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A módosítás érvényes: 2022. február 4. 
A módosítás hatályos: 2022. február 4. 
 
 

TÖRZSSZÖVEG 
 

1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya 
 
A pont az alábbiak szerint módosul:  
 
Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2022. február 4. 0:00 órától 2022. december 10-én 24:00 óráig hatályos. 
 

2. 4.8 Szabályok a kiutalást követő időszakra 
 
A pont alábbi bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
Amennyiben a vonat a közlekedése során az eredetileg kiutalt menetvonalhoz tartozó menetrendhez, vagy az azonnali menetrendhez képest 24 
órát meghaladóan késik, a vonat a menetvonal alapján nem közlekedtethető tovább.1 
 
Amennyiben a vonat a közlekedése során az eredetileg kiutalt menetvonalhoz tartozó menetrendhez, menetvonal időadatait 24 órát 
meghaladóan túllépi, vagy az azonnali menetrendhez képest menetvonal esetén az adott állomáson a tervezetten felüli tartózkodási idő a 24 
órát meghaladóan késik meghaladja, a vonat a kiutalt menetvonal alapján nem közlekedtethető tovább.2 
 
1 A bekezdés hatályos: 2022. február 6-ig. 
2 A bekezdés hatályos: 2022. február 7-től. 
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MELLÉKLETEK 

 
 

3. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek – MÁV Zrt. 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul: 
 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Rakodóterület 

elhelyezkedése
Burkolt Kivilágított

Felsővezeték 

kiépítettsége

Szelvénytől - 

szelvényig
igen - nem igen - nem

Hosszúság 

(m)

Szélesség 

(m)

igen - nem - 

részben

Szolgálati hely  Korlátozások, megjegyzésekSzolgálati 

hely kód

Rakodó és egyéb 

berendezések

Rakodóterület vagy 

rakodó és egyéb 

berendezések TAF 

TSI azonosítója

A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület Rakterület melletti rakodó vágány

Tengely-

terhelés 

(t)

Mérete

TAF TSI azonosító Megnevezése
Használható 

hossz (m)

Rakodási 

hossz (m)

Szeged-Rendező 17210 9+30-12+50 nincs 55-17236-06-14 igen igen 250 6 55-17236-01-14 14. 320 250 nem 20

Műszaki okok miatt térvilágítás  nincs, a kiszolgálás 

nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig.

Szeged-Tisza pályaudvar területén található.

A rakodóterület 2022. március 1-től műszaki okok 

miatt nem használható, nem foglalható kapcitás.
 


