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1. Általános előírások 
 

1.1. Az állomás fekvése, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) 
szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti 
felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson, 
valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő 
biztosítóberendezés típusa. 

Az állomás fekvése: 
Marcali nem biztosított és nem villamosított állomás a 37. számú, Somogyszob – 
Balatonszentgyörgy egyvágányú mellékvonalon, a 225+75 és a 217+36 számú szelvények 
között fekszik, mint középállomás, (Balatonszentgyörgy – Balatonkeresztúr 
vonalszakaszon részben villamosítva). Somogyszob és Marcali állomások között a 
forgalmi szolgálat egyszerűsített módon történő végzésére külön Végrehajtási Utasítás 
rendelkezik. Középállomás, amely síktolatásra, és korlátlan áruforgalomra van berendezve. 
Felügyeleti szempontból Balatonszentgyörgy Állomásfőnökség csatolt szolgálati helye. A 
37. számú vonalon a személyszállítás jelenleg szünetel.  

A 37. számú mellékvonal rendelkező állomásai:  
Kezdőpont felől:  Somogyszob  
Végpont felől:  Balatonszentgyörgy  

Szomszédos állomások: 

 Balatonkeresztúr 79+60 – 68+80. számú szelvények közt. 

 Somogyszob        587+14 (37-en) – 722+85 (41-en) számú szelvények közt. 

Forgalmi szempontból felügyeletet gyakorol: 

 Mesztegnyő megálló-rakodóhely felett. 

A szomszédos állomások között levő nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása: 
 

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között: 
 Balatonújlak táblás megállóhely: a 113 +80 – 114 + 80. számú szelvények között;  
 Kéthely megállóhely: a 149 +10 – 153 + 45. számú szelvények között.  
 

Marcali - Somogyszob állomások között:   
 Mesztegnyő megálló-rakodóhely: személyzet nélküli szolgálati hely a 309+60 - 

300+42 sz. szelvények között.  
 Böhönye megálló-rakodóhely: személyzet nélküli szolgálati hely a 419+29 - 412+68 

számú szelvények között.  
 Felsőbogátpuszta táblás megállóhely: 482 – 483. számú szelvényben. 
 Segesd táblás megállóhely: 523 – 523 +80. számú szelvényben. 
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A szomszédos állomásközök lejtési viszonyai: 
   Balatonkeresztúr - Marcali állomások között: 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) 
Emelkedés 

(‰) 
Esés (‰) 

157+73 172+43 6 ‰ - 
174+43 179+23 6 ‰ - 
185+18 191+68 - 6 ‰ 
198+18 210+68 6 ‰ - 
217+68 219+28 - 6 ‰ 

 
    Marcali állomás – Mesztegnyő megálló-rakodóhely között: 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) 
Emelkedés 

(‰) 
Esés (‰) 

270+52 274+51 6 ‰ - 
291+00 302+09 6 ‰ - 

 

    Mesztegnyő – Böhönye megálló-rakodóhelyek között: 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) 
Emelkedés 

(‰) 
Esés (‰) 

319+20 323+20 6 ‰ - 
331+17 337+17 5 ‰ - 
342+37 345+07 5 ‰ - 
356+37 361+87 6 ‰ - 
364+87 368+37 6 ‰ - 
396+18 402+18 5,5 ‰ - 

 

    Böhönye megálló-rakodóhely Somogyszob állomás között: 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) 
Emelkedés 

(‰) 
Esés (‰) 

418+19 420+69 - 6,04 ‰ 
451+15 456+45 6,04 ‰ - 
484+39 488+39 - 6 ‰ 
490+89 529+40 6 ‰ - 
534+60 541+40 - 6 ‰ 
545+60 554+90 - 6,04 ‰ 
579+83 585+44 - 6,04 ‰ 

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: 
Marcali állomás nem biztosított szolgálati hely, ahol kulcsazonosító berendezés 
üzemel. Kezelése a 3547/1990. számú Kezelési Szabályzatban előírtak szerint történik.  

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

 
 



 9

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, 
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási 
rendszer. 
 Balatonkeresztúr - Marcali állomások között állomástávolságú követési rend. 

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás 
nincs. 

 Marcali - Somogyszob állomások között állomástávolságú követési rend. 
Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás 
nincs. 

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 
Hozzáférés Megjegyzés 

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

I. 
mellékvágány

/ rakodó/ 
tároló 

367   2,5 ‰   nincs  4    3 
55-08599-

01-1 
nyílt  

II. 
átmenő 

fővágány 281   2,5 ‰    nincs 4 7 
55-08599-

01-2 
nyílt  

III. fővágány 308   2,5 ‰   nincs 2 7 
55-08599-

01-3 
nyílt  

IV. 
mellékvágány

/ rakodó/ 
tároló csonka 

 263 2,5 ‰   nincs  
homlok-
rakodó 

5 
55-08599-

01-1 
nyílt  

   A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. 

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

Utasperon 
elhelyezkedése 

Szélesség Hossz Burkolat Jelölés Elnevezése 

I. és II. sz. vágány között 1,6 m 130 m gyöngykavics Sk+00 betonalj-szegélyes 
II. és III. sz. vágány között 1,6 m 140 m gyöngykavics Sk+00 betonalj-szegélyes 

Megközelítésük a felvételi épület előtti pályaszinti átjárón keresztül. 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, 
berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 
Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint. 
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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 állomási bejárati jelzők és bejárati jelzőkhöz tartozó külön előjelzők jelölése 

Jele, 
száma 

Típusa, 
rendeltetése 

Helye, érvényessége 
Menetirány 

oldala 
Szelvény-

szám 
Kiegészítő 

jelzések 

AEj  
nem biztosított  
fény előjelző 

Somogyszob 
(Mesztegnyő) felől 

jobb 232+80 Nincs 

A  
nem biztosított 

fény bejárati jelző 
Somogyszob 

(Mesztegnyő) felől 
jobb 225+75 Nincs 

BEj 
nem biztosított  
fény előjelző 

Balatonkeresztúr felől jobb 210+36 Nincs 

B  
nem biztosított 

fény bejárati jelző 
Balatonkeresztúr felől jobb 217+36 Nincs 

 

Fedezőjelző a végpont felé  

Jele, 
száma 

Típusa, 
rendeltetése 

Helye, érvényessége 
Menetirány 

oldala 
Szelvény-

szám 
Kiegészítő 

jelzések 

V  
nem biztosított 

fény fedezőjelző 
a II. és III. vágány mellet, a 
3. és 7. számú váltók között 

jobb 217+36. Nincs 

Az állomásközben elhelyezett fő- és előjelzők felsorolása: 

 Marcali – Somogyszob állomások között 

Jele, 
száma 

Típusa, 
rendeltetése 

Helye, érvényessége 
Menetirány 

oldala 
Szelvény-

szám 
Kiegészítő 

jelzések 

BEj  

Mesztegnyő „B” 
bejárati jelző nem 

biztosított fény 
előjelzője 

Marcali felől 
(Mesztegnyő) 

jobb 296+40. nincs 

B  
Mesztegnyő „B” 
nem biztosított 

fény bejárati jelző 

Marcali felől 
(Mesztegnyő)  300+42 nincs 

BEj 

Böhönye „B” 
bejárati jelző nem 

biztosított fény 
előjelzője 

Marcali felől (Böhönye) 

 408+68 nincs 

B  
Böhönye „B” nem 

biztosított fény 
bejárati jelző 

Marcali felől (Böhönye) 
 412+68 nincs 

AEj  

Somogyszob „A” 
biztosított bejárati 

jelző biztosított 
fény előjelzője 

Marcali felől (Somogyszob) 

 580+15 nincs 

AEj  

Böhönye „A” 
bejárati jelző nem 

biztosított fény 
előjelzője 

Somogyszob felől 
(Böhönye) 

 423+24 nincs 

A  
Böhönye „A” nem 

biztosított fény 
bejárati jelző 

Somogyszob felől 
(Böhönye)  419+19 nincs 
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AEj  

Mesztegnyő „A” 
bejárati jelző nem 

biztosított fény 
előjelzője 

Somogyszob felől 
(Mesztegnyő) 

 313+62 nincs 

A  
Mesztegnyő „A” 
nem biztosított 

fény bejárati jelző 

Somogyszob felől 
(Mesztegnyő)  309+60 nincs 

V  
nem biztosított 

fény fedezőjelző 

Somogyszob felől 
Mesztegnyő II. és III. 

vágánya mellet, a 3. és 5. 
számú váltók között 

 302+15 nincs 

AEj  

Marali „A” 
bejárati jelző nem 

biztosított fény 
előjelzője 

Somogyszob felől 
(Marcali) 

 232+80 nincs 

 

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között 

Jele, 
száma 

Típusa, 
rendeltetése 

Helye, érvényessége 
Menetirány 

oldala 
Szelvény-

szám 
Kiegészítő 

jelzések 

BEj  

Marcali állomás 
„B” bejárati jelző 

nem biztosított 
fény előjelzője 

Marcali felé jobb 210+36. nincs 

 

Egyéb jelzők:  
Az állomás bejárati jelzőin belül 50 méterre TH (Tolatási Határjelző) van felállítva. 
 Balatonkeresztúr felől a 210+86 számú szelvényben, 
 Somogyszob felől a 232+30 számú szelvényben. 
A IV. rakodó- és tárolóvágány végén a 222+71 számú szelvényben homlokrakodóval 
és fényvisszaverő fóliával ellátott vágányzáró jelző van elhelyezve. 

 

Jelzőeszközök tárolási helye:  

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

Raktár: 
 1 db kitűzhető Megállj jelző, 
 1 db kitűzhető Megállj jelző (sínre rögzíthető) 
 1 db lámpatartó állvány 
 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője, 
 2 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa) 
 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére 
 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére 
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I. sz. váltókezelői őrhely: 
 1 db kitűzhető Megállj jelző, 
 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője, 
 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására  
 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához) 
 2 db piros fényű jelzőlámpa KRESZ lámpa 
 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. 
Nem biztosított helyszíni állítású váltók: a 2, 4, illetve az 1, 3, 5, 7. számú váltók. 
 

Váltózárral felszerelt: a 2, 4, illetve az 1, 3, 5, 7. számú váltók. 
A váltók ábralemezes, fényvisszaverő kivitelű váltójelzőkkel vannak felszerelve. 

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

Vágányzáró sorompók: 

 VS2 az I. számú vágány kezdőpont felőli oldalán, a 223+68 számú szelvényben. 
A 4. számú váltóval szerkezeti függésben. 

 VS1 az állomási vágányzatról az 1. számú váltón át a saját célú vágányok 
csatlakozó pályaszakasza felé a váltó után, a 218+41 számú szelvényben. Az 1. 
számú váltóval szerkezeti függésben van. 

 VS3 az I. számú vágány végpont felőli oldalán, a 220+10 számú szelvényben . A 
3. számú váltóval szerkezeti függésben. 

 VS5 a IV. számú vágányon az 5. számú váltó után a 220+08 számú szelvényben. 
Az 5. számú váltóval szerkezeti függésben van. 

Az állomási vágányzaton egy csonkavágány található, a IV. rakodó- és tárolóvágány 
263 méter hosszban, a végén homlokrakodóval és fényvisszaverő fóliával ellátott 
vágányzáró jelzővel, a 222+71 számú szelvényben. 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 
Az I. sz. vágány melletti a 221+91 – 222+61 számú szelvények között oldalrakodó, 
valamint a 221+25 – 221+37 számú szelvényben élőrakodó űrszelvénybe nyúló műtárgy 
van.  

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 vonal: 
Somogyszob – Marcali között állomásközi távbeszélő.  
Bekötve: Somogyszob forgalmi iroda (hangrögzítővel felszerelt) és Marcali forgalmi iroda  
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Marcali – Balatonkeresztúr között állomásközi távbeszélő.  
Bekötve: Marcali forgalmi iroda hangrögzítő berendezéssel felszerelt Marcali I. számú 
váltókezelői őrhely valamint Balatonkeresztúr állomás forgalmi iroda  
 

Helyi távbeszélő vonal: 
Marcali állomás forgalmi irodája, az I. számú váltókezelői őrhely, valamint a 
kezdőpont felőli oldalon a kulcsazonosító berendezés szekrényében elhelyezett 
távbeszélő van bekapcsolva (hívójele: - -). 
 

CB - távbeszélő:  
A CB típusú távbeszélő berendezés, amely hívószámos rendszerű. Hívószámjegyzék 
a Vasútüzemi telefonkönyvben található. Hívószám: 05/58-32 
Mobil telefon: 
A forgalmi irodába van telepítve 1 db hordozható telefonkészülék.  
Hívószám: 06-30/565 5885.  
A telefon szükség esetén forgalomszervezésre, segélyhívásra, vagy rendkívüli 
események során igénybe vehető.  
 

Közforgalmú vezetékes távbeszélő készülék:  
A forgalmi irodában található.  
Hívószám: 85/311-650. 
 

Állomási hangrendszer üzemirányítási céllal: 
A hangrendszer kapcsoló gombjai a hangosbemondó készüléken találhatók.  
A hangrendszer használatát rendelet szabályozza. 
 

Közlemények bemondási viszonylatai: 
Forgalmi szolgálattevő: Külső tér felé.      
Kizárólag a Somogyszob - Marcali és Balatonkeresztúr – Marcali állomások közt az 
állomásközi telefonon történő beszélgetések kerülnek hangrögzítőn archiválásra. 
Marcali állomáson nincs telepítve hangrögzítő berendezés.  

 

Irányítói elérhetőségek: 
- KÖFI forgalmi vonalirányító  05-55-33    ukps.kofi.fo@mav.hu  
- KÖFI forgalomirányító II.  05-55-71, 06-30-565-6337,  
- Főüzemirányító    05/13-33, 06-30-565-6352,  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. 
Marcali állomáson az állomás térvilágítása szakaszosan kapcsolható. Ebből 
kifolyólag a lámpák kapcsolása csak a főkapcsolóval tilos! A térvilágítás 
szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában 
leírtakat, valamint jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. mellékletében „Külső terek 
kivilágításának energiatakarékos rendje” foglaltakat kell betartani. Tolatási 
mozgásoknál figyelembe kell venni, hogy azok mely vágányszakaszokat érintik. A 
vágányzat megvilágításáról ennek függvényében kell gondoskodni, figyelembe véve 
a szakaszos kapcsolhatóság lehetőségét, és a takarékos energiagazdálkodásra való 
törekvést. A tér kellő megvilágításáért vonatközlekedés során a forgalmi 
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szolgálattevő, míg tolatások idején a forgalmi szolgálattevő és a tolatás vezetésével 
megbízott dolgozó együttesen felelős. A világítási naptárban előírt időben, a forgalmi 
szolgálattevő feladata a szolgálati helyiségek, előterek, peron és a vágányút 
ellenőrzéshez szükséges lámpák felkapcsolása, a vagyonvédelem és 
forgalombiztonság figyelembevételével. 
 

Az állomási térvilágítási kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve: 
 1 - es kapcsoló: az I. számú őrhely melletti terület és az útátjáró környéke, 
 2 - es kapcsoló: a peronvilágítást, 
 3 - as kapcsoló: az I. számú vágány melletti rakodóterület, 
 4 - es kapcsoló: a felvételi épület körüli terület. 

1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra 
vonatkozó helyi előírások. 
Közforgalmú telefonvonalon menetrenddel kapcsolatos információkérés esetén az 
érdeklődőt a hivatalos információs telefonszámra a 06-40/494-949-es telefonszámra 
kell irányítani. 

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához 
szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek 
listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. 
A pályahálózat működtetői tevékenység ellátásához szükséges Az utasítások és 
segédkönyvek, az ÁVU és annak mellékletét képező gyűjtemények elektronikus 
formában érhetők el – a Területi Forgalmi Osztály Pécs által kiadott hatályos 
szabályozásnak megfelelően - a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A 
jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziéban 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, az E.2. sz. Fékutasítás és az egyéb nyilvántartások szintén a 
forgalmi irodában találhatók. A papír alapú dokumentáció javításáért a javítási anyag 
mindenkori átvevője a felelős. Az elektronikus dokumentáció javítása központilag 
elektronikusan történik.  

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, a véralkohol vizsgálati doboz, az alkoholszondák tárolási helye a 
forgalmi iroda.  
A foglalkozás-egészségügyi orvos Nagykanizsa       05-43-61, 05-43-62 
 Háziorvosi rendelő:  Marcali, Széchenyi út.     06-85-515-300 
 Kórházak:   Marcali, Széchenyi u. 17-21.   06-85-501-105 
                       Keszthely, Ady Endre u. 2.   06-83-311-060  
 
Elsősegélynyújtásra mindenkor jogosultak aktualizált névsora a forgalmi irodában ki 
van függesztve. 

 
 
 



 15 

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. 
Rendőrség:   107, vagy 112 
  

 Marcali, Rákóczi u. 55.    06-85-515-150  
     06-85-515-156 
 Fonyód, Vitorlás u. 2.    06-85-560-990  
     06-85-560-996 
     06-85-560-997 
 Keszthely, Deák Ferenc u. 31.    06-83-312-234 
 

Mentők:    104, vagy 112 
  

 Marcali, Kossuth Lajos u. 41.    06-85-311-500  
 Keszthely, Ady Endre u. 9.    06-83-312-043 
 
 

Tűzoltóság:   105, vagy 112 
  

 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.    06-93-315-050  
 Marcali, Templom u. 2.    06-85-515-280 
 Keszthely, Deák Ferenc u. 15.    06-83-312-048 
 

Katasztrófavédelem: 
   Kaposvár:                        06-82-413-339 

 

Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Főfelügyelet  
Somogy megyei Felügyelősége:       06-82-529-690 

 

MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Pécs 
dombóvári kirendeltsége:  

    Dombóvár, Kandó Kálmán u. 
        fegyveres biztonsági őrség ügyelete:               05-65-11,  

    vasútőr monitorfigyelő helyiség             05-64-95 
             
Önkormányzat:  
Önkormányzat: Polgármesteri Hivatal, Marcali, Rákóczi út 11.  06-85-501-000 
 

Vadásztársaságok: 
 

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között /mindkét oldal/   
Somogyi Magor Vadásztársaság 
8713 Kéthely Baglyashegy 5.      06-20-449-9115 

 
Marcali – Mesztegnyő között /mindkét oldal/  
Gyótai Vadásztársaság  
8700 Marcali, Páll E. utca 11.      06-30-632-3698 
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Mesztegnyő – Böhönye között /nyugati oldal/ 
 

Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság: 
8718 Tapsony, Zrínyi u.1/A 
elnök:              Meiszterics János             06-30- 947-2666 
vadászmester: Gelencsér Gábor              06-30- 227-1475 
e-mail:             info@meiszterics-autosiskola.hu; marcsi5353@gmail.com 

 
Mesztegnyő – Böhönye között /keleti oldal/ 
FAUNA - JAGD Kft.         
7561 Nagybajom, Rózsalugas, Nagybajom külter. 0423. hrsz.   06-82-732-003 
 
Böhönye - Somogyszob között /mindkét oldal/ 
Kutas és Vidéke „Kossuth” Vadásztársaság  
Segesd, Pálmaház utca 1.     06-82-598-900 
elnök: Talián Attila        06-20-936-7367 
e-mail:             info@kutasikossuthvt.hu 

 
A SEGÉLYHÍVÓ számok a közforgalmú vezetékes telefonkészülék közelében 

kifüggesztésre kerültek! 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 
Dohányzásra kijelölt hely a forgalmi irodabejáratától 10 méterre, jobbra a végpont 
felé eső szilárd burkolatú járda. A dohányzási korlátozással érintett üzemi területek 
dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.  


