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1. Általános el�írások 

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 helyeken 
üzemel� biztosítóberendezés típusa.  

Állomás fekvése: 

Bicere állomás a Szeged - Békéscsaba - Kötegyán oh. normál nyomtávolságú egyvágányú 
nem villamosított f�vonal középállomása, a 794+74-805+40. sz. szelvényekben fekszik. 
Az állomás szomszédos állomásai: kezd�pont fel�l Békéscsaba állomás végpont fel�l Gyula 
állomás. 

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása: 

Gyula –Bicere állomások között:  
− Gyula-Jánoszug megállóhely a 781 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra 

berendezett nyíltvonali szolgálati hely, közszolgáltatás szünetel. 

Bicere – Békéscsaba állomások között: 
- Fényes megállóhely a 815. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett 

nyíltvonali szolgálati hely. 

Lejtési viszonyok: 

Gyula – Bicere állomások között a legnagyobb esés 1,2 ‰.  

Bicere – Békéscsaba állomások között a legnagyobb esés 1,98‰.  

Az állomáson üzemel� berendezés típusa: 

Az állomáson váltózárkulcs-azonosító készülékkel kiegészített nem biztosított fény bejárati 
jelz�berendezés és a csatlakozó vonatutolérés- és ellenmenet kizáró berendezés üzemel, 
valamint Bicere állomásra van visszajelentve a Békéscsaba-Bicere állomások között lev�
AS826, AS814, Bicere-Gyula állomások között lev� AS781 jel� vonali önm�köd�
fénysorompó berendezések. A berendezés kezelési körzete: Bicere állomás területe, a 
vonatutolérés- és ellenmenet kizáró berendezés kezelési körzete: Békéscsaba – Bicere közötti 
nyílt vonal. 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása  

Forgalmi jelleg�: 

Felvételi épületben: 
- Forgalmi iroda 

Végpont fel�li váltókezel�i helyen: 
- I. sz. váltókezel�i �rhely 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, 
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 

Bicere - Békéscsaba, valamint Bicere - Gyula állomások között állomástávolságú közlekedési 
rend van. Bicere - Békéscsaba állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés van. 
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Bicere - Gyula állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés és 
vonatbefolyásolási rendszer nincs.  

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmen�
f�vágány(-ok) megjelölése.  A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a 
szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 

Állomási vágányok: 
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I. Átmen� f�vágány 736  0 0 - 1 2 
55-

18689-
01-1 

D nyílt  

II. 
Vonatfogadó/indító 

f�vágány 
736  0 0 - 1 2 

55-
18689-
01-2 

D nyílt  

A Fejrovatos el�jegyzési napló vezetésekor a vágányok számát bet�vel, szolgálatátadáskor és 
egyéb esetekben római számmal kell el�jegyezni. 
Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített. 

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

Vágány-
szám 

Hossz Szelvényszám 
Sínkorona feletti 

magasság 
Szélesség 
(méter) 

Burkolat 

I. 297 m 801+86–804+83 sk0 1,9 burkolatlan 
I-II. 301 m 800+74–803+75 sk0 1,9 burkolatlan 

Az I-II. sz. vágányok közötti utasperon megközelítése peronvég átjárón keresztül lehetséges. 

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 
vonatkozó rövid leírás. 

1.6.1. Helyhez kötött jelz�k felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztet�
jelek felsorolása. Törpe tolatásjelz�k felsorolása a hozzá tartozó váltók számának 
megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelz�k, jelz�eszközök 
felsorolása darabszám szerint. 
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Állomási helyhez kötött jelz�k: 

Kezd�pont fel�l 
A jelz� helye A jelz�

Szolgálati hely 
(állomás, nyílt 

pálya) 

Szelvény-
szám 

Jele, 
száma

Karok, fények 
száma 

Rendeltetése 
Megjegyzés / 

kiegészít�
jelzések 

Békéscsaba - 
Bicere 

812+50 AEj 2 
Nem biztosított fény 

bejárati jelz�
el�jelz�je 

- 

Bicere 805+40 A 2 
Nem biztosított fény 

bejárati jelz�
- 

Végpont fel�l 
A jelz� helye A jelz�

Szolgálati 
hely (állomás, 

nyílt pálya) 

Szelvény-
szám 

Jele, 
száma

Karok, fények 
száma 

Rendeltetése 
Megjegyzés 
/ kiegészít�

jelzések 

Gyula - Bicere 787+70 BEj 2 
Nem biztosított fény 

bejárati jelz�
el�jelz�je 

- 

Bicere 794+74 B 2 
Nem biztosított fény 

bejárati jelz�
- 

Bicere 804+95 K 2 Fény fedez� jelz�  

Valamennyi helyhez kötött jelz� felállítási helye a menetirány szerinti jobb oldalon van. 

Állomási egyéb jelz�k, figyelmeztet� jelek: 

Megnevezés 
Szelvény-

szám 
Helye 

Tolatási határjelz� 804+95 Kezd�pont fel�l 
Tolatási határjelz� 795+24 Végpont fel�l 

Hordozható jelz�eszközök: 

- Forgalmi irodában: 
- 1 db nappali vonatindító jelz�eszköz 
- 1 db fehér fény� kézi jelz�lámpa, melynek fehér  fénye zöld szín�re változtatható  
- 2 db zöld szín� kézi jelz�tárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására 
- 1 db jelz�zászló 
- 2 db kit�zhet� Megállj!-jelz�
- 2 db kit�zhet� Megállj!-jelz� el�jelz�je 
- 3 db vörös fény� jelz�lámpa 
- 2 db sárga fény� jelz�lámpa,  
- 1 db piros szín� jelz�tárcsa (közúti „Megállj!”-jelzés adásához). 
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1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van 
váltójelz�, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél 
nagyobb sebesség� váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható 
sebesség meghatározása. 

Váltó 
száma 

Szelvényszám Biztosítás módja 
Állítás módja 

(K/H) 
Váltójelz� típusa 

1 795+84 Nem biztosított H forgólapos 
2 804+32 Nem biztosított H forgólapos 

Mindkét váltó helyszíni állítású, egyenes és kitér� irányban váltózárral ellátott.  
Az állomás váltói váltóf�t� berendezéssel nincsenek felszerelve.  
A váltójelz�k fényvisszaver�s kialakításúak. 

1.7. Értekezési lehet�ségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszél�
kapcsolatok, vasúti távbeszél� rendszer, hangrögzít� berendezések. Az egy-egy 
távbeszél�, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszél� hívójelek, 
valamint a hangrögzít�vel kiegészített távbeszél� és rádiós kapcsolatok, szolgálati 
helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhet�ségek. 

Értekezési lehet�ségek: 

Rendelkezésre álló távbeszél� kapcsolatok: 
 Forgalmi irodában: állomásközi távbeszél�
    forgalmi vonalirányító távbeszél�
    CB távbeszél�
    mobiltelefon 
  
A távbeszél� kapcsolatok közül hangrögzít� berendezéssel ki van egészítve: 

- állomásközi távbeszél� Békéscsaba f�rendelkez� forgalmi szolgálattev�
készülékén. 

Békéscsaba állomáson a hangrögzít� berendezés használhatatlanságát az IRCS pult 
visszajelentése jelzi. 
Hangrögzít� berendezés meghibásodása esetén a f�rendelkez� forgalmi szolgálattev� köteles 
értesíteni Bicere állomás forgalmi szolgálattev�jét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovatos 
el�jegyzési napló külön sorában el� kell jegyezni. 

Távbeszél� hívójelek: 

Szolgálati hely megnevezése Hívójele 
Bicere forgalmi iroda -… 

Békéscsaba forgalmi iroda -.-. 
Gyula forgalmi iroda .-.. 
Sarkad forgalmi iroda ….- 
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Értekezési kapcsolatok: 

Szolgálati hely 
Vasút-
üzemi 

Mobil 
telefon 

Elektronikus elérhet�ségek 

Gyula állomásf�nök 06-38-41
+36-30-627-

6623 
kesztyus.andras@mav.hu 

Gyula forgalmi 
koordinátor 

06-34-09
+36-30-696-

7246 
katonane.szabo.agnes@mav.hu

Bicere forgalmi 
szolgálattev�

06-34-90
+36-30-507-

5809 
bicere.rfszt@mav.hu 

Gyula forgalmi 
szolgálattev�

06-34-08
+36-30-565-

5847 
gyula.rfszt@mav.hu 

Békéscsaba rendelkez�
forgalmi szolgálattev�

06-33-13
+36-30-565-

5712 
bekescsaba.rfszt@mav.hu 

Békéscsaba küls� forgalmi 
szolgálattev�

06-33-30 - bekescsaba.kfszt@mav.hu 

Sarkad forgalmi 
szolgálattev�

06-34-01
+36-30-467-

8456 
sarkad.rfszt@mav.hu 

Kötegyán forgalmi 
szolgálattev�

06-34-02
+36-30-565-

5848 
kotegyan.rfszt@mav.hu 

Forgalmi csomóponti 
f�nökségvezet�

06-31-10
+36-20-383-

37853 
meszesan.laszlo@mav.hu 

Forgalmi vonalirányító, 
Szeged 

06-86-61
+36-30-565-

6349 
uksg.600@mav.hu 

Területi f�üzemirányító, 
Szeged 

06-13-33
+36-30-565-

6349 
uksgfoir@mav.hu 

Biztosítóberendezési 
diszpécser, Szeged 

06-12-70 
06-12-71 
06-12-72

+36-30-456-
1296 

szeged.bdiszp@mav.hu 

Pályavasúti diszpécser, 
Szeged 

06-11-60
+36-30-565-

6553 
sg.pldiszp@mav.hu 

Távközl� diszpécser, 
Budapest 

01-61-00 - bp.tdiszp@mav.hu 

Ingatlankezelési 
diszpécser, Budapest 

01-21-76 - 
ingatlankezelesi.diszpecser@m

av.hu 

Területi Funkcionális 
Felügyelet, Szeged 

06-13-55
+36-30-941-

1840 
szeged.tszf@mav.hu 

Call Center 01-48-78
+36-30-504-

4878 
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Technológiai célú mobiltelefonok: 
               

� Békéscsaba f�rendelkez� forgalmi szolgálattev�, 

Az állomás körzetére GSM-R rendszer kiépítve nincs. A GSM-R rendszer, Békéscsaba 
határa: Békéscsaba – Bicere állomások között a 857. sz. szelvény. 

1.8. A villamos fels�vezetéki rendszerhez kapcsolódó el�írások, állomási kapcsolókert, 
kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földel� rudak tárolási helye és 
darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. 

Állomás térvilágítási körzetei: 

I. számú térvilágítási körzethez tartozik: a forgalmi iroda el�tti tér, a váróterem és a nyitott 
utas peron. 
II. sz. térvilágítási körzethez tartozik: az I. számú váltókezel�i �rhely el�tere. 
Az I. számú körzet kapcsolótáblája forgalmi irodában, a II. számú körzeté az I. sz. 
váltókezel�i �rhelyen van elhelyezve. Az I. számú körzetet a forgalmi szolgálattev�, a 
Közlekedési Határozmányok Világítási naptárában foglaltak alapján – távolbalátás 
korlátozottsága esetén ett�l eltér� id�pontban is - köteles kivilágítani A II. sz. térvilágítási 
körzetet nem kell kivilágítani. 

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi el�írások meghatározása. 

1.9.1. Szolgálati hely típusa. 

Bicere állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás. 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. 

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs.  

A közvetlen módon történ� él�szavas utastájékoztatást a forgalmi szolgálattev� végzi.  

A késésekr�l, rendkívüli eseményekr�l a forgalmi szolgálattev� az informatikai rendszerb�l 
és a forgalmi vonalirányítótól értesül. 

1.9.4.Az állomási utasperonok megközelítési id�normatívája perc értéke. A szolgálati 
hely típusának és az utasperonok megközelítési id�normájának figyelembevételével a 
hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen 
id�pontban kell elvégezni. 

Állomási utasperonok megközelítésének id�normatívája: egységesen 3 perc. 
A magas színvonalon történ� utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan 
be kell tartani az „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi 
utastájékoztatási tevékenység pályam�ködtetési szerz�dés szerinti végrehajtásáról” cím�
mindenkor hatályos utasításban foglaltakat és a HHFSZ 6. sz. mellékletét. Utastájékoztatás a 
128 sz. vonalra történik. 
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1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik 
szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthet�
meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a kés�bb érkez� vonatról az 
érkezést megel�z�en mikor szabad hangos utastájékoztatást adni. 

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik. Vonattalálkozás alkalmával is be kell tartani a  
„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályam�ködtetési 
szerz�dés szerinti végrehajtásáról” cím� mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. 

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet 
ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó el�írások. 

a) Rendkívüli események bekövetkezése esetén a területi személyszállítási 
f�üzemirányító felkérése alapján a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak 
értesítése érdekében a kialakult helyzetr�l és a teend� intézkedésekr�l felkért területi 
f�üzemirányító értesíti az érintett állomás forgalmi szolgálattev�jét.   

b) Az állomás forgalmi szolgálattev�je, a területi f�üzemirányítótól kapott értesítést a 
Fejrovatos el�jegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd értesíti a Vállalkozó vasúti 
társaság munkavállalóit, az állomásán tartózkodó Vállalkozó vasúti társasági vonat 
vonatszemélyzetét.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, 
módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.  

a) Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése: 

Statikus hirdetmény 
megnevezése elkészítésért felel�s szervezet

- Érkez� - induló vonatok jegyzéke FCSF 
- Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás FCSF 
- Utasjogi hirdetmények Vállalkozó vasúti társaság 

b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése: 

Az Érkez� – induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi 
technológiai szakel�adó feladata, aki nyomtatva és elektronikus formában az 
állomásf�nöknek megküldi. Az állomásf�nök átadja a szolgálatban lev� forgalmi 
szolgálattev� részére a nyomtatott példányt és él�szóval rendelkezik annak 
kihelyezésér�l. 

A Vállalkozó vasúti társaság az általa elkészített vágányzári információt a PMKI 
VK útján elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi. Az FCSF 
forgalmi technológiai szakel�adó a Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás 
hirdetményt elkészíti, nyomtatva és elektronikus formában az állomásf�nöknek 
megküldi. Az állomásf�nök átadja a szolgálatban lev� forgalmi szolgálattev�
részére a nyomtatott példányt és él�szóval rendelkezik annak kihelyezésér�l.  

A Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás hirdetményt a szolgálatban lev�
forgalmi szolgálattev� köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az 
érvényességi id� kezdetére, az osztott munkaid� megkezdése el�tt közvetlenül az 
Érkez�-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.  
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Az állomáson kihelyezend� utasjogi hirdetményeket a személyszállítási 
technológus a forgalmi szolgálattev�nek levelezésként megküldi laminálva, aki a 
kihelyezést köteles elvégezni. 

Érkez�-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken: 

Fényes megállóhelyre az érkez�-induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF 
forgalmi technológiai szakel�adó feladata. 

A megállóhelyre kihelyezend� Érkez� - Induló vonatok jegyzékét az FCSF 
forgalmi technológiai szakel�adója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és 
elektronikus formában a menetrend változását megel�z� minimum 6 munkanappal 
korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom f�pályamester részére 
kihelyezés céljából. 
Az érvénytelen (lejárt) Érkez� – induló vonatok jegyzékének lejárati idejér�l az 
FCSF forgalmi technológiai szakel�adó elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási 
Szakasz Szeghalom f�pályamesterét, aki az eltávolításáról gondoskodik. 

„Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás” megállóhelyeken: 

A megállóhelyeken kihelyezend� Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás 
hirdetményeket, az FCSF forgalmi technológiai szakel�adója kimutatható módon, 
nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz 
Szeghalom f�pályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett 
megállóhelyen történ� kifüggesztetésér�l. 

c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása: 

Az évközben módosított érkez�-induló jegyzéket az FCSF forgalmi technológiai 
szakel�adója készíti el, nyomtatva és elektronikus formában az állomásf�nöknek 
megküldi. Az állomásf�nök rendelkezik a szolgálatban lév� forgalmi szolgálattev�
felé a fenti hirdetmények id�beni pótlásáról, eltávolításáról, aki az osztott munkaid�
megkezdése el�tt közvetlenül az érvényességi id� figyelembe vételével végzi el. 

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetmények módosítását a személyszállítási 
technológus megfelel� formátumban papír alapon laminálva megküldi az 
állomásf�nöknek, aki átadja a szolgálatban lev� forgalmi szolgálattev� részére és 
él�szóval rendelkezik annak kihelyezésér�l. 
Az állomásf�nök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél 
formában a személyszállítási technológusnak. 

A megállóhelyekre kihelyezend� vágányzári Érkez� – Induló vonatok jegyzékeket 
az FCSF forgalmi technológiai szakel�adója kimutatható módon, nyomtatott, 
laminált formában és elektronikus formában a vágányzár kezdetét megel�z�en 
átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom f�pályamesterének.  
A Pályafenntartási Szakasz Szeghalom f�pályamester intézkedik a vágányzári 
Érkez� – induló vonatok jegyzék kihelyezésér�l.   
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Az érvénytelen (lejárt) vágányzári Érkez� – induló vonatok jegyzékének 
eltávolításáról – és az eredeti Érkez� – induló vonatok jegyzéke kihelyezésér�l - a 
Pályafenntartási Szakasz Szeghalom gondoskodik. 
  

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellen�rzésére vonatkozó el�írások. 

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellen�rzése: 
- forgalmi szolgálattev� szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal, 
- ellen�rzésre kötelezettek az ellen�rzése alkalmával. 

A forgalmi szolgálattev� az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az 
állomásf�nök részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról. 

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges 
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhet�sége. A 
Parancskönyv tárolási helye. 

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, 
szabályozások, valamint a kifüggesztend� hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában 
találhatók. 
Az utasításgy�jteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, 
szabályozások: 

• F.1. sz. Jelzési Utasítás 
• F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
• F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 
• E.2. sz. Fékutasítás 
• Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei 
• T�zvédelmi iratgy�jt� az OTSz el�írásai szerint 

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus 
formában, a pályahálózat m�ködtet� által fenntartott portálon találhatóak, melyekre a 
hivatkozások a forgalmi szolgálattev� felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon 
formájában– a központi, a területi és a helyi dokumentumok -  megtalálhatók. 

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.  

1.11. Els�segélynyújtásnál figyelembe vehet� 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. Els�segély nyújtásra 
kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter 
tárolási helye. 

Az els�segélynyújtáshoz szükséges ment�doboz tárolási helye a forgalmi irodában lev�
szekrény. A ment�doboz használata esetén err�l eseménykönyvi jelentést kell tenni az 
állomásf�nök részére, aki gondoskodik az elhasznált anyagok pótlásáról. Els�segély 
nyújtására kiképzett munkavállaló az MVSz Helyi Függelékében meghatározottak szerint. 
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Elérhet�ségek: 

Rendel�k, kórházak Cím Telefonszám 
Foglalkozás-egészségügyi orvos Békéscsaba, Baross u. 34. 06/33-43 

Orvosi ügyelet Gyula, Dob u. 3. 
06/66/463-004 
06/66/526-526 

Kórház Gyula, Semmelweis u. 1. 06/66/526-526 

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény. A véralkohol vizsgálati doboz az 
MVSZ Helyi Függeléke szerint Gyula állomás forgalmi irodában található. 

1.12. Rend�rség, ment�k, t�zoltóság, katasztrófavédelem, polgár�rség, vasút�rök, 
önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lév� és vasúti 
tevékenységet végz� vállalkozó vasúti társaságok és küls� vállalkozások címe, 
telefonszáma. 

 Cím Telefonszám 
Segélyhívó  112 

Városi Rend�rkapitányság Gyula, Béke sugárút 51. 
107 

06/66/361-644 
Országos Ment�szolgálat 
Ment�állomása 

Gyula, Karácsonyi János u. 11. 
104 

06/66/362-004 

T�zoltóság Gyula, Bartók Béla út 12. 
105 

06/66/463-533 
Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 06/66/441-006 

Polgár�rség, Gyula,  
Hajdú Gyula polgár�r 
parancsnok 

- 06/30/205-3138 

Polgármesteri Hivatal Gyula, Pet�fi tér 3. 06/66/526-800 
Vadásztársaság,  
Mészáros Attila f�vadász 

- 06/30/606-3785 

Biztonsági F�igazgatóság 
Területi Vasútbiztonság 
vasút�rök 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127. 06/15-48 

Mobil jár�rök 06-30/922-6534 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

Az állomás területén a dohányzásra kijelölt hely: a forgalmi iroda udvar fel�li sarkánál, 
valamint a régi váltókezel�i �rhely fedett el�tet�je alatt. 
Fényes megállóhelyen dohányzásra kijelölt hely nincs. 


