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tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, 

telefonszáma ............................................................................................................................ 14 
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása ........................................................... 14 
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások ............ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása ................. Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása .......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása ........... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység 

végrehajtásának helyi szabályozása .............................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása ................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó 

részletes helyi szabályozással ........................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő 

eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra 

vonatkozó helyi előírások szabályozása ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot 

teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és 

hatáskörük elhatárolásával ................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása ........................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint 

nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a 

gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával ....... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás 

módja ....................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése ................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító 

váltókezelők kijelölése ................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.17. Váltógondozás ................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése ................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése ................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a 

tevékenységet mely szakszolgálat végzi ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.18. A váltók szabványos állásának közlése ........................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására .............. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, 

vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői 

szolgálati helyiségben van ............................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, 

valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges 

idők meghatározása vágányutanként ................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.21. A vágányút ellenőrzése .................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása ....................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása .. Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése ................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések 

alkalmával ...................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.24. A váltók állítása ............................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározásaHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása ................ Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

2.26. Állandóan zárva tartandó váltók ................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása ... Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok ......... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek 

felsorolása ..................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az 

alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál .......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású 

váltóknál a berendezés meghibásodása esetén ............................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.32. Jelentés a vágányút beállításáról ................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje

 ....................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés 

használhatatlan ............................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő 

szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi: . Hiba! 

A könyvjelző nem létezik. 
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a 

vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell .....Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

2.34. A tolatás engedélyezése ................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó 

előírások ........................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.35. Tolatásvezető kijelölése ................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy 

kijelölése ........................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek 

elhatárolása ................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén .... Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek. Hiba! 

A könyvjelző nem létezik. 
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása ........................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok 

mozgásának szabályozására vonatkozó előírások ......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások

 ....................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.41. Féksaru alkalmazása ..................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási 

korlátozások ............................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi 

szabályozása ............................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül 

végezhető tolatások helyi szabályozása ................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen .................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi 

szabályozása .................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának 

ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése .................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó 

előírások ........................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, 

használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése ......... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.49. Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség........ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozódási kötelezettség helyi szabályozása

 ....................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.50. Engedélykérés-adás ....................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése ............. Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására 

felhatalmazott dolgozók kijelölése ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról) ...........Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók 

felsorolása ..................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel ............... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és 

kézbesítésre jogosultak meghatározása ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.54. Vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra .............. Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 
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2.54.3.A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés 

szabályozása ........................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken ......... Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja ..... Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon ...... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak 

adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas ................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról 

értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások 

szabályozása ............................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén 

betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások

 ................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása 

szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F 

megjelölés) ............................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló 

közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. 

Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a 

vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi 

kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának 

feltételei ................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozásHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése

 ....................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások ..... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek 

alkalmazása a kiadott rendelkezéseken ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

5.2.2. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi 

szabályozás .................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében ......Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal .. Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.

 ................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások 

szabályozása ............................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási 

helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása ..Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás ... Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

6.6. A szolgálati hely elhagyása (váltókezelő) bármely okból ..........Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 
6.7. Teendők, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan .........Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 
 

 



9 

 

 

ÁVU Mátéházapuszta állomás 2015. 10. 31. 

1. Általános előírások 
 

1.1.Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vo-

nalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felso-

rolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberende-

zés típusa 

 

Állomás fekvése: 

Mátéházapuszta állomás a Bátaszék - Kiskunhalas (154.sz.) egyvágányú vágányú, normál 

nyomtávolságú nem villamosított fővonalon, középállomásként, a 672+53-659+00 sz. szel-

vényben található.  

 

Szomszéd állomások: Baja állomás a 756+76 sz. szelvénytől és Bácsbokod-Bácsborsód állo-

más a 589+10 sz. szelvénytől. 

 

Lejtési viszonyok: 

 

Mátéházapuszta - Baja állomások között: 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés (‰) Esés (‰) 

673+25 682+00 - 6,3 

682+00 696+00 - 6,5 

696+00 700+50 - 6,7 

700+50 704+50 - 5,9 

704+50 707+25 - 5,4 

714+75 718+50 - 6,2 

740+80 752+25 - 6,6 

 

Mátéházapuszta – Bácsbokod-Bácsborsód állomások között: 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés (‰) Esés (‰) 

596+00 588+50 - 6,7 

 

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: 

Az állomás SH rendszerű vágányutas biztosító berendezéssel rendelkezik. 

 

 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása 

 

Forgalmi jellegű: 

 

A felvételi épületben helyezkedik el: 

 Forgalmi iroda 

 Raktár, irattár 

 Szociális helyiségek 

 

Az állomás területén még a forgalom által használt helyiségek a következőek: 

 I. sz. váltókezelői őrhely 

 II. sz. váltókezelői őrhely 
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1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). 

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer 

Baja – Mátéházapuszta állomások között állomástávolságú közlekedés, 

Mátéházapuszta – Bácsbokod-Bácsborsód állomások között állomástávolságú közlekedés van. 

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs. 

Vonatbefolyásolási rendszer Mátéházapuszta állomáson és a szomszéd állomások között 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 

 

Állomási vágányok: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. 
vonatfogadó/in-

dító fővágány 
660   

  nincs 4 3 55-

16683-

01-1 

 

K 

nyílt  

II. átmenő fővágány 660   

  nincs 4 3 55-

16683-

01-2 

 

 

E 

nyílt  

III. 
vonatfogadó/in-

dító fővágány 
720   

  nincs 2 1 55-

16683-

01-3 

 

E 

nyílt  

 

 

Az állomási vágányok lejtviszonyai: 

 

Vágány száma, 

jelölése 

lejtviszony 

 

I. 657+00-662+00. sz. szelvényben 1,7 %- emelkedő, 

662+00-665+25. sz. szelvényben 1,0 %- emelkedő, 

665+25-668+80. sz. szelvényben 1,2 %- lejtő, 

668+80-671+75. sz. szelvényben 0,8 %- lejtő, 

 

II. 

III. 

 

 

Valamennyi fővágány vonat fogadásra/indításra ki van jelölve. 
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A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát vágányút elrendeléskor, külön 

sorban írandó közleményeknél betűvel, szolgálat átadásnál római számmal kell előjegyezni. 

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik. 

 

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55 stb.) bur-

kolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása 

Vágány-

szám 
Hossz Szelvényszám 

Sínkorona feletti 

magasság 

Szélesség 

(méter) 
Burkolat 

II.-III. 300 m 664+50-667+50 Sk30 4,45 térkő 

A peronok megközelíthetőek a peronvég feljáró és átjárón keresztül. 

 

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonat-

kozó rövid leírás 

 

A KITE saját célú vasúti pályahálózatán vannak a KS2/VS2/KS4/VS4 kisiklasztósaruk és vá-

gányzáró sorompók, mely szerkezeti függésben van a 6. sz. váltóval. 

 

1.6.1. Helyhezkötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek 

felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésé-

vel. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása 

darabszám szerint 

 

Állomási helyhez kötött jelzők: 

Jele 

Szel-

vény-

száma 

Megnevezése Helye 

Menetirány  

oldala 

Karok,  

fények  

száma 

Megjegyzés/ 

Kiegészítő 

jelzések 

A 672+53 
Biztosított bejárati 

jelző 

kezdőpont 

felől 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

2 
 

AE

j 
682+67 

Biztosított bejárati 

jelző előjelzője 

kezdőpont 

felől 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

2 
 

B 659+00 
Biztosított bejárati 

jelző 

végpont 

felől 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

2 
 

BEj 646+72 
Biztosított bejárati 

jelző előjelzője 

végpont 

felől 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

2 
 

K1 669+03 
Biztosított kijárati 

jelző 

kezdőpont 

felé 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

1 
 

K2 669+03 
Biztosított kijárati 

jelző 

kezdőpont 

felé 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

1 
 

K3 668+95 
Biztosított kijárati 

jelző 

kezdőpont 

felé 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

1 
 

V1 662+66 
Biztosított kijárati 

jelző 

végpont 

felé 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

1 
 

V2 662+47 
Biztosított kijárati 

jelző 

végpont 

felé 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

1 
 

V3 662+12 
Biztosított kijárati 

jelző 

végpont 

felé 

menetirány szerinti 

jobb oldalon 

1 
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Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek: 

Megnevezés 
Szelvény-

szám 
Helye 

Tolatási határjelző 672+03 Állomás felé 

Tolatási határjelző 658+50 Állomás felé 

Megállás helye-jelző 667+50 I.-II. sz. vágány mellett a peronon 

Megállás helye-jelző 666+00 I.-II. sz. vágány mellett a peronon 

 

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök: 

Forgalmi iroda:  

 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,  

 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható. 

 

I. számú váltókezelői őrhely: 

 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, „Szabad az elhaladás jelzés!”adásához 

 1 db Megállj jelző 

 1 db Megállj jelző előjelzője 

 1 db jelzőzászló, 

 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható. 

 

II. számú váltókezelői őrhely:  

 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, „Szabad az elhaladás jelzés!”adásához 

 1 db Megállj jelző 

 1 db Megállj jelző előjelzője 

 1 db jelzőzászló, 

 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható. 

 2 db piros fényű jelzőlámpa 

 1 db vállmagasságú állvány 

 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához) 

 

1.6.2. A váltók számozása, állítása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van 

váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fény-

visszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsoro-

lása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása 

 

Váltó 

száma 

Biztosítás és állítási 

módja 
Lezárható Váltójelző típusa 

1 
biztosított,  

vonóvezetékes állítású 

Mindkét irányban biztonsági 

betéttel 
forgólapos, fényvisszave-

rős kialakítású 

2 
 biztosított,  

vonóvezetékes állítású 

Mindkét irányban biztonsági 

betéttel 
forgólapos, fényvisszave-

rős kialakítású 

3 
biztosított,  

vonóvezetékes állítású 

Mindkét irányban biztonsági 

betéttel 
forgólapos, fényvisszave-

rős kialakítású 

4 
biztosított,  

vonóvezetékes állítású 

Mindkét irányban biztonsági 

betéttel 
forgólapos, fényvisszave-

rős kialakítású 

5 

biztosított,  

helyszíni állítású,  

kiszögelt 

Egyenes irányba váltózárral 

és biztonsági betéttel  

felszerelt 

ábralemezes, fényvissza-

verős kialakítású 
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6 
biztosított,  

vonóvezetékes állítású 

Mindkét irányban biztonsági 

betéttel 
ábralemezes, fényvissza-

verős kialakítású 

8 

biztosított,  

helyszíni állítású,  

kiszögelt 

Egyenes irányba váltózárral 

és biztonsági betéttel  

felszerelt 

ábralemezes, fényvissza-

verős kialakítású 

 

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve. 

 

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

valamint függősége. 

 

Védelmi berendezések: 

Jele 

Szel-

vény-

szám 

Szerke-

zeti füg-

gés 

Megjegyzés 

KS2/VS2/KS4/VS4  
6 sz. 

váltó 

A KITE saját célú vasúti pályahálózatán vannak. A 

III. számú fővágányt védi. Kulcsa a II. sz.  

váltókezelői őrhelyen a biztosító berendezésében 

van elhelyezve. 

  

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, 

vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós kör-

zethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegé-

szített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói 

elérhetőségek 

 

Értekezési lehetőségek: 

Forgalmi iroda: 

 1 db forgalmi vonalirányítói távbeszélő  

 1 db üzemi CB rendszerű távbeszélő hívószám:06+91-29 

 1 db DPS típusú távbeszélő hívószám: 26 

 1 db állomásközi és helyi forgalmú távbeszélő 

 1 db mobil telefon hívószáma: 06-30/9663307 

 

I. sz. váltókezelői őrhely:         

 1 db helyi forgalmú távbeszélő  

 1 db állomásközi távbeszélő 

 

II. sz. váltókezelői őrhely:          

 1 db helyi forgalmú távbeszélő  

 1 db állomásközi távbeszélő 

 

Távbeszélő hívójelek: 

Mátéházapuszta II. váltókezelői őrhely:         

 Mátéházapuszta forgalmi iroda:      ――  

 Mátéházapuszta I. sz. váltókezelői őrhely:       

 Bácsbokod állomás forgalmi iroda:     ――  

 Bácsbokod II. sz. váltókezelői őrhely:     

 Baja forgalmi iroda:       ―  
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 Baja I. sz. váltókezelői őrhely:       

 

Hangrögzítő berendezés: Mátéházapuszta állomáson hangrögzítő berendezés nincs. 

 

 A szolgálati mobiltelefonba hangrögzítő van beépítve, mely hívás közben kb. 15 má-

sodpercenként ismétlődő "pittyegő" hanggal jelzi a működését. 

 

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok: 

 Forgalmi vonalirányító:       06+12-21 

 Fő üzemirányító:        06+13-33 

 Baja forgalmi iroda:        06+91-13 

 Bácsbokod-Bácsborsód:       06+91-45 

 Call-Center:         01+48-78 

 Területi Funkcionális Felügyelet     06+13-55, 06+17-39  

 

Hangrözitős technológiai célú mobil telefon: 

 Mátéházapuszta       +36-30/966-3307 

 Fő üzemirányító:        +36-30/565-6349 

 Bácsbokod-Bácsborsód:      +36-30/283-3896 

 Baja         +36-30/467-7943 

 Területi Funkcionális Felügyelet:     +36-30/9411 840 

 

Elektronikus elérhetőségek: 

Állomásfőnök: horvath.attila6@mav.hu 

Forgalmi koordinátor: miko.miklos@mav.hu 

Területi főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu 

Forgalmi szolgálattevő:matehazapuszta.rfszt@mav.hu 

Baja forgalmi szolgálattevő: baja.rfszt@mav.hu 

Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi szolgálattevő: bacsbokod-bacsborsod.rfszt@mav.hu 

 

 

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, 

kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és da-

rabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja 

Állomás térvilágítási körzetei: 

Felvételi épület: 

 Felvételi épület külső világítását és a magas peron világítását a forgalmi szolgálattevő 

kezeli. 

II. sz. váltókezelői őrhely: 

 Az őrhely előtti térvilágítást, a sorompó megvilágítását és a szolgálati helyiség külső 

világítását a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli. 

I. sz. váltókezelői őrhely: 

 Az őrhely előtti térvilágítást és a szolgálati helyiség külső világítását az I. sz. őrhely 

váltókezelője kezeli. 
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1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasí-

tások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancs-

könyv tárolási helye 

Az F.1.Utasítás, F.2.Utasítás F.2. Utasítás Függelékei, ÁVU és mellékletei, Vállalkozó vasúti 

társasági megállapodások, Parancskönyv a forgalmi irodában van elhelyezve. Egyéb utasítások, 

rendeletek a forgalmi irodai számítógépen elhelyezett parancsikonok segítségével elektronikus 

formában érhetők el (https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/forgalom/Forgalmi irodai gyűjte-

mények dokumentumai). 

 

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a fog-

lalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást 

biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek 

névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter tárolási helye 

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállaló az állomás létszámában nincs. 

Tárolási helyek: A sebkötöző csomag és alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. 

  

Elérhetőségek: 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 

megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-egészségügyi orvos Baja Deszkás u. 8. 06-79/325-833   

Orvosi ügyelet Baja Pokorny J. u. 6. 06-79/325-000 

Kórház Baja Rókus út. 10. 06-79/422-233.                        

 

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkor-

mányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet 

végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma 

Hivatalok elérhetősége: 

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb 

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások 

megnevezése címe telefonszáma 

Egységes Európai Segélyhívó-

szám 
Budapest, Csokonai utca 3. 112 

Rendőrkapitányság Baja Köztársaság tér 3. 06-79/540-100 107 

Országos Mentőszolgálat Men-

tőállomása 
Baja Pokorny J. u. 6.  06-79/326-230 

Tűzoltóság Baja Tóth K. u. 25. 06-79/424-944 

Katasztrófavédelmi kirendeltség Baja Bajcsy-Zs. E. u. 10 06-79/521-245 

Polgárőrség Baja Árpád u. 8. 06-70/334-6838 

Polgármesteri Hivatal Baja Szentháromság tér 1. 06-79/527-100 

BAJAI Vadásztársaság Baja II. kerület Tanya 68. 06-30/955-4750 

BÁCSBOKODI Vadásztársaság Bácsbokod Széchenyi u. 80. 06-20/951-8566 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása 

Mátéházapuszta állomás felvételi épület utca felőli téren, a kijelölt helyen.  

Váltókezelői őrhelyeknél a kijelölt helyen. 
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