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2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési 
útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehet�sége. Kézikocsik, targoncák és egyéb 
közúti járm�vek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk 
engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - 
létesített zárható átjáró használatának feltételeit. .............................................................................. 40�
4. A vasúti járm�mérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a 
rakterületek kezelésére vonatkozó el�írások helyi szabályozása ................................................ 41�
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi 
el�írások szabályozása. Rakodások engedélyezése. .......................................................................... 41�
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .................. 42�
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Állomási Végrehajtási Utasítás Csabacs�d állomás 
Érvényes. 2021.12.12

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészít�, mellék, egyéb) kezelését végz�
számítógépes munkahelyek felsorolása. ............................................................................................. 42�
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ..............42�

5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.
 ............................................................................................................................................................42�

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesít� munkahely / szolgálati hely kijelölése. 42�

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.................................................................. 42�
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó el�írások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok, 
helyi sajátosságoknak megfelel� kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson 
igényelt tolatási szolgáltatások kezelés, feladatok kiadása. ...............................................................43�

5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi 
szabályozás. .......................................................................................................................................44�

5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. .......................................................... 44�
5.3.1. Küls� vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. .....................................45�

5.3.2. Küls� vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. .........................................45�

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. ................................................... 47�
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával 
kapcsolatos eljárás. ............................................................................................................................. 48�
5.6. A számítógéppel nem rendelkez� szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak 
részletes szabályozása. ....................................................................................................................... 48�
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkez�
szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik. .......................................................................48�

5.7. A bels� adatrögzít�i tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-
Center) kapcsolatos helyi el�írások szabályozása. ............................................................................. 48�
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .... 49�
6.2. Az informatikai rendszerekbe történ� belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, 
használatával kapcsolatos helyi el�írások szabályozása. ................................................................... 49�
6.3.Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ............................................ 49�
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. .......................... 50�
6.5. Kisszénás állomás kulcsainak átadás-átvételének szabályozása. ................................................ 51�
6.6. Kisszénás és Kondoros állomás váltózárkulcsok és védelmi berendezések kulcsainak, valamint a 
kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, �rzése vonatkozó el�írások. .......... 52�
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Állomási Végrehajtási Utasítás Csabacs�d állomás 
Érvényes. 2021.12.12

1.Általános el�írások 

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonala-
kon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az 
állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemel� biztosítóberendezés tí-
pusa. 

Állomás fekvése: 
Csabacs�d állomás a 86+90 - 94+99 sz. szelvények között a 125. sz. egyvágányú nem villamosított 
Mez�túr – Mez�hegyes mellékvonalon, Szarvas és Kisszénás (személyzetnélküli állomás) és Nagy-
szénás állomások között elhelyezked� középállomás. 
A 125 sz. vonal, rendelkez� állomásai Mez�túr és Orosháza állomások. 
Szomszédos állomások: 

− Szarvas a 194+03 – 8+84 /felvételi épülett�l újra indul a számozás Orosháza felé/ sz. szelvé-
nyek között.  

− Kisszénás a 177+64 – 187+77 sz. szelvények között (125-ös vonal szelvényezése szerint). 
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása: 
Szarvas és Csabacs�d állomások között: 

− Sirató megállóhely a 45 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvo-
nali szolgálati hely. 

− Csabacs�d fels� megállóhely a 77 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett 
nyíltvonali szolgálati hely. 

Csabacs�d – Kisszénás állomások között: 

− Nagyrét megállóhely a 134 sz. szelvényben lév� nyíltvonali szolgálati hely, ahol a személy-
forgalmi szolgáltatás szünetel. 

Kisszénás – Nagyszénás állomások között: 

− Kiscsákó megállóhely a 218 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett 
nyíltvonali szolgálati hely. 

Lejtési viszonyok: 
Szarvas – Csabacs�d állomásköz: 
Legnagyobb emelkedés: 

− 1,8‰  
Legnagyobb esés: 

− 0,5‰  
Csabacs�d – Kisszénás állomások között: 
Legnagyobb esés: 

− 3,1‰
Legnagyobb emelkedés: 

− 2,0‰  
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Állomási Végrehajtási Utasítás Csabacs�d állomás 
Érvényes. 2021.12.12

Kisszénás-Nagyszénás állomások között: 
Legnagyobb esés: 

− 1,85‰
Legnagyobb emelkedés: 

− 3,55‰  
Az állomáson üzemel� biztosítóberendezés típusa: 
Csabacs�d állomás központi váltóállítással kiegészített nem biztosított alak bejárati jelz�s biztosító-
berendezéssel van felszerelve. 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 

Forgalmi szolgálati helyek (felvételi épületben): 

− Forgalmi iroda 

− Eszköztároló helyiség 

− Forgalmi szolgálattev� öltöz� helyisége 
Egyéb jelleg�: 

− Eszköztároló helyiség, széntároló 

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

Szarvas – Csabacs�d és Csabacs�d – Nagyszénás állomások között a vonatok állomástávolságú köz-
lekedésre berendezett, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.  

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

Állomási vágányok: 
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Állomási Végrehajtási Utasítás Szarvas állomás 
Érvényes. 2021.12.12

Az állomási vágányok lejtviszonyai: 
Az állomási vágányokon nincs esés és emelkedés. 

1.5.2. Utasperonok 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.-II. 49 m 89+71- 90+20 sk0 1,7 Bányakavics
I.-II. 53 m 90+20 – 90+73 sk15 1,7 Beton
I.-II. 49 m 90+73 – 91+22 sk0 1,7 Bányakavics

II.-III. 150 m 89+71- 91+21 sk0 1,7 Bányakavics
Az I.-II. és a II.-III. vágányok közötti peronok megközelítésére a 90+18 sz. szelvényekben lé-
tesített szintbeli átjárón van lehet�ség. 

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

1.6.1. Helyhez kötött jelz�k (f�jelz�k, el�jelz�k, tolatásjelz�k, egyéb jelz�k) felállítási he-
lye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztet� jelek felsorolása. Törpe tolatásjelz�k felsoro-
lása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített 
hordozható jelz�k, jelz�eszközök felsorolása darabszám szerint. 

Kezd�pont fel�l 

A jelz� helye A jelz�

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltpálya) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvényszám
Jele, 

száma 

Karok 
száma

Rendeltetése 

Szarvas - Csabacs�d jobb 79+64 AEj 
1 

kétfo-
galmú

El�jelzést ad az „A” 
bejárati jelz�re /nem 

biztosított/ 

Csabacs�d jobb 86+90 A 1 
Bejárati jelz� /nem 

biztosított/ 

Végpont fel�l 

A jelz� helye A jelz�

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltpálya) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvényszám
Jele, 

száma 

Karok 
száma

Rendeltetése 

Kisszénás - Csabacs�d jobb 102+27 BEj 
1 

kétfo-
galmú

El�jelzést ad az „B” 
bejárati jelz�re /nem 

biztosított/ 

Csabacs�d jobb 94+99 B 1 
Bejárati jelz� /nem 

biztosított/ 
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Állomási Végrehajtási Utasítás Csabacs�d állomás 
Érvényes. 2021.12.12

Egyéb jelz�k, figyelmeztet� jelek: 

Megnevezés Szelvény-szám Helye 

Tolatási határjelz� 88+40 Szarvas felé 

Tolatási határjelz� 94+36 Nagyszénás felé 

A szolgálati helyre rendszeresített jelz�eszközök: 
Forgalmi iroda: 

− 1 db nappali vonatindító jelz�eszköz,  

− 1 db fehér fény� kézi jelz�lámpa, melynek fehér fénye zöld szín�re változtatható 

− 1 db jelz�zászló 

− 1 db zöld szín� kézi jelz�tárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására 
Széntároló: 

− 2 db Megállj-jelz�

− 2 db Megállj-jelz� el�jelz�je 

− 2 db piros szín� jelz�tárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához) 

− 2 db piros fény� jelz�lámpa 

− 2 db hordozható lámpatartó állvány 

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 na-
gyobb sebesség� váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség 
meghatározása. 

Váltó 
száma 

Biztosítás módja Lezárható 
Váltójelz� tí-

pusa 
Váltóf�t� berendezés 

1 nem biztosított 

vonóvezetékes köz-
ponti állítású, mindkét 
irányban reteszelhet�

váltó 

Forgólapos nincs 

2 nem biztosított 

vonóvezetékes köz-
ponti állítású, mindkét 
irányban reteszelhet�

váltó 

Forgólapos nincs 

3 nem biztosított 
Mindkét irányba váltó-

zárral felszerelt 
Ábralemezes nincs 

4 nem biztosított 
Mindkét irányba váltó-

zárral felszerelt 
Ábralemezes nincs 

Csabacs�d állomáson a 3. és 4. sz. váltó állandóan zárva tartandó. 
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Állomási Végrehajtási Utasítás Csabacs�d állomás 
Érvényes. 2021.12.12

Az 1. sz. és a 2. sz. váltók biztonsági betét alkalmazására alkalmasak. A biztonsági betétek és 
kulcsok a forgalmi irodában, lezárt kulcsszekrényben vannak elhelyezve. 
A 3. sz. váltó az I. sz. vágányon lév� VS1 jel�, a 4. sz. váltó az I. sz. vágányon lév� VS2 jel�
vágányzáró sorompóval szerkezeti függésben van. A vágányzáró sorompók kulcsai a forgalmi 
irodában lév� biztosító berendezésben van elhelyezve.  

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vá-
gányzáró szerkezetek (földkúp, ütköz�bak) felsorolása, helye.  

Védelmi berendezések: 
Vágányzáró sorompók 

Jele
Szel-
vény-
szám 

Szerkezeti 
függés 

Megjegyzés 

VS1 91+15 3. sz. váltó 
Az I. sz. vágány biztonsági határjelz�jén belül. Kulcsa 
a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van. 

VS2 89+66 4sz. váltó 
Az I. sz. vágány biztonsági határjelz�jén belül. Kulcsa 
a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van. 

1.7. Értekezési lehet�ségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszél� kapcsolatok, vas-
úti távbeszél� rendszer, hangrögzít� berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést 
rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). 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: 

− Állomásközi távbeszél�, melybe be van kötve: 

• Csabacs�d állomás forgalmi iroda, 

• Csabacs�d állomáson az 1. sz. és 2. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbe-
szél� készüléke, 

• Szarvas állomás forgalmi irodája, 

• Szarvas állomás I. sz. váltókezel�i �rhelye, 

• Kisszénás állomás forgalmi irodája; 

• Kisszénás állomás I. sz. váltókezel�i �rhelye, 

• Kisszénás állomás II. sz. váltókezel�i �rhelye, 

• Nagyszénás állomás forgalmi irodája. 

Technológiai célú visszahallgatható telefonok: 

− Csabacs�d forgalmi iroda    06-30/565-5754 
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Állomási Végrehajtási Utasítás Csabacs�d állomás 
Érvényes. 2021.12.12

Távbeszél� hívójelek: 

− Szarvas állomás forgalmi iroda:   – – 

− Szarvas állomás I. váltókezel�i �rhely:  • 

− Csabacs�d állomás forgalmi iroda:   •• – • 

− Kisszénás állomás forgalmi iroda:   – – 

− Kisszénás állomás I. sz. váltókezel�i �rhelye,  • 

− Kisszénás állomás II. váltókezel�i �rhely:  •• 

− Nagyszénás forgalmi iroda:    – • 
Vasútüzemi távbeszél� hívószámok: 

− Szarvas állomás forgalmi iroda:  06+37-62 

− Csabacs�d állomás forgalmi iroda:  06+37-64 

− Kisszénás állomás forgalmi iroda:  06+37-65 

− Nagyszénás forgalmi iroda:   06+36-63 

− Mez�túr állomás forgalmi iroda 

− (1 sz. munkahely kezel�je):  06+37-13 

− (2 sz. munkahely kezel�je):  06+37-20 

− Orosháza állomás forgalmi iroda:  06+36-13 

− Állomásf�nök Mez�túr:   06+37-10 

− Forgalmi koordinátor Mez�túr:  06+37-57 

− Forgalmi vonalirányító:   06+86-63 

− Területi f�üzemirányító:   06+13-33 

− Adatrögzít� központ:    01+48-78 

− MÁV-START Zrt. Területi f�üzemirányító 06+23-24 
Közcélú telefon: 

− Szarvas állomás forgalmi iroda:  30/565-5759 

− Csabacs�d állomás forgalmi iroda:  30/565-5754 

− Nagyszénás forgalmi iroda:   30/565-5749 

− Mez�túr állomás forgalmi iroda 

− (1 sz. munkahely kezel�je):  30/565-5719 

− Orosháza állomás forgalmi iroda:  30/565-5718  

− Adatrögzít� központ:     30/504-4878 
Elektronikus elérhet�ségek: 

− Állomásf�nök Mez�túr:  sarvari.attila@mav.hu

− Forgalmi koordinátor Mez�túr: szabo.balazsne@mav.hu

− Orosháza forgalmi szolgálattev�: oroshaza.rfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Mez�túr 1 sz. munkahelykezel�: mezotur.rfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Mez�túr 2 sz. munkahelykezel�: mezotur.kfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Szarvas forgalmi szolgálattev�: szarvas.rfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Nagyszénás forgalmi szolgálattev� nagyszenas.rfszt@mav.hu (zárt emil rendszer) 
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Hangrögzít�: 
Az állomáson hangrögzít� berendezés nincs kiépítve. 
Technológiai célú mobiltelefonon történ� beszélgetések rögzítésre kerülnek (CARIN). 

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

Állomás térvilágítási körzetei: 

− Peron, Rakodó, Váróterem 

Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyisé-
gek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése 
a forgalmi szolgálattev� feladata világítási naptár, illetve szükség szerint. 

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

1.9.1. Szolgálati hely típusa.  

Csabacs�d állomás egyéb állomás. 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

Az állomáson nincs utastájékoztató berendezés. 

Információ a vonatkésésekr�l: 
A késésekr�l a forgalmi szolgálattev�t a FOR rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi vonal-
irányító útján kap tájékoztatást. A forgalmi szolgálattev� köteles tájékoztatni a késésr�l az uta-
sokat. 
A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyb�l induló vonat esetében, átmen� vonatnál a vonat 
érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkez� irányú vonatra várakozás 
esetén a forgalmi szolgálattev� a személyszállító vonat, vezet� jegyvizsgálója részére a várható 
késés mértékét, okát illetve a menetrendt�l eltér� egyéb rendelkezés megtételér�l köteles gon-
doskodni. 

Rendkívüli esemény esetén az utazó közönséget az információk megszerzését követ�en soron 
kívül, egyértelm�en, lényegre tör�en, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (baleset, 
id�járási körülmények stb.) kiterjed�en kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a 
tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart. Amennyiben infor-
máció hiány, vagy egyéb ok miatt a tényszer� tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben 
annak megjelölése szükséges, hogy el�reláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval.  
Az RDE-ben rögzítend� bekövetkezett zavartatásokról, az ebb�l adódó várható késésekr�l a 
forgalmi vonalirányító köteles értesíteni az érintett állomásokat, melynek tényét és az adott 
közleményt a forgalmi szolgálattev� a Fejrovatos el�jegyzési napló, következ� sorában köteles 
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el�jegyezni, és intézkedni az utastájékoztatás elvégzésére. Az utasok tájékoztatása él�szóval 
történik a forgalmi szolgálattev� részér�l. 

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.  

Az állomási utasperonok megközelítési id�normatívájának meghatározásához kijelölt mérési 
pont a felvételi épület váróterem és a peron elejének els� harmadának vége. 
Állomási utas peronok megközelítési id�normatívája: 

peron megjelölése megközelítési id� (perc) 

Valamennyi peron 3 

Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havaria csoport 
m�ködésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

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 – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési id�normatívája” 
perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.  

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a kés�bb érkez� vo-
natról közvetlenül az érkezést megel�z�en figyelembe véve az „állomási utas peronok megkö-
zelítési id�normatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az el�bb érkez�
vonat már megállt, illetve megáll, mire az utasok a peront megközelítik. 

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet 
ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó el�írások. (pl.: vonatkísér� személyzet, in-
formációs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.)  

Rendkívüli események bekövetkezése esetén, a MÁV-START felkérése alapján, a vállalkozó 
vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében, a kialakult helyzetr�l és a teend� intéz-
kedésekr�l felkért területi f�irányító értesíti a forgalmi szolgálattev�t telefonon. 
A forgalmi szolgálattev�t a területi f�üzem irányítótól telefonon kapott értesítését a Fejrovatos 
el�jegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd az állomásán tartózkodó utasokat él�szóval 
értesíteni. 
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1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdet-
mények fajtái. (Érkez�-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utasjogi ren-
deletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, - megállóhelyek kivételével – Fali 
menetrendi-hirdetmények.)  
Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításá-
val megbízott munkavállalók.  

Menetrendi hirdetmények: 
Váróteremben az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni: 

− 1 db érkez� – induló vonatok jegyzéke (sárga-fehér) 

− Egyéb vonatforgalmi hirdetmények (aktuális Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhí-
vás ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb idényjelleg� közlemények) 

− Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények 
Az „érkez�-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi technológiai szakel�-
adó feladata. 
Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás a forgalmi technológiai szakel�adó kell� példány-
ban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellen�rzési körzet székhelyállomására vasúti 
levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldésér�l az állomásf�nök köteles 
gondoskodni. 
Fali hirdetmények karbantartása, aktualizálása: 
Az állomásf�nök vagy megbízottja köteles gondoskodni: 

− A hirdetmények kihelyezéséért, és a Pályavasút által kihelyezend� hirdetmények javí-
tásáért,  

− A Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás kihelyeztetésér�l, a lejártak eltávolíttatá-
sáról. 

− Menetrendváltozás alkalmával az érvénytelenné váló menetrendi hirdetmények eltávo-
lításáért, az érvénybe lép� menetrendi hirdetmények kihelyezéséért,  

− A hirdetmények megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról,  
MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba telephely köteles gondoskodni: 

− minden egyéb hirdetmény kifüggesztéséért, pótlásáért.  
Megállóhelyi hirdetmények kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenn-
tartási F�nökség Békéscsaba kötelessége. 
A váróteremben az állomási rend és a váróterem nyitva tartás kihelyezése és pótlása az állo-
másf�nök vagy a forgalmi koordinátor feladata. 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellen�rzésére vonatkozó el�írások. (Kinek, milyen 
ellen�rzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapí-
tása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teend� intézkedések.)  

Ellen�rzés az állomásf�nök vagy megbízottjának a feladata ellen�rzések alkalmával. A Pálya-
vasút által kihelyezett hirdetmény hiánya esetén köteles azonnal a pótlásról gondoskodni.   A 
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MÁV-START Zrt. által kihelyezett hirdetmény hiánya esetén, köteles értesíteni a MÁV-
START Zrt TVSZI Szeged Békéscsaba telephely személyszállítási technológusát telefonon, 
majd e-mail rendszeren keresztül is. 

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 forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint kifüggesztend� hirdet-
mények és kimutatások gy�jteményére vonatkozó rendelkezések az érvényes EVIG Utasítás szerint. 
Elektronikus utasítások a forgalmi szolgálattev� számítógépén érhet�k el, melyek elérési útvonala a 
http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/.... 
Az EVIG utasításban elírtaktól eltér�en a következ�k találhatóak kinyomtatott formában: 

− F.1. sz. Jelzési Utasítás 

− F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

− F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 

− E.2. sz. Fékutasítás 

− Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, VVU, Helyi végrehajtási Utasítás és mellék-
letei,  

Parancskönyv a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben található. 

1.11. Els�segélynyújtásnál figyelembe vehet� és használható eszközök tárolási helye, a foglal-
kozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító 
egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Els�segély nyújtására kiképzettek névsora. Vér-
alkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. 

Tárolási helyek: 
Sebkötöz� csomag tárolási helye a forgalmi iroda. 
Els�segélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. 

Elérhet�ségek: 
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 

megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-egészségügyi orvos Békéscsaba, Baross utca 34. 
66/327-448; 
06+33-41 

Ügyeletes orvos 
Szarvas Vasút út 46-48.  

Csabacs�d Szabadság u 48.  
66/312-277 
66/219-590 

Kórház Orosháza Könd u. 59. 68/411-166 
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1.12. Rend�rség, ment�k, t�zoltóság, katasztrófavédelem, polgár�rség, vasút�rök, önkormány-
zat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lév� és vasúti tevékenységet végz� vállalkozó 
vasúti társaságok és küls� vállalkozások címe, telefonszáma. 

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lév� vasúti és egyéb vál-
lalkozó tevékenységet végz� társaságok, vállalkozások 

megnevezése címe telefonszáma 

Segélyhívó - 112 
Rend�rkapitányság Szarvas, Szabadság u. 25-27. 66/313-711 (107) 

OMSZ Ment�állomása Szarvas, Vasút u. 44. 66/311-104 (104) 

T�zoltóság Szarvas, Deák F. u. 7. 66/312-733 (105) 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 66/549-481 

Polgár�rség 
Szarvas, Szabadság u. 25-27. 

Tusjak Tamás elnök 
30/621-6669 

Polgármesteri Hivatal Csabacs�d, Szabadság u. 41sz. Tel: 66/313-155 

Vadásztársaság Szarvas, Kilián út 14. 66/311-955 

ÁNTSZ. Szarvas, Szabadságu.25-27 
66/311-518,321-

470 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

Csabacs�d állomáson a felvételi épületnek a Kisszénás állomás fel�l lév� oldala melletti szabad téren 
a táblával megjelölt helyen. 


