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.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi,
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
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.
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55)
burkolata.
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid 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.
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.
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása,
helye.
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.
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.
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.
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.
1.9.1. Szolgálati hely típusa.
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.
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.
1.9.5. 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 mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának
figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó
vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.
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1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye
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.
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.
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység
végrehajtásának helyi szabályozása.
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre
vonatkozó részletes helyi szabályozással.
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén
követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az
útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati
helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes
munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint
nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi
előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás
módja.
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, a csak tolatás részére váltót állító
váltókezelők kijelölése.
2.17. Váltógondozás
2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése.
2.17.2. A váltók gondozásra kötelezettek kijelölése.
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy
a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés
használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartozódási helye nem
a forgalmi irodába vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.
2.20. A vágányút beállításhoz szükséges idők vágányutankénti meghatározása,
valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításhoz
szükséges idők meghatározása vágányutanként.
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2.21. A vágányút ellenőrzése
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és
ellenőrzések alkalmával.
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.
2.24. A váltók állítása.
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban
található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának
szabályozása.
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és
felsorolása.
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt
szolgálati helyek felsorolása.
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti
felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási
helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő a hagyományostól eltérő
csúcssín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.
2.28. Váltóellenőrzés.
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó
(második dolgozó) meghatározása.
2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvényszáma, sorompók jele, száma kezelő
szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat
keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely,
szelvényszáma.
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a
vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.
2.34. A tolatás engedélyezése.
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére
vonatkozó előírások.
2.35. Tolatásvezető kijelölése
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító
személy kijelölése.
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények
esetén.
2.36. Átállás, összetolás.
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű
tolatások szabályozása.
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok,
mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó
előírások.
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és
szalasztási korlátozások.
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2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes
helyi szabályozása.
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.
2.47.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának,
visszavételének helyi szabályozása.
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért,
használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására
vonatkozó előírások.
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt
hely, használhatóságuk ellenőrzésért felelős személy kijelölése.
2.48. Járműkapcsolások
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára,
illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.
2.49. Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség.
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozódási kötelezettség helyi
szabályozása.
2.50. Engedélykérés -adás.
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására
felhatalmazott dolgozók kijelölése.
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt
dolgozók felsorolása.
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és
kézbesítésre jogosultak meghatározása.
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.
2.54.1. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása
akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely a váltókezelők
részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények
továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkező szakaszra
(szakaszokra) vonatkozó korlátozások.
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem
vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.
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.
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a
rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére
vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.
Az állomáson rakodást kizárólag a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet.
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb)
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kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.
5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok
meghatározása.
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a
rögzítése történik.
5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely
kijelölése.
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz
szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságnak megfelelő kódok, ezek
alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási
szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos
helyi szabályozás.
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.
5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.
5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti
teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges
szabályozások.
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzése, átadása-átvételére, vonatkozó helyi előírások
szabályozása
6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási
helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások
szabályozása.
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.
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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.
Mezőfalva állomás Pusztaszabolcs-Paks 42. sz. mellékvonalon, mely egyvágányú
Dunaújvárostól Paks állomásig nem villamosított pálya és Dunaújváros - Rétszilas 43. sz.
mellékvonalon mely egyvágányú nem villamosított pálya a 376+73-366+00 sz. szelvények
által határolt területen helyezkedik el, mint középállomás
Szomszédos állomások:
A 42 sz. vonalon:
Kezdőpont felöl:
Dunaújváros állomás.
Végpont felöl:
Dunaföldvár állomás.
A 43 sz. vonalon:
Kezdőpont felöl:
Dunaújváros állomás.
Végpont felöl:
Rétszilas állomás.
Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvényszámai
A 42 sz. vonalon:
Szolgálati helyek
Távolság
Dunaújváros állomás

16,7 km

Újvenyim mh.

6,2

Mezőfalva elágazás

1,8 km

Előszállás Mrh.

7,7 km

I. sz. Sajátcélú Vasúti pályahálózat
kiágazás személyzet nélküli

11,7 km

Dunaföldvár állomás

16,7 km

A 43 sz vonalon:
Szolgálati helyek

Távolság

Mezőfalva elágazás

1,8 km

Nagykarácsony felső mh.

4,8 km

Nagykarácsony mh.

7,3 km

Alap mh.

16,2 km

Rétszilas alsó mh.

17,8 km

Rétszilas állomás

21,6 km
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Elhelyezkedés
259+08-276+45 szelvények
között
319 szelvény
400+24-404+65 szelvények
között
469+85-482+79 szelvények
között
498+80-501+37 szelvények
között
540+79-556+24 szelvények
között
Elhelyezkedés
20+30–17+55
szelvények között
48+00–50+00
szelvények között
72+00–74+00
szelvények között
158+00–160+00
szelvények között
174+67–176+67
szelvények között
202+99-901+00
szelvények között

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig
Állomásköz

Szelvénytől-szelvényig

Mezőfalva-Dunaújváros

377-369
352-350
348-337
332-323
320-317
317-315
315-305
305-296
296-292
292-287
287-283
Mezőfalva388-405
Dunaföldvár
446-450
490-499
534-536
Mezőfalva-Rétszilas
6-20
31-35
35-37
37-48
50-63
73-79
99-106
106-138
138-146
146-148
148-151
Az állomáson váltózár kulcsazonosító berendezés üzemel.

Emelkedés
o
/oo,
5,2

esés
o
/oo,
6,9
7

8,6
6,4
5,9
7,2
6,4
7,5
6,4
5,5
6,9
6
7,8
7,0
7
6,2
7,6
6,9
6,7
5,3
6,8
7,1
6,7
7.7
6,5

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.



Forgalmi iroda
I., és II. sz. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
Viszonylat

Közlekedési rend

Térközr
endszer

Ellenmenet- és
utolérést kizáró
berendezés
nincs
nincs
nincs

(térközi,

Vonatbefolyásolási
rendszer
nincs
nincs
nincs

Mezőfalva-Dunaföldvár állomástávolságú
nincs
Mezőfalva-Rétszilas
állomástávolságú
nincs
Mezőfalva-Dunaújváros állomástávolságú
nincs
Mezőfalva–Rétszilas állomások között:
Állomástávolságú közlekedés, azonban jól működő foglaltság-ellenőrzés esetén Mezőfalva
állomásról Rétszilas állomásra indított elől haladó vonat után követő vonat indítható
Dunaföldvár állomásra, ha az elől haladó vonat Mezőfalva elágazás váltóján áthaladt és a
8

Mezőfalva – Mezőfalva elágazás vonalszakasz szabad állapotáról a berendezésről meg lehet
győződni.
Mezőfalva–Dunaföldvár állomások között:
Állomástávolságú közlekedés, azonban jól működő foglaltság-ellenőrzés esetén Mezőfalva
állomásról Dunaföldvár állomásra indított elől haladó vonat után követő vonat indítható
Rétszilas állomásra, ha az elől haladó vonat Mezőfalva elágazás váltóján áthaladt és a
Mezőfalva – Mezőfalva elágazás vonalszakasz szabad állapotáról a berendezésről meg lehet
győződni.
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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.

Csonka

rakodó

02.
03.
04.

3
691

4

721
771

5

6
2,5
2,5
2,5
2,5

711
631

2,5
141

2,5

Határoló kitérő
végpont felől

05.

2
rakodó
vonat
fogadásra/indításra
átmenő fővágány
vonat
fogadásra/indításra
tároló

Határoló kitérő
kezdőpont felől

1
01.

Rendeltetése

Vonatbefolyásolás
típusa

Vágány
neve

Használható
hossza kezdőpont
felé [m]
Használható
hossza végpont
felé [m]
Lejtviszony
kezdőpont felé
[‰]
Lejtviszony
végpont felé [‰]

Vágányok számozása rendeltetése, hossza:

TAF-TSI
azonosító

7
nincs

8
4

9
7

10
55-06536-01-1

nincs

4

3

nincs

6

5

55-06536-01-2
55-06536-01-3

nincs

8

9

55-06536-01-4

nincs

8

9

nincs

-

7

55-06536-01-5
55-06536-01CSONKA

Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok arab számmal vezető nullával kell előjegyezni.
.
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Vágány
besorolása

Hozzáférés

Megjegyzés

11
K

12
nyílt

13

D
F
F
K
K

nyílt
nyílt
nyílt

kizárva

nyílt

kizárva

nyílt

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata.
Vágányszám

Peron hossza

02, 03

186 méter

Peron
Peronburkolat
szélesség (m)
1,8
salak

Sínkorona
feletti magasság
sk+0

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
Vázlatos helyszínrajzott az 1. számú melléklet tartalmazza.
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.
Dunaújváros állomás felől-felé helyhez kötött jelzők
Jelző neve
A
AEj

Menetirány oldala
Jobb
Jobb

Szelvényszáma
376+73
366+00

Karok száma
egy
egy

Rendeltetése
bejárati jelző
bejárati jelző előjelzője

Dunaföldvár, Rétszilas állomás felöl-felé helyhez kötött jelzők
Jelző neve Menetirány oldala
Szelvényszáma Karok száma
Rendeltetése
B
Jobb
388+67
egy
bejárati jelző
BEj
Jobb
398+67
egy
bejárati jelző előjelzője
Egyéb jelzők:
Tolatási határjelző a bejárati jelzőkön belül 50 méterre.
Figyelmeztető jelek:
Az 1.6.4. pontban feltüntetett oldalrakodó az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető
jellel van megjelölve.
Figyelmeztető jelek:
Neve
Űrszelvénybe nyúló
létesítmény

Vágány

Hely

01 vágány

oldalrakodó

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása
Forgalmi iroda
1 db nappali vonatindító
jelzőeszköz
1 db fehér fényű kézi
jelző-lámpa,
amelynek
fehér fénye zöld színűre
változtatható

I. váltókezelői őrhely
1 db zöld színű kézi
jelzőtárcsa a „Szabad az
elhaladás!” jelzés adására
1 db sárga színű jelzőzászló
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II. sz. váltókezelői őrhely
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa
a „Szabad az elhaladás!” jelzés
adására
1 db sárga színű jelzőzászló

1 db kitűzhető „Megállj”
jelző
1 db kitűzhető „Megállj
jelző előjelzője”

1 db kitűzhető „Megállj” jelző
1 db kitűzhető „Megállj jelző
előjelzője”

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.
II. Váltókezelői őrhely
Váltó
Csúcssín rögzítő
Állítókészülék
száma
szerkezet
2
4
6
8

helyszíni
állítású
helyszíni
állítású
helyszíni
állítású
helyszíni
állítású

Lezárható

Biztosítási mód

Váltójelző
típusa

kampózáras

igen

igen

forgólapos

kampózáras

kitérő
irányban

igen

forgólapos

kampózáras

igen

igen

ábralemezes

forgalomból kizárva

I. Váltókezelői őrhely
Váltó
Állítókészülék
száma

Csúcssín rögzítő
szerkezet

Lezárható

Biztosítási mód

helyszíni
kampózáras
igen
igen
állítású
helyszíni
3
kampózáras
igen
kitérő irányban
állítású
helyszíni
5
kampózáras
igen
igen
állítású
helyszíni
7
kampózáras
igen
kitérő irányban
állítású
helyszíni
9
forgalomból kizárva
állítású
Az állomáson valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.
Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.
1

Váltójelző
típusa
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.
A csonka vágányon található a VS3 vágányzáró sorompó, mely a 7. sz. váltóval van szerkezeti
függésben, a vágány végén ütközőbakban végződik. Az 01. sz. vágányon található a KS1
kisiklasztó saru, mely a 3. sz. váltóval van szerkezeti függésben
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.
Az 01. sz. vágány mellett az oldalrakodó az űrszelvénybe nyúlik.
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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.
Szelektív hívású állomásközi távbeszélő: be van kapcsolva:
1, Dunaföldvár felé:
Dunaföldvár forgalmi iroda:
411, II. sz. őrhely 412,
Előszállás:
311
Mezőfalva: forg. iroda:
211, I. sz. őrhely 212
Körözvény:
*.
2, Dunaújváros felé:
Mezőfalva: forg. iroda:
231,
Dunaújváros forg. iroda:
131, I őrhely 132,
körözvény
*.
Vonali távbeszélő Mezőfalva-Dunaföldvár állomások között:
Mezőfalva:
25
Rétszilas állomás:
26
körözvény
20
I sz váltókezelői őrhely:
27
II. sz váltókezelői őrhely:
22
Helyi távbeszélő kapcsolat van a forgalmi iroda, valamint az I., sz. váltókezelői szolgálati hely
között.
IP engedélykérő telefon Rétszilas irányában: KÖFI II irányító: 05-18-52, hangrögzítővel
ellátva.
CB távbeszélő készülék. Telefonszám: 05-96-97
Forgalmi vonalirányító felé a 01/11-40
Területi főüzemirányító a 01 17-88 MÁV hálózati CB távbeszélőn.
T-Mobil rádiótelefon melybe be van kapcsolva valamennyi kijelölt készülék.
Telefonszám: 30-565-5584
Dunaújváros-Mezőfalva állomások rendelkező forgalmi szolgálattevő között valamennyi fajta
vasúti telefon el van látva hangrögzítéssel. Ellenőrzése Dunaújváros állomáson van.
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.
Az állomás villamos felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik.
Kapcsolási körzetek:
 Bejárati világítás
 Térvilágítás I.
 Váróterem
 I. sz. váltókezelői őrhely
 II. sz. váltókezelői őrhely
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A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő illetve a váltókezelők feladata.
A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell
venni.
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.
1.9.1. Szolgálati hely típusa.
Az állomáson hangos bemondásra alkalmas készülék illetve vizuális berendezés sincs. A
forgalmi szolgálattevő részéről az utasok tájékoztatása élőszóban történik.
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.
Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs kiépítve.
A vonatok érkezéséről/indulásáról a tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni.
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 érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban
kell elvégezni.
Az utasperon megközelítési időnormája 3 perc.
Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni
kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a tájékoztatást meg kell ismételni. A
tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni.
1.9.5. 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
mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.
Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás esetén különös gondot kell
fordítani az utasvédelem betartására és az utasok figyelmét fel kell hívni a vonattalálkozásra.
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának
figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e
hangos utastájékoztatást adni.
Menetrend szerint áthaladó vonatok esetén a vonat érkezése előtt a peronon tartózkodókat fel
kell szólítani a távozásra, a felvételi épület előtt történő várakozásra.
1.9.10.
Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.
Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható
következményéről, illetve az időközben bekövetkezett váltózásokról a MÁV-START Zrt.
személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet,
haladéktalanul értesíteni.
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái.
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Fali menetrendhirdetmények (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási
hirdetmények kihelyezése és pótlása, a MÁV-START Zrt. feladata.
Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése a forgalmi üzemmérnök, kihelyezése, a
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívásra az Állomási rend kihelyezése, illetve esetleges
pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása az állomásfőnök, vagy az
állomásfőnök által megbízott személy feladata.
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.
Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata, melyet
szolgálatonként egyszer köteles ellenőrizni. Az állomásfőnök ellenőrzései alkalmával köteles
ellenőrizni. Hiányosság esetén a forgalmi szolgálattevő illetve az állomásfőnök köteles
pótlásáról intézkedni.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye
A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek,
Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.
Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:
1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E. 2. sz. Fékutasítás
5.
Helyi dokumentumok:
1. Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.
Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon található meg
(https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx).
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, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, a véralkohol doboz Dunaföldvár
állomás forgalmi iroda.
A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok
felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az
állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban
kell tartani.
Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.
Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.
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Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi
Dunaújváros állomás felvételi
05-97-55
orvos
épületében, rendelési időben
Szent Pantaleon Kórház
Dunaújváros, Korányi Sándor
06-25/550-550
Út 4-6.
Házi orvos:
Dr. Tassy Péter Mezőfalva
25-506-925
Semmelweis Ignác u. 1.Dr.
Ügyeletes orvos:
Nagyvenyim, fő u. 45
25-506-201
Állatorvos:
Állategészségügyi Centrum
20 935 4183
Dunaújváros Béke Körút 3/B
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.
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
megnevezése
címe
telefonszáma
Központi segélyhívó
112
Rendőrség:
Mezőfalva, Ady Endre út
25-244-040
Városi
Dunaújváros, Dózsa György út
25-411-100; 107
rendőrkapitányság:
Mentők
Dunaújváros, Kossuth L. u 1
104, CB: 904, 112
Tűzoltóság:
Dunaújváros, Tűzoltó u. 1
105, 25-510-150
Katasztrófavédelem:
Dunaújváros, Tűzoltó út 1
25-510-150
Polgárőrség:
Mezőfalva, József Nádor u. 19
20-352-8116
Vasútőrök
MÁV Zrt. Biztonsági
06/1-511-4655
Főigazgatósága
1087 Budapest, Könyves Kálmán
körút 54-60.
Polgármesteri hivatal:
Mezőfalva, Fő tér 1
25-244-021
Vadásztársaság:
Mezőfalva, Nagysismánd
70-246-3800
Mezőfalva állomás:
Vezetékes: 25-244-019
Mobil: 30-565-5584
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A felvételi épület mellett, illetve a I és II.
váltókezelői őrhely bejáratától legalább 5 méterre a kijelölt helyen. A dohányzásra kijelölt
hely piktogram kihelyezésével megjelölésre került.
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