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1. Általános előírások
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati
helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt
szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.
Apc-Zagyvaszántó állomás a 81. sz. vonalon Hatvan – Somoskőújfalu országhatár nem
villamosított fővonalon a 819+77 és 834+36 sz. szelvények közötti középállomás.
A vonal a budapesti Üzemirányító Központból, vonalirányító által irányított és felügyelt.
Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvényszámai
Szolgálati hely

Távolság
3,6 km
4,5 km
7,0 km

Selyp
Jobbágyi megállóhely
Szurdokpüspöki állomás

Elhelyezkedés
792 szelvény
873 szelvény
898 szelvény

Jobbágyi megállóhelyre, saját célú vasúti pályakiágazásra vonatkozó adatokat, és az ott
szolgálatot teljesítő térközőrrel kapcsolatos szabályozásokat jelen végrehajtási
utasítás tartalmazza.
Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig
Állomásköz
Selyp
Apc-Zagyvaszántó
Apc-Zagyvaszántó
Szurdokpüspöki

Szelvényszámtól
799+50

Szelvényszámig
809+31

851+78

855+50

Emelkedés (‰) Esés (‰)
2,1
5,0

Apc-Zagyvaszántó állomás biztosítóberendezése SIEMENS-HALSKE típusú, vágányutas
mechanikus biztosítóberendezés.
Jobbágyi szolgálati helyen alakjelzős fedezőjelzőberendezés üzemel.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Felvételi épület:
Forgalmi jellegű:
 Forgalmi iroda,
Váltókezelői őrhelyek:
Hatvan állomás irányában a 823 sz. szelvényben a II. sz. váltókezelői őrhely, Salgótarján
irányában a 831 sz. szelvényben az I. sz. váltókezelői őrhely található.
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1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
Viszonylat

Közlekedési rend

Ellenmenet és utolérést kizáró
berendezés

Jelfeladás

Selyp-ApcZagyvaszántó
Apc-ZagyvaszántóSzurdokpüspöki

Állomástávolság

nincs

nincs

Állomástávolság

nincs

nincs

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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*03/k.

04. vágány
05. vágány

vonatfogadó/
indító fővágány
tároló, javító,

480

440

*04/k.

*05/k.

*03/v.
Nincs
4
3
Tarjáni.
terelő csonka
Csonka
vágány
vágány Nincs
*04/v.
6
7
Raktári
terelő csonka
Csonka
vágány
vágány Nincs
*05/v.
6
7

11

55-11767-01-1
200
55-11767-01-2
55-11767-01-3

11

6

7 12

8

Nyílt

K
* R. /k.

Hozzáférés

F

* R. /v.

Nincs
12
Nyílt

F

Nyílt

91
*TCs./k.
*TCs./v.
55-11767-01-4
F
53
* RCs. /k.
55-11767-01-5
K

* RCs.
/v.

Nincs
Nyílt

9

ÜtköNincs
zőbak
Nyílt

Határoló kitérő
végpont felől

520

03. vágány

5

Határoló kitérő
kezdőpont felől

*02/k.

10 4

Vágány besorolása

Vonatbefolyásolás
típusa

620

vonatfogadó/
indító fővágány
átmenő
fővágány

3

Lejtviszony végpont
felé [‰]

0,0‰
lejtés

TAF-TSI
azonosító

Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]

300

6 1
7
8 2
9
0,0‰
emelNincs
10
9
közforgalmú
,kedés
Raktári
rakodó, tároló,
vágány
*02/v.
Nincs
javító,
8
5

Használható hossza
végpont felé [m]

tároló, javító,

5

Rendeltetése

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

01. vágány

4

Határoló kitérő
végpont felől

3

Vágány neve

Határoló kitérő
kezdőpont felől

2

Vonatbefolyásolás
típusa

1

Lejtvviszony
kezdőpont felé [‰]

Rendeltetése

02. vágány

Használható hossza
végpont felé [m]

Vágány neve

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

Fővágányok:

TAF-TSI
Megjegyzés
azonosító

9 13
10
Forgalomból
ideiglenesen
kizárva!
55-11767-0113
RAKTÁR

Föld- 55-11767-01Forgalomból
kúp
Tarjáni
ideiglenesen
kizárva!
55-11767-0112
Forgalomból
Raktári
ideiglenesen
kizárva!

(

(

(

közforgalmú
rakodó, tároló,
javító,

Tarjáni.
Csonka
vágány
Raktári
Csonka
vágány

Határoló kitérő
végpont felől

Raktári
vágány

Határoló kitérő
kezdőpont felől

3

Vonatbefolyásolás
típusa

2

Lejtviszony végpont
felé [‰]

1

Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]

Rendeltetése

Használható hossza
végpont felé [m]

Vágány neve

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

Mellékvágányok:

TAF-TSI
azonosító

5

6

7

8

9

10

11

12

200

* R. /k.

* R. /v.

Nincs

12

13

55-11767-01RAKTÁR

K

Nyílt

terelő csonka
vágány

91

*TCs./k.

*TCs./v.

Nincs

9

Földkúp

55-11767-01Tarjáni

K

Nyílt

terelő csonka
vágány

53

* RCs. /k.

* RCs.
/v.

Nincs

Ütközőbak

12

55-11767-01Raktári

K

Nyílt

4

12

Vágány
besorolása

Hozzáférés

Megjegyzés

13
Forgalomból
részlegesen
kizárva! A 12.
váltótól 150m
hosszban járható
a végpont felé.
Forgalomból
ideiglenesen
kizárva!
Forgalomból
ideiglenesen
kizárva!

Lejtési viszonyok:
*02/k. : Az 5-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés - 8-as váltóig 1,0‰ emelkedés.
*02/v. : A 8-ös váltótól a 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 5-ös váltóig 0,0‰ lejtés.
*03/k. : A 3-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 4-es váltóig 1,0‰ emelkedés.
*03/v. : A 4-es váltótól a 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 3-as váltóig 0,0‰ lejtés
*04/k. : A 7-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 6-os váltóig 1,0‰ emelkedés.
*04/v. : A 6-os váltótól az 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 7-es váltóig 0,0‰ lejtés.
*05/k. : A 7-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 6-os váltóig 1,0‰ emelkedés.
*05/v. : A 6-os váltótól az 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 7-es váltóig 0,0‰ lejtés.
*R./k. : A 13-as váltótól a 12-es váltóig 0,0‰ emelkedés.
*R./v. : A 12-es váltótól a 13-as váltóig 0,0‰ lejtés.
*TCs/k.: A földkúptól a 9-es váltóig 0,0‰ emelkedés.
*TCs/v.. : A 9-es váltótól az földkúpig 0,0‰ lejtés.
* RCs /k.: A 12-as váltótól - 0,0‰ emelkedés a 824+50-ig - a földkúpig 0,0‰ emelkedés.
* RCs /v.: Az ütközőbaktól a 0,0‰ lejtés a 824+50-ig - 12 váltóig 0,0‰ lejtés.

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányszámokat arab számmal, vezető nullával
kell előjegyezni.
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55),
burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása
Apc-Zagyvaszántó állomáson nincs kiépített utasperon.
Az utasok részére kijelölt vonat megközelítési útvonalként, a felvételi épülettől három helyen
kiképzett átjáró van alkalmazva. A vágányok között, vonatra várakozás céljából tartózkodni
tilos, mivel nem biztosított az elsodrási határon kívüli tartózkodás! A személyszállító vonatokat
megközelíteni csak azok megállása után szabad.
Jobbágyi megállóhelyen 190 méter hosszban sk0 zúzottkő burkolatú peron van.
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
A Vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. ÁVU 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.
Kezdőpont felől
A jelző helye
Szolgálati hely
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó

A jelző
Szelvényszám

Jele,
száma

Karok,
fények
száma

Rendeltetése

jobb

809+61

AEj

2

Bejárati jelző előjelzője

jobb

819+77

A

4

Bejárati jelző,
Kijárati jelző előjelzője

jobb

824+70

K2

1

Kijárati jelző

jobb

824+21

K3

1

Kijárati jelző

jobb

824+26

K4

1

Kijárati jelző

Menetirány
oldala

Végpont felől
A jelző helye
Szolgálati hely
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó
ApcZagyvaszántó

A jelző

Menetirány
oldala

Szelvényszám

Jele,
száma

Karok,
fények
száma

Rendeltetése

jobb

844+48

BEj

2

Bejárati jelző,
Kijárati jelző előjelzője

jobb

834+36

B

2

Bejárati jelző

jobb

829+55

V2

1

Kijárati jelző

jobb

829+63

V3

1

Kijárati jelző

jobb

829+50

V4

1

Kijárati jelző

Apc-Zagyvaszántó AEj jelű előjelzője fényjelző, a többi jelző fényvisszaverő fóliával ellátott
alakjelző.

14

Kezdőpont felől
A jelző helye
Szolgálati hely

Menetirány
oldala

Jobbágyi
Jobbágyi

jobb
jobb

A jelző
Szelvényszám

Jele,
száma

862+80
AEj
873+13
A
Végpont felől

Karok,
fények
száma
1
1

A jelző helye

Rendeltetése
Fedezőjelző előjelzője
Fedezőjelző
A jelző

Szolgálati hely

Menetirány
oldala

Szelvényszám

Jele,
száma

Jobbágyi
Jobbágyi

jobb
jobb

885+79
875+13

BEj
B

Karok,
fények
száma
1
1

Rendeltetése
Fedezőjelző előjelzője
Fedezőjelző

Jobbágyi szolgálati hely jelzői fényvisszaverő fóliával ellátott alakjelzők.

Vágány száma
02.
03.

Megállás helye-jelzők Apc-Zagyvaszántó:
Menetirány oldala
jobb (páros számú vonatok részére)
jobb (páratlan számú vonatok részére)

Szelvényszám
828
828

Hordozható jelzőeszközök:
Forgalmi irodában:
 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
 1 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
 1 db Sárga színű jelzőzászló
I.sz. váltókezelői őrhelyen:
 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
 1 db Megállj-jelző,
 1 db Megállj-jelző előjelzője,
 2 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye piros színűre változtatható,
 1 db Fehér fényű lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
 1 db Sárga színű jelzőzászló,
 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzésadásához),
 2 db Vállmagasságú állvány,
 1 db munkalámpa
II. sz. váltókezelői őrhelyen:
 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
 1 db Megállj-jelző,
 1 db Megállj-jelző előjelzője,
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 1 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
 1 db sárga színű jelzőzászló,
 1 db Munkalámpa
Jobbágyi szolgálati hely:
 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
 1 db Megállj-jelző,
 1 db Megállj-jelző előjelzője,
 2 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye piros színűre változtatható,
 1 db Sárga színű jelzőzászló,
 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzésadásához),
 2 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.
Kezdőponti váltókörzet:
Váltó
száma

Állítókészülék

Csúcssín rögzítő
szerkezet

Biztosítási módja

Váltójelző típusa

2
4
6
8
10
12

vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték

zárnyelves
zárnyelves
kampózáras
kampózáras
kampózáras
kampózáras

biztosított, reteszelhető
biztosított, reteszelhető
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított

ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes

Végponti váltókörzet:
Váltó
száma

Állítókészülék

Csúcssín rögzítő
szerkezet

Biztosítási módja

Váltójelző
típusa

1
3
5
7
9
11
13

vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
helyszíni
helyszíni

zárnyelves
kampózáras
kampózáras
kampózáras
kampózáras
kampózáras
kampózáras

biztosított, reteszelhető
biztosított, reteszelhető
biztosított
biztosított
biztosított
nem biztosított
nem biztosított

ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
nincs
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Az állomáson nincs váltófűtő berendezés.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.
Az I.sz. vágányból ágazik ki a rakodó vágány, mely földkúpban végződő csonkavágány.
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.
A I. sz. vágányból kiágazó Raktári vágány mellett a METCOM Kft. raktára, melynek
oldalrakodója űrszelvénybe nyúló létesítmény.
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.
Helyi forgalmú távbeszélő:
A Forgalmi iroda, az I. és II. váltókezelői őrhelyek egymás közti távbeszélő összeköttetése.
Állomásközi távbeszélő:
Selyp – Apc-Zagyvaszántó között, amelybe be van kapcsolva Selyp forgalmi iroda, ApcZagyvaszántó II. sz. váltókezelői őrhely és Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda.
Apc-Zagyvaszántó – Szurdokpüspöki között, amelybe be van kapcsolva Apc-Zagyvaszántó
forgalmi iroda, Apc-Zagyvaszántó I.sz. váltókezelői őrhely, Jobbágyi mh. térközőri őrhely,
Szurdokpüspöki II. sz. váltókezelői őrhely és Szurdokpüspöki forgalmi iroda.
Távbeszálő hívójelek
Helyi körzet: Forgalmi iroda

──•

I.őrhely

•••

II.őrhely

••

Állomásközi Szurdokpüspöki:
Szurdokpüspöki forgalmi

──•

Jobbágyi

──

Szurdokpüspöki II. őrhely

••

Apc-Zagyvaszántó I.őrhely

•••

Állomásközi Selyp:
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Selyp forgalmi

•──

Apc-Zagyvaszántó II őrhely

••

Vonali távközlési rendszer:
A rendelkezési szakasz forgalmi irodáinak összeköttetésére fax szolgál.
Apc-Zagyvaszántó hívószáma: 02 / 21 - 77
Általános célú vasútüzemi távbeszélő hálózat:
Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda hívószáma: 02 / 21 – 75
Az egyéb szolgálati helyek hívószámai a forgalmi irodában vannak kifüggesztve.
Általános célú postaüzemi távbeszélő hálózat:
Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda hívószáma: 06 – 1 – 512 – 21-75
Forgalmi vonalirányító CB rendszerű készüléke:
A Forgalmi vonalirányító központ és az állomások forgalmi szolgálattevő között.
( 01-13-87)
Területi Főüzemirányító: a 01/13-33 MÁV hálózati CB távbeszélőn
Az állomások között hangrögzítő berendezés nincs kiépítve.
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GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve

Terminál név

MÁV-on
belüli
hívószám
/MÁV üzemi telefon
hív
Diszpécser
pultot/

K16-FOUZIR-01
K16-HATV-01
K16-UJSZ-SZO-01

MÁV
GSM-R
hálózaton belüli
hívószám (CT7)
/GSM-R eszköz
hív
Diszpécser
pultot/
71848403
71814203
71839103

095 06 38 8881108
095 06 38 8881109
095 06 38 8881110

MÁV-on
kívüli
hívószám
(MSISDN)
/Publikus
hálózatból hívunk
Diszpécser pultot/
+36 38 8881108
+36 38 8881109
+36 38 8881110

Területi Főüzemirányító Kelet
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító
Budapest-Újszász-Szolnok
forgalmi
vonalirányító
Hálózati Főüzemirányító
Rendkívüli Helyzetek Irányítója
MÁV-Start Főirányító
MÁV-Start Havária Irányító
MÁV-Start Kiemelt irányító
MÁV-Start PEST területi Főirányító
MÁV-Start PEST területi Főirányító
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet
Távközlési diszpécser (Horog utca)
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM
211
Területi Főüzemirányító
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start
Semélyszállítási Irányító
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start
Vontatási Irányító

K16-HAFUZIR-01
K16-REHEIR-01
K16-STFOIR-01
K16-STHAV-01
K16-STKIIR-01
K16-STPTFIR-01
K16-STPTFIR-02
K16-STTTVDU-01
K16-STTTVTI-01
K16-BIZ-KEL-01
HOROG-GSMKP-01
MS-UIG-TFUZIR-01

71134503
71233203
71231303
76866903
76866803
72123003
73616103
76332203
71848403
71814203
71610050
74133390

095 06 38 8881111
095 06 38 8881112
095 06 38 8881113
095 06 38 8881608
095 06 38 8881609
095 06 38 8881208
095 06 38 8881308
095 06 38 8881610
095 06 38 8881108
095 06 38 8881109
095 06 38 8881116
095 06 38 8881401

+36 38 8881111
+36 38 8881112
+36 38 8881113
+36 38 8881608
+36 38 8881609
+36 38 8881208
+36 38 8881308
+36 38 8881610
+36 38 8881108
+36 38 8881109
+36 38 8881116
+36 38 8881401

MS-UIG-STSZI-01

74189790

095 06 38 8881402

+36 38 8881402

MS-UIG-STVI-01

74147890

095 06 38 8881403

+36 38 8881403
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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.
Térvilágítás:
Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.
Első körzet: a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a forgalmi
szolgálattevő feladata és felelőssége.
Második körzet: az I.sz. váltókezelői őrhely kapcsolótáblájáról történik. Kezelése az I.sz.
váltókezelői őrhelyen szolgálatban lévő váltókezelő feladata és felelőssége.
Harmadik körzet: a II. sz. váltókezelői őrhely kapcsolótáblájáról történik. Kezelése a II. sz.
váltókezelői őrhelyen szolgálatba lévő váltókezelő feladata és felelőssége.
Jobbágyi megállóhely:
1. körzet: peronvilágítás,
2.körzet: árkádvilágítás,
3.-4. körzet: útátjáró térvilágítás.
A kapcsolás kézi kapcsolóval történik, a térközőr feladata.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása
1.9.1. Szolgálati hely típusa
Egyéb állomás
1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:
Apc-Zagyvaszántó állomáson csak élőszavas utastájékoztatás van.
Az állomáson sem vizuális, sem élő szavas utastájékoztató berendezés nem áll rendelkezésre.
Vonatkésésekről az információ beszerzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ez történhet a
forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információ alapján és a szomszéd állomásokról
érdeklődés útján. A forgalmi vonalirányító által közölt késés információkat a Fejrovatos
előjegyzési napló következő sorába – az információ szövegével, a közlés időpontjával és a
vonalirányító nevével – elő kell jegyezni.
Jobbágyi megállóhelyen utastájékoztató berendezés nincs.
Szükség esetén a szóbeli utastájékoztatás a térközőr feladata, Apc-Zagyvaszántó állomás
forgalmi szolgálattevőjétől kapott információk alapján.

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 peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc.
A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 3 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az
érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatást végezni.
Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni
kell az utazóközönséggel. A 20 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként meg
kell ismételni.
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, sem alul-, sem felüljáróval.
Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad
utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.
1.9.11.Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az
utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával
megbízott munkavállalók.
Apc-Zagyvaszántó állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb
állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatási
hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:






Érkező-induló vonatok jegyzéke
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
Állomási rend
Váróterem nyitvatartási ideje.

A statikus hirdetmények a váróterem hirdetménytárolójában, valamint a váróterem zárva
tartásának idején történő hozzáférés érdekében a forgalmi iroda ablakában vannak elhelyezve.
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A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az
utasjogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Apc-Zagyvaszántó állomáson
szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, az állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor.
A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal
köteles intézkedni.
Jobbágyi megállóhelyen alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények:
 Érkező-induló vonatok jegyzéke
 Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
 Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
 Állomási rend
 Váróterem nyitvatartási ideje.
Az utastájékoztató hirdetmények a megállóhely várótermének ablakában vannak kihelyezve.

1.9.12.Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.
Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök
vagy az általa megbízott személy feladata.
Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell.
Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi
csomóponti főnökség üzemmérnökétől azt meg kell kérni.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye.
A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi
irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő
helyen érhetők el a érvényben lévő utasítás alapján:
Központilag kiadott utasítások szabályozások: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom
(központi szabályozás)
Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
Csomóponti szintű szabályozások: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom (Szolgálati
helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)
Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is
rendelkezésre áll a forgalmi irodában:
Helyi dokumentumok:
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1.
2.
3.
4.

A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei.
Védelmi gyűjtemény.
Tűzvédelmi iratgyűjtő.
Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok.

Az utasítás és rendeletgyűjtemény, segédkönyvek, Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei
és egyéb nyilvántartások, valamint a Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai
iratszekrény.
Jobbágyi szolgálati helyen papír alapon rendelkezésre állnak:
 F.1. sz. Jelzési Utasítás
 F.2. sz. Forgalmi Utasítás
 F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függeléke
 ÁVU és mellékletei
 Tűzvédelmi iratgyűjtő.
 kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő dokumentumok.
Parancskönyv tárolási helye a térközőri szolgálati iroda.
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.

Elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó nincs.
A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda.
Alkoholteszter van.
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.
Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi
Hatvan Boldogi út 1.
02/21-39
orvos
37/ 341 – 033
Apc körzeti rendelőintézet
Apc Harkály utca 8
Albert Schweitzer Kórház

3000. Hatvan, Balassi B. u. 2
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37/ 341-033

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 jelenlévő vasúti és egyéb
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
megnevezése
címe
telefonszáma
Általános segélyhívó
112
3000 Hatvan, Ratkó József
Városi Rendőrkapitányság
37/342 – 244, 37/342 – 197
út 14..
Heves megyei
3300 Eger, Klapka György
06/36 510-230
Katasztrófavédelmi
út 11.
Igazgatóság
37/385 – 285
Önkormányzati Hivatal
3032 Apc Erzsébet tér 1
MÁV Vasútőr Kft.
B+N Referencia Zrt.

Budapest
3937 Komlóska Szkalka köz
1.

06-1/ 511-11-45
06 20 409 1253

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása
Az állomás területén tilos a dohányzás.
A szolgálatban lévő dohányzó munkavállalók számára az állomás épülettől Salgótarján felé eső
üres terület van kijelölve, az épülettől öt méterre.
A II. sz. őrhely állomás felőli oldalától öt méterre.
Az I. sz. őrhely állomás felőli oldalától öt méterre.
Jobbágyi megállóhelyen az épülettől kezdőpont felé piktogrammal megjelölt helyen.
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Az állomás technológiájához szükséges létszám:
 1 fő forgalmi szolgálattevő,
 2 fő váltókezelő
Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám:
 1 fő forgalmi szolgálattevő,
 2 fő váltókezelő
Jobbágyi szolgálati helyen szükséges és minimális létszám 1 fő térközőr.
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