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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.
Göd állomás a Budapest-Nyugati pu. – Szob oh. 70 sz. fővonalon, kétvágányú villamosított jobb
járatú pálya bal oldalán a 211+23 – 226+81 szelvények között fekszik.
Szomszédos állomás:
 Kezdőpont felől: Dunakeszi állomás136+37 – 153+07 szelvényben.
 Végpont felől: Vác állomás 320+18 – 347+68 szelvényben.
Nyíltvonali szolgálati helyek:
Dunakeszi és Göd állomás között:
 Dunakeszi-Gyártelep megállóhely a 166+30 –169+80 szelvényben.
 Alsógöd megállóhely a 202+65 –207+15 szelvényben.
Göd és Vác állomás között:
 Felsőgöd megállóhely a 238+22–241+72szelvényben.
 Sződ-Sződliget a 265+19 –268+69szelvényben.
 Vác-Alsóváros megállóhely a 314+16 –317+66szelvényben.
Legnagyobb lejtési viszony a szomszédos állomásokig:
Szolgálati
helytől
Dunakeszi
Göd

Szolgálati helyig

Szelvénytől

Szelvényig

Lejtviszony

Göd
Vác

205+00
226+66

213+17
232+00

-3,9
-3,1

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és
külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.
Egyéb szakágak: MÁV-START Személyszállítási Zrt. Személyszállítási Szolgáltató Központ
Budapest-Nyugati pu. Az állomás területén társszolgálati ágaknak vágányai nincsenek.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi jellegű:
Felvételi épületben:
 forgalmi iroda
Kereskedelmi jellegű:
Felvételi épületben:
 személypénztár
 pénztárfőnöki iroda
 váróterem
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Egyéb jellegű:
Felvételi épületben:
 öltöző
 raktári helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
Mind Dunakeszi – Göd, mind Göd – Vác irányban jobbjáratú kétvágányú pálya van. A
menetirányváltás mindkét vágányon lehetséges. Az állomáshoz csatlakozó nyíltvonali
szakaszokon önműködő, biztosított térközi közlekedési rend van érvényben. A pálya
önműködő, biztosított térközjelzőkkel és ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel
felszerelt, vonatbefolyásolásra kiépített. A térközszakaszok 75 Hz-es váltakozó áramú,
ütemezett sínáramkörök, amelyek alkalmasak a vontatójárművekre felszerelt egyesített
éberségi és vonatbefolyásoló berendezések működtetésére.
Viszonylat
Követési rend Térközrendszer Jelfeladás
Dunakeszi – Göd
térközi
4 db önműködő
van
Göd – Vác
térközi
6 db önműködő
van
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2
vonatfogadó/ indító fővágány

3
888

02.

bal átmenő fővágány

885

03.

jobb átmenő fővágány

04.

vonatfogadó/ indító fővágány

05.
06.
MAVIR

5
-2,3

6

TAF-TSI
azonosító

Vágány
besorolása

Hozzáférés

Megjegyzés

13

7
75 Hz sínáramkör

8
10

9
15

10
55-10413-01-1

11
K

12
Nyílt

-2,3

75 Hz sínáramkör

4

1

55-10413-01-2

E

Nyílt

880

-2,3

75 Hz sínáramkör

2

3

55-10413-01-3

E

Nyílt

850

-2,3

75 Hz sínáramkör

16

9

55-10413-01-4

E

Nyílt

vonatfogadó/ indító fővágány

819

-2,3

75 Hz sínáramkör

16

11

55-10413-01-5

B

Nyílt

mellékvágány

334

-2,3

Nincs

18

10

55-10413-01-6

K

Nyílt

11

55-10413-02-OVIT

iparvágány

4

Határoló kitérő
kezdőpont felől
Határoló kitérő
végpont felől

1
01.

Vonatbefolyásolás
típusa

Rendeltetése

Használható hossza
végpont felé [m]
Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]
]
Lejtviszony végpont
felé [‰]
]

Vágány
neve

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

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

Nincs

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát arab számmal és vezető nullával kell előjegyezni.
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Nem nyílt

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.
Ro-La forgalomra megnyitott vágány Göd állomáson nincs.
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55),
burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.
peron helye
01.-02.sz
vágány között
03-04.sz.
vágány között

hossza
(m)

szelvénytől szelvényig magassága
(cm)

szélessége
(m)

351

216+36

219+87

sk+30

aszfalt

351

216+36

219+87

sk+30

aszfalt

burkolata

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
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.
Valamennyi Bejárati jelzőre a Hívójelzés is kivezérelhető.
Kezdőpont felől
Szolgálati
hely
(állomás,
nyílt pálya)
Göd
Göd
Göd
Göd
Göd
Göd
Göd

A jelző helye
Menetirány Szelvényszám Jele, száma
oldala

A jelző
Karok,
fények
száma

bal
jobb
jobb
jobb
jobb
jobb
jobb

4+1
4+1
4
4
4
4
4

211+30
211+21
214+15
214+15
215+44
215+44
215+44

A
B
K1
K2
K3
K4
K5

Rendeltetése

bejárati jelző
bejárati jelző
kijárati jelző
kijárati jelző
kijárati jelző
kijárati jelző
kijárati jelző

Az „A” és „B” bejárati jelzőnek, előjelző szerepet is betöltő önműködő térközjelző az
előjelzője.
Kezdőpont felől
Szolgálati
hely
(állomás,
nyílt pálya)
Göd
Göd

A jelző helye
Menetirány Szelvényszám Jele, száma
oldala

A jelző
Karok,
fények
száma

jobb
bal

4+1
4+1

226+81
226+81

C
D

10

Rendeltetése

bejárati jelző
bejárati jelző

Göd
Göd
Göd
Göd
Göd

jobb
jobb
jobb
jobb
jobb

222+90
222+98
223+82
223+82
223+54

V1
V2
V3
V4
V5

4
4
4
4
4

kijárati jelző
kijárati jelző
kijárati jelző
kijárati jelző
kijárati jelző

Az „C” és „D” bejárati jelzőnek, előjelző szerepet is betöltő önműködő térközjelző az
előjelzője.
Tolatási határjelző:
 Kezdőponti oldalon a 211+70 sz. szelvényben.
 Végponti oldalon a 226+00 sz. szelvényben.
Megállás helye jelző:
 Kezdőponti oldalon az 01, 02, valamint a 03. és 04. vágány mellett a 217+00 sz.
szelvényben.
 Végponti oldalon az 01,02, valamint 03. és 04. vágány mellett a 219+55 sz. szelvényben.
Űrszelvénybe nyúló tárgyra figyelmeztető jel:
 06. vágány mellett a 215+57 és a 216+59 szelvényben
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel:
 minden jelzőre elhelyezésre került
Forgalmi irodában rendszeresített jelző eszközök:
 1 db jelzősíp (egyénileg kiadva)
 1 db jelzőzászló
 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz
 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható
 2 db Megállj jelző előjelzője
 2 db Megállj jelző
 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
 4 db vörös 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.
A D 55 típusú biztosító berendezéshez tartozó elektrodinamikus váltók:
Váltó
Váltóállítás
Szelvényszám
száma
módja
1
225+70
elektromos
2
212+33
elektromos
3
224+93
elektromos
4
213+24
elektromos
5
224+80
elektromos
6
213+36
elektromos

Váltózár
szerkezet
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
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Ellenőrzés Váltójelző
Váltófűtés
módja
kialakítása
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
van

Váltó
Váltóállítás
Szelvényszám
száma
módja
7
224+44
elektromos
8
213+87
elektromos
9
224+47
elektromos
10
213+57
elektromos
11
223+77
elektromos
12
214+35
elektromos
13
223+67
elektromos
14
214+47
elektromos
15
223+57
elektromos
16
214+86
elektromos
18
217+82
elektromos

Váltózár
szerkezet
zárnyelves
zárnyelves
kampózáras
kampózáras
kampózáras
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
kampózáras
kampózáras

Ellenőrzés Váltójelző
Váltófűtés
módja
kialakítása
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
nincs
---------nincs
nincs
---------nincs
nincs
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
van
---------nincs
nincs
---------nincs
nincs

Váltófűtés típusa: villamos váltófűtő berendezés.
Az állomáson 40 km/h-nál nagyobb sebességgel járható váltó nincs.
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.
Vágányzáró sorompó:
05. vágány 11 sz. váltó egyenes ágú folytatásában, a MAVIR Rt. sajátcélú vasúti
pályahálózat összekötő vágány elején a 0+57 számú szelvényben VS1 vágányzáró
sorompó van beépítve. Szerkezeti függésben a 03, 04, 05. vágány kijárati jelzőjével.
 06. Rakodó vágány kezdőpont felőli végén a 214+20 számú szelvényben VS2, végpont
felőli végén 217+40 számú szelvényben VS4 számú vágányzáró sorompó található.
Szerkezeti függésben az 01. vágánnyal.
Kisiklasztó saru:
 05. vágány 11 sz. váltó egyenes ágú folytatásában, a MAVIR Rt. sajátcélú vasúti
pályahálózat összekötő vágány elején a 0+57 számú szelvényben KS1 kisiklasztósaru van
beépítve. Szerkezeti függésben a 03, 04, 05. vágány kijárati jelzőjével.
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.
Az állomásközi kommunikáció, az utastájékoztatás, a vonalirányítóval és a
személypénztárakkal történő értekezés valamint a váltókörzetekben lévő térhangosítás az PIS
típusú készülékkel történik.
A T2 utasítást adó hangosító berendezés oda-vissza beszélésre az állomás kezdőponti oldalon
lévő váltókörzetében, a T1 a végponti oldalon lévő váltókörzetében létesít kapcsolatot a
forgalmi irodával.
Az utastájékoztatás a készüléken elhelyezett érintőgomb segítségével történik a peronok
területén.
Az ST-FRKV készülékkel egy időben valamennyi megállóhely személypénztára is elérhető.
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A kezelőfelületen megtalálható a Göd-Vác valamint a Göd-Dunakeszi állomásközi távbeszélő
vonal és a forgalmi vonalirányítói vonal, amely Göd – Vác és Göd – Dunakeszi és a forgalmi
vonalirányítói viszonylatban ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. Részletes
tájékoztatatást a mindenkor hatályos kezelési szabályzat ad.
Hívójelek:
Alsógöd mh. személypénztár
Dunakeszi – Gyártelep mh. személypénztár
Dunakeszi forgalmi iroda
Felsőgöd mh. személypénztár
Sződ – Sződliget mh személypénztár
Vác forgalmi irányító központ

• • •
• •
―• •
――
―――
•―• •

A forgalmi vonalirányító telefon külön asztali készüléken is megtalálható.
Irányítói elérhetőségek:
 forgalmi vonalirányító 19-13, mobiltelefon: +36/30-833 2254
 területi főüzemirányító 13-33
A forgalmi iroda telefonszáma/fax:
CB vonal/fax:  02-32-62
Mobiltelefon: +3630 235 33031
Megállóhelyi távbeszélő kapcsolatok:
 Felsőgöd megállóhely személypénztár:  02-31-54
 Sződ – Sződliget megállóhely személypénztár:  02-31-64
 Alsógöd megállóhely személypénztár:  02-31-52
 Dunakeszi – Gyártelep megállóhely személypénztár: 01-84-18
Pályatelefon csatlakozó:
Tápegység a forgalmi iroda falára telepítve, a 2. sz. lakóépület előtt, a váltókörzetekben
valamint a vonali szolgálati helyek külső falán, a bejárati jelzőknél és a fénysorompó
szekrényeken vannak elhelyezve, ahonnan a csatlakozó készülékkel a forgalmi irodákkal lehet
kapcsolatot teremteni az iránynak megfelelően. A csatlakozókészülék kék vonala a váci
alállomással, míg a sárga vonala a váci blokkmesteri műhellyel van kapcsolatban.
Hangrögzítés:
Állomási távbeszélő készülékekhez hangrögzítő berendezés tartozik.
 Az állomásközi távbeszélőn és az engedélykérő vonalon adott-vett közleményeket Vác
állomáson elhelyezett hangrögzítő berendezésen kerülnek rögzítésre Vác-Göd
viszonylatban.
 Az állomásközi távbeszélőn és az engedélykérő vonalon adott-vett közleményeket
Rákosrendező állomáson elhelyezett hangrögzítő berendezésen kerülnek rögzítésre GödDunakeszi viszonylatban.

1

3. sz. módosítás
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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.
Az állomás felsővezetékeinek kapcsolói a felvételi épülettől a végpont felé a kapcsolókertben
vannak elhelyezve. A kapcsolók távműködtető berendezése a forgalmi irodában található a
bejárati ajtó mellett, a működtető kulcsot a forgalmi szolgálattevő őrzi.
A kapcsolókert kulcsát a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzik, melyet szükség esetén
a forgalmi szolgálattevőtől kell átvenni. A kapcsolásra jogosultak névsora az ÁVU Mellékletét
képezi, mely a forgalmi irodában is ki van helyezve.
Az állomás vágányainak felsővezetéke az alábbiak szerint van jelölve:
 01. – 02: Áb állomás bal áramkör.
 03. – 04: Áj állomás jobb áramkör.
 05: Áj állomás mellék jobb áramkör.
A 06. Rakodóvágány hálózata állandóan kikapcsolt, földelt állás. Kapcsolása egyéni külsőtéri
kapcsolóval történik a forgalmi szolgálattevő írásos engedélye alapján.
A 4 db földelőrúd a felvételi épület raktári helyiségében található.
Rakodási engedély kiadása a forgalmi szolgálattevő feladata. A szakaszolók elhelyezkedését az
ÁVU 2. sz. mellékletében „Az állomás felsővezeték hálózatának kapcsolási rajza” szemlélteti.
Vonali áramkörök:
 Budapest jobb
 Budapest bal
 Szob jobb
 Szob bal
A kapcsoló kertben található szakaszolók:
 Budapest jobb
 Budapest bal
 Szob jobb
 Szob bal
 Állomás bal
 Állomás jobb
 Állomás mellék jobb
Kapcsoló kerten kívüli szakaszolók
 Raktári (06. vágány mellett található)
Térvilágítási körzetek:
 Kezdőponti váltókörzet
 Végponti váltókörzet
 Rakodó (06. vágány) világítás
 Aluljáró feljárat
 01-02. vágány közti szigetperon
 03-04. vágány közti szigetperon
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Térvilágítás kapcsolási helyei:
A térvilágítás villamos főkapcsolója a forgalmi irodában van elhelyezve a bejárattól jobbra, a
fali kapcsolótáblán. Ezen vannak elhelyezve a lámpák, a térvilágítási és a peronvilágítási
kapcsolók is.
A külső térvilágítást az energiatakarékosság figyelembevételével a napszaknak és a világítási
naptárnak megfelelően kell alkalmazni. A térvilágítás és a peronvilágítás a tolatási és
vonatmentes időben mellőzhető. Az aluljáróban, a lámpáknak sötétedés beállta után,
vonatmentes időben is világítani kell.
A térvilágítás meghibásodása esetén a Hálózati Energiaellátási diszpécsert kell értesíteni.
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.
1.9.1. Szolgálati hely típusa.
Göd állomás Budapest vonzáskörzetéhez tartozó kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő
elővárosi állomás.
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:
 Göd állomáson és a hozzá tartozó megállóhelyeken PIS-GBE-07TTS gépi bemondó
berendezés van rendszeresítve. A hangos utastájékoztató rendszer számítógéppel
támogatott, helyből kezelt.
 Dinamikus utastájékoztató eszközként a váróteremben két kijelző, illetve az állomásépületi
átjárónál infooszlop került kialakításra.
 Az utastájékoztató rendszer kezelésével Göd állomás forgalmi szolgálattevője van
megbízva.
 A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi
vonalirányítótól, a FOR és EMIG rendszerből, a Zárt csoportú e-mailen keresztül érkezett
üzenetekből szerez információt a forgalmi szolgálattevő.
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása
történik az állomásról.





Göd állomás
Alsógöd megállóhely
Felsőgöd megállóhely
Sződliget megállóhely

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.
Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. A személyszállító vonatok
érkezéséről 3 perccel a vonat érkezése előtt az utazóközönséget és a várakozókat értesíteni kell.
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1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik
szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,
szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést
megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.
Göd állomás valamennyi személyszállító vonatok fogadására alkalmas vágánya szigetperonnal
rendelkezik és aluljárón keresztül megközelíthető.
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának
figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e
hangos utastájékoztatást adni.
A menetrend szerint áthaladó vonatokról a forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatás adni,
legkorábban az áthaladás előtt 3 perccel.
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv
módosítását, karbantartását végző munkavállaló.
Az utastájékoztató szövegkönyvet a MÁV-START Zrt. készíti és bocsátja az állomás
rendelkezésére, valamint a karbantartása is az ő feladata.
A MÁV-START Zrt. által eljuttatott szövegkönyvek munkavállalók felé történő kiadása
Rákospalota-Újpest állomás forgalmi koordinátor feladata.
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve
az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.
Amennyiben a hangos utastájékoztató berendezés használhatatlan, úgy át kell térni az élőszavas
utastájékoztatásra.
A berendezés meghibásodását, a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles jelenteni a
Távközlési diszpécserének, és azt előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvben.
A Schauer-hez köthető meghibásodásokat külön kisalakú Hibaelőjegyzési könyvbe jegyezzük
elő.
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet
ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a megállóhelyeken a MÁV-START Zrt.
személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit a forgalmi szolgálattevő köteles
tájékoztatni az időközben bekövetkezett változásokról a várható vonatközlekedésről, illetve a
vonatkésésekről.
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával,
módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.
A Kommunikációs Igazgatóság Állomási Utastájékoztatás Koordináció (KIG ÁUK) végzi az
állomási (földi) statikus utastájékoztatási feladatokat.
Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése és pótlása,
valamint Hangosbemondó szövegkönyv elkészítése és aktualizálása a MÁV-START Zrt.
feladata.
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1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.
Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök, távollétében a forgalmi
koordinátor vagy az általa megbízott személy feladata.
MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban
lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.
Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell.
Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi
csomóponti főnökség üzemmérnökeitől azt meg kell kérni.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye.
A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye, a forgalmi irodában
kifüggesztendő állandó hirdetmények és kimutatások hatályban lévő vezetői rendelkezések
alapján kerültek összeállításra, amelyek a forgalmi irodában lévő szekrényben kerültek
elhelyezésre.
Központilag kiadott dokumentumok
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utasítás, rendelet száma, neve
F.1. sz. Jelzési Utasítás
F.2. sz. Forgalmi Utasítás
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
E.2. sz. Fékutasítás
E.101. sz. Általános Utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak
üzemére.
E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
Balesetvizsgálati Utasítás

Területi hatállyal kiadott dokumentumok
S.sz.
1.

Utasítás, rendelet száma, neve
A hatályos területi és FCSF szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás.

Helyi dokumentumok
S.sz. Utasítás, rendelet száma, neve
1.
A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2.
MvSz Helyi Függeléke, mellékletei.
Az állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így a hatályban lévő utasítások, rendeletek
elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek az alábbi helyeken érhetők el:
4.2 pont: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx
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Központi szabályozás (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Központi
Szabályozás/Forgalom menüponton belül.
4.3. pont:Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztály (pályavasúti intranet
portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest
menüponton belül.
4.4 pont: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx
Forgalmi
Csomópontok
(pályavasúti
intranet
portál:
palyaintranet.mav.hu)
Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai/Budapest menüponton belül.
A Parancskönyv tárolási helye: forgalmi iroda.
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.
Mentődoboz a forgalmi irodában a kulcsszekrény tetején található. Kezeléséért, felhasználás
dokumentálásáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.
Alkoholszonda és az alkoholteszter tárolási helye: a forgalmi irodai asztalfiók.
Véralkohol-vizsgálati doboz Rákospalota – Újpest állomáson a külső forgalmi szolgálattevő
asztalfiókjában található.
Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora a forgalmi irodában került kifüggesztésre.
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
telefonszáma
Háziorvos: Dr. Papinyik Júlia 2131 Göd, Pesti út 81.
+36-27-532-180
Üzemorvosi rendelő: 2
Kórház:
Kórház:

Jávorszky

2120 Dunakeszi Állomás +36 20 918-2800
sétány 19.
Ödön 2600 Vác Argenti Döme tér +36 27-620-620.
1-3.

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.
Rendőrség:
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
2

3. sz. módosítás
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megnevezése
Segélyhívás
Rendőrség
Dunakeszi
Városi
Rendőrkapitányság
Gödi Rendőrőrs
Mentők
Dunakeszi Mentőállomás

címe
telefonszáma
központi szám
112
központi szám
107
2120 Dunakeszi Tábor u.2-4. +36-27-341-402, vagy
+36-27-341-055
2131Göd, Pesti út 60/a.
+36-27-345-115.
központi szám
104
2120 Dunakeszi, Fő u. 75-81 +36-27-341-008

Tűzoltóság
Tűzoltóság Vác

központi szám
2600 Vác, Szilassy u.6.

105
+36-27-314-05

Katasztrófavédelem:
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság.

1149 Budapest,
Mogyoródi u. 43.

ügyfélszolgálat:
+36-1-469-4105

közcélú:
+36-1-469-4100
főügyelet:
+36-1-469-4168

Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság.
Önkormányzat:
Göd Város Önkormányzata
Polgárőrség:

2131. Göd Pesti út 81.

Vasútőrök:

Vasútőr Kft. Budapesti 01-65-00
Területi Központ.
diszpécser: 01-76-87

Nemeskéri206
Vadásztársaság:

2132 Göd Csokonai utca 22

Nagy Géza:
+36-20-988-1165

Zöld Menedék Alapítvány:

2600 Vác, Külső Rádi út

+36-27-313-284, vagy
+36-20-464-6491.

+36-27-530-064

Városi Polgárőrség 2120 +36-30-982-9451
Dunakeszi Tábor u. 2-4

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
A forgalmi iroda kijárati ajtajától jobbra 5 méter távolságra, a biztosító berendezési épület felőli
oldalon.
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