhangos berendezést a forgalmi irodában kezelik, mely a II., és I.sz. 
állítóközpontok körzetét fedik le. A megfelelő hangerőt rendszeresen ellenőrizni kell, 
az éjszakai órákban halkabb üzemmódban kell használni. 

Közcélú telefonos összeköttetés. Hívószám: 93/360 - 011. 
 
Központi segélyhívó: 112.  

Irányítói elérhetőségek: 

 Forgalmi vonalirányító (Szombathely): 07/13-36, 30/565-6351, e-mail: 
uksm.transit@mav.hu 

 Területi főüzemirányító (Szombathely): 07/13-33, 30/398-7429, e-mail: 
uksm.tfoir@mav.hu 

 Területi főüzemirányító (Pécs): 05/13-33, 30/565-6352, e-mail: 
ukps.tfoir@mav.hu 

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. 

Térvilágítási körzetek: 

 Vonatmegfigyelő reflektor I., II. váltókezelői őrhelyen, 
 Utasperon, 
 Rakodóterület, 
 Váltókörzet I. és II. őrhely. 

A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. 
táblázatában leírtakat kell betartani. 
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A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét jelen Végrehajtási Utasítás 11. 
sz. melléklete tartalmazza. A külső terek kapcsolószekrénye a forgalmi irodában 
található és a forgalmi szolgálattevő kezeli. 

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 

1.9.1. Szolgálati hely típusa. 
Utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás. 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 
Az utasok tájékoztatása csak a saját szolgálati helyen kiépített élőszavas, hangszórós 
utastájékoztató berendezésen történik (váróteremben és peronon hallható), melyet a 
forgalmi szolgálattevő kezel. A késésekről, rendkívüli eseményekről információt a 
szomszédos állomásoktól, forgalmi vonalirányítótól és a FOR00-ból kap a forgalmi 
szolgálattevő. 

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek 
utastájékoztatása történik az állomásról. 
Az állomáson egy utastájékoztató körzet működik. Más szolgálati hely 
utastájékoztatása nem történik az állomásról. 

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 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 utasperon megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc. Az 
utazóközönség tájékoztatását olyan időben kötelesek végrehajtani, hogy az utasoknak 
a peronok megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre. Az érkező/induló 
vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer 
tájékoztatást adni. Az 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a késés 
mértékét és annak okát is közölni kell. Késett vonat érkezése esetén a tényleges 
érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a 
közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén 
a tényleges érkezési, vagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni. 

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem 
rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón 
keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás 
alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad 
hangos utastájékoztatást adni. 
Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról az 
utastájékoztatást érkezés előtt 3 perccel kell adni. Amennyiben a két vonat érkezési 
ideje között nincs meg a 3 perc időkülönbség, az utastájékoztatást csak a korábban 
érkező vonat megállása után szabad megtenni. 

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának 
figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó 
vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni. 
Az áthaladó vonatokról a várható áthaladása előtt 3 perccel korábban kell egyszer 
tájékoztatást adni. 
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1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató 
szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. 
A hangos utastájékoztatáshoz segédletként a - a MÁV - START Zrt. által elkészített 
és átadott - Utastájékoztató szövegkönyv áll rendelkezésre. A szövegkönyvben a 
Vasútvállalat által kiadott módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles 
végrehajtani.  

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a 
bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására 
vonatkozó előírások. 
Amennyiben hangos utastájékoztató berendezés használhatatlan, akkor utasok 
tájékoztatása forgalmi szolgálattevő részéről élőszóval történik. 

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási 
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 
Rendkívüli események esetén vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi 
szolgálattevő feladatát képezi, szóban vagy hangos utastájékoztató berendezésen. (Pl. 
„Szolgálati közlemény: A …sz. vonat a … sz. vonat késése (……… ok) miatt … perc   
késéssel fog indulni.”) 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, 
pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 
Gelse állomáson a forgalmi szolgálattevő által elhelyezendő hirdetmények: érkező-
induló vonatok jegyzéke, utasjogi rendeletek, „Menetrendváltozásra figyelmeztető 
felhívás”. Az utasjogi rendeletben előírt hirdetmények megfelelő mennyiségben és 
tartalommal történő készítése, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása a 
TSZVI nagykanizsai Telephely feladata. 
A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező vágányzári hirdetmények számát, 
érvényességét a rovatoknak megfelelően a „Menetrendváltozásra figyelmeztető 
felhívás nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványba köteles bejegyezni, majd 
kifüggeszteni. A hirdetmények érvényességének lejártát követően azokat el kell 
távolítani a kifüggesztés helyéről és a nyilvántartásból ki kell húzni. 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 
A forgalmi szolgálattevőnek szolgálatonként egyszer meg kell győződnie a 
kifüggesztett menetrendi anyagok meglétéről, olvashatóságáról, aktualitásáról, 
hiányosság esetén intézkedni kell a pótlásra. A megállapított hiányosságokat a 
Fejrovatos előjegyzési naplóba rögzíteni kell, valamint a hiányosságokat jelenteni kell 
az állomásfőnök, vagy forgalmi koordinátor részére. A forgalmi ellenőrzés során az 
ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetmények meglétéről, 
aktualitásáról. 

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához 
szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek 
listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. 
Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények - a 
Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozás szerint - elektronikus 
formában érhetők el a forgalmi szolgálattevők számítógépén. A jegyzőkönyvek és 
kézzel vezetett napi aktualitással bíró nyilvántartások a dokumentumok dossziéban 
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összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére 
felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. 
Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az egyéb 
nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatók. 

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, a hordágy a raktárban található.  
Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora forgalmi irodában kifüggesztve. 
 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 
megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő  Nagykanizsa Ady u. 67 
 05/43-61, 

05/43-62 
Háziorvosi rendelő Gelse, Kossuth u. 85.  93/360-007 

Kanizsai Dorottya Kórház  
Nagykanizsa, Szekeres József u. 

2-8. 
 93/502-000 

Ügyeletes orvos   92/321-000 
 

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 
Polgármesteri Hivatal Gelse, Kossuth u. 20 : 93/360-001 

Tűzoltóság Nagykanizsa, Kossuth tér 25. 
: 93/315-050 

vagy 105 

Városi Rendőrkapitányság Nagykanizsa, Király u. 49. 
: 93/312-190 

vagy 107 
Ügyeletes orvos   92/321-000 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Polgári Védelmi 

Kirendeltség 

8800 Nagykanizsa, Ady Endre 
út 1. 

: 93/312-114 

MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság 
Pécs kirendeltségei 

Nagykanizsa 
Dombóvár 

: 05/42-58 
: 05/65-11 

Hubertus VT. Nagykanizsa: Újudvar 
előtt, a közúti felüljárótól Gelséig 

Dénes Sándor elnök 
8800 Nagykanizsa Alkotmány u. 

40. 
Lengyel Gábor vadász 
Gémesi Gábor vadász 

8778 Újudvar Kerülő dűlő 113/4 

: 20/4269688 
: 20/3706331 
: 20/4172140 

Email: 
kanizsahubertus@ 

gmail.com 
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ZalaJagd. Pötréte: Gelsétől - 
Felsőrajkig. 

 

Pozsár István fővadász 
8767 Pötréte, Vasút u. 2. 
Dömötör Zoltán vadász 

8767 Felsőrajk Arany J. u. 26 

:  70/3921645 
:  70/3892511 

Email:  
zalajagdvt@ 
gmail.com 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 
Dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület és a II. sz. őrhely északi, I. sz. őrhely déli 
oldalán található, az előírt piktogrammal megjelölve. 
A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó 
piktogrammal ellátottak.  

 


