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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 táv vezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő
biztosítóberendezés típusa.
Galgamácsa állomás a 77. sz. Aszód – Vácrátót egyvágányú villamosított mellékvonalon a
89+60 - 103+23 szelvények között fekszik, mint elágazó állomás. Az állomásból ágazik ki a
78. sz. Galgamácsa – Ipolytarnóc nem villamosított egyvágányú mellékvonal.
Szomszédos állomások




77. sz. vonalon: Aszód állomás
77. sz. vonalon: Vácrátót állomás
78. sz. vonalon: Nógrádkövesd állomás

Nyíltvonali szolgálati helyek
77. sz. vonalon:





Iklad-Domony felső megállóhely az 56 sz. szelvényben
Iklad-Domony megállóhely a 40 sz. szelvényben
Váckisújfalu megállóhely a 141 sz. szelvényben
Kisnémedi megállóhely a 204 sz. szelvényben.

78. sz. vonalon:





Galgagyörk megállóhely a 144 sz. szelvényben
Püspökhatvan megállóhely a 188 sz. szelvényben
Acsa-Erdőkürt személyzet nélküli állomás a 230 sz. szelvényben
Galgaguta megállóhely a 285 sz. szelvényben.

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig
78. sz. vonalon Galgamácsa-Aszód állomások között
Szelvényszámtól
50+50

Szelvényszámig
55+30

Emelkedés (‰)
5,3 ‰

Esés (‰)

78. sz. vonalon Galgamácsa- Acsa-Erdőkürt állomások között
Szelvényszámtól
210+00

Szelvényszámig
220+50

Emelkedés (‰)
7,0 ‰
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Esés (‰)

78. sz. vonalon Acsa- Erdőkürt-Galgaguta állomások között
Szelvényszámtól
244+50
250+00
263+32
277+80

Szelvényszámig
250+00
254+50
277+80
281+69

Emelkedés (‰)
7,0 ‰
6,6 ‰
5,5 ‰
6,2 ‰

Esés (‰)

78. sz. vonalon Galgaguta-Nógrádkövesd állomások között
Szelvényszámtól
314+00

Szelvényszámig
323+00

Emelkedés (‰)
5,8 ‰

Esés (‰)

77. sz. vonalon Galgamácsa-Vácrátót állomások között
Szelvényszámtól
111+00
124+50
130+00
136+00
138+20
140+40
143+50
150+00
153+50
155+50
177+20
180+50
195+00
206+98
213+50
222+00

Szelvényszámig
115+50
130+00
136+00
138+20
140+40
143+50
150+00
153+50
155+50
170+30
180+50
185+00
197+00
213+50
222+00
235+20

Emelkedés (‰)
5,5 ‰
6,8 ‰
8,8 ‰
6,0 ‰
11,9 ‰
6,1 ‰
9,0 ‰
6,8 ‰
11,6 ‰
9,7 ‰

Esés (‰)

8,3 ‰
8,7‰
9,1‰
8,6‰
8,4‰
9,2‰

Biztosítóberendezés típusa
Az állomáson Siemens-Halske (SH) típusú biztosítóberendezés üzemel. Aszód, illetve
Vácrátót állomások irányába ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel van felszerelve.
Galgamácsa állomáson a „K” jelű fény állomásköz fedező jelző üzemel. Aszód-Galgamácsa
állomásköz tengelyszámlálóst szakaszt alkot. Új ellenmenet és utolérés kizáró berendezés és
egy kisméretű Domino rendszerű kezelő pulttal.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi jellegű
A felvételi épületben:



Forgalmi iroda
Irattár
9




Pihenő helyiség
Kis raktár

A felvételi épületen kívül:




I. sz. váltókezelői őrhely
II.sz. váltókezelői őrhely
Konténeres tároló

Kereskedelmi jellegű:
Felvételi épületben:

váróterem
Egyéb jellegű
A felvételi épületben:



Távközlési Főnökség által használt helyiség
Jelfogó helyiség

Raktár épület:


az állomás anyagainak tárolására szolgál.

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

Viszonylat

Közlekedési rend

Vonali
biztosítóberendezés

Galgamácsa - Aszód

állomástávolságú

ellenmenetet és
utolérést kizáró

Galgamácsa - Nógrádkövesd
Galgamácsa - Vácrátót

állomástávolságú
állomástávolságú

ellenmenetet kizáró

(térközi,

Jelfeladás
Aszód
A j-tőlAEj- ig
van
jelfeladás
nincs
nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő
fővágányok. A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek
jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.
Vágányok lejtviszonyai
01. vágány kezdőpont felé: 100+00 - 94+50
94+50 - 92+50

0,0‰
+1,5‰
10

végpont felé:

92+50 - 94+50
94+50 - 100+00

-1,5‰
0,0‰

02. vágány kezdőpont felé: 100+00-94+50
94+50 - 92+50
végpont felé:
92+50 - 94+50
94+50 - 100+00

0,0‰
+1,5‰
-1,5‰
0,0‰

03. vágány kezdőpont felé: 100+00 - 94+50
94+50 - 92+50
végpont felé:
92+50 - 94+50
94+50 - 100+00

0,0‰
+1,5‰
-1,5‰
0,0‰

04. vágány kezdőpont felé: 100+00 - 94+50
94+50 - 92+50
végpont felé:
92+50 - 94+50
94+50 - 100+00

0,0‰
+1,5‰
-1,5‰
0,0‰

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor az átmenő fővágány és vonatfogadó vágányok
számát arab számmal, vezető nullával, a mellékvágányokat jelölésüknek megfelelően, illetve
elnevezésük rövidítésével (pl. R1; raktár csonka) kell előjegyezni.
Ennek megfelelően a helyszínrajzokon, Fejrovatos előjegyzési naplóban, FOR 00 naplózó
alrendszerben, valamint PKK rendelkezésekben és egyéb kapcsolódó nyilvántartásokban is
arab számozást kell alkalmazni a vezető nulla használatával.
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02
03
04
pft.
csonka

üzemi vágány

6

7
ninc
s

Megjegyzés

5

Hozzáférés

Használható hossza
végpont felé [m]
Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]
]
Lejtviszony végpont
felé [‰]
]
Vonatbefolyásolás
típusa
4

TAF-TSI
azonosító

Vágány besorolása

3

Határoló kitérő
végpont felől

01

2
mellékvágán
y
vonatfogadó/
indító
fővágány
átmenő
fővágány
vonatfogadó/
indító
fővágány

Határoló kitérő
kezdőpont felől

1

Rendeltetése

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

Vágány
neve

8

9

10

11

12

13

4

5

55-10827-01-1

K

nyílt

710

*

710

*

ninc
s

4

5

55-10827-01-2

K

nyílt

710

*

ninc
s

6

7

55-10827-01-3

K

nyílt

686

*

ninc
s

6

11

55-10827-01-4

K

nyílt

151

-2‰

ninc
s

9

ütközőba
k

55-10827-01pgf

K

nyílt

+2‰

12

forgalomb
ól kizárva

forgalomb
ól kizárva

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

Peronhossz

01-02
02-03
03-04

130 méter
150 méter
150 méter

Peronszélesség
(m)
2,9
1,65
1,65

Peronburkolat
gyöngykavics
betonalj
betonalj

Sínkorona
feletti magasság
sk0
sk0
sk0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől két helyen kiépített
bodán elemes, szint béli átjárókon lehet megközelíteni.
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
Vázlatos helyszínrajzott az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető
jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának
megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök
felsorolása darabszám szerint.
Kezdőpont felől
A jelző
Szolgálati hely
(állomás, nyíltpálya)

Menetirány
oldala

Karok,
fények
száma

Rendeltetése

Galgamácsa

jobb

89+60

A

2

Bejárati jelző Aszód felől

Galgamácsa

jobb

82+85

AEj

2

Előjelző Aszód felől

Galgamácsa

jobb

90+80

K

2

Fedező jelző állomásköz

Galgamácsa

jobb

92+85

K2

1

Kijárati jelző

Galgamácsa

jobb

92+85

K3

1

Kijárati jelző

Galgamácsa

jobb

92+85

K4

1

Kijárati jelző

Szelvény Jele,
száma száma

Végpont felől
A jelző

Galgamácsa
Galgamácsa

Menetirány
oldala
jobb
jobb

Galgamácsa
Galgamácsa
Galgamácsa
Galgamácsa
Galgamácsa

Szolgálati hely
(állomás, nyíltpálya)

Szelvény Jele,
száma száma
103+23
110+72

B
BEj

jobb

104+00

C

jobb
jobb
jobb
jobb

111+02
99+95
99+95
99+71

CEj
V2
V3
V4

13

Karok,
fények
Rendeltetése
száma
2
Bejárati jelző Vácrátót felől
2
Előjelző
Bejárati jelző
2
Acsa-Erdőkürt felől
2
Előjelző
1
Kijárati jelző
1
Kijárati jelző
1
Kijárati jelző

Szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása darabszáma, tárolási helye
Hordozható jelzőeszközök
Tárolás helye
Jelzőeszköz neve, db száma
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld
forgalmi iroda
színűre változtatható.

I. őrhely

II. őrhely

1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés
adására.
2 db kitűzhető „Megállj jelző”
2 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
1 db jelzőzászló
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld
színűre változtatható.
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
1 db vállmagasságú állvány
2 db piros fényű jelzőlámpa
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés
adására.
1 db kitűzhető „Megállj jelző”
1db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
1 db jelzőzászló
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld
színűre változtatható
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
1 db vállmagasságú állvány
2 db piros fényű jelzőlámpa

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.
Váltó
száma

Állítási módja

Biztosítási módja

Váltójelző
típusa, ha van

1
2
3a
3b
4
5
6
7
9
11

vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
vonóvezeték
helyszíni állítású
vonóvezeték

biztosított
központból reteszelhető
központból reteszelhető
központból reteszelhető
központból reteszelhető
központból reteszelhető
központból reteszelhető
központból reteszelhető
biztosított (váltózáras)
biztosított

ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
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Váltó-fűtő
berendezés
van/nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk,)
vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.
Vágányzáró sorompók és kisiklasztó saruk:





100+80 sz. szelvényben Vs1 jelű vágányzáró sorompó
100+80 sz. szelvényben Ks1 jelű kisiklasztósaru
A 9 váltó, a kisiklasztósaru és a vágányzáró sorompó szerkezeti függésben van
egymással, lezárásuk után a vágányzáró sorompó kulcsát a I. sz. őrhely
biztosítóberendezésében kell elhelyezni a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint.
A 04. vágányra, a 04. vágányról a kulcs hiánya esetén menetet, a vágány utat nem
lehet lezárni.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.
Az 01. sz. rakodó vágány mellett oldalrakodó található.
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő
kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy
távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a
hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes
felsorolása. Irányítói elérhetőségek.
A forgalmi irodában általános célú CB és közcélú telefonhálózat van. Ezek a forgalmi
szolgálattevő asztalán találhatóak.
Állomásközi távbeszélő vonalak külön belépő gombbal





Galgamácsa - Aszód
Galgamácsa - Vácrátót
Galgamácsa - Nógrádkövesd
Galgamácsa - KÖFI 1

Helyi forgalmi körzet




Forgalmi iroda
I.sz. váltókezelői őrhely
II.sz. váltókezelői őrhely

Hívójelek
Galgamácsa forgalmi iroda:
Nógrádkövesd forgalmi iroda:
Vácrátót forgalmi iroda:
Galgamácsa I. sz. váltókezelő szolgálati hely:
Galgamácsa II. sz. váltókezelő szolgálati hely:
15

▬▬●
▬●▬
●▬●
●
●●

Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő
Állomásközi

Aszód – Galgamácsa állomások között

Galgamácsa – Nógrádkövesd állomások között

Galgamácsa – KÖFI 1
CB távbeszélő készülék kapcsolatok
MÁV Zrt. hálózatára a CB készülékkel lehet rákapcsolódni.
Vasútüzemi telefon üzemel


Forgalmi iroda: 02/31-39

Közcélú telefonvonal üzemel
Forgalmi iroda



06-1-512-31-39
Mobil: 06 30 565 5582

A forgalmi irodában lévő CB telefon számai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06 1 512-3139
vasútüzemi telefonszám).
Vonalirányító vonal:



Budapest - Hatvan vonalirányító: 01-13-87
mobil: 06 30 833 2378

KÖFI I irányító:

Gödöllő (kizár) – Hatvan (kizár)

e-mail: 80.a.kofi@mav.hu

külső telefonról: + 36 1 511 1385

mobil: +36 30 171 6294
Budapest Területi Főüzemirányító kelet: - e-mail: ukbp.tfoirk@mav.hu
- üzemi: 01/13-33
- külső telefonról: +36 1 511 1333
- mobil: + 36 30 565 6347
Utastájékoztató berendezés Orifon élőszavas utastájékoztató rendszer
Villamos üzemi vonal LB
Pályatelefon
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GSMR elérhetőségek:
Szolgálati hely neve

Terminál név

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

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

Területi Főüzemirányító Kelet
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító
Budapest-Újszász-Szolnok
forgalmi
vonalirányító
Hálózati főüzemirányító
Rendkívüli Helyzetek irányítója
MÁV-Start Zrt. Főirányító
MÁV-Start Zrt. Havária irányító
MÁV-Start Zrt. Kiemelt irányító
MÁV-Start Zrt.PEST területi főirányító
MÁV-Start Zrt.PEST területi főirányító
MÁV-Start Zrt. TEHER TVDU területi
Főirányító
MÁV-Start Zrt. TEHER TVTI területi
főirányító
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet
Távközlési diszpécser (Horog utca)
PTI Miskolc Területi főüzemirányító
MAV Sart Zrt. Személyszállítási irányító
Miskolc
MAV Start Zrt. Vontatási Irányító Miskolc

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

71848403
71814203
71839103

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

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

K16-HAFUZIR-01
K16-REHEIR-01
K16-STFOIR-01
K16-STHAV-01
K16-STKIIR-01
K16-STPTFIR-01
K16-STPTFIR-02
K16-STTTVDU-01

71134503
71233203
71231303
76866903
76866803
72123003
73616103
76332203

095 06 38 8881111
095 06 38 8881112
095 06 38 8881113
095 06 38 8881608
095 06 38 8881609
095 06 38 8881208
095 06 38 8881308
095 06 38 8881610

+36 38 8881111
+36 38 8881112
+36 38 8881113
+36 38 8881608
+36 38 8881609
+36 38 8881208
+36 38 8881308
+36 38 8881610

K16-STTTVTI-01

71848403

095 06 38 8881108

+36 38 8881108

K16-BIZ-KEL-01
HOROG-GSMKP-01
MS-UIG-TFUZIR-01
MS-UIG-STSZI-01

71814203
71610050
74133390
74189790

095 06 38 8881109
095 06 38 8881116
095 06 38 8881401
095 06 38 8881402

+36 38 8881109
+36 38 8881116
+36 38 8881401
+36 38 8881402

MS-UIG-STVI-01

74147890

095 06 38 8881403

+36 38 8881403
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1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert,
kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és
darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.
Felsővezetéki szakaszolók elhelyezkedése, kapcsolási módja, szabványos állása
Szakaszoló neve

Helye

Kapcsolás módja

Szabványos állása

Aszód vonal
Aszód Táp
Vác vonal
Vác táp
Állomás jobb
Állomás bal
Összekötő jobb
Összekötő bal

Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Felsővezetéki oszlop
96 szelvényben
Felsővezetéki oszlop
104 szelvényben

Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi

Zárt
Zárt
Zárt
Zárt
Zárt
Zárt
Zárt
Zárt

Kézi

Nyitott

Kézi

Nyitott

Raktár
Ipar

A szakaszolókhoz tartozó áramköröket a kifüggesztett felsővezetéki kapcsolási rajz
tartalmazza.
A nagy raktárhelyiségben 4 db. földelő rúd van elhelyezve.
Térvilágítás:
Az utasperon, és a felvételi épület megvilágítása a forgalmi irodában beépített kapcsolókkal
lehetséges. A kapcsolásért a forgalmi szolgálattevő felelős.
Az I –II. körzet térvilágítása a váltókezelői őrhelyeken beépített kapcsolókkal történik, a
kapcsolásért a szolgálatban lévő váltókezelő a felelős.
A világítás megkezdését, illetve befejezését a világítási naptár szerint kell végrehajtani.
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.
Az utastájékoztatásra vonatkozó minden tevékenységet, az érvényben lévő „A közszolgáltatás
keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti
végrehajtásáról.” EVIG utasítás alapján kell végrehajtani, az ÁVU-ban előírt kiegészítésekkel.
1.9.1. Szolgálati hely típusa.
Galgamácsa egyéb állomás kategóriába tartozik.
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:
Galgamácsa állomáson Orifon rendszerű élőszavas utastájékoztató berendezés működik, a
forgalmi szolgálattevő asztalán van beszerelve, és a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint
kell kezelni.
A berendezés kezelése Galgamácsa állomás forgalmi szolgálattevő feladata.
A felmerült késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az
utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszeren
keresztül, illetőleg a forgalmi vonalirányítótól szerez tájékoztatást.
Vizuális utastájékoztató berendezés nincs.
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1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása
történik az állomásról.
A forgalmi irodából az élőszavas utastájékoztatás csak Galgamácsa állomásra történik. Az
utastájékoztató berendezés egy körzetből áll. Egy időben kerül tájékoztatásra a felvételi épület
előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati
hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a
hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban
kell elvégezni.
Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: valamennyi vonatfogadó
vágányhoz 3 perc.
Az utasperon megközelítése szintben van az állomáson.
A hangos utastájékoztatást az érkező vonatok esetében a vonat érkezése előtt három perccel
korábban kell bemondani, valamint megállás után induló vonatoknál közvetlenül indulás előtt
kell elvégezni.
Galgamácsa állomáson az utas tájékoztatást, minden érkező és beszállás után azonnal induló
vonat esetében köteles elvégezni a rendelkezésére álló hangos utas tájékoztató berendezés
segítségével a MÁV-START Zrt. által mindenkor a hivatalosan átadott hangosbemondó
szövegkönyv szerint. A MÁV-START Zrt. által átadásra került szövegkönyv tartalmazza a
vonatok érkezési szövegében folytatólagosan bedolgozva a tovább indulásra utaló közleményt
is a vonat megállási helyeinek felsorolásával.
Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékrét és annak okát is közölni
kell az utazóközönséggel.
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik
szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,
szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést
megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.
Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.
Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az utastájékoztatást, az elsőnek érkező
vonat, megállása után szabad adni.
1.9.6.Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának
figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell
e hangos utastájékoztatást adni.
Áthaladó vonatról a bejárati jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv
módosítását, karbantartását végző munkavállaló.
A MÁV START Zrt. Balassagyarmat telephelyének munkavállalója által készített és általa az
állomásfőnökség részére megküldött utastájékoztató szövegkönyv kihelyezéséért és a
szükségessé való módosítások átvezetéséért, a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök
felelős.
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1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve
az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.
Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint
kell eljárni, értesíteni kell távközlő diszpécser szolgálatot. A berendezés használhatatlansága,
illetve áramszünet esetén a forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását élőszóban végzi.
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl. vonatkiérő
személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros)
Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő
feladata.
A MÁV START Megállapodás Kapcsolódási pontban történt módosítás átvezetése.









Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás
érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt
csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkeren
keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatást végrehajtja.
Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés,
vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által
élőszóban történik.
Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható
következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START
Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő
személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.
A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a
földi és a fedélzeti utastájékoztatásban aktívan részt venni, a pályavasút
munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi
utastájékoztatást, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek
ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút
munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és
az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk
alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatást elvégezni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával.
Galgamácsa állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra
vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatási hirdetmények közül
az alábbiakat kell kihelyezni:

Érkező-induló vonatok jegyzéke

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást

Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények

Állomási rend

Váróterem nyitvatartási ideje.
A papíralapú hirdetmények Galgamácsa váróterem ablakán van kihelyezve, az Érkező-induló
vonatok jegyzéke, és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás.
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A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének
aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Galgamácsa állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi
szolgálattevő, valamint az állomásfőnök.
A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően
azonnal köteles intézkedni.
Az Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények biztosítása a MÁVSTART Zrt feladata.
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.
Utastájékoztató hirdetmények meglétét a forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni, minden
szolgálat átvételt követően egy órán belül.
Hiányosság megállapítása esetén jelenteni kell az állomásfőnöknek, aki intézkedik a
megszüntetésről. Az állomásfőnök, a heti ellenőrzés során köteles ellenőrizni az
utastájékoztatásra és a hirdetmények kihelyezésére vonatkozó előírások betartását is.
Hiányosság esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.
Ha utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Fali menetrendihirdetmények hiányosságával kapcsolatos a megállapítás, akkor azt a MÁV START Zrt
munkavállalói a helyszínen pótolják.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye. (F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1.1.6?1.1.6.1,1.4.9.pont)
A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában
tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen
érhetők el:




Központilag kiadott utasítások szabályozások: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom
(központi szabályozás)
Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
Csomóponti szintű szabályozások: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom (Szolgálati
helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan Forgalmi Csomóponti Főnökség)

Parancskönyv tárolási helye: a forgalmi szolgálattevő asztala.
Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is
rendelkezésre áll a forgalmi irodában, a Területi Forgalmi Osztály által kiadott Vezetői
Rendelkezésben leírtak alapján:

Helyi dokumentumok
1.
A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2.
Védelmi gyűjtemény
3.
Tűzvédelmi iratgyűjtő.
4. Központi Utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő
anyagok.
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Galgamácsa - Balassagyarmat: Egyszerűsített forgalomirányításra berendezett vonal.
Forgalmi Felügyeleti Osztály által hatályba léptetett „Galgamácsa-Balassagyarmat
mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon a szolgálat ellátására” szolgáló
Vonali Végrehajtási Utasítás.
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.
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos
02+21-39
3000, Hatvan, Boldogi út 1.
Hatvan állomás felvételi épületében
06 37 341-737
Körzeti háziorvos
2183, Galgamácsa, Vácegresi út 7.
06 28 469-020
Pest Megyei Flór Ferenc
06 28 507-600
2143, Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
06 28 507-700
Elsősegély dobozok tárolási helye:




Galgamácsa: forgalmi iroda
I. sz. váltókezelői őrhely
II. sz. váltókezelői őrhely

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló Galgamácsa állomáson nincsen.
A véralkohol vizsgálati doboz, az alkoholteszter és alkoholszonda nyilvántartási napló tárolási
helye tárolási helye a forgalmi iroda.
Ittassági jegyzőkönyv, véralkohol dobozok, valamint a Véralkohol vizsgálati kérés
nyomtatvány a forgalmi irodában található.
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.
Gödöllői Rendőrkapitányság

2100, Gödöllő, Petőfi út. 6-10.

Városi Rendőrkapitányság

Veresegyház, Fő út 8.

Mentő állomás

2170, Aszód Baross út 3.

Körzeti megbízott

2183, Galgamácsa, Petőfi S. u. 105.

Pest megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Önkormányzati Hivatal
Polgárvédelmi Parancsnokság
Cservölgy Vadásztársaság

1149, Budapest, Mogyoródi út 43.
2183, Galgamácsa, Pesti út 105.
2600, Vác Zrínyi út 7.
2183,Galgamácsa Központi tanya 3.
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06 28 524-600
Segélyhívás: 107
06 28 385-011
Segélyhívás: 107
06 28 400-135
Segélyhívás: 104
06 28 489-006
+36 30-452-7643
06 1 469-4100
Segélyhívás: 112
06 28 489-002
06 27 501-955
Varga Attila

Jánosik és Társa Kft.

+36 20 925 3409
Központi szám:
06 1 781-8664
+36 30 229-9964
Molnár Bea
+36 20 473-7251

1047, Budapest, Attila út 34.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
Galgamácsa állomás forgalmi iroda bejáratától 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt vasúti
terület.
Az Aszód felőli oldalon lévő bejárattól, 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt terület.
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör

Az állomás
technológiájához
szükséges létszám (fő)

Az állomás
technológiájához
szükséges minimális
létszám (fő)

1

1

1

1

1

1

Forgalmi iroda
forgalmi szolgálattevő
I. sz. váltókezelői őrhely
váltókezelő
II. sz. váltókezelői őrhely
váltókezelő
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

Galgamácsa állomáson a szolgálatba történő jelentkezés ideje és helye a mindenkor érvényes,
Kollektív Szerződés Helyi Függelékében meghatározott idő. Helye: forgalmi szolgálattevő és
a váltókezelő munkaköröknél a forgalmi iroda.
A szolgálatra jelentkezéskor a forgalmi szolgálattevő, ellenőrzésekkor az állomásfőnök
köteles meggyőződni a szolgálatképes állapotról szúrópróba-szerűen alkohteszterrel. Pozitív
eredmény esetén véralkohol vizsgálatra kell küldeni a munkavállalót. Ebben az esetben
vérvételi csomaggal kell ellátni.
A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a Jelentkezési könyvbe
köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás időpontját beírni, azt aláírni.
A szolgálatra történő jelentkezés alkalmával minden munkavállaló köteles az újonnan és
korábban kiadott Parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul venni és a tudomásulvétel
időpontjának előjegyzésével és aláírásával záradékolni.

Forgalmi szolgálattevők szolgálatra jelentkezése:
A forgalmi szolgálattevő a még szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél tartozik
szolgálatra jelentkezni. Szolgálatképes állapotáról a leváltandó forgalmi szolgálattevő felelős.
Amennyiben a leváltó munkavállaló szolgálatképességében kétely merül, fel a
szolgálatképességet vizsgálni kell. Pozitív eredmény esetén azonnal jelenteni kell a szolgálati
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