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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.
Állomás fekvése:
Kistelek állomás a Cegléd – Szeged (140. sz.) normál nyomtávolságú, egyvágányú,
villamosított vontatásra kiépített vasúti fővonalon Szeged-Rendező – (Kiskunfélegyháza kiz.)
– Kecskemét állomások között Központi Forgalomirányításra (KÖFI) berendezett
vonalszakaszon Csengele és Balástya állomások között a 858+02 – 874+04 sz. szelvényekben
fekvő, forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező középállomás, melyen a szomszédos
(következő) forgalomszabályozó állomás Szeged-Rendező és Kiskunfélegyháza. A vasútvonal
forgalmának lebonyolítása a hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás alapján történik.
Szomszédos állomások
− Csengele:
140 sz. vonal 770+26 – 784+58 sz. szelvényében
− Balástya:
140 sz. vonal 926+08 – 942+09 sz. szelvényében
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:
Csengele – Kistelek állomások között:
− 806 sz. szelvényben Kisteleki szőlők megállóhely.
Kistelek – Balástya állomások között:
− 906 sz. szelvényben Kapitányság megállóhely.
Lejtési viszonyok:
Csengele-Kistelek állomások között a legnagyobb esés 1,6‰.
Kistelek-Balástya állomások között a legnagyobb esés 0,5‰.
Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:
Távvezérelt D55 típusú váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéses, vonatbefolyásolásra kiépített
Integra-Dominó biztosítóberendezéssel van felszerelve, amely ki van egészítve Csengele –
Kistelek – Balástya állomások között kényszer-menetirányváltásra alkalmas tengelyszámláló
berendezéssel, valamint a csatlakozó önműködő térközbiztosító berendezéssel, az erre telepített
vonali önműködő fénysorompó berendezésekkel, amely helyi üzemmódban is kezelhető. Az
állomás egyközpontos szolgálati hely.
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és
külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.
Logisztikai Központ raktára Kiskunfélegyháza (IV. sz. vágány mellett).
PLO PFT Főnökség Kiskunfélegyháza helyiségei (IV. sz. vágány mellett).
MÁV-START Zrt. személypénztár a régi felvételi épületben.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása
Az új felvételi épületben:
− forgalmi iroda,
− távközlő, SIEMENS,
− biztosítóberendezési helyiség
− egyéb iroda
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A régi felvételi épületben:
− személypénztár, váróterem
− „MÁV-START Zrt.” helyiség.
A forgalmi irodába és a jelfogó helyiségbe való bejutás a hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás
12.1.2. pontjában leszabályozottak alapján történik.
1.4. Vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térkőzi, állomástávolságú).
Vonali biztosító berendezés, vonatbefolyásolási rendszer
A vonalon vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközbiztosító berendezéssel szabályozzák
a vonatok követési rendjét. Ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés van. A vonalra
KÖFI berendezés van telepítve. A vonatbefolyásolási rendszer mindkét állomásközben EÉVB
működtetésére alkalmas.
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1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megje
vágányok használható hossza, lejtviszonyait, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített v
A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát minden esetben betűvel kell előjegyezni.

Vonatbefolyásolás
típusa

Határoló kitérő
kezdőpont felől

Határoló kitérő
végpont felől

7

8

9

10

1

nincs

6

9

55-17160-01-1

K

2,5‰-nél 2,5‰-nél
75 Hz
kisebb
kisebb
sínáramkör

6

7

55-17160-01-2

E

853

2,5‰-nél 2,5‰-nél
75 Hz
kisebb
kisebb
sínáramkör

2

1

55-17160-01-3

F

Vonatindító és
vonatfogadó fővágány

895

2,5‰-nél 2,5‰-nél
75 Hz
kisebb
kisebb
sínáramkör

2

5

55-17160-01-4

E

V.

Mellékvágány (Tároló
csonka vágány)

48

2,5‰-nél 2,5‰-nél
kisebb
kisebb

nincs

9

ütközőbak 55-17160-01-5

K

VI.

Mellékvágány (Tároló
csonka vágány)

127

2,5‰-nél 2,5‰-nél
kisebb
kisebb

nincs

földkúp

Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]

6

Rendeltetése

Használható hossza
végpont felé [m]

TAF-TSI
azonosító

Vágány
neve

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

Lejtviszony végpont
felé [‰]

Az állomási vágányok lejtviszonyai:
Az állomás valamennyi vágánya síkban (0‰) fekszik.

1

2

3

4

5

I.

Mellékvágány (Rakodó
vágány)

781

2,5‰-nél 2,5‰-nél
kisebb
kisebb

II.

Vonatindító és
vonatfogadó fővágány

806

III.

Átmenő fővágány

IV.

5

55-17160-01-6

Vág
besor

K

1.5.1. RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok
felsorolása.

(vágánykapcsolatok)

A Ro-La vonatok közlekedése jelenleg nem engedélyezett.
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55),
burkolata, az utasuk részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása
VágányHossz
szám
II.-III.

Sínkorona
Szélesség
feletti magasság (méter)

Szelvényszám

381 m 865+72 – 869+53

sk30

6,5

Burkolat
térkő+beton lap

Az állomás (felvételi épület) a Vaspálya utcáról közelíthető meg.
A vágányok gyalogosan történő megközelítése a várótermen keresztül történik, vagy az épület
mellett kiépített gyalogúton. Az utasok a II. és III. sz. vágányok közötti peront a kijelölt átjárón
keresztül közelíthetik meg.
Kerekes székes utasok is ezt az utasforgalmi átjárót használhatják.
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó leírás.
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.
Állomási helyhez kötött jelzők:
Jele

Szelvényszáma

Megnevezése

Helye

A

858+02

Biztosított fény
bejárati jelző

Csengele felöl

B

874+04

Biztosított fény
bejárati jelző

Balástya felöl

K2

861+52

K3

861+31

K4

860+92

V2

869+58

V3

869+84

V4

869+87

Biztosított fény
kijárati jelző
Biztosított fény
kijárati jelző
Biztosított fény
kijárati jelző
Biztosított fény
kijárati jelző
Biztosított fény
kijárati jelző
Biztosított fény
kijárati jelző

Csengele felé II.
vágány mellett
Csengele felé III.
vágány mellett
Csengele felé IV.
vágány mellett
Balástya felé II.
vágány mellett
Balástya felé III.
vágány mellett
Balástya felé IV.
vágány mellett

Megjegyzés/Kiegészítő
jelzések
Hívó- és Hívójelzés feloldása
jelzéssel kiegészítve.
Előjelzést az AT842/45 ad rá.
Hívó- és Hívójelzés feloldása
jelzéssel kiegészítve.
Előjelzést az AT888/91 ad rá.
Hívójelzéssel kiegészítve
Hívójelzéssel kiegészítve
Hívójelzéssel kiegészítve
Hívójelzéssel kiegészítve
Hívójelzéssel kiegészítve
Hívójelzéssel kiegészítve

