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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. 
Somogyvár megálló-rakodóhely a 36. sz. Kaposvár – Fonyód nem villamosított, egy 
vágányú mellékvonal 324+14 és 336+77 sz. szelvények között fekvő nyíltvonali 
szolgálati helye. A megálló-rakodóhely Lengyeltóti Állomásfőnökséghez tartozik és 
a Forgalmi csomóponti főnökség Kaposvár felügyeli. 

Szomszédos állomások 

Kezdőpont felől 

- Osztopán 248+58 - 260+71 számú szelvények között. 

Végpont felől 

- Lengyeltóti 419+95 és 430+97 számú szelvények között. 

Nyíltvonali szolgálati helyek az állomásközben 

Osztopán – Lengyeltóti állomások között: 

- Pamuk megállóhely 300+28 – 301+18 számú szelvények között. 
- Öreglak megállóhely 365+00 – 367+50 számú szelvények között. 
- Tatárvár megállóhely 398+12 – 399+02 számú szelvények között. 

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig 

- Legnagyobb esés Osztopán – Lengyeltóti állomások között 6,27 ‰. 
- Legnagyobb emelkedés Osztopán – Lengyeltóti állomások között a 314+00 –

316+00 szelvények között van 3,6 ‰. 
 

Állomásköz Szelvényszám 
Emelkedés 

(‰) 
Esés 
(‰) 

Osztopán – Lengyeltóti 

264+65 – 269+50  6,27 
312+00 – 314+00  5,08 
360+00 – 362+00  6,0 
362+00 – 364+00  5,2 
384+00 – 386+50  5,8 

 
 

Az állomáson üzemelő berendezés típusa  

Váltózárkulcs- azonosító berendezés van üzemben. A berendezés leírását és 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették. 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 
Forgalmi jellegű: 

Felvételi épület: 

- volt állomásfőnöki iroda, 
- forgalmi iroda 
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Külön épületben: 

- II. sz. szolgálati hely 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, 
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási 
rendszer. 
Osztopán – Lengyeltóti állomások között: 

Vonatjelentőőri térközi közlekedési rend van érvényben.  
Somogyvár megálló-rakodóhelyen Vonatjelentőőri szolgálat van. 
Vonatbefolyásolásra 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. 
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azonosító 
Hozzáférés Megjegyzés 

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

I. 

nyíltvonali 
vágány/ 

vonat fogadó-
indító 

589 - - - nincs 2 1 55-08474-01-1 nyílt  

II. 
mellékvágány/ 

tároló 
589 - - - nincs 2 1 55-08474-01-2 nyílt  

III. 
Saját célú 
vágány/ 
csonka 

167 - - - nincs - 4 
55-08474-02-

SEFAG 
nem nyílt  

 

A megálló rakodóhely vágányain a végpont felé: 

- 325+50 - 329+00 sz. szelvények között 1,21‰ esés, 
- 329+00 - 333+85 sz. szelvények között 2,37‰ esés,  
- 333+85-től 0,21‰ emelkedő van. 

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

Utasperon  
elhelyezkedése 

szélessége Hossza Burkolat Magassága Elnevezése 

I. sz. vágány 
mellett 

1,95 m 250 m térkő sk+55 utasperon 

Az utasok részére kijelölt peron megközelítése a felvételi épület és a P+R parkoló 
közötti térkő burkolatú úton keresztül lehetséges. 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, 
berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 
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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. 

Helyhezkötött jelzők 

Kezdőpont felől 

Jele, 
száma 

Típusa, 
rendeltetése 

Helye, 
érvényessége 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvény-
szám 

Kiegészítő jelzések 

AfEj 
fény fedező jelző 

előjelzője 
- jobb 316+94 - 

Af Fény fedező jelző - jobb 342+14 - 

Végpont felől 

Bf fény fedező jelző - jobb 336+77 - 

BfEj 
fény fedező jelző 

előjelzője 
- jobb 344+95 - 

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:  

A sajátcélú vágány végén vágányzáró-jelző került elhelyezésre. 

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása 

Forgalmi iroda: 

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,  
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához), 
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre 

változtatható, 
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához). 

Kézi raktár: 

- 2 db kitűzhető (Megállj jelző) 
- 2 db kitűzhető (Megállj jelző előjelzője) 
- 1 db vállmagasságú állvány. 

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. 
Kezdőpont felől: 

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, nem biztosított váltók: 2, 4,  

Végpont felől: 

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, nem biztosított váltó: 1,  
 
A váltók forgólapos váltójelző készülékkel és fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.  
A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek. 
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1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, 
helye. 
A III. sz. vágányon a végpont felől az oldalvédelem biztosítására VS2 sz. 
vágányzáró sorompó van felszerelve, mely függésben van a 4. sz. helyszíni állítású 
váltóval. A VS2 kulcsa a forgalmi iroda Váltózárkulcs - azonosító berendezésében 
van őrizve. 
A III. sz. csonkavágány földkúpban végződik. 

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 távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei: 

Lengyeltóti - Osztopán állomások között: 

- Lengyeltóti forgalmi iroda:     
- Lengyeltóti II. szolgálati hely:    
- Somogyvár mrh:       
- Osztopán I. őrhely:    
- Osztopán forgalmi iroda:        
CB rendszerű számtárcsás összeköttetés: 

- forgalmi iroda 05/55-72 (vezetékes illetve mobil hálózatból: 06-1/515-55-72) 

T-MOBIL összeköttetés: 30/325-6093 

Hangrögzítő berendezés: 

A forgalmi irodába rendszeresített 30/325-6093 hívószámú mobiltelefonon történő 
beszélgetéseket hangrögzítő rögzíti. A hangrögzítő berendezés üzemképes 
állapotának ellenőrzése a beszélgetés közben időszakonként hallható bipton jelzéssel 
történik.  

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 

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek. A 
térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza. 
A felvételi épületben található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában 
kialakított kapcsolótáblán találhatók, kezelését a vonatjelentőőr végzi. 
- felvételi épület előtti terület és a peron, 
- rakodó, 
- II. sz. váltókörzet. 
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1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 

1.9.1. Szolgálati hely típusa. 
„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység 
pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint 
egyéb szolgálati hely kategóriába tartozik. 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 
A megálló rakodóhelyen utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön 
körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon történő 
élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség megfelelő módon 
való tájékoztatásáért a szolgálatot teljesítő vonatjelentőőr a felelős. 

- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli 
eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, 
milyen módon szerez információt. 
A vonatjelentőőr Lengyeltóti, illetve Osztopán állomás forgalmi szolgálattevőjé-
től kap információt a vonatkésésekről. 
Rendkivüli eseményekről a vonatjelentőőr Lengyeltóti, illetve Osztopán állomás 
forgalmi szolgálattevőjétől, illetve a vonatszemélyzettől kap információt. Ezen 
információk közlése elsősorban telefonon történik.  

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. 
Somogyvár megálló rakodóhelyen az utasperon megközelítésének időnormatívája 
egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve. 

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a 
bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására 
vonatkozó előírások. 
Amennyiben a vonatjelentőőr 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, 
köteles a késésről, a vonat közlekedési adatairól, az utasokat közvetlen módon 
történő élőszavas utastájékoztatás formájában tájékoztatni. 

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási 
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 
A vonatjelentőőr a helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak 
okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, Lengyeltóti illetve Osztopán 
állomás forgalmi szolgálattevőjét, akik értesítik a forgalmi vonalirányítót. 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, 
pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 
A megálló rakodóhelyen az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi 
jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra 
figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban, ki kell helyezni a váróteremben levő 
fali tárolóba. A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetmények 
kihelyezése, az érvényét vesztett hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő 
vonatjelentőőr feladata. 
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A vágányzári menetrendváltozás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap 
Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a 
„VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat 
tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltozásra figyelmeztető 
felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell 
eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem 
változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az 
érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltozás érvényességének 
utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.) 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 
A vonatjelentőőr a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális 
utastájékoztatási hirdetmények rendelkezésre állnak-e a megálló rakodóhely 
várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában 
tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles. A pótlást haladéktalanul 
el kell végezni. 
Hasonlóan kell eljárni amennyiben a vonatjelentőőr részére jelzés érkezik, illetve 
észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató 
hirdetmény hiányos, sérült, vagy hiányzik. 

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához 
szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek 
listája, elérhetősége. Parancskönyv tárolási helye. 
A vonatjelentő őri tevékenység ellátásához szükséges a forgalmi irodában tartandó 
állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. 
Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, egyéb 
nyilvántartások, valamint a parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda, 
íróasztalának fiókszekrénye. 

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 db mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda 
1 db Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda 
 

Foglalkozás- 
egészségügyi orvos: 

Kaposvár, Szántó u. 13. Telefon: 
05/31-48 
06-1/515-31-48 
82/313-075 

Házi orvos: 
Somogyvár, 
Kossuth Lajos u. 77. 

Telefon: 85/340-094 

Orvosi Ügyelet Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. Telefon: 85/550-013 

Városi Kórház Marcali, Széchenyi utca 17/21. Telefon: 82/501-300 
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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. 

Központi segélyhívó - Telefon: 112 
Rendőrkapitányság: Fonyód, Vitorlás u. 2. Telefon: 85/560-990 
 Ügyelet: Telefon: 107 

Rendőrség: Lengyeltóti Bem u. 7. Telefon: 85/530-104 

Mentők: Fonyód, József Attila utca 39/a. Telefon: 85/705-360 

 Ügyelet Telefon: 104 
Tűzoltóság: Marcali, Templom u. 2. Telefon: 85/515-280 
 Ügyelet Telefon: 105 

Polgárőrség Torma Sándor Telefon: 30/396-8796 

Somogy megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Kaposvár Somssich Pál u. 7. Telefon: 
82/528-990 
82/429-938 

Polgármesteri Hivatal: Somogyvár, Kaposvári út 2. Telefon: 
85/540-014, 
85/540-013 

BIF Területi 
Vasútbiztonság, 
Vasútőr diszpécser  

Dombóvár Telefon 
05/65-11, 
05/65-15 
30/922-6530 

Vadásztársaságok:  
Lengyeltóti és környéke 
„Trófea” 
Vadásztársaság 

8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 
17. 

Telefon: 06-30/3832263 

Somogyvár és Környéke 
Földtulajdonosok 
Vadásztársasága 

8698 Somogyvár, Május 1 u. 
22. 

Telefon: 06-30/2024759 

Pelöcerdei 
Vadásztársaság 

7444 Osztopán, Központi major 
0159/1 hrsz. 

Telefon: 06-30/2024759 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 
A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület közút felöli oldalán. A dohányzási 
korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal 
ellátottak.  
 


