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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
Makó-Újváros állomás a 130 sz. vasútvonal (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentes –
Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított
mellékvonalon, Földeák – Makó állomások a 262+07 – 275+17 sz. szelvények között fekvő
középállomás. Földeák állomástól 9,7 km. Makó elágazástól 4,4 km, Makó állomástól 7,3 km
távolságra van.
Szomszéd állomások
− Kezdőpont felől Földeák állomás (170+60 sz. szelvényben)
− Végpont felől Makó állomás (870+14 876+87 sz. szelvényben)
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása
Makó-Újváros – Makó állomások között:
Szelvényszám
311

Makó állomástól mért távolság
2,9 km

Szolgálati hely neve Kódszám
Makó elágazás
42952

Lejtési viszonyok
Földeák – Makó-Újváros állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 0,4‰.
Makó-Újváros – Makó állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3,5‰.
Az állomáson üzemelő berendezés típusa
Makó-Újváros állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.
Kapcsolódó egyéb berendezések
− Kezelési Szabályzat Makó-Újváros állomásra visszajelentett Földeák – Makó-Újváros
állomások között lévő AS255 jelű vonali önműködő fénysorompó berendezés
kezeléséhez.
− Kezelési szabályzat Makó-Újváros állomás „V” jelű útsorompót fedező jelző
berendezés kezeléséhez.
− Kezelési Szabályzat Makó-Újváros állomásra visszajelentett Makó-Újváros – Makó elágazás között lévő AS277 jelű vonali önműködő fénysorompó és AS287 jelű vonali
önműködő fény és félsorompó berendezés kezeléséhez.
A kulcsazonosító berendezés kezelési körzete Makó-Újváros állomásra terjed ki.
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és
külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.
Az állomás területén egyéb szakág nem található.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Felvételi épület
− forgalmi iroda
ÁVU Makó-Újváros Állomás 2015.10.31.
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− raktár
− váróterem
1.4. Vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosító berendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
− Makó-Újváros és Földeák állomások között állomástávolságú közlekedési rend van.
Ellenmenet és utolérést biztosító berendezés nem üzemel.
− Makó-Újváros és Makó állomások között vonatjelentő-őri térközi követési rend van.
Ellenmenet és utolérést biztosító berendezés nem üzemel.
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1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) meg
hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsor

4

I.

Mellékvágány, rakodó

418

-

II.

Átmenő fővágány

541

-

III.

Vonatindító fővágány

552

-
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6
7
2,5‰-nél 2,5‰-nél
kisebb
kisebb
2,5‰-nél 2,5‰-nél
Nincs
kisebb
kisebb
2,5‰-nél 2,5‰-nél
Nincs
kisebb
kisebb

Határoló kitérő
végpont felől

3

Határoló kitérő
kezdőpont felől

2

Vonatbefolyásolás
típusa

Használható hossza
végpont felé [m]

1

Lejtviszony
végpont felé [‰]

Rendeltetése

Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]

Vágány
neve

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

A Fejrovatos napló vezetésekor a forgalmi szolgálattevők a vágányok számát betűvel kötelesek előjeg

TAF-TS
azonosí

8

9

10

4

7

55-19372-

4

1

55-19372-

6

3

55-19372-

11

1.5.2.

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

Vágányszám
I – II.
II – III.

Hossz

Szelvényszám

200 m
97 m

266+60 – 268+60
266+95 – 267+92

Sínkorona
Szélesség
Burkolat
feletti magasság (méter)
SK+00
1,65 m Vb-alj+salak
SK+00
1,65 m Vb-alj+salak

Az utasok részére kijelölt útvonalak az utas peronok megközelítésére
Az állomás területén a vágányok keresztezésében gyalogátjáró nincs.
− A felvételi épület, váróterem kijárata előtt az I. és II. vágányok között két helyen
egymástól 5 méteres távolságban betonlap betétek vannak elhelyezve az utasok részére
a vágányok megközelítése céljából.
− A felvételi épület forgalmi iroda előtt az I. és II. vágány között pedig egy helyen
betonlap betét van elhelyezve az utasok részére a vágányok megközelítése és a
balesetmentes közlekedés biztosítása céljából.
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
SzelvényMegnevezése
Helye
száma
AEj 254+96 Nem biztosított alak bejárati jelző előjelző
Földeák felől
A
262+07
Nem biztosított alak bejárati jelző
Földeák felől
B
275+17
Nem biztosított alak bejárati jelző
Makó, Makó elágazás felől
V
275+16
Fedező jelző
Makó állomás felé
BEj 282+30 Nem biztosított alak bejárati jelző előjelző
Makó felől

Jele

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek
Megnevezés
Űrszelvénybe nyúló létesítményre
figyelmeztető jel
Űrszelvénybe nyúló létesítményre
figyelmeztető jel
Tolatási határjelző
Tolatási határjelző
Megállás helye-jelző

Szelvényszám
270+32
270+60
262+57
274+67
271+15
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Helye
270+32 – 270+56 sz. szelvényekben
az I. sz. vágány melletti élőállat rakodó
270+60 – 271+18 sz. szelvényekben
az I. sz. vágány melletti raktár
Földeák felé
Makó felé
271+15 sz. szelvényben az 5. sz. váltó előtt

12
A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők jelzőeszközök
Forgalmi irodában:
−
−
−
−
−
−
−

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
2 db kitűzhető Megállj-jelző
2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
2 db piros színű jelző tárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
2 db piros fényű jelzőlámpa
1 db jelzőzászló

Raktárhelyiségben:
− 2 db vállmagasságú állvány
A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha
van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható
vagy fényvisszaverős). A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtőberendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is.
A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása
és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

1.6.2.

Váltók számozása
Váltó
száma
1–2
3
4–5
6
7

Biztosítás
módja
nem
biztosított
nem
biztosított
nem
biztosított
nem
biztosított
nem
biztosított

Állítási
mód
helyszíni
helyszíni
helyszíni
helyszíni
helyszíni

Lezárható

Váltójelző típusa

egyenes irányban váltózárral
felszerelt, kiszögelve
egyenes és kitérő irányban
váltózárral felszerelt
egyenes irányban
váltózárral felszerelt
egyenes és kitérő irányban
váltózárral felszerelt
egyenes irányban
váltózárral felszerelt

ábralemezes
fényvisszaverős
ábralemezes
fényvisszaverős
ábralemezes
fényvisszaverős
ábralemezes
fényvisszaverős
ábralemezes
fényvisszaverős

Az állomáson váltófűtő berendezés nincs.
1.6.3.

Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye,
valamint függősége.

Védelmi berendezések
Jele

Szelvényszám

Szerkezeti függés

Megjegyzés

VS2

264+40

2 sz. váltó
KS2 sz. kisiklasztó saru

VS4

266+80

4 sz. váltó

VS5

270+88

7 sz. váltó

Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.
Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.
Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.
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Jele

Szelvényszám

VS3

271+30

VS1

273+35

KS2

265+05

KS3

271+30

KS1

273+35

1.6.4.

Szerkezeti függés

Megjegyzés

5 sz. váltó,
KS3 sz. kisiklasztó saru
1 sz. váltó,
KS1 sz. kisiklasztó saru
VS2 sz. vágányzáró
sorompó, 2 sz. váltó
VS3 sz. vágányzáró
sorompó, 5 sz. váltó
VS1 sz. vágányzáró
sorompó, 1 sz. váltó

Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.
Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.
Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.
Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.
Helyszíni állítású, forgalmi irodában a
készülékében levő kulccsal állítható.

Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

− raktár épület az I. sz. vágány mellett a 270+60 – 271+18 sz. szelvényig.
− élőrakodó az I. sz. vágány mellett a 270+32 – 270+56 sz. szelvényig.
− I. sz. vágányban hídmérleg a 270+00 sz. szelvényben, amely használaton kívül van
helyezve.
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.
Értekezési lehetőségek
− állomásközi távbeszélő: Makó - Makó-Újváros- Földeák állomás forgalmi iroda között.
Földeák-Hódmezővásárhely állomások között az állomásközi távbeszélő hangrögzítő
berendezéshez kapcsolódik, melynek helye Hódmezővásárhely állomás.
− LB rendszerű vonali távbeszélő: Makó – Makó-Újváros – Földeák – Hódmezővásárhely
állomások között.
− CB telefon /vasút üzemi telefon/
− vonatjelentőőri: Makó – Makó elágazás – Makó-Újváros forgalmi iroda között.
− mobiltelefon: Makó – Makó-Újváros – Földeák – Hódmezővásárhely között
állomásokra rendszeresített.
Távbeszélő hívójelek
− Makó:
− Makó elágazás:
− Makó-Újváros:
− Földeák:
− Hódmezővásárhely:

-

…
--..-.
-.--

Rádióskörzet: Az állomáson nincs
Térhangos berendezés: Az állomáson nincs.
Pályatelefon rendszer: Nincs kiépítve.
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Elérhetőségek
Szolgálati hely

Vasútüzemi

Közcélú és
mobiltelefon

Elektronikus elérhetőségek

Makó forgalmi iroda

06/28-13 06/30-565-6344

mako.rfszt@mav.hu

Makó állomásfőnök

06/28-10 06/30-565-5758

szlamab@mav.hu

Mezőhegyes forgalmi iroda 06/61-13
Mezőhegyes külső fszt.
Hódmezővásárhely
forgalmi iroda

06/30-565-6345
06/30-565-6346

06/61-11

mezohegyes.rfszt@mav.hu
mezohegyes.kfszt@mav.hu

06/20-13 06/30-565-5900 hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu

Makó elágazás
forgalmi iroda

06/28-18

Makó-Újváros
forgalmi iroda

06/28-45 06/30-467-7909

Földeák forgalmi iroda

06/28-43 06/30-565-5753

Call-center

01/48-78 06/30-504-4878

Biztosítóberendezési
diszpécser

06/12-70

szeged.bdiszp@mav.hu

Pályás diszpécser

06/11-60

sg.pldiszp@mav.hu

Távközlő diszpécser

01/61-00

bp.tdiszp@mav.hu

Területi Funkcionális
felügyelet

06/13-55 06/30-941-1840

szeged.tszf@mav.hu

Területi Főüzemirányító

06/13-33 06/30-565-6349

uksg.tfoir@mav.hu

Forgalmi vonalirányító

06/86-63 06/1-516-8663

uksg.700@mav.hu

Hangrögzítő berendezéssel ellátott készülékek:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hódmezővásárhely állomás engedélykérő távbeszélő
Területi főüzemirányító,
Forgalmi vonalirányító,
MÁV-START Területi főirányító
Call- center
Biztosítóberendezési diszpécser
Pályás diszpécser
Távközlő diszpécser
Területi Funkcionális felügyelet
Makó állomás technológiai célú mobiltelefon
Hódmezővásárhely állomás technológiai célú mobiltelefon
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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.
Állomás térvilágítási körzetei
Forgalmi iroda körzet
A világítási kapcsolószekrényen lévő villamos kapcsolókkal működtethetők a felvételi
épületben lévő beltéri és a vágányok között elhelyezett kültéri világító testek. A kivilágítás a
forgalmi szolgálattevő feladata (KH Világítási naptár) szerint. Sötétedéstől virradatig a világítás
vagyonvédelmi okokból nem kapcsolható ki!
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.
A 130. sz. vonalon, Hódmezővásárhely és Makó állomások között jelenleg a személyszállítás
ideiglenesen szünetel.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye.
Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodai utasítás gyűjteményében
tartani
1.
2.
3.
4.
5.

F.1. sz. Jelzési Utasítás
F.2. sz. Forgalmi Utasítás
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
E.2. sz. Fékutasítás
A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

Az utasítások, szabályzatok, segédkönyvek gyűjteménye valamint a VU-k és rendeletek listája
és az egyéb forgalmi szolgálattal kapcsolatos nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodából
nyíló volt állomásfőnöki irodában található.
A Parancskönyv a forgalmi irodában van elhelyezve.
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.
Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök tárolási helye:
− A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda.
− A szonda tárolási helye forgalmi iroda.
− Alkoholszondák és az alkohol teszter tárolási helye: 6900 Makó Állomás tér 15. az
állomásfőnöki iroda.
Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson.
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Elérhetőségek név és címjegyzéke
Rendelők, kórházak

Cím

Telefonszám

Foglalkozás-egészségügyi orvos
MÁV. Vasút egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú társaság
Rendelőintézete Szeged
Makó Központi Orvosi ügyelet

6726 Szeged, Csanádi utca 34.

06/62-548-057
06/13-28

6900 Makó, Vorhand rabbi tér 3.

06/62-433-104

Makó Városi Kórház

6900 Makó, Kórház u. 2.

06/62-532-222

Makó Városi Rendelőintézet

6900 Makó, Kórház u. 2.

06/62-511-151

Makó Mentőállomás

6900 Makó, Eötvös u. 1-3.

06/62-211-004

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.
Hivatal

Cím

Városi Rendőrkapitányság

6900 Makó, Csanád vezér tér 13.

Központi segélyhívó
Országos Mentőszolgálat
Mentőállomása
Városi Hivatásos Tűzoltóság
Polgárvédelmi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgárőrség
Polgármesteri Hivatal
Vadásztársaság
MÁV Zrt. BIF TVB

6900 Makó, Eötvös utca 3.
6900 Makó, Vorhand rabbi tér 3.

Telefonszám
06/62-511-260
Segélyhívó:107
112
06/62-211-004
Segélyhívó:104
06/62-214-505
62/510-740
Segélyhívó:105

6900 Makó Széchenyi tér 22.

06/62-511-896

6900 Makó Széchenyi tér 22.
6900 Makó Széchenyi tér 22.
6900 Makó, Teleki L. u.7.
Szeged-Rókus,
Kossuth Lajos sgt. 127.

06/62-511-896
06/62-511-800
06/62-212-025
06/15-48, 30/9226534

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
Az állomás felvételi épülete mellett 5 méterre a kezdőpont irányába piktogrammal kijelölt
terület.

ÁVU Makó-Újváros Állomás 2015.10.31.

