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1. Általános elĘírások
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 üzemelĘ
biztosítóberendezés típusa.
Állomás fekvése szelvényszám szerint:
Dévaványa állomás a 127 (1) nem villamosított vonalon a kezdĘpont felĘl 7+05 sz. szelvénytĘl
kezdĘdĘen a 293+54 sz. szelvénnyel bezárólag és Gyoma felé a 304+53 sz. szelvények között
Dévaványa állomás Gyoma kiz,.- Szeghalom kiz. nem villamosított normál nyomközĦ
egyvágányú mellékvonal fejállomása.
Szomszédos állomás:
Körösladány állomás
Forgalomszabályzó állomása:
MezĘtúr állomás
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:
Dévaványa állomás és Gyoma állomás forgalmi személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely
között:
KĘsziget megállóhely a 356. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett
nyíltvonali szolgálati hely
Dévaványa és Körösladány állomások között:
Kéthalom megállóhely a 63. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett
nyíltvonali szolgálati hely
Lejtési viszonyok:
Dévaványa-Körösladány állomások között:
Legnagyobb esés: 1,0 ‰
Legnagyobb emelkedés: 4,0 ‰
5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.
Dévaványa állomás-Gyomaforgalmi személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely között:
Legnagyobb esés: 2,7 ‰
Legnagyobb emelkedés: 2,00 ‰
5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.
Az állomáson üzemelĘ berendezés típusa:
Váltózár kulcsazonosító készülékkel kiegészített nem biztosított alak bejárati jelzĘs berendezés.
Dévaványa állomás-Gyoma állomás forgalmi személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely
között ellenmenetet kizáró berendezés került telepítésre.
A berendezés kezelési körzete, Dévaványa állomás területe.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.
Forgalmi jellegĦ:
Felvételi épületben:
- forgalmi iroda
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TTEBO Távközlési FĘnökség helyisége
tároló helyiség
személypénztár

Forgalmi jellegĦ:
- I. sz. váltókezelĘi Ęrhely
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
Gyoma-Dévaványa–Dévaványa-Körösladány állomások között állomástávolságú közlekedési
rend van.
A Dévaványa-Körösladány állomásközben ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés és
vonatbefolyásolási rendszer nincs.
A KSZ. Helyi Függelékében meghatározott idĘpontban vonatjelentĘ Ęri térközi közlekedési
rend van érvényben.
Dévaványa - Gyoma állomások között állomástávolságú közlekedés van, ellenmenet - és
utolérést kizáró berendezés üzemel, vonatbefolyásolási rendszer nincs.
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rakodó-mellékvágány

I.sz.

160
61
296

csonkavágány

csonkavágány

scvph.-mellékvágány

386

386

387

374

3

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

6

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

7

Használható hossza
kezdĘpont felé [m]
Használható hossza
végpont felé [m]
Lejtviszony kezdĘpont
felé [‰]
]
Lejtviszony végpont
felé [‰]
]
Vonatbefolyásolás
típusa
földkúp

földkúp

4.

4

6.

8

8

11

9

11

11

9

9

9

55-18424-02ORYZA

55-18424-01-3

55-18424-01-1

55-18424-01-4

55-18424-01-3

55-18424-01-2

55-18424-01-1

10

TAF-TSI
azonosító

C

B

C

K

11

Vágány
besorolása

nem nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

12

Hozzáférés

13
295+35- 296+00 sz.
szelvények között kizárva

Megjegyzés
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A Fejrovatos elĘjegyzési naplók vezetésekor a vágányok számát betĦvel, a szolgálatátadási szövegben római számmal kell elĘjegyezni.

I.
sz.
Csonkavágány
III.
sz.
Csonkavágány
ORYZA-Hántoló
kft.

IV. sz.

III. sz.

vonatfogadó/indító
fĘvágány
vonatfogadó/indító
fĘvágány
vonatfogadó/indító
fĘvágány

2

1

II. sz.

Rendeltetése

Vágány neve

Határoló kitérĘ
kezdĘpont felĘl

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

11

Határoló kitérĘ
végpont felĘl

12

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30,
sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.
VágánySínkorona feletti Szélesség
Burkolat
Hossz Szelvényszám
szám
magasság
(méter)
150 m 295+84 – 297+34 sk15
2,00
aszfalt
I.-II.
60m
295+84 – 296+44 sk15
2,00
aszfalt
II.-III.
90m
296+44–297+34
sk25
1,90
beton
II.-III.
Az utasperonok megközelítése szintben, a kiépített átjárókon keresztül történik
1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
1.6.1.Helyhezkötött jelzĘk, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. FigyelmeztetĘ jelek
felsorolása. Törpe tolatásjelzĘk felsorolása a hozzá tartozó váltók számának
megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzĘk, jelzĘeszközök
felsorolása darabszám szerint.
Állomási helyhez kötött jelzĘk:
KezdĘpont felĘl
A jelzĘ helye

A jelzĘ
Karok,
Jele, fények
száma száma

Szolgálati hely
(állomás, nyíltpálya)

Szelvényszám

Dévaványa

7+05

B

Körösladány-Dévaványa

13+07

BEj

1

kétfog
almú
2

Sr1 és 1 sz. váltó között Gyoma
felé

301+04

Vb

Rendeltetése
Nem biztosított alak
bejárati jelzĘ
Nem biztosított alak
bejárati jelzĘ
elĘjelzĘje-602m-re
van „B”jelzĘtĘl
Útsorompó és
Állomásköz
fényfedezĘ jelzĘ

Valamennyi helyhez kötött jelzĘ felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van.

Végpont felĘl
A jelzĘ helye
Szolgálati hely
(állomás, nyíltpálya)
Dévaványa

A jelzĘ
Karok,
Szelvényszám Jele, fények
száma száma
1
304+53
C
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Rendeltetése
Nem biztosított alak
bejárati jelzĘ
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Gyoma-Dévaványa

311+58

CEj

SR1 és 3 sz. váltó között
Körösladány felé

5+29

Va

kétfog
almú
2

Nem biztosított alak
bejárati jelzĘ
elĘjelzĘje
Útsorompó
FényfedezĘ jelzĘ

Valamennyi helyhez kötött jelzĘ felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van, kivéve
a „Va”-t, mely a menetirány szerint a baloldalon van.
Állomási egyéb jelzĘk, figyelmeztetĘ jelek:
SzelvényMegnevezés
szám

Helye

297+31 – 298+45 sz. szelvényekben az I.
ĥrszelvénybe nyúló létesítményre 297+31,
sz. vágány melletti élĘrakodó állomás
figyelmeztetĘ jel:
298+45
kezdĘ- és végpont felöli végén
294+85 – 295+88 sz. szelvényekben az I.
ĥrszelvénybe nyúló létesítményre 294+85,
sz. vágány melletti oldalrakodó állomás
figyelmeztetĘ jel:
295+88
kezdĘ- és végpont felöli végén
Tolatási határjelzĘ
304+03 Gyoma felé
Tolatási határjelzĘ
6+55
Körösladány felé
Rakminta kapu
297+67 Az I. sz. vágányon a kezdĘpont felĘli végén
ĥrszelvénybe nyúló létesítményre
295+15 II. és III. sz. vágányok között lévĘ vízdarun.
figyelmeztetĘ jel:
Vágányzáró-jelzĘ
293+54 I.sz. csonkavágány végén
Vágányzáró-jelzĘ
293+48 III.sz. csonkavágány végén
Megállj jelzĘ az I. Vg. kezdĘpont
295+35
felĘli oldalán
Megállj jelzĘ az I. Vg. végpont felĘli
296+00
oldalán
A szolgálati helyre rendszeresített Hordozható jelzĘeszközök:
Forgalmi irodában:
• 1 db nappali vonatindító jelzĘeszköz
• 1 db fehér fényĦ kézi jelzĘlámpa, amelynek fehér fénye zöld színĦre változtatható
• 1 db kitĦzhetĘ Megállj-jelzĘ
I számú váltókezelĘi Ęrhelyen:
• 1 db zöld színĦ kézi jelzĘtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
• 2 db kitĦzhetĘ Megállj-jelzĘ
• 2 db kitĦzhetĘ Megállj-jelzĘ elĘjelzĘje
• 1 db piros fényĦ jelzĘlámpa
• 1db piros színĦ jelzĘtárcsa (közúti „Megállj „jelzés adásához)
• 2 db vállmagasságú állvány
• 1 db fehér fényĦ kézi jelzĘlámpa, amelynek fehér fénye zöld színĦre változtatható
• 1 db jelzĘzászló
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1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van
váltójelzĘ, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél
nagyobb sebességĦ váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható
sebesség meghatározása.
Váltó
száma

Szelvényszáma

1

300+40

2

294+09

3

300+08

4

294+37

5

299+75

6

294+52

7

299+70

8

295+14

9

299+39

11

299+14

Biztosítás
módja

Állítása

nem biztosított

nem biztosított
nem biztosított

VáltójelzĘ
típusa

helyszíni

forgólapos

helyszíni

ábralemezes

helyszíni

ábralemezes

helyszíni

ábralemezes

helyszíni

forgólapos

helyszíni

ábralemezes

helyszíni

forgólapos

helyszíni

ábralemezes

nem biztosított

helyszíni

ábralemezes

nem biztosított

helyszíni

ábralemezes

nem biztosított
nem biztosított

nem biztosított
nem biztosított

nem biztosított

Lezárható
mindkét
irányban
váltózárral
felszerelt
le
nem
zárható
egyenes
irányban
kiszögelt
le
nem
zárható
mindkét
irányban
váltózárral
felszerelt
le
nem
zárható
mindkét
irányban
váltózárral
felszerelt
le
nem
zárható
egyenes
irányban
váltózárral
felszerelt
mindkét
irányban
váltózárral
felszerelt

Az állomás váltói váltófĦtĘ berendezéssel nincsenek felszerelve.
A váltójelzĘk fényvisszaverĘs kialakításúak.
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.
Védelmi berendezések:
Szelvény- Szerkezeti
Jele
szám
függés
VS1/3E 0+71,8

3 sz. váltó

Megjegyzés
Az Oryza sajátcélú vasúti pályahálózat vágányán a
0+71,8 sz. szelvényében. Kulcsa az I. számú
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Jele

Szelvény- Szerkezeti
szám
függés

Megjegyzés
váltókezelĘi Ęrhelyen lévĘ váltózár kulcs elzáró
berendezésben.

Vágányzáró szerkezetek:
Helye
Szelvényszám
I.

293+48

III.

293+54

Vágányzáró szerkezet
földkúp+vágányzárójelzĘ
földkúp+vágányzárójelzĘ

Megjegyzés
–
–

1.6.4. ĥrszelvénybe nyúló mĦtárgyak felsorolása.
Az I. sz. rakodó vágányon Ħrszelvénybe nyúló tárgyak:
Oldalrakodó a 294+85 – 295+38 sz. szelvényekben
ÉlĘrakodó a 297+31 – 298+ 45 sz. szelvényekben
Rakminta a 297+67 sz. szelvényben
A II és III. sz. fĘvágányok között az Ħrszelvénybe nyúló tárgy:
Vízdaru a 295+15 sz. szelvényben
1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tĦztisztító helyek, olajvételezĘ helyek, vizsgálóaknák
felsorolása
Az állomáson 1 db vízdaru van a II. és III. sz. fĘvágányok között elhelyezve a II sz.
váltókörzetben, vízdaru üzemen kívül van helyezve.
1.7. Értekezési lehetĘségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélĘ kapcsolatok,
vasúti távbeszélĘ rendszer hangrögzítĘ berendezések. Az egy-egy távbeszélĘ, rádiós
körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélĘ hívójelek, valamint a hangrögzítĘvel
kiegészített távbeszélĘ és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása.
Irányítói elérhetĘségek.
Értekezési lehetĘségek:
Rendelkezésre álló távbeszélĘ kapcsolatok:
Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélĘ
CB távbeszélĘ
mobiltelefon
I. sz. váltókezelĘi Ęrhelyen:
állomásközi távbeszélĘ
mobiltelefon
A távbeszélĘ kapcsolatok –MezĘtúr állomás állomásközi távbeszélĘje kivételével –hangrögzítĘ
berendezéssel kiegészítve nincsenek. A hangrögzítĘ berendezés használhatatlanságáról
MezĘtúr állomás forgalmi szolgálattevĘje köteles értesíteni Dévaványa állomás forgalmi
szolgálattevĘjét, aki a közlést a Fejrovatos elĘjegyzési napló következĘ sorába elĘjegyzi.
Gyoma és Dévaványa állomások között a GSM-R körzet kezdete/vége: 429+70 sz.szelvényben
található.
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TávbeszélĘ hívójelek:
Állomásközi távbeszélĘ
Szolgálati hely
Szeghalom állomás forgalmi iroda

Hívójel

.-..
...
-...-..
...

Szeghalom állomás I. sz. váltókezelĘi Ęrhely
Körösladány állomás forgalmi iroda
Dévaványa állomás forgalmi iroda
Dévaványa állomás I. sz. váltókezelĘi Ęrhely
Gyoma állomás forgalmi iroda
MezĘtúr forgalmi iroda

Szolgálati hely/
Munkahely

ÁllomásfĘnök
Szeghalom
Forgalmi koordinátorSzeghalom
RendelkezĘ forgalmi
szolgálattevĘ
Szeghalom
Forgalmi Csomóponti
FĘnökségvezetĘBékéscsaba
Forgalmi üzemmérnökBékéscsaba
ÁllomásfĘnök - VésztĘ
Területi fĘüzemirányító
- Szeged

Vasút üzemi
telefon/
Közcélú
telefon
06/30-70
06-1/516-3070
06/30-72
06/30-57
06-1/516-3057

.

Mobil
telefon

Elektronikus elérhetĘségek

+36-30-6277058
+36-30-1619658
+36-30-5655850

sarkany.laszlo2@mav.hu
fekete.barnabas@mav.hu
szeghalom.rfszt@mav.hu

06/31-10
06-1/516-3110

+36-20-3837853

meszesan.laszlo@mav.hu

06/31-02
06-1/516-3102
06/30-10
06-1/516-3010
06/13-33
06-1/516-1333

+36-30-2412993
+36-30-5656289
+36-30-5656349
+36-30-3299148
+36-30-5656349
+36-30-5426224

manczur.zoltan@mav.hu

Forgalmi vonalirányító
- Szeged
Területi
személyszállítási
fĘirányító - Szeged

06/86-61
06-1/516-8661
06/23-24
06/23-25
06-1/516-2324
06-1/516-2325

RendelkezĘ forgalmi
szolgálattevĘ - VésztĘ
RendelkezĘ forgalmi
szolgálattevĘ
Püspökladány

06/30-13
06-1/516-3013
03/61-33
06-1/513-6133
03/62-33
06-1/513-6233
06/30-41
06-1/516-3041
06/38-09
06-1/516-3809
06/30-55
06-1/516-3055

Forgalmi szolgálattevĘ
- Füzesgyarmat
Forgalmi szolgálattevĘ
- Biharnagybajom
Forgalmi szolgálattevĘ
- Körösladány

nincs

+36-30-7152228
+36-30-6520030

+36-30-5655851
+36-30-7220378
+36-30-4678420
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fekete.imre@mav.hu
uksgfoir@mav.hu

uksg.600@mav.hu
sg_iranyitok@mav-start.hu

veszto.rfszt@mav.hu
püspökladany.rfszt@mav.hu

fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu
biharnagybajom.rfszt@mav.hu
korosladany.rfszt@mav.hu

17
Forgalmi szolgálattevĘ
- Dévaványa
I.sz.
váltókezelĘi
Ęrhely-Dévaványa
RendelkezĘ forgalmi
szolgálattevĘ
Kötegyán
Call-Center
Területi Funkcionális
Felügyelet Szeged
MezĘtúr
állomás
forgalomszabályzó
forgalmi szolgálattevĘ
Ingatlankezelési
diszpécser Budapest

Hálózati
Energiaellátási
Diszpécser/HED/
Személypénztár
Dévaványa

06/38-17
06-1/516-3817
06/38-02
06-1/516-3802
01/48-78
06/13-55
06/17-39
06-1/516-3713I. sz. kezelĘ
06-1/516-3720II. sz kezelĘ
01/63-19
01/63-58
01/21-76
06-1/323-1997
06/22-92

+06-30-4678412
+36-30-5655849
+36-30-5655848
+36-30-5044878
+36-30-9411840
+36-30-5655719

+36-30-3302959
+36-30-6853764
+36-30-9360250

06/38-04
06-1/516-3804

-

devavanya.rfszt@mav.hu
kotegyan.rfszt@mav.hu

szeged.tszf@mav.hu
mezotur.rfszt@mav.hu

ingatlankezelesi.diszpecser
@mav.hu

diszpecser.erosaram@mav.hu

-

Mobiltelefonok
Szolgálati hely
Telefonszám
Szeghalom
+36-30-565-5850
forgalmi iroda
Körösladány
+36-30-467-8420
forgalmi iroda
Dévaványa
+36-30-467-8412
forgalmi iroda
Dévaványa
+36-30-565-5849
I. sz. váltókezelĘi Ęrhely
Füzesgyarmat
+36-30-565-5851
forgalmi iroda
Füzesgyarmat
+36-30-467-8415
forgalmi iroda
Biharnagybajom
+36-30-722-0378
forgalmi iroda


A mobiltelefon csak szolgálati érdekbĘl, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések
céljára használni tilos!
1.8. A villamos felsĘvezetéki rendszerhez kapcsolódó elĘírások, állomási kapcsolókert,
kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelĘ rudak tárolási helye és
darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.
Forgalmi irodai térvilágítási körzet:
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A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása és a nyílt utasperon
térvilágítása, II.sz. váltókörzet térvilágítása.
Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítĘ forgalmi szolgálattevĘ feladata.
•

I. sz. váltókezelĘi Ęrhely térvilágítási körzet:
• I.sz. váltókörzet és I.sz. váltókezelĘi Ęrhely térvilágítása
Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítĘ váltókezelĘ feladata.
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi elĘírások meghatározása.
1.9.1 Szolgálati hely típusa
Dévaványa állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:
Az állomáson számítógéppel nem támogatott helybĘl kezelt hangos utastájékoztató berendezés
üzemel.
Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevĘ végzi.
1.9.3.Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása
történik az állomásról.
Dévaványa állomás utastájékoztató körzete az utasforgalom által érintett területekre, felvételi
épületre és a peronokra vonatkozik.
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési idĘnormatívája perc értéke. a szolgálati hely
típusának és az utasperonok megközelítési idĘnormájának figyelembevételével a hangos
utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen idĘpontban kell
elvégezni.
Állomási utasperonok megközelítésének idĘnormatívája: egységesen 3 perc.
A magas színvonalon történĘ utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan
be kell „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi
utastájékoztatási tevékenység pályamĦködtetési szerzĘdés szerinti végrehajtásáról”címĦ
mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztatás a 127 vonalra történik a
mindenkor hatályos Utastájékoztató szövegkönyv alapján.
A forgalmi szolgálattevĘ az állomásra érkezĘ, induló vonat várható érkezése, indulása elĘtt
köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és
az érkezési/indulási idĘrĘl.
A célállomásra menetrend szerint érkezĘ vonatokról az érkezés elĘtt 3 perccel korábban,
egyszer kell magyar nyelvĦ tájékoztatást adni.
A helybĘl induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idĘ elĘtt 10 perccel, és a helyi
viszonyoktól függĘen az „állomási utasperonok megközelítési idĘnormatívája” perc értékkel
korábban kell tájékoztatást adni.
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A nem helybĘl induló vonatokról a menetrend szerinti indulás elĘtt az „állomási utasperonok
megközelítési idĘnormatívája” perc értékkel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.
ÉrkezĘ, illetve induló vonat 5 percet elérĘ vagy meghaladó késése esetén a várható késés
mértékérĘl és annak okáról célállomásra érkezĘ vonatok esetében a vonat menetrend szerinti
érkezési ideje elĘtt 3 perccel.
HelybĘl induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje elĘtt 10 perccel, de
legkésĘbb az „állomási utasperonok megközelítési idĘnormatívája” perc értékkel korábban, az
érkezĘ/indulóvonatoknál az „állomási utasperonok megközelítési idĘnormatívája” perc
értékkel tájékoztatást kell adni.
30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
A késésekrĘl, rendkívüli eseményekrĘl a forgalmi szolgálattevĘ az informatikai rendszerbĘl és
a forgalmi vonalirányítótól értesül.
Célállomásra késetten érkezĘ vonat esetén a tényleges érkezési idĘ elĘtt 3 perccel, illetve az
érkezĘ/induló, valamint a helybĘl induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve indulási idĘ
elĘtt az „állomási utasperonok megközelítési idĘnormatívája” perc értékkel korábban
ismételten tájékoztatást kell adni.
Az induló vonatok 20 percet elérĘ vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság
megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetĘségekre is fel kell hívni a
figyelmet.
A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomására jutásakor
azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos
utastájékoztató berendezést kezelni.
Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havaria csoport
mĦködésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik
szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthetĘ meg,
szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a késĘbb érkezĘ vonatról az érkezést
megelĘzĘen mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.
Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a késĘbb érkezĘ
vonatról közvetlenül az érkezést megelĘzĘen figyelembe véve az „állomási utas peronok
megközelítési idĘnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az elĘbb
érkezĘ vonat már megállt.
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített Utastájékoztató szövegkönyv módosítását,
karbantartása végzĘ munkavállaló.
Az Utastájékoztató szövegkönyv elkészítése és módosítása a MÁV-START Zrt. a feladata.
A Szövegkönyvátadása-átvétele:
Menetrendváltáskor, menetrendváltást megelĘzĘen legalább 2 munkanappal, a MÁV-START
Zrt. által elkészített szövegkönyvet egy példányban nyomtatva megküldi az állomásfĘnöknek,
aki gondoskodik a kihelyezésrĘl. Elektronikus formában az állomásfĘnöknek és a Forgalmi
csomópont forgalmi üzemmérnökének is megküldésre kerül.
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Év közbeni módosításkor, módosítást megelĘzĘen legalább 2 munkanappal, a MÁV-START
Zrt. által elkészített szövegkönyvet elektronikus formában és kinyomtatva az állomásfĘnöknek,
és elektronikusan a forgalmi üzemmérnöknek megküldi. KihelyezésrĘl az állomásfĘnök
gondoskodik.
Az állomásfĘnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formájában a
személyszállítási technológusnak.
1.9.9. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az
élĘszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó elĘírások.
Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevĘ
haladéktalanul köteles bejelentést tenni a budapesti Távközlési FĘnökség diszpécsere részére
telefonon a 01/61-00 telefonszámra, továbbá a használhatatlanság kezdĘ idĘpontját és a helyre
állítás idĘpontját haladéktalanul, de legkésĘbb a hiba kezdete/befejezése után 30’ perccel
jelenteni a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási FĘirányítója, valamint a forgalmi
vonalirányító, Szeged területi fĘüzemirányító részére a 06/13-33 telefonon, és elĘjegyzi a
HibaelĘjegyzési könyvben.
A Területi Személyszállítási FĘirányító szolgálat Szeged elérhetĘsége: 06/23-24.
HibaelĘjegyzési könyv „Intézkedés” rovatában idĘadattal elĘ kell jegyezni az értesítés tényét.
Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevĘnek közvetlen élĘszóban kell végeznie.
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet
ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó elĘírások.
„Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási
tevékenység pályamĦködtetési szerzĘdés szerinti végrehajtásáról” címĦ mindenkor hatályos
utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, illetve a vezetĘ jegyvizsgálókat és a
személypénztárost tájékoztatni.
A forgalmi szolgálattevĘ a FOR00 alrendszerbĘl lekérdezéssel köteles megállapítani a késés
mértékét. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a
forgalmi szolgálattevĘt, aki köteles elĘjegyezni a Fejrovatos elĘjegyzési napló, következĘ
sorába a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés
mértékérĘl, okáról, illetve az alternatív utazási lehetĘségekrĘl.
A forgalmi szolgálattevĘ köteles tájékoztatni a késésrĘl munkaidejében a személypénztárost
06/38-74 vasútüzemi telefonon, annak használhatatlansága esetén élĘszóval.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyen) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával,
módosításával, eltávolításával megbizott munkavállalók.
Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:
Statikus hirdetmény
Megnevezése
ÉrkezĘ - induló vonatok jegyzéke
Menetrendváltozásra figyelmeztetĘ felhívás
Utas
jogi
rendeletben
meghatározott
személyszállítási hirdetmények
Állomási rend
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Váróterem nyitva tartás

Forgalmi Csomóponti FĘnökség

Statikus utastájékoztató hirdetmények átadása:
Az ÉrkezĘ-induló vonatok jegyzéket a FCSF forgalmi technológiai szakelĘadója készíti el.
Nyomtatva és elektronikus formában az állomásnak megküldi, az állomásfĘnök intézkedik a
kihelyezésrĘl.
A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által
elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi
A Menetrendváltozásra figyelmeztetĘ felhívás-t a FCSF forgalmi technológiai szakelĘadója
elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, illetve az állomásfĘnöknek
elektronikus formában megküldi. Az állomásfĘnök a kihelyezésérĘl és érvényesség lejárta utáni
eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevĘ részére.
A Menetrendváltozásra figyelmeztetĘ felhívás hirdetményt a szolgálatban lévĘ forgalmi
szolgálattevĘ köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idĘ kezdetére,
a szolgálat szünetelés megkezdése elĘtt közvetlenül az ÉrkezĘ-induló vonatok jegyzékének
jobb oldalán.
Az állomásfĘnök rendelkezik a szolgálatban lévĘ forgalmi szolgálattevĘ felé a fenti
hirdetmények idĘbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgálatmegszakítás megkezdése elĘtt
közvetlenül, az érvényességi idĘ figyelembe vételével végzi el.
Az állomáson az utasjogi hirdetmények kihelyezését a Vállalkozó vasúti társaság HVU- ÜRben meghatározott eljárási rend szerint végzi.
1.9.12. Utastájékoztatási hirdetmények ellenĘrzésére vonatkozó elĘírások.
Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenĘrzése:
• a forgalmi szolgálattevĘ szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
• ellenĘrzésre kötelezettek az ellenĘrzések alkalmával.
A forgalmi szolgálattevĘ az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfĘnök
részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.
1.10. Utasítások és segédkönyvek gyĦjteményének helye, a Parancskönyvek elhelyezésére
kijelölt szolgálati helyek felsorolása, a forgalmi irodai rendeletgyĦjtemény és egyéb
nyilvántartások tárolási helye.
A mindenkor hatályos Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások,
rendelkezések, szabályozások és kimutatások, Parancskönyv a forgalmi irodában találhatók.
A forgalmi irodai utasításgyĦjteményben 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
• TĦzvédelmi iratgyĦjtĘ az OTSZ elĘírásai szerint
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A nyomtatott formában nem tartandó központi, területi, helyi hatállyal kiadott utasítások,
rendelkezések, szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat mĦködtetĘ által
fenntartott
portálon
találhatóak(https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi
Szabályozás/Forgalmi irodai gyĦjtemények dokumentumai), melyekre a hivatkozások a
forgalmi szolgálattevĘ felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában
megtalálhatóak.
Az I.sz.váltókezelĘi Ęrhelyen nyomtatott formában megtalálható:
• Kezelési Szabályzat Dévaványa állomás Váltózár kulcsazonosító készülékkel
kiegészített nem biztosított alak bejárati jelzĘs berendezés kezeléséhez
• Kezelési Szabályzat Dévaványa állomás Váltózár kulcsazonosító készülékkel
kiegészített nem biztosított alak bejárati jelzĘberendezéshez csatlakozó ellenmenetet
kizáró berendezés kezeléséhez
1.11. ElsĘsegélynyújtásnál figyelembe vehetĘ 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. ElsĘsegélynyújtásra
kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási
helye.
Az elsĘsegélynyújtáshoz szükséges sebkötözĘ csomag, az alkoholszonda, forgalmi irodában
található az alkoholos állapot ellenĘrzési naplóval és az ittasság vizsgálati jegyzĘkönyvvel
együtt. A véralkohol-vizsgálati doboz Szeghalom állomás forgalmi irodájában található.
Az I. sz váltókezelĘi Ęrhelyen sebkötözĘ egység csomag áll rendelkezésre.
Alkohol teszter az állomásfĘnöknél található.
ElsĘsegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs
ElérhetĘségek:
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
Megnevezése
Címe
Telefonszáma
Vasút egészségügyi KHT
Békéscsaba, Baross u.34.
66/327-448
Orvosi ügyelet
Szeghalom, Ady Endre út 1
66/371-396
Orvosi rendelĘ

Dévaványa, Eötvös u. 1.

66/483-064

MentĘállomás

GyomaendrĘd, HĘsök útja 59.

66/384-104

Alapellátási ügyeleti szám

-

06-70/370-3104

1.12. RendĘrség, mentĘk, tĦzoltóság, katasztrófavédelem, polgárĘrség, vasútĘrök,
önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévĘ és vasúti
tevékenységet végzĘ vállalkozó vasúti társaságok és külsĘ vállalkozások címe,
telefonszáma.
Hivatalok elérhetĘsége:
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Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévĘ vasúti és
egyéb vállalkozó tevékenységet végzĘ társaságok, vállalkozások
Megnevezése
Címe
Telefonszáma
Központi segélyhívószám
112
RendĘrkapitányság
Szarvas, Szabadság u. 25.
66/313-711 (105)
Országos
MentĘszolgálat
GyomaendrĘd, HĘsök útja 59.
66/384-104 (104)
MentĘállomása
TĦzoltóság
Szeghalom, Széchenyi u. 2/8.
66/371-211 (107)
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba, Kazinczy u.9.
06-66/549-470
66/483-100 / 111
PolgárĘrség
Dévaványa, HĘsök Tere 1.
mell.
Polgármesteri Hivatal
Dévaványa, HĘsök Tere 1.
66/483-100
Vadásztársaság
Dévaványa, Kossuth u. 36.
66/483-091
Biztonsági
Területi
VasútĘrök

FĘigazgatóság, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.
Vasútbiztonság,

Vállalkozó vasúti társaság

Mobil járĘrök

06/15-48
06-30/922-6534

MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged 06/16-01
Indóház tér 2
06/16-05

MÁV-START
Személyszállítási
szakelĘadó II.

Zrt. TSZVI
Szeged,
Békéscsaba
06/34-29
technológus Telephely
06-30/397-4354
5600.Békéscsaba, Andrássy u.58.
06/31-02
PénztárellenĘr, Békéscsaba
5600. Békéscsaba, Andrássy u. 58. 06-1/516-3102
06-30/397-4347
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
Az állomás területén a dohányzásra kijelölt helyek:
• a volt Resti épület elĘtetĘvel ellátott elĘtere
• az I. sz. váltókezelĘi Ęrhely végpont felĘli oldalán
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