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6.2.    Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok 
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1. Általános előírások 
 

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 üzemelő 

biztosítóberendezés típusa. 

 

Diósjenő állomás a 75. sz. Vác- Balassagyarmat normál nyomtávolságú, egyvágányú nem 

villamosított mellékvonal, nem biztosított elágazó állomása, a 278+24-287+05 sz. 

szelvényben fekszik. Innen ágazik ki a 76. sz. Diósjenő - Romhány normál nyomtávolságú, 

egyvágányú nem villamosított mellékvonal. A Romhányi vonalra vonatkozóan Diósjenő 

rendelkező, forgalomirányító, valamint vonatindító állomás.  

A 76-os sz. vasútvonalon a személyszállítás szünetel. 

 

Szomszédos állomások: 

Kezdőpont felől: 

-    Vác állomás, (13+63--320+18) sz. szelvényekben. 

- Szokolya MEFI személyzet nélküli állomás,(140+70-144+91) sz. szelvényekben. 

 

Végpont felől: 

- Nagyoroszi MEFI személyzet nélküli állomás,(370+60--376+98) sz. 

szelvényekben. 

-    Drégelypalánk állomás,(472+25-393+01) sz. szelvényekben  

 

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása: 

 

 Vác-Szokolya állomások között 75. sz. vasútvonalon: 

 

Szolgálati hely Szolgálati hely típusa Szelvénytől Szelvényig 

Kisvác megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

19+09 20+40 

Vác-DCM elágazás Vác állomásról kezelt, személyzet 

nélküli, pályaelágazásnak minősülő 

sajátcélú vasúti pályakiágazás. 

26+64 31+25 

Fenyveshegy megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

63+81 64+81 

Magyarkút-Verőce  megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

90+60 91+46 

Magyarkút megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

114+66 115+24 
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 Szokolya-Diósjenő állomások között 75. sz. vasútvonalon: 

 

Szolgálati hely Szolgálati hely típusa Szelvénytől Szelvényig 

Berkenye  megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

211+54 212+01 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás, 

személyforgalmi szolgáltatásra 

berendezett nyíltvonali szolgálati hely. 

234+05 240+22 

 

 Diósjenő-Nagyoroszi állomások között 75. sz. vasútvonalon: 

 

Szolgálati hely Szolgálati hely típusa Szelvényt

ől 

Szelvény

ig 

Borsosberény  megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra 

berendezett nyíltvonali szolgálati hely. 

338+07  338+56  

 

 Nagyoroszi-Drégelypalánk állomások között 75. sz. vasútvonalon: 

 

Szolgálati hely Szolgálati hely típusa Szelvénytől Szelvényig 

Drégelyvár  megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

394+14 394+64 

Sáferkút megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

436+90 437+10 

Drégely  megállóhely, személyforgalmi 

szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 

szolgálati hely. 

458+88 459+08 

 

 Diósjenő-Romhány állomások között 76. sz. vasútvonalon: 

 

Szolgálati hely Szolgálati hely típusa Szelvénytől Szelvényig 

Tolmács  megálló-rakodóhely, a személyszállítási 

szolgáltatás jelenleg szünetel. 

48+60 53+40 

Rétság állomás, személyzet nélküli, a 

személyszállítási szolgáltatás jelenleg 

szünetel. 

63+00 68+85 

Bánk  megálló-rakodóhely, a személyszállítási 

szolgáltatás jelenleg szünetel. 

110+00 119+40 

Romhány állomás, személyzet nélküli, a 

személyszállítási szolgáltatás jelenleg 

szünetel. 

166+20 172+46 
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Lejtési viszonyok: 

 

 Vác-Szokolya állomások között 75. sz. vasútvonalon: 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés (‰) Esés (‰) 

79+85 86+72 15  

94+05 97+06 6,33  

97+06 101+06 10  

103+20 109+20 5  

109+20 114+20 10  

117+20 120+20 10  

120+20 125+20 5  

125+20 128+20 10  

130+20 135+20 10  

137+20 141+70 14,8  

 

 Szokolya-Diósjenő állomások között 75. sz. vasútvonalon: 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés (‰) Esés (‰) 

145+20 150+20 15  

150+20 151+70 5  

151+70 156+70 15  

159+20 160+70 10  

163+15 168+15 7,5  

168+15 176+15 5,62  

178+15 180+15 10  

180+15 186+15 7  

186+15 190+15 13  

195+15 198+15 10  

216+76 222+76 10,5  

222+76 228+76 6  

228+76 234+76 6,5  

243+76 247+76 10  

252+76 254+76 10  

255+70 258+00 8  

264+76 273+96 15  

276+06 280+89  -15 

 

 Diósjenő-Nagyoroszi állomások között 75. sz. vasútvonalon: 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés (‰) Esés (‰) 

287+07 294+07 15  

299+07 302+04  -14 

313+57 322+57  -15 

324+51 327+51 15  

327+51 332+07 10  

339+32 349+71  -15,2 

352+71 357+21 15  

358+71 371+71 15  

371+71 375+71 8  
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 Diósjenő-Romhány állomások között 76. sz. vasútvonalon: 

DIÓSJENŐ-ROMHÁNY VASÚTVONAL 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés (‰) Esés (‰) 

02+39 10+88  15 

10+88 19+88  12 

19+88 23+43  5,5 

23+43 27+88  15 

27+88 30+88  7 

30+88 39+88  5,5 

39+88 45+58  5 

52+51 55+51  10 

55+51 59+93  5,5 

68+19 74+92  10 

93+92 97+92  5 

128+90 132+90  5 

154+39 156+89  10 

 

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: 

 

Diósjenő állomáson váltózár-kulcsazonosító, biztosítóberendezés üzemel. 

Kezelése a kiadott Kezelési Szabályzat szerint. 

 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson váltózár-kulcsazonosító 

(főkulcsos kulcselzáró) biztosítóberendezés üzemel. 

Kezelése a kiadott Kezelési Szabályzat szerint. 

 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás, vonattalálkozás nem lehetséges. Állomáskezelő 

teljesít szolgálatot, aki kezeli a nem biztosított alak kétfogalmú előjelzőket és a nem 

biztosított alak bejárati jelzőket, valamint a végpont felőli oldalon lévő, főjelzővel szerkezeti 

függésben lévő Sr1 teljes sorompót. 

 

 

1.2       Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső 

vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. 

 

Az állomáson az alábbi vállalkozó vasúti társaságok működnek: 

 MÁV – START Zrt. személypénztárt üzemeltet. 
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1.3       Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása. 

 

Forgalmi jellegű 

 

 

Kereskedelmi jellegű 

Diósjenő felvételi épületben 

 személypénztár 

 

 

Egyéb jellegű 

 

 

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

biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 

 

Állomásköz Követési rend Ellenmenet- és 

utolérést kizáró 

berendezés 

Vonatbefolyásolás 

Vác – Vác - DCM 

scvpk. 

állomástávolság van van 

Vác - DCM scvpk. - 

Szokolya 

állomástávolság van nincs 

Szokolya – Diósjenő állomástávolság nincs nincs 

Diósjenő – Nagyoroszi állomástávolság nincs nincs 

Nagyoroszi- 

Drégelypalánk 

állomástávolság nincs nincs 

 

Vác állomás – Vác-DCM scvpk. valamint Vác-DCM scvpk. – Szokolya állomás között 

tengelyszámlálós vágányfoglaltságot ellenőrző, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés 

üzemel. 

 

Valamint Szokolya és Vác állomások között, Szokolya állomás kezdőponti oldalán a 141+69 

sz. szelvényben lévő „K” jelű állomásközt fedező jelző üzemel. 

 

Diósjenő felvételi épületben Nógrád felvételi épületben 

 Forgalmi iroda  Forgalmi iroda 

 Állomásfőnöki iroda 

Kezdőpont felőli váltókezelői szolgálati épületben 

 II. sz. váltókezelői őrhely. 

Végpont felőli váltókezelői szolgálati épületben 

 I. sz. váltókezelői őrhely. 

Diósjenő felvételi épületben Nógrád felvételi épületben 

 Váróterem: fűtött, mosdók.  Váróterem: fűtetlen  

 Távközlő szoba  Pihenő helyiség 

 Pihenő helyiség  Öltöző, raktár 
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1.5  Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) 

megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra 

kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 

 

 Diósjenő állomás: 
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Vágány 

besorolás

a 

Hozzá- 
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M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 
mellékvágány, 

rakodó 
194  0  Nincs 6 11 

55-10645-

01-01 
K NYÍLT  

02 
átmenő 

fővágány (75) 
194  0  Nincs 2 1 

55-10645-

01-02 
E NYÍLT  

03 
átmenő 

fővágány (76) 
213  0  Nincs 4 7 

55-10645-

01-03 
E NYÍLT  

04 

fővágány, 

vonatfogadó/ 

indító 

169  0  Nincs 8 13 
55-10645-

01-04 
K NYÍLT  

05 

fővágány, 

vonatfogadó/ 

indító 

169  0  Nincs 8 13 
55-10645-

01-05 
F NYÍLT  

            A vágányok lejtviszonya 0,0 ‰. 

Fejrovatos előjegyzési naplóban arab számmal vezető 0-val kell előjegyezni a 

vágányszámot. 

Szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs! 

 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás: 
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Vágány 

besorolás
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 
mellékvágány, 

rakodó 
231  0  Nincs 1 2 55-10637-10-4 K NYÍLT  

02 
átmenő 

fővágány 
231  0  Nincs 1 2 55-10637-10-1 E NYÍLT  

            A vágányok lejtviszonya 1,0 ‰. 

Fejrovatos előjegyzési naplóban arab számmal vezető 0-val kell előjegyezni a 

vágányszámot. 

Szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs! 
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1.5.2 Utas peronok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata. 

 

Diósjenő állomás: 

 

Vágányszám Hossz Szelvényszám Sínkorona 

feletti 

magasság 

Szélesség 

(méter) 

Burkolata 

01-02. 55 m 283+05-283+60 sk+15 1,5 Burkolatlan 

02-03. 55 m 283+12-283+60 sk+15 1,45 Burkolatlan 

03-04. 83 m 283+05-283+88 sk+15 1,5 Burkolatlan 

  

 Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás: 

 

Vágányszám Hossz Szelvényszám Sínkorona 

feletti 

magasság 

Szélesség 

(méter) 

Burkolata 

01-02. 85 m 236+88-237+73 sk+15 1,45 Burkolatlan 

  

 Az utasperonok megközelítése szintben, a peronátjárókon keresztül történik. 

 

1.6   A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó 

rövid leírás. 

 

Vázlatos helyszínrajzot a 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. 

 

Állomási helyhez kötött jelzők: Diósjenő állomáson fényvisszaverős kialakítású. 

 

Kezdőpont felől 

Megjelölése Felállítási 

helye 

Rendeltetése Menetirány 

oldala 

Szolgálati 

hely 

A 278+24 Nem biztosított alak bejárati 

jelző 

jobb Diósjenő 

AEj 274+24 Nem biztosított alak bejárati 

jelző kétfogalmú alak előjelző 

jobb Diósjenő 

Végpont felől 

B 287+05 Nem biztosított alak bejárati 

jelző 

jobb Diósjenő 

BEj 291+05 Nem biztosított alak bejárati 

jelző kétfogalmú alak előjelző 

jobb Diósjenő 

C 3+26 Nem biztosított alak bejárati 

jelző 

jobb Diósjenő 

76-os vv. 

CEj 7+26 Nem biztosított alak bejárati 

jelző kétfogalmú alak előjelző 

jobb Diósjenő           

76-os vv. 
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Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek: Diósjenő 

 

Megjelölése Felállítási 

helye 

Rendeltetése Helye Megjegyzés 

Á 283+05 Megállás helye-

jelző 

02. vágány Kezdőpont 

Á 283+15 Megállás helye-

jelző 

03. vágány Kezdőpont 

Á 283+60 Megállás helye-

jelző 

 03. vágány Végpont 

Á 283+05 Megállás helye-

jelző 

04. vágány Kezdőpont 

TH 277+74 Tolatási 

határjelző 

Bejárati jelzőn belül 50 

m-re. 

Kezdőpont 

TH 287+54 Tolatási 

határjelző 

Bejárati jelzőn belül 50 

m-re. 

Végpont 

TH 2+75 Tolatási 

határjelző 

Bejárati jelzőn belül 50 

m-re. 

Végpont 

 

283+57 Űrszelvénybe 

nyúló 

létesítményre 

figyelmeztető jel 

Oldalrakodó kezdőponti 

oldalán van felfestve 

Kezdőpont 

 

 

Állomási helyhez kötött jelzők: Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson 

fényvisszaverős kialakítású. 

 

Kezdőpont felől 

Megjelölése Felállítási 

helye 

Rendeltetése Menetirány 

oldala 

Szolgálati hely/ 

Megjegyzés 

A 234+05 Nem biztosított alak bejárati 

jelző 

jobb Nógrád 

AEj 230+04 Nem biztosított alak bejárati 

jelző kétfogalmú alak előjelző 

jobb Nógrád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végpont felől 

B 240+22 Nem biztosított alak bejárati 

jelző 

jobb Nógrád 

BEj 244+40 Nem biztosított alak bejárati 

jelző kétfogalmú alak előjelző 

jobb Nógrád 
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Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek: Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás. 

 

Megjelölése Felállítási 

helye 

Rendeltetése Helye Megjegyz

és 

 

236+89 Űrszelvénybe nyúló 

létesítményre 

figyelmeztető jel 

Oldalrakodó kezdőponti 

oldalán van felfestve 

Kezdőpont 

 

237+02 Űrszelvénybe nyúló 

létesítményre 

figyelmeztető jel 

Oldalrakodó végponti 

oldalán van felfestve 

Végpont 

 

 

 

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása 

darabszám szerint: 

 

Diósjenő állomás 

 

Diósjenő forgalmi iroda 

Jelzőeszközök Darab 

Nappali vonatindító jelzőeszköz 1 

Fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre 

változtatható. 

1 

Sárga színű jelzőzászló. 1 

 

 

 

                                                I.-II. váltókezelői őrhely 

I.sz. Váltókezelői 

őrhely 

Jelzőeszközök II.sz. Váltókezelői 

őrhely 

Darab  Darab 

1 Sárga színű jelzőzászló 1 

1 Fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek fehér 

fénye zöld színűre változtatható 

2 

2 Piros fényű kézi jelző lámpa - 

2 Piros színű jelzőtárcsa - 

1 Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az 

elhaladás!” jelzés adására; 

1 

2 Megállj-jelző előjelzője 1 

2 Megállj-jelző 1 

1 Vállmagasságú állvány - 
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Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás. 

 

Nógrád forgalmi iroda 

       Jelzőeszközök  Darab 

Sárga színű jelzőzászló 1 

Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására; 1 

Fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható 1 

Piros fényű kézi jelző lámpa 2 

Piros színű jelzőtárcsa 2 

Megállj-jelző előjelzője 2 

Megállj-jelző 2 

Vállmagasságú állvány 1 

 

 

 

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. 

 

 Diósjenő állomás kezdőpont felőli váltók: 

 

VÁLTÓ 

SZÁMA 

ÁLLÍTÁS 

MÓDJA 

BIZTOSÍTÁSI 

MÓDJA 

VÁLTÓJELZŐ TIPUSA  

2 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

4 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

6 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

8 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 
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Diósjenő állomás végpont felőli váltók: 

 

VÁLTÓ 

SZÁMA 

ÁLLÍTÁS 

MÓDJA 

BIZTOSÍTÁSI 

MÓDJA 

VÁLTÓJELZŐ TIPUSA  

1 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

3 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

5 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

7 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

9 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

11 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

13 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

 

Minden váltó helyszíni állítású, kampózáras, egyenes és kitérő irányban váltózárral 

felszerelt, kivéve a 6 és 11-es sz. váltók csak egyenes irányban zárhatók le. 

 Az állomás váltói váltófűtő-berendezéssel nincsenek felszerelve.  

 

 Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás: 

 

VÁLTÓ 

SZÁMA 

ÁLLÍTÁS 

MÓDJA 

BIZTOSÍTÁSI 

MÓDJA 

VÁLTÓJELZŐ TIPUSA  

2 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

1 Helyszíni nem biztosított ábralemezes, fényvisszaverő 

kialakítású 

 

 Mindkét váltó helyszíni állítású, kampózáras, csak egyenes irányban váltózárral felszerelt. 2 

és 1 sz. váltók alaphelyzetben állandóan zárva tartott váltók. 

01 sz. vágány kizárva, 2-es sz. váltó egyenes irányban kiszögelve.  

 Az állomás váltói váltófűtő-berendezéssel nincsenek felszerelve.  
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1.6.3. Védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson: 

 

JELE SZELVÉNY- 

SZÁM 

SZERKEZETI 

FÜGGÉS 

MEGJEGYZÉS 

 

  VS2 

 

 

 

       235+80 

 

2 sz. váltó 

01 sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. A VS2 

vágányzáró sorompó kulcsa a forgalmi irodai 

berendezésben van elhelyezve. A sorompó kinyitásakor a 

2 sz. váltókulcsa a sorompó oszlop tartójából kivehető. 

 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 

Diósjenő állomáson a 01 sz. vágány mellett a 283+32-283+52 sz. szelvények között az 

oldalrakodó űrszelvénybe nyúlik. 

 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson a 01 sz. vágány mellett a 236+85-237+05 sz. 

szelvények között az oldalrakodó űrszelvénybe nyúlik. 

 

1.7  Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, 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. 

 

Értekezési lehetőségek: 

 

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok: Diósjenő, Nógrád. 

 

Hely: Készülék:  Megjegyzés: 

Diósjenő, forgalmi 

iroda. 

Állomásközi távbeszélő, Helyközi 

távbeszélő, Mobiltelefon, Postai telefon. 

Állomásközi: Diósjenő-Nógrád között. 

Helyközi: Forgalmi- Váltókezelői őrhely 

Nógrád, forgalmi 

iroda. 

Állomásközi távbeszélő, mobiltelefon. Állomásközi: Nógrád- Diósjenő között. 

 

Diósjenő- Szokolya- Vác állomások közötti vonalszakaszon rádiós kapcsolat van kiépítve. 

A rádió készülékek Vác, Szokolya, Diósjenő forgalmi irodákban vannak elhelyezve. 

Vácon hangrögzítéssel van kiegészítve! 

Valamint Szokolya-Vác állomás között állomásközi távbeszélő is üzemel. 

Diósjenő - Nagyoroszi - Drégelypalánk állomások között mobiltelefon kapcsolat van, ami 

hangrögzítéssel van kiegészítve! 

 

Távbeszélő hívójelek: 

 

SZOLGÁLATI HELY MEGNVEVEZÉSE HÍVÓJELE 

Diósjenő forgalmi iroda - 

Diósjenő I. sz. váltókezelői őrhely . 

Diósjenő II. sz. váltókezelői őrhely .. 

Nógrád forgalmi iroda -. 
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Értekezési kapcsolatok: 

 

SZOLGÁLATI 

HELY 

VASÚT- 

ÜZEMI/ 

POSTAI 

MOBILTELEFON  FAX ELEKTRONIKUS 

ELÉRHETŐSÉG 

HANG- 

RÖGZÍT-

ÉS 

Diósjenő 

állomásfőnök 

+36-35-

364-815 

+36-30-300-28-86 +36-35-

364-815 

szilfai.roland@mav.hu igen 

Diósjenő forgalmi 

szolgálattevő 

+36-35-

364-815 

+36-30-565-58-41 +36-35-

364-815 

diosjeno.rfszt@mav.hu igen 

Nógrád 

állomáskezelő 

- +36-30-565-58-42 - - igen 

Vác rendelkező 

forgalmi 

szolgálattevő 

02-31-13 +36-1-512-31-13 

+36-30-565-59-01 

- vac.rfszt@mav.hu igen 

Vác külső 

forgalmi 

szolgálattevő 

- +36-30-966-34-15 - vac.kfszt@mav.hu igen 

Drégelypalánk 

forgalmi 

szolgálattevő 

+36-35-

367-109 

+36-30-565-63-48 - dregelypalank.rfszt@m

av.hu 

igen 

Balassagyarmat 

forgalmi 

szolgálattevő 

02-36-30 

+36-35-

300-618 

+36-30-565-63-43 +36-35-

300-618 

balassagyarmat.rfszt@

mav.hu 

igen 

Forgalmi 

csomóponti 

főnökség vezető 

02-37-09 +36-941-14-85 +36-35-

301-776 

gere.jozsef@mav.hu igen 

Területi 

főüzemirányító, 

Budapest 

01-13-33 

01-19-13 

+36-1-511-13-33 

+36-1-511-19-13 

+36-30-565-63-47 

 ukbp.tfoir@mav.hu igen 

Biztosítóberendez

ési diszpécser, 

Budapest  

01-15-70 

01-16-20 

+36-1-511-15-70 

+36-1-511-16-20 

+36-30-216-07-31 

 bp.bdiszp@mav.hu igen 

Pályavasúti 

diszpécser 

Budapest 

01-12-46 +36-1-511-12-46  bp.pldiszp@mav.hu igen 

Távközlő 

diszpécser, Bp. 

01-61-00 +36-1-511-61-00 

+36-30-332-07-40 

 bp.tdiszp@mav.hu igen 

Ingatlankezelési 

diszpécser 

01-63-19 +36-1-511-63-19 

+36-30-330-29-59 

 ingatlankezelesi.diszpec

ser@mav.hu 

igen 

Hálózati 

Energiaellátási D. 

01-22-92 +36-1-516-22-92 

+36-30-936-02-50 

 diszpecser.erosaram@

mav.hu 

igen 

FOR Funkcionális 

felügyelet, 

Budapest 

01-97-70 

01-97-71 

+36-1-511-97-70 

+36-1-511-97-71 

+36-30-232-92-13 

 uk.kszf@mav.hu igen 

Call Center 01-48-58 +36-30-504-48-78   igen 

Forgalmi Vonal-

irányító Szob, Bp. 

01-21-27 +36-1-511-19-13 

+36-30-833-22-54 

 ukbp.so@mav.hu igen 
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1.8    A villamos felső vezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, 

kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. 

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. 

 

 

Diósjenő állomás: 

 

KÖRZET VILÁGÍTÁS KAPCSOLÁSI MÓD 

 

 

FORGALMI 

IRODA 

Felvételi épület; váróterem és Utas WC. 

Utasperonok: 01-05 vágány, 

Térvilágítás: Balassagyarmat felé (75), 

Romhány felé (76), 

Rakodó és átfeszítések. 

 

A forgalmi irodában 

beépített 

kapcsolószekrényben a 

forgalmi szolgálattevő 

végzi. 

   I. SZ. ŐRHELY Végpont felőli váltókörzet, és az Sr1 jelű 

teljes sorompóval fedezett átjáró 

térvilágítása, valamint a szolgálati hely. 

Váltókezelő végzi a 

szolgálati helyén felszerelt 

kapcsolótáblán. 

  II. SZ. ŐRHELY Kezdőpont felőli váltókörzet 

térvilágítása, és a szolgálati hely. 

Váltókezelő végzi a 

szolgálati helyén felszerelt 

kapcsolótáblán. 

 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás: 

 

KÖRZET VILÁGÍTÁS KAPCSOLÁSI MÓD 

 

 

 

FORGALMI 

IRODA 

Felvételi épület világításai és a 

váróterem, 

Utasperonok: 01-02 vágány, 

Térvilágítás: Diósjenő és Szokolya felé, 

valamint a rakodó. 

Kezdőpont-végpont felőli váltókörzet, és 

a Sr1 jelű teljes sorompóval fedezett 

útátjáró térvilágítása, valamint a 

szolgálati hely. 

 

 

A forgalmi irodában 

beépített 

kapcsolószekrényben az 

állomáskezelő végzi. 

 

 

1.9      Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása: 

 

Diósjenő állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utastájékoztatási kötelezettség. 

 

Az állomáson az érkező-induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó vágányzári 

hirdetmények és a személyszállítási térkép kerül kihelyezésre a váróteremben. 

 

1.9.1. Szolgálati hely típusa: 

 

Diósjenő állomás utastájékoztatás szempontból egyéb állomás.  
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1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

 

Az állomáson BEAG típusú hangos ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg) 

helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel. Vizuális berendezés az állomáson nincs. 

Az utastájékoztató berendezés egy körzetből áll. Egy időben kerül tájékoztatásra a felvételi 

épület előtt, és a váróteremben tartózkodó utazóközönség. Az élőszavas hangos 

utastájékoztatásta forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott 

Utastájékoztató szövegkönyv 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 

 

 Utas peronok megközelítésének időnormatívája egységesen: 3 perc. 

            Az utastájékoztatást végző forgalmi szolgálattevőnek érthetően, a vonat menetrend szerinti 

és tényleges érkezése illetve indulása előtt 10, 5, és 3 perccel köteles tájékoztatni az utasokat 

a vágány számáról, rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről. 

 

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 szigetperonnal nem rendelkezik. 

 

1.9.8 A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, 

karbantartását végző munkavállaló. 

 

A szövegkönyvek elkészítése a MÁV-START Zrt. kocsigazdálkodási előadó feladata.  

Az Utastájékoztató szövegkönyvek átadásáért felelős munkavállalók:  

A MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest részéről: MÁV-START Zrt. balassagyarmati 

kocsigazdálkodási előadó.  

A PTI TFO Budapest Balassagyarmat Forgalmi Csomóponti Főnökség részéről: forgalmi 

üzemmérnöke, az állomás részéről: állomásfőnök. 

Elérhetőségeiket a Megállapodás 4. sz. melléklet tartalmazza. 

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az 

élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. 

 

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató hangrendszer meghibásodása esetén, azonnal 

köteles bejelenteni a Budapest Távközlő diszpécser részére telefonon, a +36-1-511-61-00 

telefonszámon. A használhatatlanság idején az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevőnek 

szóban kell végeznie. 

 

A berendezés meghibásodása esetén a közlekedő vonatokról, a személypénztárost, a 

forgalmi szolgálattevő értesíti. 
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1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet 

ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.  

 
Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható 

következményéről, illetve az időközben bekövetkezett váltózásokról a MÁV-START Zrt. 

személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, 

személypénztárost) haladéktalanul értesíteni. 

 

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 

 

b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése: 

 

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a balassagyarmati állomásfőnök 

feladata. Az Érkező – Induló vonatok jegyzékét nyomtatva és elektronikus formában az 

állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi 

szolgálattevő és állomáskezelő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak 

kihelyezéséről. 

A balassagyarmati állomásfőnök a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt 

elkészíti és nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az 

állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő és állomáskezelő részére a 

nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről. 

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése, pótlása, 

módosítása, eltávolítása, ellenőrzése a pénztárellenőr által kijelölt dolgozó feladata. 

 

Berkenye, Magyarkút, Magyarkút-Verőce, Fenyveshegy megállóhelyeken és Szokolya 

személyzet nélküli állomáson csak utastájékoztató táblák vannak kihelyezve. A táblák 

kihelyezéséről, pótlásáról a Balassagyarmati PFT szakasz gondoskodik.  
 

Az érvénytelen Érkező– induló vonatok jegyzékének lejárati idejéről balassagyarmati 

állomásfőnök elektronikus úton értesíti, a Pályafenntartási Szakasz Balassagyarmat 

főpályamesterét a lejárandó időpontról és eltávolítás tényéről, eltávolításáról a 

Balassagyarmati Pályafenntartási Főnökségi szakasz, vonalbejárója gondoskodik. 

 

 

 Menetrendváltozásra figyelmeztetőfelhívás megállóhelyeken: 

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás 

hirdetményeket, az FCSF Balassagyarmat forgalmi üzemmérnöke kimutatható módon, 

MEGNEVEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉRT FELELŐS 

SZERVEZET 

Érkező/Induló vonatok jegyzéke Forgalmi Csomóponti Főnökség 

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás Forgalmi Csomóponti Főnökség 

Állomási rend Diósjenő állomásfőnökség 

Váróterem nyitvatartás Diósjenő állomásfőnökség 

Utasjogi hirdetmények MÁV-START Zrt. 
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nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz 

Balassagyarmat főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett 

megállóhelyen történő kifüggesztetéséről. 

 

c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása: 

 

Az átadott hirdetmények kihelyezését, módosítását, pótlását, ellenőrzését, a lejárt 

hirdetmények eltávolítását Balassagyarmati PFT Szakasz vonalbejárója végzi. A 

vonalbejárónak a vonalbejárás során hetente egyszer ellenőriznie kell az utastájékoztató 

tábla meglétét és előírt tartalmát és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívásokat. 

 

A kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívásokat az állomásfőnök átadási 

jegyzékkel adja át a Balassagyarmati PFT Szakasz vezetőjének (illetve annak 

megbízottjának), aki gondoskodik a hirdetmények vonalbejárók általi kihelyezéséről. Az 

érvényét vesztett hirdetmények eltávolításáról az állomásfőnök által történő írásbeli (e-mail) 

értesítés után a Balassagyarmati PFT Szakasz vezetője köteles gondoskodni. 

 

1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 

 

 Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése: 

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal, 

- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával. 

 

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az 

állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról. 

 
MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban 

lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell. 
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1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges 

utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A 

Parancskönyv tárolási helye.   

 

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek, csomóponti szabályozások 

elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott Intranet portálon 

találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az 

Asztalon parancsikon formájában megtalálhatók. 

 

Elérési útvonal: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx  

. 

 

Helyi dokumentumok:                            

 

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható dokumentumok: 

 

 Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei. 

 76-os sz. vasútvonal Diósjenő-Romhány P-7/2012 PV. TER. KÖZP. FORG. O. 

Végrehajtási Utasítása. 

 19390/2016/MÁV Vonali Végrehajtási Utasítás Vác állomás és Vác-DCM sajátcélú 

vasúti pályahálózat kiágazás között a forgalomszabályozásra, valamint, 

Vác-DCM sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás és Drégelypalánk állomás között a 

mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakasz forgalmának szabályozására 

és a szolgálat ellátására végrehajtási utasítás. 

 Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények és  

 A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő 

kimutatások, nyilvántartások felirattal ellátott dossziéban vannak elhelyezve.  

 

 

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett polcon található.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx
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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. Elsősegély nyújtására kiképzettek 

névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. 

 

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában levő 
szekrény. A mentődoboz használata esetén erről eseménykönyvi jelentést kell tenni az 

állomásfőnök részére, aki gondoskodik az elhasznált anyagok pótlásáról.  

Elsősegélynyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs! 
  

 Elérhetőségek: 

  

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény  

megnevezése címe telefonszáma 

Körzeti orvos Diósjenő, Szabadság út 55. 35-364-349 

Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dunakeszi  27-392-079 
Kórházak 

Jávorszki Ödön Kórház, Vác, Argenti Döme tér 1-3.   27-620-620 

Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 35-505-000 

 

A véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholteszter valamint az alkoholszonda tárolási helye a 

forgalmi irodaszekrény. 

 

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. 

 

Diósjenő: 

 

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb 

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások 

megnevezése címe telefonszáma 

Rendőrség hívható: 107 Balassagyarmat 35-300-344 

 Rétság 35-350-144 

Mentők hívhatók: 104 Balassagyarmat 35-301-044 

 Rétság 35-350-839 

Tűzoltók hívhatók: 105 Balassagyarmat 35-300-055 

 Rétság 35-350-055 

Polgármesteri Hivatal 2643, Diósjenő, Szabadság út 31. 35-525-012 

Polgárőrség: Diósjenő polgármesteri hivatal. 
06-70-337-54-77 

 

Vadásztársaság: Lókosvölgye 

Vadásztársaság: 

Vadásztársaság: 

Rétság: Nőtincs, Diófa utca 27. 

Diósjenő 

Nógrád 

06-30-339-3628 

06-20-421-57-71 

06-20-468-70-37 
MÁV-Start Zrt, Személypénztár 2643, Diósjenő, Szabadság út 1. 06-35-364-212 
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Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb 

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások 

megnevezése címe telefonszáma 

Rendőrség hívható: 107 Balassagyarmat 35-300-344 

 Rétság 35-350-144 

Mentők hívhatók: 104 Balassagyarmat 35-301-044 

 Rétság 35-350-839 

Tűzoltók hívhatók: 105 Balassagyarmat 35-300-055 

 Rétság 35-350-055 

Polgármesteri Hivatal 2642, Nógrád, Hunyadi út 18. 
35-562-000 

hivatal@phnograd.hu 

Polgárőrség: Diósjenő polgármesteri hivatal. 
06-70-337-54-77 

 

Vadásztársaság: Lókosvölgye 

Vadásztársaság: 

Vadásztársaság: 

Rétság: Nőtincs, Diófa utca 27. 

Diósjenő 

Nógrád 

06-30-339-3628 

06-20-421-57-71 

06-20-468-70-37 
  

 

1.13  A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

 

Diósjenő felvételi épülete mellett a jobbra lévő füves területen, és ellenkező irányban szintén 

egy parkosított részen került kijelölésre. 
Az I-II. Őrhelyeken az épület mögötti területen a táblával megjelölt helyeken vannak kijelölve 

 

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson a dohányzásra kijelölt hely a felvételi épülettől 

jobbra található füves terület.  

NÓGRÁD 


