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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.
Gönyű állomás az 1. sz. fővonalon fekvő Győrszentiván állomásból a 16 sz. váltóval kiágazó
340 sz. egyvágányú, felsővezetékkel el nem látott vonal fejállomása.
Szomszédos állomás Győrszentiván.
Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvényszámai
Szolgálati helyek
Győrszentiván

Távolság
9,6 km

Elhelyezkedés
1330 + 26 szelvény

Legnagyobb lejtési viszony szomszédos állomásokig:
Győrszentiván – Gönyű állomások között a legnagyobb esés -4,1 0/00, legnagyobb emelkedés
78+67 szelvényig +1,0 0/00, 78+67 -85+15 szelvény között +5,0 0/00, 85+15 szelvénytől a
legnagyobb emelkedés +0,0 0/00
Biztosítóberendezés típusa:
Az állomáson egyszerűsített Domoni 55 típusú váltó- és vágányfoglaltság-ellenőrzéses,
mellékvonali kisállomási, biztosítóberendezés üzemel.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi jellegű:
• Felvételi épületben:
o forgalmi iroda
Egyéb jellegű:
• Felvételi épületben:
o konyha, tartózkodó, mellékhelységek, irodahelyiségek, jelfogó helyiség, tároló.
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

(térközi,

Gönyű–Győrszentiván állomások közötti közlekedési rend: állomástávolság
Viszonylat
Követési rend
Térközrendszer
Jelfeladás
ellenmenetet
Jelfeladásra nincs
Gönyű – Győrszentiván
állomástávolságú
kizáró
kiépítve
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4

01.

mellékvágány

755

02.

fővágány,
vonatfogadó/
indító

05.

fővágány,
vonatfogadó/
indító
fővágány,
vonatfogadó/
indító
mellékvágány,
mérlegvágány

Gönyű
kikötő

mellékvágány,
iparvágány

03.
04.

Határoló kitérő
végpont felől

3

Határoló kitérő
kezdőpont felől

2

Vonatbefolyásolás
típusa

Használható hossza
végpont felé [m]

1

Lejtviszony
végpont felé [‰]

Rendeltetése

Lejtviszony
kezdőpont 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.

5

6

7

8

9

10

11

12

0,9

nincs

8

3

55-01296-01-1

K

igen

igen

TAF-TSI
azonosító

Vágány besorolása

Hozzá
-férés

F/E
783

0,9

nincs

8

3

55-01296-01-2

(1-es 3-as kitérő
R=200 m,65 mm-es
korrekciós tényező)

721

0,9

nincs

4

7

55-01296-01-3

F

igen

847

0,9

nincs

10

9

55-01296-01-4

F

igen

567

0,9

nincs

10

9

55-01296-01-5

K

igen

nincs

1

ütköző
-bak

55-01296-01KIKÖTŐ

0,00

Megjegyzés

13
644 m a biztonsági
határjelzők közötti
vágányhossz
737 m a biztonsági
határjelzők közötti
vágányhossz
547 m a biztonsági
határjelzők közötti
vágányhossz
467 m a biztonsági
határjelzők közötti
vágányhossz
464 m a biztonsági
határjelzők közötti
vágányhossz

nem

Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számozással vezető nullával kell előjegyezni.
Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.
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1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.
Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
Vázlatos helyszínrajzott az ÁVU 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.
Győrszentiván állomás felől-felé
Kezdőpont felől
A jelző helye
Szolgálati hely
(állomás,
nyíltpálya)

A jelző

Menetirány
Szelvényszám
oldala

Jele,
száma

Karok,
fények
száma

Győrszentiván

jobb oldal

3+66

F

2 fény

Győrszentiván
Gönyű
Gönyű
Gönyű
Gönyű
Gönyű
Gönyű

jobb oldal
jobb oldal
jobb oldal
jobb oldal
jobb oldal
jobb oldal
jobb oldal

10+66
76+19
83+19
85+69
95+35
94+90
83+69

FEj
AEj
A
K
T1
T3
TH

2 fény
1 fény
3 fény
2 fény
2 fény
2 fény
-

Rendeltetése
bejárati jelző
(Győrszentiván)
bejárati jelző előjelző
bejárati jelző előjelzője
bejárati jelző
közös kijárati jelző
tolatás jelző
tolatás jelző
tolatási határjelző

A bejárati jelző az AEj jelű külön előjelzővel rendelkezik. A bejárati jelzőre a Hívójelzés
kivezérelhető. A bejárati jelző hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.
Egyéb jelzők:
• Tolatási határjelző: a 83+69 sz. szelvényben található.
• Fény tolatásjelzők: a T1 jelű fény tolatásjelző a 95+35, a T3 jelű tolatásjelző pedig a
94+90 sz. szelvényben található.
A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:
Szolgálati hely

Forgalmi iroda

Felszerelése jelzőeszközökkel
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehér kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
1 db jelzőzászló
1 db Megállj jelző
1 db Megállj jelző előjelzője.
1 db vörös fényű jelzőlámpa bejárati jelzőre
1 db sárga fényű jelzőlámpa
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj! jelzés adásához),

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, kivilágítható vagy
fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok
felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.
Az állomás területén 40km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.
Kezdőpont felöli oldal:
Váltó
száma
2
4
8
10

Állítási mód
Villamos
Villamos
Villamos
Villamos

Csúcssín rögzítő
szerkezet
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves

Biztosítási mód

Váltójelző

Váltófűtés

központi állítású
központi állítású
központi állítású
központi állítású

Forgólapos
Forgólapos
Forgólapos
Forgólapos

nincs
nincs
nincs
nincs

Biztosítási mód

Váltójelző

Váltófűtés

nincs
nincs
nincs
nincs
központi állítású
központi állítású

Forgólapos
Forgólapos
Forgólapos
Forgólapos
Forgólapos
Forgólapos

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

Végpont felöli oldal:
Váltó
száma
1
3
7
9
11
13

Állítási mód
Helyszíni
Helyszíni
Helyszíni
Helyszíni
Villamos
Villamos

Csúcssín rögzítő
szerkezet
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves
zárnyelves

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk),
vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.
Megnevezés
kisiklasztó saru
kisiklasztó saru
kisiklasztó saru

Jele
KS1
KS4
KS6

Helye (szelvényszám)
95+40
86+73
87+00

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 a forgalmi szolgálattevők asztalán van elhelyezve a PLANET
SYSTEM típusú diszpécser berendezés.
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CB. távbeszélő:
Üzemi és postai hívások kezdeményezésére és fogadására szolgál.
Forgalmi iroda elérhetőségei: 02/60-51 szolgálati mobiltelefon:+3630/521 9349
Vonali:
A távbeszélő kapcsolat Gönyű állomás forgalmi iroda – Győrszentiván forgalmi iroda között
került kiépítésre, melyen keresztül a két állomás közötti engedélykérés-adás történik.
Hívójelek:
Győrszentiván állomás forgalmi iroda: (rövid, rövid, rövid, hosszú)…Gönyű állomás forgalmi iroda: (rövid, rövid, rövid)…
Budapest területi főüzemirányító nyugat (hangrögzítővel kiegészített) elérhetősége: 01/17-88
szolgálati mobiltelefon +3630/4206829
Komárom - Hegyeshalom forgalmi vonalirányító (hangrögzítővel kiegészített) elérhetősége:
01/16-55, szolgálati mobiltelefon +3630/8332321
Győrszentiván állomás forgalmi iroda (hangrögzítővel kiegészített): 02/63-74 szolgálati
mobiltelefon: +36 30/ 529 0668
GSM-R elérhetőség:

Szolgálat hely neve

Terminál név

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

Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés
GYSZIVAN095 06 38
Győrszentiván forgalmi
FORG-01
72637402
8881260
Győr-Rendező
095 06 38
rendelkező
GYOR-REND-01
72623302
8881261
095 06 38
Győr forgalmi iroda
GYOR-FORG-01
72621302
8881262
095 06 38
Győr forgalmi iroda
GYOR-FORG-02
72608602
8881263
MÁV Irányítói munkahelyek
Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ
Területi Főüzemirányító
095 06 38
71178890
Nyugat
K16-FOUZIR-02
8881117
Budapest-Komárom
095 06 38
(KÖFE-1) forgalmi
8881100
vonalirányító
K16-BP-KOM-01
71116601
Komárom-Rajka MIR
095 06 38
(KÖFE-2) forgalmi
K16-KOM-RAJ8881101
01
vonalirányító
71165501
Hálózati Főüzemirányító K16-HAFUZIR095 06 38
71324790
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MÁV-on kívüli
hívószám
(MSISDN)
/Publikus
hálózatból
hívunk
Diszpécser
pultot/

+36 38
8881260
+36 38
8881261
+36 38
8881262
+36 38
8881263

+36 38
8881117
+36 38
8881100
+36 38
8881101
+36 38

01
Rendkívüli Helyzetek
Irányítója
MÁV-Start Főirányító
MÁV-Start Havária
Irányító
MÁV-Start Kiemelt
irányító
MÁV-Start BUDA
területi Főirányító
MÁV-Start BUDA
területi Főirányító
MÁV-Start TEHER
TVDU területi
Főirányító
MÁV-Start TEHER
TVTI területi Főirányító
Biztosítóberendezés
diszpécser - Nyugat
Távközlési diszpécser
(Horog utca)

K16-REHEIR-01

71364099

K16-STFOIR-01

71116190

K16-STHAV-01

71311490

K16-STKIIR-01

71168490

K16-STBTFIR-01

71166190

K16-STBTFIR-02

71332790

K16-STTTVDU01

71126390

K16-STTTVTI-01

71119090

8881119
095 06 38
8881129
095 06 38
8881118
095 06 38
8881121
095 06 38
8881122
095 06 38
8881123
095 06 38
8881124

8881119
+36 38
8881129
+36 38
8881118
+36 38
8881121
+36 38
8881122
+36 38
8881123
+36 38
8881124

095 06 38
8881127

+36 38
8881127

095 06 38
8881128
095 06 38
8881115

+36 38
8881128
+36 38
8881115

K16-BIZ-NYU-01
71562050
További irányítói munkahelyek
HOROG-GSMKP095 06 38
01
71610050
8881116

+36 38
8881116

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.

Térvilágítási körzetek

Helye

Neve

Az állomás végponti felőli oldala

1-es körzet

Az állomás kezdőponti felőli
oldala

2-es körzet

Kapcsolási mód
automata/ egyedileg
kapcsolható
automata/egyedileg
kapcsolható

Az állomás területén lévő térvilágítási körzet kapcsolói a forgalmi irodában találhatók, amelyek
egyedileg kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye.
Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások,
rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó
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gyűjteményében a Forgalmi igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos
rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.
Egyebekben a Pályavasúti Intranet Portálon valamennyi központilag és területi hatállyal kiadott,
valamint a helyi dokumentumok is megtalálhatók, melynek elérési útvonala
https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...
A Parancskönyv tárolási helye a 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.
A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A
szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok
felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az
állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát lezárt állapotban kell tartani.
Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.
Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.
Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos:
rendel:7:00-11:00
Győr, Révai M. u. 5.
02/61-10
Dr. Kustos Zsolt
Petz Aladár Megyei Oktató
Győr Vasvári Pál u. 2-4.
+36 96/418-244
Kórház Győr
Dr. Babolcsai Klára körzeti orvos Gönyű, Kossuth Lajos út 146.
+36 96/601-240
Vér levételének helye:
Petz Aladár Megyei Oktató Korház Mentálhigiéniai Osztály Győr Zrínyi M. út.13
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.
Védelmi szervezetek, intézmények
Megnevezése
Címe
Telefonszáma
Városi Rendőrkapitányság
Gönyű, Bajcsi-Zs. Endre út 14. +36 96/425 996,107
Vasúti: 907
Segélyhívó:112
Országos Mentőszolgálat
Győr Tarcsai Vilmos u. 11.
+3696/312-122 ,104 Vasúti:
904
Segélyhívó:112
Városi Tűzoltóparancsnokság Győr Munkácsy Mihály u. 4.
+3696/529-530 ,105 Vasúti:
905
Segélyhívó:112
Önkormányzat
Kossuth Lajos út 67
+3696/519-830
Katasztrófavédelmi
Győr Munkácsy Mihály u. 4.
112, 105 Vasúti: 905
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Kirendeltség
Fegyveres Biztonsági Őrség
Szigetköz Vadásztársaság

Győr
Révai
u.
Szárnyaskerék
Győrszentiván, Kör tér 65

Segélyhívó:112
5. 02 /63-10
+3696/524-077

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
A forgalmi iroda ajtajától 5 méterre a piktogrammal megjelölt hely.
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.
Az állomáson egyidejűleg egy fő forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot. Ez az állomási
technológiákhoz szükséges minimális létszám is.
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.
Folytatólagos szolgálat esetében:
A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő szolgálatra az állomásfőnöknél jelentkezik, annak
távollétében a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél. A szolgálatképes állapotot a
szolgálatra jelentkezéskor az állomásfőnök,annak távollétében a szolgálatot átadó forgalmi
szolgálattevő szúrópróbaszerűen ellenőrzi alkoholteszterrel, szükség esetén alkoholszonda
felhasználásával. A szolgálatra jelentkezés és távozás időpontját a 6078/2021/MAV Végrehajtási
Utasítás, illetve a szolgálati beosztásban előírt időpont határozza meg.
Az érkezés és távozás időpontját a Jelenléti ívben elő kell jegyezni és alá kell írni.
Szolgálat szünetelés esetében:
A forgalmi szolgálattevő a szolgálatba érkezést követően Győrszentiván állomás forgalmi
szolgálattevőjénél köteles hangrögzítős telefonon 02/63-74 szolgálatra bejelentkezni.
A bejelentkezés elmaradásakor Győrszentiván állomás forgalmi szolgálattevője köteles a
bejelentkezés elmaradásának okát vizsgálni. Amennyiben ez nem hoz eredményt, úgy köteles a
vezénylőt, annak távollétében az állomásfőnököt (forgalmi koordinátort) értesíteni, tájékoztatni!
A munkavállaló szolgálatképes állapotról az állomásfőnök, illetve a forgalmi koordinátor
szúrópróbaszerűen köteles meggyőződni.
Szolgálat befejezésekor a forgalmi szolgálattevő köteles Győrszentiván állomás forgalmi
szolgálattevőjének a szolgálat befejezését hangrögzítős telefonon 02/63-74 bejelenteni.
A forgalmi iroda bezárását megelőzően a forgalmi szolgálattevő köteles a biztosítóberendezést
az alaphelyzetnek megfelelő állapotba állítani, az elektromos berendezéseket (a folyamatos
áramellátást igénylő eszközök, berendezések kivételével) áramtalanítani, a nyílászárók zárt
állapotáról meggyőződni.
A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a Jelentkezési könyvbe
köteles a szolgálat megkezdésének, illetve befejezésének (óra, perc) időpontját beírni, azt aláírni.
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység
végrehajtásának helyi szabályozása.
A forgalmi szolgálattevő szolgálat megkezdése után, a lehető legrövidebb időn belül köteles
állomásbejárást tartani az F.2.sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint az érintett területen, ha a
13

