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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 

 

Vaja-Rohod állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonalon a 399+56 – 

411+36 szelvények között fekvő nem villamosított egy vágányú pálya nem biztosított 

középállomása. 

 

Szomszédos állomások: 

Nyírmada állomás 

Baktalórántháza állomás. 

 

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása: 

Vaja-Rohod – Nyírmada állomások között: 

Rákóczitanya megállóhely a 422 - 423 szelvényben található. 

 

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig: 

Baktalórántháza-Vaja-Rohod viszonylatban 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) Emelkedés (‰) Esés (‰) 

349+50 358+50 6,5  

359+80 364+80  6 

366+10 372+35 5,4  

374+23 377+73  6,3 

382+83 388+43 5,1  

 

Az állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel. 

 

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és 

külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása 

 

Az állomás területén egyéb szakág, ill. üzletág nincs. 

 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása 

 

Forgalmi jellegű: 

 Felvételi épületben: 

Forgalmi iroda (forgalmi szolgálattevő) 

 I. sz. váltókezelői szolgálati hely 

 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, 

állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer 
 

 Vaja-Rohod - Nyírmada:  állomástávolságú 

 Nyírmada – Baktalórántháza: állomástávolságú 

 

Az állomásközök egyike sem rendelkezik ellenmenet- és utólérést kizáró berendezéssel 

valamint vonatbefolyásolási rendszerrel. 
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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 

 

 

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal kell előjegyezni. 
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TAF-TSI 

azonosító 

Vágány 

besorolása 
Hozzáférés Megjegyzés 

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

1. vágány 
rakodó-

mellékvágány 
437  0 0  nincs 6 3 55-15719-01-1 K   nyílt   

2. vágány 
vontfogadó/indító 

fővágány 
731  0 0 nincs 4 1 55-15719-01-2 F nyílt 

 

3. vágány 
átmenő fővágány 

(egyvágányú pályán) 
756  0 0 nincs 2 1 55-15719-01-3 F nyílt 
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1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, 

sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása 

 

Az utasok fel- és leszállására kialakított peronszakasz – sk0 – az I és II vágányok között 250 

cm szélességben valamint a II és III. vágányok között 220 cm szélességben és 100 méter 

hosszban került kialakításra. Mindkét peron burkolatlan. Az utasperonok a Lázár Vilmos utca 

felől közelíthetőek meg. 

 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 

vonatkozó rövid leírás 

 

Az állomáshoz – mindkét irányból – egyvágányú pálya csatlakozik, a nyíltvonali szolgálati 

helyen a nyílt pálya vágányán kívül más vágány nincs. Az állomásnak két fővágánya van a 

II. és III. sz. vágányok melyből a III. sz. az átmenő fővágány. Az I. sz. vágány a rakodó 

mellékvágány. A vágányok, váltók, vágányzáró sorompók és jelzők adatait jelen utasítás 1. 

fejezete tartalmazza. Az állomás területén egy útátjáró van, melyek adatait a 2.32 pont 

táblázata tartalmazza. 

Rakodóterület – oldalrakodóval – az I. vágány mellett létesült. 

Az állomás végpont felőli végén helyezkedik el a I. sz. váltókezelői szolgálati hely, a páros 

számú váltókörzetben található a felvételi épület. Egyéb épületek az utas wc és a raktár. 

 

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 

A jelző helye A jelző 

 

Szolgálati hely 

(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 

irány 

oldala 

 

Szelvényszám 

 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 

száma 

 

Rendeltetése 

 

Vaja-Rohod állomás jobb 392+51 AEJ 2 
nem biztosított fény 

bejárati jelző előjelző 

Vaja-Rohod állomás jobb 399+56 A 2 
nem biztosított fény 

bejárati jelző 

 

Végpont felől 

A jelző helye A jelző 

 

Szolgálati hely 

(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 

irány 

oldala 

 

Szelvényszám 

 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 

száma 

 

Rendeltetése 

 

Vaja-Rohod állomás jobb 418+52 BEJ 2 
nem biztosított fény 

bejárati jelző előjelző 

Vaja-Rohod állomás jobb 411+36 B 2 
nem biztosított fény 

bejárati jelző 

Vaja-Rohod állomás jobb 401+47 K 2 fedezőjelző 
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Váltójelzők a kezdőpont felőli oldalon: 

 2 sz. váltó az 401+17 szelvényben 

 4 sz. váltó az 401+49 szelvényben 

 6 sz. váltó az 401+92 szelvényben 

 

Váltójelzők a végpont felőli oldalon: 

 3 sz. váltó az 407+38 szelvényben 

 1 sz. váltó az 411+21 szelvényben 

 

Tolatási határjelzők vannak elhelyezve: 

 Baktalórántháza irányából az 400+06 szelvényben 

 Nyírmada irányából az 410+86 szelvényben 

 

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelek: 

 Az I. sz. vágány mellett létesített oldalrakodón a 403+05 sz. és 403+15 sz. szelvényekben. 

 

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök: 

 Forgalmi iroda: 

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz, 

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható; 

1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására 

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

1 db piros fényű jelzőlámpa 

3 db vörös fényű jelzőlámpa 

2 db sárga fényű jelzőlámpa 

1 db jelzőzászló 

1 db Megállj-jelző 

1 db Megállj-jelző előjelzője 

 

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő egyedül teljesít szolgálatot. Az I. őrhelyhez tartozó 

alábbi jelzőeszközöket ezért a forgalmi irodában kell tárolni (a fenti felsorolás tartalmazza): 

1 db vörös fényű jelzőlámpa 

1 db sárga fényű jelzőlámpa 

 

 I. őrhelyen: 

1 db Megállj-jelző 

1 db 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 

 

Az állomás területén két váltókörzet található: 

Az I. sz. őrhely váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 1, 3. Az 1. sz. váltó 

egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 3-as sz. váltó egyenes irányban zárható le. 

A forgalmi iroda váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 2, 2/1, 4, 6. A 4. sz. váltó 

egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 2-es sz. váltó egyenes irányban zárható le, a 6-os sz. 
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váltó kitérő irányban zárható le. Valamennyi váltó váltójelzője ábralemezes kialakítású és 

fényvisszaverő fóliával ellátott, állandóan zárva tartandó váltó. Az állomáson váltózárkulcs-

azonosító berendezés üzemel ezért így valamennyi váltó nem biztosítottnak minősül. A váltók 

nem rendelkeznek váltófűtő berendezéssel. 

 

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

valamint függősége 

 

I. sz. vágányon: VS1, ami a 3 sz. váltóval van szerkezeti függésben. 

 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása 

 

Az első vágány mellett űrszelvénybe nyúlik az oldalrakodó. 

 

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 

 

Forgalmi iroda: 

 Vonali rádió: Nyíregyháza - Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzetként 

üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű 

közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt. A hangrögzítés 

Nyíregyháza Toldi utcai épületben üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő 

berendezésen történik a 9. csatornán. 

 Nem MÁV tulajdonú vezetékes telefon: hívószáma +36 44/385-284 

 Záhony területi főüzemirányító: +36 1 513 3319 vonatforgalommal összefüggő 

rendelkezések, közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt. 

 

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 

 

Térvilágítási körzetek: 

Az állomáson a térvilágítási kapcsolókat a forgalmi irodából a forgalmi szolgálattevő kezeli a 

Világítási naptárban előírtak szerint, az energiatakarékosságnak, a közbiztonságnak, és a 

vagyonvédelemnek megfelelően. A rakodó területek szakaszolása jól megoldott, ezért a 

forgalmi szolgálattevő köteles gondosan ügyelni arra, hogy csak a szükséges helyiségek és 

területek legyenek ki, illetve megvilágítva a mindenkori üzemviteli és közvagyon védelmi 

szükségleteknek megfelelően. 

Őrhely, raktér kapcsoló: I. vágány melletti rakodóterület valamint az I. sz. őrhely térvilágítása, 

Nyíri vég kapcsoló: II. sz. váltókörzet térvilágítására, 

Peron kapcsoló: az I, II. sz. vágányok között lévő térvilágítási oszlopok kapcsolására, 

Előtető, váró kapcsoló: váróterem és előtető világításának kapcsolására, 

Állomás előtti kapcsoló: forgalmi iroda bejáratának megvilágítására, 

Névtábla kapcsoló: állomás nevének megvilágítására szolgál. 
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1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó 

helyi előírások 

 

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő csak a személyszállító vonatok közlekedésével 

kapcsolatban ad tájékoztatást (időadat, várható késés, zavartatás) az utasok részére. 

Az állomás nem rendelkezik sem vizuális sem pedig verbális utastájékoztató berendezéssel. 

 

1.9.1. Szolgálati hely típusa 
 

Vaja-Rohod állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomásnak minősül. 

 

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 állomás utasforgalmi területeinek (váróterem) és a személyszállító vonat által használt 

peronok, vágányok közötti eljutási idő nem haladja meg a 2 percet ezért a megközelítési 

időnormatíva 3 perc. 

 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 

hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, 

módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók 

 

Érkező-induló vonatok jegyzéke: 

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő 

készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az 

állomásfőnök (vagy megbízottja) feladata. 

 

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: 

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a Forgalmi Csomóponti 

Főnökségek a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson 

és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Vaja-Rohod állomáson a vágányzári 

információ kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata. 

 

Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények: 

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények 

kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség és 

a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási 

(területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza. 

 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások 

 

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, pótlása az állomásfőnök illetve a forgalmi 

koordinátor feladata. A hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi 

Csomóponti Főnökség és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási 

(területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza. 
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1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges 

utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A 

Parancskönyv tárolási helye 

 

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi 

Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában 

tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és 

kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak 

valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi 

szolgálattevő számítógépén elérhetőek a: 

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20

gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt. 

 

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda továbbá itt találhatóak még a szolgálat 

folytatásához szükséges dokumentumok: Hibaelőjegyzési könyv, Jelentkezési könyv, Rádió, 

Mobiltelefon átadó könyv, Rendkívüli események nyilvántartó könyv. 

 

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások: 

 F.1. Jelzési utasítás 

 F.2. Forgalmi utasítás 

 F.2. Forgalmi utasítás függelékei 

 F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására 

 E.2. Fékutasítás 

 MÁV Zrt. KSZ 

 

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. Véralkohol-vizsgálati 

doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye 

 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény  

megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-egészségügyi orvos 4700, Mátészalka Seregély u. 2-4 
+36 44/311-741 

+36 1/513-5110 

Orvosi rendelő 4562, Vaja Damjanich út 65. +36 44/385-246 

Európa Egészségház 
4561, Baktalórántháza Zöldfa u. 

10. 
+36 42/552-050 

Központi orvosi ügyelet 4561, Baktalórántháza Jókai út 3. 
+36 42/552-130 

+36 70/375-9436 

Területi Kórház Mátészalka 4700, Mátészalka Kórház út 2. +36 44/501-501 

 

Elsősegélynyújtásra az állomáson mentődoboz van rendszeresítve, melynek tárolási helye a 

forgalmi iroda szekrénye. Alkoholszondák és véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi 

irodában van. Az alkoholteszter tárolási helye Vásárosnamény állomásfőnöki iroda. 
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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 

 

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

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások  

megnevezése címe telefonszáma 

Városi rendőrkapitányság 
4800, Vásárosnamény 

Kossuth út 7. 

+36 45/470-422 

107 

112 Központi 

segélyhívó 

Rendőrőrs 4562, Vaja Lahner út 29. +36 44/385-273 

OMSZ Baktalórántháza 
4561, Baktalórántháza Jókai 

út 3. 

+36 42/352-400 

104 

112 Központi 

segélyhívó 

Mátészalka Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltósága 

4700, Mátészalka Alkotmány 

út 1. 

+36 44/310-011 

105 

112 Központi 

segélyhívó 

Fehérgyarmati Katasztrófavédelemi 

Kirendeltség 

4900, Fehérgyarmat, Kölcsey 

u. 27. 
+36 44/362-005 

Polgárőrség 4562, Vaja Damjanich út 71. +36 30/860-1740 

Területi Vasútbiztonsági Fegyveres 

Biztonsági Őrség 
Záhony, Vasút u. 4. +36 1/513-3229 

Polgármesteri Hivatal Vaja 4562, Vaja Damjanich út 71. +36 44/584-017 

Vadásztársaság 4562, Vaja Damjanich út 71. +36 30/317-3313 

B+N Referencia Zrt.  
3937, Komlóska Szkalka köz 

1. 
+36 1/513-3030 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása 

 

A felvételi épület és a szolgálati lakás közötti kiskertben a piktogrammal jelzett helyen 

engedélyezett a dohányzás. 


