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1. Általános előírások 

 

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

Állomás fekvése:  
Somogymeggyes megálló-rakodóhely a 35-ös számú Kaposvár - Siófok egy 
vágányú, nem villamosított mellékvonalon Mernye (199+21-209+22) és Tab 
(686+47-694+54) állomások között az 570+70 sz. és az 578+00 sz. szelvények 
közötti területen fekszik. A jelzők egyben térközjelzők is, külön előjelzővel 
rendelkező alakjelzők. A megálló-rakodóhely Siófok Állomásfőnökséghez csatolt 
szolgálati hely. Vonatjelentő őrhely. 
 

Szomszédos állomások:  
Tab (686+47 – 694+54) – Mernye (199+91 – 209+22) 
 
Nyíltvonali szolgálati helyei: 
Tab és Somogymeggyes között: 
Kapoly (630+76-631+50) személyzet nélküli megálló-rakodóhely,  
Somogymeggyes és Mernye között: 
Karád (489+90-500+52) megálló-rakodóhely (vonatjelentő térköz),  
Andocs mh.(453+40-459+90) 
Bonnya mh. (408+95-409+50),  
Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely, (357+29-368+31) 
Felsőmocsolád személyzet nélküli állomás (256+33-265+99). 
 

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig: 
Mernye - Tab között 

 legnagyobb lejtés:  15,0 ‰ (306+69 – 354+37) 
 legnagyobb emelkedés: 18,0 ‰ (506+00 – 507+20) 
 
Az 5 ‰, vagy annál nagyobb értékű adatok részletezve: 

Szelvényszám Lejtési viszony típusa Érték (‰) 
201+55 – 201+05 lejtés 8,0 
217+05 – 222+60 emelkedés 8,0 
237+55 – 241+55 emelkedés 6,0 
245+06 – 249+05 lejtés 5,5 
251+05 – 259+15 emelkedés 10,0 
266+81 – 304+68 emelkedés 15,0 
306+69 – 354+37 lejtés 15,0 
355+17 – 357+67 lejtés 5,6 
367+87 – 372+97 lejtés 6,0 
384+02 – 390+02 lejtés 6,7 
401+02 – 407+02 lejtés 8,0 
457+50 – 461+00 emelkedés 5,3 
472+50 – 475+00 emelkedés 8,5 
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498+40 – 500+40 lejtés 7,9 
500+40 – 503+00 lejtés 7,0 
506+00 – 507+20 emelkedés 18,0 
507+20 – 508+00 emelkedés 12,9 
805+00 – 511+50 emelkedés 16,0 
511+50 – 518+00 emelkedés 15,0 
518+00 – 519+50 emelkedés 11,0 
521+25 – 523+50 emelkedés 14,0 
523+50 – 531+00 emelkedés 15,0 
531+00 – 533+26 emelkedés 18,0 
533+26 – 538+50 emelkedés 15,0 
538+50 – 540+00 emelkedés 16,0 
540+00 – 541+00 emelkedés 6,0 
545+25 – 546+50 lejtés 7,0 
552+75 – 556+00 emelkedés 13,0 
559+50 – 564+00 emelkedés 14,5 
564+00 – 567+50 emelkedés 13,0 
567+50 – 570+90 emelkedés 15,0 
574+50 – 578+00 emelkedés 16,4 
578+00 – 579+00 emelkedés 8,0 
580+75 – 588+50 lejtés 15,0 
588+50 – 595+50 lejtés 14,6 
595+50 – 602+00 lejtés 14,4 
602+00 – 603+50 lejtés 12,0 
603+50 – 607+00 lejtés 14,0 
608+80 – 610+50 lejtés 7,6 
610+50 – 615+00 lejtés 9,5 
615+00 – 617+50 lejtés 6,6 
617+50 – 621+00 lejtés 5,0 
622+00 – 624+50 lejtés 6,4 
625+50 – 627+75 lejtés 6,2 
633+50 – 636+25 lejtés 7,7 
647+50 – 658+50 lejtés 6,7 
668+50 – 670+00 lejtés 6,2 
670+00 – 674+00 lejtés 5,5 
682+00 – 685+00 lejtés 5,0 

 
A megálló-rakodóhelyen üzemelő biztosítóberendezés típusa: 
A megálló-rakodóhelyen kulcsazonosító biztosító berendezés működik. A 
biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó tudnivalókat a Kezelési szabályzat 
tartalmazza. 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 
Forgalmi: 
- forgalmi iroda 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. 
Tab – Mernye állomások között vonatjelentő őri (Karád, Somogymeggyes) 
közlekedési rend van érvényben. Vonat befolyásoló berendezés nincs kiépítve. 
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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. 
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TAF-TSI azonosító Hozzáférés Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 
I. Mellékvágány/rakodóvágány 112  2,8 0 nincs 2 1 55-08326-01-1 nyílt  

II. 
Vonatfogadó/indító, 
nyíltvonali vágány 

128  2,8 0 nincs 2 1 55-08326-01-2 nyílt  
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A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányszámot nem kell előjegyezni. 

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

Utasperon 
elhelyezkedése 

Hossza Szélessége Burkolat Magassága Elnevezése 

I. – II. sz. vágány 
között 

573-573+50 sz. 
szelvények 

50 m 150 cm murva Sk+00 utasperon 

I. – II. sz. vágány 
között 

573+50-574 sz. 
szelvények 

50 m 150 cm murva Sk+15 utasperon 

A vágányok megközelítése a szintbeli átjárókon lehetséges. 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 
vonatkozó rövid leírás. 
Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint. 

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. 
 

Kezdőpont felől 

Jele, 
száma 

Típusa, 
rendeltetése 

Helye, 
érvényessége 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvény-
szám 

Kiegészítő jelzések 

Af alak fedezőjelző Mernye felől jobb 570+70 - 
AfEj alakelőjelző Mernye felől jobb 566+30 - 

Végpont felől 

Bf alak fedezőjelző Tab felől jobb 578+00 - 
BfEj alakelőjelző Tab felöl jobb 582+00 - 

A jelzők alakjelzők, fényvisszaverő fóliával ellátottak. 
 
Jelzőeszközök tárolási helye 
Forgalmi iroda: 

 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására  
 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához). 
 1db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa) 
 1 db sárga színű jelzőzászló 
 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa 

Kéziraktárban: 
 2 db kitűzhető Megállj jelző, 
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 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője, 

Egyéb jelzők:  
 Biztonsági határjelző, valamennyi váltónál. 
 A fedezőjelzőkön belül 50 méterre TH (Tolatási Határjelző) van 

kitűzve; az „Af” fedező jelzőn belül a 571+20sz. szelvényben, a „Bf” 
fedező jelzőn belül a 577+50 sz. szelvényben. 

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. 
A megálló-rakodóhely biztosított váltói a páros oldalon 2. számmal, a páratlan 
oldalon 1. számmal vannak megjelölve. Egyenes állásban állandóan lezárt, a 
hozzájuk tartozó VS2, illetve VS1 sz. vágányzáró sorompókkal ellenőrzőzáras 
függésben lévő váltók. A váltójelzők forgólemezesek, fényvisszaverő fóliával 
vannak ellátva. 

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, 
helye. 
Somogymeggyes megálló-rakodóhely I. sz. vágányának mindkét végén vágányzáró 
sorompó van felszerelve, amelyek kulcsos függésben vannak a hozzájuk tartozó 
váltókkal.  
Vágányzáró 

sorompó 
Szelvény 

szám 
Szerkezeti függésben lévő 

váltók 
Működésük 

VS1 572+94 1. sz. váltó helyszíni állítású 
VS2 574+06 2. sz. váltó helyszíni állítású 

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. 

Értekező berendezések: 
 
Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva: 

 Tab forgalmi iroda (- . . .) 
 Somogymeggyes (- .) 
 Karád (. - ) 
 Kisbárapáti (- . .) 
 Felsőmocsolád (. . . -) 
 Mernye (. - .) 

 
Országos közcélú távhívó, melynek a hívószáma: 84/370-148 
A beszélgetések egyik irányba sem kerülnek rögzítésre.   
IP telefon: 05/31-23 
Központi segélyhívó: 112 
Az érdekelt forgalmi vonalirányítóval Tab forgalmi szolgálattevő útján tartja a 
kapcsolatot. 
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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. 
Felvételi épület előtti utastér világítás  

 1. számú váltókörzet,   
 2. számú váltókörzet,  
 2. számú váltótól a bejárati jelzőig tolatási padka világítás. 

Valamennyi körzet világítása kézi kapcsolókkal történhet, melyet a szolgálatban 
lévő vonatjelentő őr kezel. A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét a 
11 sz. melléklet tartalmazza. 

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 
Az állomáson nincs hangos utastájékoztatásra alkalmas berendezés. 

1.9.1. Szolgálati hely típusa. 
- Egyéb állomás 

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 állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc. 

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 megelőzően mikor szabad hangos 
utastájékoztatást adni. 
Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.  

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási 
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 
Az állomáson elszenvedett késésről, későbbi indulásról a vezető jegyvizsgálót a 
forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevő tájékoztatni. 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, 
pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 
Az utazóközönség tájékoztatására Érkező - Induló vonatok jegyzékét a forgalmi 
üzemmérnök készíti, és kézbesíti. A székhelyállomásra érkezett menetrend 
változásra figyelmeztető felhívások állomásra történő kézbesítése a vonalpostán 
keresztül történik. Kihelyezésük a vonatjelentő őr feladata. A fali és utasjogi 
hirdetmények biztosítása a MÁV-START Zrt. feladata, kihelyezése a vonatjelentő 
őr feladata. 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 
A váróteremben kihelyezett – fent felsorolt – utastájékoztató hirdetmények 
ellenőrzése, karbantartása (esetleges eltávolítása, cseréje) a vonatjelentő őr feladata. 
Az ellenőrzést szolgálatátvételt követően kell elvégezni, hiányosság esetén a 
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Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni, és erről értesíteni 
kell az állomásfőnököt vagy forgalmi koordinátort.  
A forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett 
hirdetmények aktualitásáról, hiánypótlásukról intézkedni. 
Amennyiben tartalék hirdetmény nem áll rendelkezésre, a pótlást Tab állomás 
forgalmi szolgálattevője útján haladéktalanul el kell végezni. 

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges 
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. 
A Parancskönyv tárolási helye. 
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 VU mellékletét képező gyűjtemények, 
egyéb nyilvántartások a vonatjelentő őri irodában találhatók. A jegyzőkönyvek, 
dokumentumok dossziéban összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. 

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. 
Foglalkozás-egészségügyi orvos székhelye: Kaposvár.  : 05/31-48 
Háziorvos székhelye: Tab Kossuth L. u. 60.   : 84/525-204 
Kórház Siófok Semmelweis u. 1.     : 84/ 501-700 
Alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboza vonatjelentő őri irodában asztal 
fiókjában megtalálható. 
Elsősegély nyújtásra kiképzettek névjegyzéke a vonatjelentő őri irodában 
kifüggesztve. 

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. 

- Városi Rendőrkapitányság: Siófok Sió u 12/20. : 84/519-150, 107 
- Rendőrőrs: Tab, Kossuth L. u. 35. : 84/320-107 
- Mentőállomás: Tab, Kossuth L. u. 107. : 84/320-220, 104 
- Tűzoltóság: Tab, Kossuth L. u. 148/a. : 84/320-478, 105 
- Önkormányzat: Somogymeggyes, Akácfa u. 4. : 84/370-102 
- Körzeti Állatorvos: Tab, Óvoda u. : 84/313-914 
- Városi Tisztiorvosi Hivatal Siófok:  
 Siófok, Koch R. u. 11. : 84/311-699 

- MÁV Zrt. Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft Pécsi Területi Központ 
kirendeltségei:  : 05/42-58, : 05/65-11 

Polgárőrség nem működik a településen. 

Vadásztársaságok:  
- Daránypuszta – Kapoly (keleti oldal) 

SEFAG Zrt, VT., Jakus László : 84/545-945 
- Daránypuszta – Tab (nyugati oldal) 

Tengődi Vadásztársaság, Nagy Endre : 30/348-04-77 
- Tab – Kapoly (nyugati oldal) 
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HUBERTUS VT. Pap Ferenc : 84/317-623 
- Kapoly – Karád 

Kossuth VT. Raffai József : 84/370-215 
 
Központi segélyhívó szám: 112. 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 
Kijelölt dohányzóhely a felvételi épület végpont felőli oldalán, a kút mellett 
található, piktogrammal ellátva. 
A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó 
piktogrammal ellátottak.  


