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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.
Karád megálló-rakodóhely a 35. sz. Kaposvár – Siófok egyvágányú nem
villamosított mellékvonal 489+90 és 500+52 sz. szelvények között fekvő nyíltvonali
szolgálati hely. A vonalon Mernye és Tab állomások között a forgalmi szolgálat
lebonyolítása egyszerűsített módon történik az érvényben lévő Egyszerűsített
Végrehajtási Utasítás alapján.
Szomszédos állomások
Kezdőpont felől
Mernye állomás 199+91 – 209+22 sz. szelvények között
Végpont felől
Tab állomás 686+47 – 694+54 sz. szelvények között
Nyíltvonali szolgálati helyek az állomásközben
Mernye állomás – Karád mrh. között:
Felsőmocsolád személyzet nélküli állomás 256+33 – 265+99
Kisbárapáti-Erdőgazdaság scvpk. 345+94
Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely 357+29 – 368+31
Bonnya megállóhely 408+95 – 409+50
Andocs megállóhely 453+40 – 453+90
Karád mrh. – Tab állomás között:
Somogymeggyes megálló-rakodóhely 570+70 – 578+00
Kapoly személyzetnélküli megálló-rakodóhely 626+27 – 637+96
Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig
Állomásköz

Mernye – Tab

Szelvényszám
212+55 – 215+05
217+05 – 222+60
237+55 – 241+55
245+60 – 249+05
251+05 – 259+15
266+81 – 304+68
306+69 – 354+37
355+17 – 357+67
367+87 – 372+97
384+02 – 390+02
401+02 – 407+02
457+50 – 461+00
472+50 – 475+00
498+40 – 500+40
500+40 – 503+00

Karád 6. sz. módosítás

Emelkedés
(‰)

Esés
(‰)
8,0

8,0
6,0
5,5
10,0
15,0
15,0
5,6
6,0
6,7
8,0
5,3
8,5
7,9
7,0
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504+80 – 506+00
506+00 – 507+20
507+20 – 508+00
508+00 – 511+50
511+50 – 518+00
518+00 – 519+50
521+25 – 523+50
523+60 – 531+00
531+00 – 533+26
533+26 – 538+50
538+50 – 540+00
540+00 – 541+00
545+25 – 546+50
552+75 – 556+00
556+00 – 559+50
559+50 – 564+00
564+00 – 567+50
567+50 – 570+90
574+70 – 578+00
578+00 – 579+00
580+75 – 588+50
588+50 – 595+50
595+50 – 602+00
602+00 – 603+50
603+50 – 607+00
608+80 – 610+50
610+50 – 615+00
615+00 – 617+50
617+50 – 621+00
622+00 – 624+50
625+50 – 627+75
633+50 – 636+25
647+50 – 658+50
668+50 – 670+00
670+00 – 674+00
682+00 – 685+00
Mernye - Tab között:
 legnagyobb lejtés:
 legnagyobb emelkedés:

8,3
18,0
12,9
16,0
15,0
11,0
14,0
15,0
18,0
15,0
16,0
6,0
7,0
13,0
5,5
14,5
13,0
15,0
16,4
8,0
15,0
14,6
14,4
12,0
14,0
7,6
9,5
6,6
5,0
6,4
6,2
7,7
6,7
6,2
5,5
5,0

15 ‰
18 ‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa
Váltózárkulcs-azonosító berendezés van. A berendezés leírását és a kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

Karád 6. sz. módosítás
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1.3.

Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi jellegű:
Felvételi épület:
- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda,
- volt személypénztár.

1.4.

A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi,
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási
rendszer.
Mernye – Tab állomások között:
- Vonatjelentőőri térközi közlekedési rend van érvényben.
(Vonatjelentőőri szolgálat Karád és Somogymeggyes megálló-rakodóhelyen van.)
- Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

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.
Megálló-rakodóhely vágányai

1
I.
II.
III.

2
mellékvágány/
rakodó
nyíltvonali
vágány/
vonat fogadóindító
mellékvágány/
tároló

1.5.2.

Határoló kitérő végpont
felől

Határoló kitérő kezdőpont
felől

Vonatbefolyásolás típusa

Lejtviszony végpont felé
[‰]

Lejtviszony kezdőpont felé
[‰]

Rendeltetése

Használható hossza
végpont felé [m]

Vágány
neve

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

TAF-TSI
azonosító

Hozzáférés

Megjegyzés

13

3

4

5

6

7

8

9

10

12

180

-

-

-

nincs

4

1

55-08318-01-1

nyílt

192

-

-

-

nincs

4

3

55-08318-01-2

nyílt

242

-

-

-

nincs

2

3

55-08318-01-3

nyílt

Forgalomból
kizárva

Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15,
sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal
meghatározása.
Burkolatlan utasperon van, SK+15 magasságban:
- az I. – II. sz. vágányok között, 70 m hosszban, 1,5 méter szélességben
A peronok megközelítése a forgalmi irodával szemben lévő beton elemekből álló
átjárón keresztül történik.

Karád 6. sz. módosítás
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1.6.

A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett
berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

adatokra,

objektumokra,

1.6.1.

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

Típusa,
rendeltetése
alak fedező- és
térközjelző
előjelzője
alak fedező- és
térközjelző

Helye,
érvényessége

MenetSzelvényirány
Kiegészítő jelzések
szám
oldala

-

jobb

485+90

-

-

jobb

489+90

-

Végpont felől
BfEj
Bf
„Kf”

alak fedező- és
térközjelző
előjelzője
alak fedező- és
térközjelző
fénysorompót
fedező jelző

-

jobb

504+54

-

-

jobb

500+52

-

-

jobb

492+90

-

Az alakjelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.
Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett
az oldalrakodón.
A Bf jelű fedezőjelző hátoldalán „az alak főjelző továbbhaladást engedélyező
szabványos állására figyelmeztető jel” van.
A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása
Forgalmi iroda:
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre
változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
Kézi raktár:
- 2 db kitűzhető, „Megállj-jelző”
- 2 db kitűzhető, „Megállj-jelző előjelzője”
- 1 db vállmagasságú állvány.

Karád 6. sz. módosítás
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1.6.2.

A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása,
ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A
40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok
felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.
Kezdőpont felől:
Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes nem biztosított váltók: 2, 4
Végpont felől:
Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes nem biztosított váltók: 1, 3
A váltójelzők fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készültek.
A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

1.6.3.

Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása,
helye.
Az I. sz. vágányon a kezdőpont felöl VS2 jelű és a végpont felől VS1 jelű
vágányzáró sorompó van felszerelve, melyek függésben vannak a 4 és 1 sz. helyszíni
állítású váltókkal. A váltók kulcsa a berendezésben van őrizve.

1.6.4.

Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.
Az I. sz. vágány mellett az oldalrakodó űrszelvénybe nyúló műtárgynak van
minősítve.

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.
Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:
Közcélú telefon:
T-Home, hívószáma: 84/370-004
Mobiltelefon, hívószám: 30/325-6764
Hangrögzítő berendezés:
Kaposvár állomás Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszere (IRCS) DSR
SolidBank típusú digitális hangrögzítő berendezéssel van ellátva, amely rögzíti
Mernye – Tab között az állomásközi távbeszélőn adott-vett közleményeket.
A forgalmi irodába rendszeresített mobiltelefonon történő beszélgetéseket
hangrögzítő rögzíti. A hangrögzítő berendezés üzemképes állapotát a beszélgetés
közben hallható szaggatott búgó hang (bipton) jelzi.

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.
A megálló- rakodóhely villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

Karád 6. sz. módosítás
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Térvilágítási körzetek.
A megálló-rakodóhelyen található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában
kialakított kapcsolótáblán találhatók.
A világítási körzetek a következők:
- váróterem,
- iroda előtti tér.

1.9.

Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1.

Szolgálati hely típusa.
„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység
pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint
egyéb szolgálati hely kategóriába tartozik.

1.9.2.

A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:
A megálló rakodóhelyen utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön
körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon
élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség megfelelő módon
való tájékoztatásáért a szolgálatban lévő vonatjelentőőr a felelős.
- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli
eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan,
milyen módon szerez információt.
Mernye állomás forgalmi szolgálattevőjétől telefonon kap értesítést. A késésekről,
rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az
utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási
tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban
előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában
kell tájékoztatni. A vonatjelentőőrök az utastájékoztatást a területi főüzemirányító
rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk
(informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

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 érkezéséhezindulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.
Karád megálló-rakodóhelyen az utasperonok megközelítésének
egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

1.9.5.

időnormája

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.
A megálló-rakodóhely nem rendelkezik szigetperonnal, vonat találkozás nem
megengedett.

Karád 6. sz. módosítás
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1.9.9.

Az utastájékoztató
bejelentésre, illetve
vonatkozó előírások.

berendezések
az élőszavas

használhatatlansága esetén a
utastájékoztatás végrehajtására

Amennyiben a vonatjelentőőr 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést,
köteles a késésről, a vonat közlekedési adatairól, az utasokat közvetlen módon
történő élőszavas utastájékoztatás formájában tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.
A vonatjelentőőr a helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak
okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, Mernye, illetve Tab állomás
forgalmi szolgálattevőjét, akik értesítik a forgalmi vonalirányítót.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével,
pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.
A megálló rakodóhelyen az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi
jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra
figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban, ki kell helyezni a váróteremben levő
fali tárolóba. A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetmények
kihelyezése, az érvényét vesztett hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő
vonatjelentőőr feladata.
A vágányzári menetrendváltozás bevezetését megelőző nap 22:00-kor (az alap
Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a
„VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat
tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltozásra figyelmeztető
felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell
eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem
változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az
érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltozás érvényességének
utolsó napján 22:00-kor kell eltávolítani.)
A megállóhelyeken lévő papír alapú utastájékoztató hirdetmények kihelyezése,
aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. főnökség III.
Pályafenntartási szakasz munkavállalónak a feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.
A vonatjelentőőr a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális
utastájékoztatási hirdetmények rendelkezésre állnak-e a megálló rakodóhely
várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában
tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles.
Hasonlóan kell eljárni amennyiben a vonatjelentőőr részére jelzés érkezik, illetve
észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató
hirdetmény hiányos, sérült, vagy hiányzik.

Karád 6. sz. módosítás
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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.
A vonatjelentő őri tevékenység ellátásához szükséges a forgalmi irodában tartandó
állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz.
Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei tárolási helye a külön
asztal mögötti polc. Egyéb nyilvántartások, valamint a parancskönyv tárolási helye a
forgalmi iroda, íróasztalának fiókja.

1.11.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási
helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a
kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és
címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.
1 db mentődoboz tárolási helye: forgalmi iroda.
1 db véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda
1 db alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda
Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: a forgalmi irodában kifüggesztve
Cím
Foglalkozásegészségügyi orvos
Kaposi Mór Oktató
Kórház
Háziorvos

Kaposvár, Szántó u. 13.

Telefon
05/31-48
82/313-075

Kaposvár, Tallián Gy. u. 20/32.

82/501-300

Karád, Attila u. 31.

84/370-037

Karád 6. sz. módosítás
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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.
Cím,
e-mail cím
Központi segélyhívó
Városi Rendőrkapitányság

Kaposvár, Szent Imre u. 12.

Rendőrség
Körzeti megbízott
Mentők

Segélyhívó:
Andocs, Ady Endre. 28.
Kaposvár, Arany János köz 1.
Segélyhívó:
Kaposvár, Somssich P. u. 7.
Segélyhívó:
Kaposvár, Somssich P. u.7.

Somogy Megyei Tűzoltóság

Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgármesteri Hivatal
Karád, Attila utca 31.
BIF Területi Vasútbiztonság,
Vasútőr diszpécser
Vadásztársaságok:
Kapostáj Zrt.
Kaposfüred - Deseda
Vadásztársaság
Somodor –Szentgáloskér
Vadásztársaság
Korpadombi Vadásztársaság
Polányi Vadásztársaság
Pokol Torka Vadásztársaság
Lánka Vadásztársasság
Egyesület
Tuskósi Vadászegyesület
Bonnyai Vadásztársaság
Egyesület
Kossuth Vadásztársaság Karád
Karádi Mg Zrt.
Somogyi Orion Vadásztársaság
Bedekéri Nimród
Vadásztársaság

Dombóvár
7400 Kaposvár, 0354 hrsz.
7452 Somogyaszaló, Kossuth L.
u.114
7454 Somodor, Jókai u. 5.
Mernye, Arany J. u. 16.
7441 Magyaregres, Kossuth u.
1/E
7458 Polány, Fő u 30
7456 Felsőmocsolád, Rákóczi
u.61.
8600 Siófok, Bláthy O u.34. 1.
emelet 4.
8693 Somogybabod Május 1- u.
17.
8681 Látrány, Alkotmány u.
200.
8676 Karád, Vasútállomás
Vadászház
8676 Karád, Hársfa u. 2.
8667 Kánya, Fő u. 116
8660 Tab, Mártírok u. 15/A

Telefon
112
82/502-700
CB: 05/31-35
107
84/372-700
82/317-255
104
82/410-333
105
82/528-990
84/570-900
84/570-901
05-65-11, 65-15
30/922-6530
30/936-8380
30/901-0320
30/946-7984
30/935-5602
30/ 937-0098
20/404-6304
30/200-8731
30/921-2725
20/986-0280
30/718-6610
70/419-9005
30/891-0419

A SEGÉLYHÍVÓK számai valamennyi T-Home készülék közelében
kifüggesztésre kerültek!
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1.13.

A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület jobb oldalától 5 méterre van. A
dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó
piktogrammal ellátottak.
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