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szabályozása. ..................................................................................................................... 57
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szabályozása. ........................................................................................................................ 58
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........................................................................................................................................... 61
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kijelölése. .......................................................................................................................... 62
5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben ..................................................... 62
5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz
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kiadása............................................................................................................................... 62
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szabályozás. ...................................................................................................................... 63
5.3. Vonat-összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ............................................ 64
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere,
végrehajtásának módja). ................................................................................................... 64
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel
kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása). .................................................... 65
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás....................................... 66
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények
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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.
Kétegyháza állomás (a 120-as fővonalon 1011+73-1027+29 a szelvények között, a 121-es mellékvonalon 1011+73-381+00 a szelvények között) a Szajol –Békéscsaba- Lőkösháza országhatár (120.) villamosított, egyvágányú, normál nyomtávolságú fővonalon fekvő állomás.
Szomszédos állomások: kezdőpont felől: Szabadkígyós, végpont felől: Lőkösháza állomások.
A 120. sz. fővonal közép állomása, a 121. sz. Kétegyháza – Újszeged mellékvonal rendelkező
állomása. Forgalomszabályozó szomszédos állomása: Mezőhegyes állomás (0+49).
Szomszédos MERÁFI állomása Medgyesegyháza (264+00 bejárati ellenőrző jelző)
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:
120.-as vonalon
Szabadkígyós – Lőkösháza állomások közötti szakaszon nyíltvonali szolgálati hely nincs.
121.-es vonalon
Nyíltvonali szolgálati helyek Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti vonalrészen:
Bánkút megállóhely a 312.számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett
nyíltvonali szolgálati hely
Medgyesegyháza MERÁFI állomás a 264+00 – 253+20 sz. szelvényekben személyzet nélküli
szolgálati hely
Magyarbánhegyes MERÁFI állomás a 195+79 – 185+00 sz. szelvényekben személyzet nélküli
szolgálati hely
Mezőkovácsháza felső megállóhely a 138. számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely
Mezőkovácsháza MERÁFI állomás a 129+10 – 116+50 sz. szelvényekben személyzet nélküli
szolgálati hely
Végegyháza megállóhely a 90 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely
Végegyháza alsó megállóhely a 67 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely
Belsőkamarás-puszta megállóhely, a 36 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra
berendezett nyíltvonali szolgálati hely
Lejtési viszonyok:
120. sz. vonal Szabadkígyós – Kétegyháza állomások között:
Legnagyobb emelkedés: 1,9 ‰
120. sz. vonal Kétegyháza-Lőkösháza állomások között:
Legnagyobb emelkedés: 1,705 ‰
121 sz. vonal Kétegyháza – Mezőhegyes állomások között:
Legnagyobb esés: 3 ‰
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Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:
Kétegyháza állomáson mechanikus (vonóvezetékes) váltóállítású, fényjelzős biztosítóberendezés üzemel (SIEMENS–HALSKE), valamint csatlakozó önműködő térközbiztosító berendezés
és az erre telepített vonali önműködő fénysorompó berendezések.
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és
külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.
MÁV-START Zrt. (személypénztár) vágány összeköttetéssel nem rendelkezik.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi jellegű:
Felvételi épületben:
- Forgalmi iroda,
- Állomásfőnöki iroda,
- Forgalmi koordinátori iroda.
Az állomás kezdő és végpontja felől:
- I. számú váltókezelői őrhely,
- II. számú váltókezelői őrhely
Egyéb szakágak szolgálati helyei:
- Biztosítóberendezési jelfogó helyiség (kapcsolókert és a raktár között helyezkedik el).
Kereskedelmi jellegű:
Felvételi épületben:
- MÁV-START Zrt. Személypénztár.
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyási rendszer.
Vonali biztosítóberendezés:
120.-as fővonalon:
Szabadkígyós – Kétegyháza és Kétegyháza – Lőkösháza állomások között: ellenmenetet kizáró
önműködő biztosított térközi közlekedés, amely vonatbefolyásolásra ki van építve.
Vonat befolyásolási rendszer: 75 Hz-es térközi ütemezett jelfeladás és ETCS L1.
A 121. sz. mellékvonalon:
Kétegyháza – Mezőhegyes állomások között a forgalomszabályozó és a MERÁFI állomások
között állomástávolságú. A területi fő üzemirányító engedélyével ettől el lehet térni. MERÁFI
Vonali Végrehajtási Utasításban szabályozottok szerint.
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány
(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai,
a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.
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XIV.

XIII.

tárház(XII.)

csonka(XI.)

X.

IX.

VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

mellékvágány

fővágány,vonat
fogadó/indító
fővágány,vonat
fogadó/indító
fővágány,vonat
fogadó/indító
fővágány,vonat
fogadó/indító
fővágány,vonat
fogadó/indító
fővágány,vonat
fogadó/indító
mellékvágány,tároló
mellékvágány,rakodó
mellékvágány,rakodó
mellékvágány,scvp
mellékvágány,tároló

átmenőfővágány

II.

I.

2.
fővágány,vonat
fogadó/indító

Rendeltetése

1.

Vágány
neve

Használható
hossza kezdőpont
felé [m]

100

60

300

254

519

612

616

672

726

752

814

832

821

800

3.

6.

Vonatbefolyásolás típusa
Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

7.

21

23

12

12

8

22

22

20

18

16

14

2

4

6

8.

Határoló kitérő
kezdőpont felől
ütközőbak
ütközőbak
ütközőbak
ütközőbak

25

19

19

15

11

9

5

7

17

21

9.

55-18051-01-14

55-18051-01-13

55-18051-01-12

55-18051-01-11

55-18051-01-10

55-18051-01-9

55-18051-01-8

55-18051-01-7

55-18051-01-6

55-18051-01-5

55-18051-01-4

55-18051-01-3

55-18051-01-2

55-18051-01-1

10.

TAF-TSI azonosító
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Használható
hossza végpont
felé [m]
Lejtviszony kezdőpont felé [‰]
]
Lejtviszony végpont felé [‰]
]
4.

Határoló kitérő
végpont felől

K

K

K

K

K

B

C

D

D

D

C

D

C

C

11.

Vágány besorolása

nyílt

nyílt

nem nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

12.

Hozzáférés

tároló

13.

Megjegyzés

13

Lejtviszonyok a kezdőpont felé, valamennyi vágányon.
szelvényszámtól
1025+58
1026+20

szelvényszámig
1016+20
1013+24

vágányhossz
938 méter
296 méter

lejtviszony
es 0,60
es 1,806

Lejtviszonyok a végpont felé, valamennyi vágányon.

szelvényszámtól
1013+24
1016+20

szelvényszámig
1016+20
1025+58

vágányhossz
296 méter
938 méter

lejtviszony
em 1,806
em 0,60

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.
Szolgálatátadásban római szám használata alkalmazandó.
Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.
1.5.1.Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.
A Ro-La forgalomra a II sz. átmenő fővágány van kijelölve.
Váltók állása a II. számú vágányon közlekedő Ro-La vonat esetén a következő:
egyenes
2
4
1
17
13

kitérő

A hatályos HÜSZ alapján jelenleg a vonalon nem közlekednek.
1.5.2.Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55),
burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.
Vágányszám
I.
I.-II.
II.-III.
III.-IV.

Hossz Szelvényszám
146 m 1021+0,6-1022+52
429 m 1018+18,41022+47,4
235 m 1020+16-1022+50
95 m 1022+65-1021+75

Sínkorona feletti magasság
sk0
sk15 (250m)
sk0 (179M)
sk0
sk0

Szélesség
Burkolat
(méter)
2,3
Vb-alj + salak
1,5
1,7 térkő 205m Vbalj+murva179m
2,0
Vb-alj + salak
2,0
Vb-alj + salak
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Az utas peronok az utasok általi megközelítése:
- ( I. vágány) a váróteremből a kijárattal szemben balra és jobbra a vágányokon átjárás nélkül.
- (I. - II. sz. vágányok) a váróteremből a kijárattal szemben a vágányok felé szintbeli átjárón
keresztül.
-

(II. - III. sz. vágányok) a váróteremből a kijárattal szemben a vágányok felé szintbeli átjárón
keresztül.

-

(III. - IV. sz. vágányok) a váróteremből a kijárattal szemben a vágányok felé, szintbeli átjárón
keresztül.
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.

Kezdőpont felől
A jelző helye
Szolgálati hely
(állomás, nyíltpálya)

A jelző

MenetKarok,
irány Szelvényszám Jele, fények
oldala
száma száma

Rendeltetése

Kétegyháza

jobb

1011+73

A

5

Kétegyháza

jobb

1014+65

B

4

Biztosított fény bejárati. Hívójelzés kivezérelhető.
Biztosított fény kijárati

Kétegyháza

jobb

1014+65

C

3

Biztosított fény kijárati

Kétegyháza

jobb

1014+99

D

4

Biztosított fény kijárati

Kétegyháza

jobb

1015+26

E

4

Biztosított fény kijárati

Kétegyháza

jobb

1015+53

F

4

Biztosított fény kijárati

Kétegyháza

jobb

1015+81

G

4

Biztosított fény kijárati

Kétegyháza

jobb

1016+09

H

4

Biztosított fény kijárati

Kétegyháza

jobb

1016+37

J

4

Biztosított fény kijárati

Kétegyháza-Szabadkígyós

jobb

997+23

AT99
6/99

3

Kétegyháza-Mezőhegyes

jobb

374+00

UEj

2

Önműködő
térközjelző, előjelzést ad az
„A”bej. jelzőre
Előjelző, előjelzést ad
az „U” bejárati jelzőre
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Végpont felől
A jelző helye
Menetirány
Szolgálati hely
oldala
(állomás, nyíltpálya)
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb
Kétegyháza
jobb

Karok,
Szelvényszám Jele, fények
száma száma
1022+94
K
4
1023+23
L
4
1024+10
M
4
1024+02
N
4
1023+79
O
4
1023+58
P
4
1023+27
R
4
1023+03
S
4
1027+29
T
5

Kétegyháza

381+00

jobb

Kétegyháza-Lőkösháza

jobb

A jelző

1041+30

U

AT10
40/43

Rendeltetése
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított
fény
bejárati. Hívójelzés kivezérelhető

5

Biztosított fény bejárati

3

Hívójelzés kivezérelhető
Önműködő
térközjelző,előjelzést ad a
„T” bej. jelzőre
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Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:
Szelvényszám
Űrszelvénybe nyúló létesítményre fi- 1018+43
gyelmeztető jel:
1018+53
Űrszelvénybe nyúló létesítményre fi- 1019+53
gyelmeztető jel:
1019+80
Tolatási határjelző
1012+23
Tolatási határjelző
1026+79
Megnevezés

Tolatási határjelző

382+50

Vágányzáró jelző
Vágányzáró jelző
Vágányzáró jelző
Vágányzáró jelző
Villamos mozdony állj
Villamos mozdony állj
Villamos mozdony állj
Villamos mozdony állj
Villamos mozdony állj
Villamos mozdony állj
Figyelmezető tábla
Áramszedőt le-fel tábla
Figyelmeztető tábla
Áramszedőt le-fel tábla

1018+00
3+76
1025+40
1025+30
1016+98
1022+16
1016+33
1019+90
1014+29
1025+30
(kihajtható) 1009+12
(kihajtható) 1011+23
(kihajtható) 1030+09
(kihajtható) 1027+84

Helye
1018+43 és az 1018+53 sz. szelvényekben
a X. sz. vágány mellett. (volt élőrakodó)
1019+53 és az 1019+80 sz. szelvényekben
a X. sz. vágány mellett. (volt áruraktár)
Az állomás kezdőpont felőli oldalán.
Az állomás végpont felőli oldalán.
Az állomás végpont felőli oldalán a 121.-es
vonalon.
XI. számú vágány végén
XII. számú vágány végén
XIII. számú vágány végén
XIV. számú vágány végén
IX. vágány
IX. vágány
X. vágány
X. vágány
XI. vágány
XIV. vágány
Kezdőpont felől
Kezdőpont felől
Végpont felől
Végpont felől

Hordozható jelzőeszközök:
Forgalmi irodában:
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga jelzőzászló.

-

I sz. váltókezelői őrhelyen:
2 db Megállj jelző,
2 db Megállj jelző előjelzője.
Kézi jelzőlámpák:
2 db vörös fényű jelzőlámpa,
2 db sárga fényű jelzőlámpa,
1 db fehér fényű jelzőlámpa, (tolatáshoz-vonatfogadáshoz) mely zöld színűre változtatható.
Közúti jelző eszközök:
2 db mindkét oldalán piros színű jelzőtárcsa,
2 db piros fényű jelzőlámpa,
1 db vállmagasságú állvány.
Tolatáshoz:
l db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
1 db sárga jelzőzászló.
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II sz. váltókezelői őrhelyen:
1 db Megállj jelző,
1 db Megállj jelző előjelzője.
Kézi jelzőlámpák:
1 db vörös fényű jelzőlámpa,
1 db sárga fényű jelzőlámpa,
1 db fehér fényű jelzőlámpa.(tolatáshoz-vonatfogadáshoz)
Közúti jelző eszközök:
2 db mindkét oldalán piros színű jelzőtárcsa,
2 db piros fényű jelzőlámpa,
1 db vállmagasságú állvány.
Tolatáshoz:
l db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
1 db sárga jelzőzászló.
1.6.2.A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos).
Váltó
száma
1

Biztosítás módja Lezárható
biztosított

Mindkét irányban bizforgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biztonsági betéttel
forgólapos

biztosított

Mindkét irányban bizábralemezes
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biztonsági betéttel
forgólapos

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

2

3

4

5

6

7

8

Váltójelzőtípusa

Állítási módja
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
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biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

vonóvezetékes
központi
állítású

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel
Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

vonóvezetékes
központi állítású

9
10

biztosított
11
biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban bizforgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- forgólapos
tonsági betéttel

biztosított

Mindkét irányban biz- ábralemezes
tonsági betéttel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
25

vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
vonóvezetékes
központi
állítású
helyszíni állítású
váltózáras
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Váltófűtő berendezés egyik váltónál sincs.
Valamennyi váltójelző fényvisszaverő fóliával van ellátva.
1.6.3. Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.
Vágányzáró szerkezetek:
Helye
XI.
XIII.
XIV.

Szelvényszám
1018+00
1025+40
1025+30

Vágányzáró szerkezet
ütközőbak
földkúp
földkúp

Megjegyzés
mellékvágány rakodó
mellékvágány tároló
mellékvágány

1.6.4.Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.
Oldalrakodó és a raktári épület lépcsőfeljárója: 1019+53-1019+80 számú szelvényben, az élőrakodó: 1018+43-1018+53 számú szelvényben. Valamennyi műtárgy a X. számú vágány mellett található.
1.6.5.Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek,
vizsgálóaknák felsorolása.
Vízdaru a III. és IV. számú vágány között az 1023+24 szelvényben, jelenleg üzemen kívül.
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok,
vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). 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.
Hangrögzítő berendezés:
Lőkösháza állomáson üzemel hangrögzítő berendezés. Használhatatlansága esetén az állomást
forgalmi szempontból hangrögzítő berendezéssel fel nem szereltnek kell tekinteni. Hangrögzítőberendezés meghibásodása esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni Kétegyháza állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovatos előjegyzési
napló külön sorában elő kell jegyezni.

-

A forgalmi irodában:
l db forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
1 db Villamos üzemi távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
1 db CB rendszerű távbeszélő készülék.
A rendelkező asztalon 1 db rendelkező távbeszélő készülék.
Az engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Lőkösháza felőli) ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, amely Lőkösháza állomáson van telepítve.
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- A 121 sz. MERÁFI mellékvonal Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti összeköttetések,
- Engedélykérő telefon (rendelkező asztalban), 1 db mobil telefon (MERÁFI 1)
- 1 db mobil telefon (MERÁFI 2), amely a MERÁFI vonalon közlekedő vonatok személyzete
részére, akkor kell kiadni, amikor a vonatszemélyzet mobil telefonkészülékkel nem rendelkezik. Valamennyi távbeszélő kapcsolat ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, amely Mezőhegyes állomáson van telepítve.
- GSM-R diszpécser terminál.
- 1 db technológiai célú mobiltelefon 36/30/5655714.

-

I. sz. váltókezelői őrhelyen:
1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:
Helyi körzeti távbeszélő,
Állomásközi távbeszélő.
Kétegyháza állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel, azonban a fentebb felsoroltak szerint a beszélgetések rögzítésre kerülnek.
1 db mobil telefon: 0630/224-1830
GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.

-

II. sz. váltókezelői őrhelyen:
1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:
Helyi körzeti távbeszélő,
Állomásközi távbeszélő.
1 db mobil telefon: 0630/226-0425
GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.

-

-

Távbeszélő hívójelek:
Szabadkígyós állomás engedélykérő: (• • •)
Lőkösháza állomás engedélykérő: (• — • •)
Helyi körzet hívójelei:
I. sz. váltókezelői őrhely: (• • •)
II. sz. váltókezelői őrhely: (• •)
Forgalmi iroda: (•)
Villamos üzemi távbeszélő:
Békéscsaba villamos üzemirányító: (• • •)
Kétegyháza forgalmi iroda: (— • —)
Vonali pályatelefon:
-120.-as vonalon:
A Kétegyháza – Szabadkígyós és a Kétegyháza – Lőkösháza állomások közötti engedélykérő
vonalra csatlakoztatható pályatelefon. A pályatelefonnak a forgalmi irodában és a forgalmi
iroda külső falán a vágányok felől van csatlakozási lehetőség.
-121.-es vonalon:
A Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti engedélykérő vonalra csatlakoztatható pályatelefon. A pályatelefonnak a forgalmi irodában csatlakozási lehetőség van kiépítve.
-Villamosjárőr vonal: A járőr vonal csatlakozó szerelvénye a forgalmi irodában is megtalálható.
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Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:
− Állomásfőnök:
− Forgalmi koordinátor
− Forgalmi szolgálattevő:

06/34-24
06/39-46
06/34-04
06/39-45
0630/565-5714

− Forgalmi vonalirányító:

06/14-12
0630/565-6349

− Területi fő-üzemirányító:

06/13-33
0630/565-6349

− Call-Center:

01/48-78
06-30/504-4878

− Villamos üzemirányító:

06/33-26
06/33-21
0630/475 1593

− Szomszédos forgalomszabályozó állomás, stb.
Lőkösháza:

06/39-13
06/39-12
0630/565 5716

Szabadkígyós:

06/34-64
0630/467-7963

Mezőhegyes:

06/61-13
0630/565 6345
0630/565 6346

− Biztosító berendezési diszpécser:

06/12-70
06/12-71
− pályavasúti. diszpécser:
06/11-60
− MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási fő-üzemirányító:

06/23-24
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GSM-R hívószámok:
Állomások:

Szolgálati hely
neve

Terminál név

Szolnok
PaSZOLNOKgoda „I. –es álFORG-01
lító központ”
(Főrendelkező)
Szajol
forSZAJOLgalmi (RendelFORG-01
kező)
Mezőtúr for- MEZOTURgalmi iroda
FORG-01
Békéscsaba főBCSABArendelkező
FORG-01
Békéscsaba
BCSABAelektra kezelő
FORG-02
Békéscsaba
BCSABATÁFI1
VREND-01
Szabadkígyós
SZABADK(Forgalmi
FORG-01
szolgálattevő)
Szabadkígyós
DeskfocX rá1-es torony
diós eszköz
Szabadkígyós
DeskfocX rá2-es torony
diós eszköz
Kétegyháza
KETEGYH(Forgalmi
FORG-01
szolgálattevő)
Kétegyháza 1- DeskfocX ráes torony
diós eszköz
Kétegyháza 2- DeskfocX ráes torony
diós eszköz
Lőkösháza for- LOKOSHAZgalmi iroda
FORG-01

MÁV-on kíMÁV GSM-R
MÁV-on belüli hí- vüli hívószám
hálózaton belüli
(MSISDN)
vószám
hívószám (CT7)
/MÁV üzemi telefon /Publikus há/GSM-R eszköz
hív Diszpécser pullózatból híhív Diszpécser
vunk Diszpétot/
pultot/
cser pultot/
72110602

095 06 38 8881242 +36388881242

72190802

095 06 38 8881249 +36388881249

76371302

095 06 38 8881630 +36388881630

76331302

095 06 38 8881631 +36388881631

76333702

095 06 38 8881632 +36388881632

76331602

095 06 38 8881633 +36388881633

76346402

095 06 38 8881332 +36388881332

8881867

095 06 38 8881867 +36388881867

8881868

095 06 38 8881868 +36388881868

76343002

096 06 38 8881330 +36388881330

8881869

095 06 38 8881869 +36388881869

8881870

095 06 38 8881870 +36388881870

76391302

095 06 38 8881634 +36388881634
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Üzemirányító Központ:

Szolgálati hely
neve

Terminál
név

SGUIKPTerületi FőüzemiráTFUZIRnyító
01
Szajol-Békéscsaba / SGUIKPSzeged-Békéscsaba VONIRforgalmi vonalir.
01
MÁV-Start Területi SGUIKPFőirányító
MAVS-01
MÁV-Start Területi SGUIKPFőirányító
MAVS-02
Távközlési diszpé- SGUIGcser (PTI Sg)
TAVK-01
Biztosítóberendezés SGUIKPdiszpécser
BIZB-01
SGUIKPPályalétesítmény
PALYDdiszpécser
01

MÁV-on kíMÁV GSM-R
vüli hívószám
hálózaton belüli MÁV-on belüli hívó(MSISDN)
szám
hívószám (CT7)
/Publikus há/GSM-R eszköz /MÁV üzemi telefon
lózatból híhív Diszpécser hív Diszpécser pultot/
vunk Diszpépultot/
cser pultot/
76133390

095 06 38 8881620

+36388881620

76141201

095 06 38 8881600

+36388881600

76232490

095 06 38 8881621

+36388881621

76133590

095 06 38 8881622

+36388881622

76119250

095 06 38 8881614

+36388881614

76127050

095 06 38 8881615

+36388881615

76116050

095 06 38 8881616

+36388881616

Valamennyi GSM-R terminál központi hangrögzítőbe bekötve.

−
−
−
−
−
−

Elektronikus elérhetőségek:
Állomásfőnök:
Forgalmi koordinátor:
Forgalmi szolgálattevő (zárt e-mail rendszer):
Területi Fő-üzemirányító:
Vonalirányító:
Területi Funkcionális Felügyelet:

szoke.janos2@mav.hu
katona.attila3@mav.hu
ketegyhaza.rfszt@mav.hu
uksg.tfoir@mav.hu
uksg.600@mav.hu
sgtszf@mavrt.hu

Technológiai célú, visszahallgatható telefonok:
·
·
·
·

0630/565-5714 Forgalmi szolgálattevő
Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Lőkösháza felőli) Lőkösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Mezőhegyes felőli) Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
06/39-13 Lőkösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
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·
·
·
·

06/39-12
06/61-13
0630/565 6345
0630/565 6346

Lőkösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.

Utasítást adó hangszórós távbeszélő oszlop helye:
Szelvényszám
Helye
I. sz. váltó körzeté1023+87
ben, jobb oldal

Jele
-

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert,
kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma.
1. Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:
Ø 6 db a kapcsolókertben,
Ø 2 db a II. sz. váltókezelői őrhelyen van tárolva.
Összesen 8 db 25 kv-os kültéri földelőrúd.
2. Állandó földelési helyek:
Kétegyháza állomáson nincs.
3. Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok.
Vágány

szelvényig

III. vágány felől a
121. vonal felé kiágazó hosszlánc
IX. vágány
IX. vágány
X. vágány
X. vágány

380+50

1016+97
1023+36
1016+33
1019+90

járható
hossz (m)
270

Szakaszoló
Vp felé

R2
R4
R1
R3

Kp felől
Vp felől
Kp felől
Vp felől
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4. Szakaszolók felsorolása, szabványos állása.
Állomási szakaszolók:
Jele Megnevezése

Működtetése

Szabványos állása Helye

Ü1 Üzemi

Kézi működtetésű

Bekapcsolt,
lakattal lezárt

1014+82
10105 oszlop

Ü2 Üzemi

Kézi működtetésű

Bekapcsolt,
lakattal lezárt

1027+23
10237 oszlop

Bpt Budapest táp

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Bpv Budapest vonal

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Lht Lőkösháza táp

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Lhv Lőkösháza vonal

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Áj Állomás jobb

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Áb Állomás bal

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Öj Összekötő jobb

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

Öb Összekötő bal

Kézi működtetésű Bekapcsolt

Kapcsolókert

STR

áj

Állomás mellék jobb

Segédüzemi oszloptranszformátor Kézi működtetésű Bekapcsolt, lezárt 10201 1020+ 10 sz. oszlop

R1 Raktár1 szakaszoló
R2 Raktár2 szakaszoló

Kézi működtetésű Kikapcsolt, lezárt 1014+ 29 10115 sz. oszlop
1016+17 10128 sz. oszlop
Kézi működtetésű Bekapcsolt

R3 Raktár3 szakaszoló
R4 Raktár4 szakaszoló

Kézi működtetésű Kikapcsolt, lezárt 1020+42 10201 sz. oszlopon
1023+31 10220 sz. tartó oszlopon
Kézi működtetésű Bekapcsolt
1020+94 10206 sz. tartó
Kézi működtetésű Bekapcsolt, lezárt
oszlopon

T1 Tároló szakaszoló

5. Kapcsolások végzésének szabályozása.
Kapcsolásokat végezhet:
· A forgalmi szolgálattevő (jogosultsággal rendelkező)
· PTI Szeged Erősáramú Főnökség arra jogosult munkavállalói az utasításban meghatározottak szerint.
6. Térvilágítási körzetek és kapcsolási módjuk.
-

A forgalmi iroda körzete: az utas peronok környezete, a térvilágítás bekapcsolása automata fénykapcsoló segítségével történik, de kézi üzemmódban is kapcsolható a forgalmi irodából.
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-

I. számú váltókörzet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a I. számú váltókezelői őrhelyről.
II. számú váltókörzet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a II. számú
váltókezelői őrhelyről.

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás
keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál
üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:
1.9.1.Szolgálati hely típusa:
Kétegyháza állomás kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás.
1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtája:
Az állomáson számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt EAB-tipusú („egyirányú
asztali beszélő”) utastájékoztató berendezés van. A kezelő készülék a forgalmi irodában van
elhelyezve.
Kezelésével megbízott munkavállalók:
Az utas tájékoztatást a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott MÁV-START Zrt. által elkészített Utas-tájékoztató szövegkönyv alapján.
Információ a vonatkésésekről:
A késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat, valamint a személypénztárost.
A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat
érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás
esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható
késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.
1.9.3.Utas-tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.
Az utas-tájékoztató berendezés csak Kétegyháza állomáson lévő utazóközönség tájékoztatására
szolgál. Egy utastájékoztatási körzet van: a váróterem és a felvételi épület vágányok felé eső
része. A váróteremben 1 db, a felvételi épület és az I. sz. vágány között 3 db külön oszlopon 6
db utas-tájékoztató hangszóró van elhelyezve. Az utas-tájékoztató berendezés kezelő szerve a
forgalmi irodában, a rendelkező asztalon található.
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1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati
hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a
hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban
kell elvégezni.
Az utasforgalmi terület (váróterem, pénztárcsarnok) és az állomási utas-peronok közötti eljutási
idő 3 perc.
Az utastájékoztatás időpontja:
A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.
A helyből induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel kell tájékoztatást
adni, illetve indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételten tájékoztatást kell adni.
De csak akkor, ha a vonat már az induló vágányra beállításra került, és az utasok beszállásának
valamennyi biztonsági feltétele teljesítésre került. Ennek megtörténtéért a forgalmi szolgálattevő a felelős.
Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt.
A nem helyből induló (átmenő) vonatokról a menetrend szerinti indulás előtt 3 perccel korábban
kell egyszer tájékoztatást adni.
Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje
előtt 10 perccel, de legkésőbb 3perccel korábban, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10
percenként ismételni kell.
Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, illetve az
érkező/induló (átmenő), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve
indulási idő előtt 3perccel korábban ismételten tájékoztatást kell adni.
A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor
azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.
Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság
megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a
figyelmet.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havária csoport
működésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni.
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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 – figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája”
perc értéket – mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.
Az állomás nem rendelkeznek szigetperonnal, illetve alul- vagy felüljáróval, ezért a hangos
utastájékoztatás során kiemelt figyelmet kell fordítani az utasok védelmére.
Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően – 3
perccel – csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve
megáll, mire az utasok a peront megközelítik.
1.9.6.Állomásokon az utas peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos
utas-tájékoztatást adni.
Az állomáson az elsodrási határon belül tartózkodó utasokat a személyszállító vonatok közlekedésére kijelölt vágányokon közlekedő/áthaladó , valamint ezen vágányokat érintő tolatásokról az utasokat az F.2.sz.Forgalmi utasításban meghatározottak szerint, az utas védelmi közlemények bemondásával többször a forgalmi szolgálattevő a hangosbemondón keresztül köteles
figyelmeztetni.
1.9.8.A MÁV-START. Zrt. által készített és átadott Utas-tájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.
Utas-tájékoztató szövegkönyv
A menetrendi időszakra érvényes Szövegkönyvet a MÁV-START. Zrt. TSZVI telephely Békéscsaba készíti el.
Utas-tájékoztató szövegkönyv módosítása
A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló Szövegkönyv módosításokat a MÁV-START.
Zrt. TSZVI telephely Békéscsaba végzi el.1 aláírt példányban levelezésként kiküldi az állomásfőnöknek, forgalmi koordinátornak, aki átadja a forgalmi szolgálattevőnek a módosítás végrehajtására.
1.9.9. Az utas-tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve
az élőszavas utas-tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.
Abban az esetben, ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a fent szabályozott
tájékoztatásokat a forgalmi szolgálattevő élőszóval a peronon és a váróteremben közölni köteles
az utasok részére. A meghibásodásról a személypénztárost értesíteni köteles a forgalmi szolgálattevő. Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a Hibaelőjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában időadattal történt előjegyzése mellett, a budapesti távközlő diszpécser szolgálat
(Tel:01/ 61-00), továbbá a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító részére (06/13-33) azonnal be kell jelenteni. A
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megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszerű működésének időpontját haladéktalanul, de legkésőbb a megjavítását követő 25 percen belül a MÁV-START Zrt. Személyszállítási
területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító és a területi főüzemirányító (06/13-33) részére
be kell jelenteni. Üzemidőben a személypénztárost is tájékoztatnia kell a forgalmi szolgálattevőnek.
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START. Zrt. személyszállítási tevékenységet
ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.
Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (baleset, időjárási körülmények,
stb.) kiterjedően kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottnak körében
ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a rendkívüli esemény következményeiben beállt változás közlésére is, vagyis az információk aktualizálására is.
A folyamatos tájékoztatás megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információhiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás
nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor
szolgálhatunk pontos információval.
Ha rendkívüli üzemi körülmények miatt azonos irányba több vonat várakozik indulásra, akkor
az utas-tájékoztató közleményben közölni kell a soron következő vonat, indulási időpontját,
indulási helyét, célállomását és közlekedési jellemzőit.
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények. Állomási Rend, váróterem nyitva
tartás). Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. (Kinek, mi a feladata stb.)
Az utas-tájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával
megbízott munkavállalók.

-

Utas tájékoztató hirdetmények:
A pénztárcsarnokban az alábbi papíralapú hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:
Érkező – induló vonatok jegyzéke;
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás;
Utas-jogi rendeletek, meghatározott személyszállítási hirdetmények.
Állomási rend;
Váróterem nyitva tartása;
Az „Érkező-induló vonatok” jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata, annak kihelyezése a szolgálati hely vezetőjének vagy megbízottjának a feladata.
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A vágányzári hirdetmények elektronikus úton való átadása az állomásfőnök, vagy forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14 napon a Forgalmi Csomópont Békéscsaba feladata.
Az A/4-es méretű hirdetmények megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök,
vagy a forgalmi koordinátor az A/3-as méretű vágányzári hirdetményeket a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani és vasúti levelezésként
megküldeni.
Az utas-jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetmények kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.
1.9.12.Utas-tájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen
ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések.)
Az ezzel kapcsolatos ellenőrzés az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor, vagy megbízottja feladata.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

-

Az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 2. sz. Függeléke által a gyűjteményben tartandó utasításokat a
pályavasúti intranet portálon lehet elérni elektronikus formában.
Nyomtatott formában rendelkezésre álló utasítások:
F.1. sz. Jelzési Utasítás,
F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
F.2. sz. Utasítás Függelékei,
E.2. sz. Fékutasítás,
E.101.sz.Általános Utasítás,
E.102.sz.Utasítás.
Állomási Végrehajtási Utasítás és a mellékletét képező rendelkezések.
Parancskönyvi rendelkezés és mellékletét képező mappa, és a fent felsoroltak tárolására kijelölt
hely a forgalmi irodában lévő üvegszekrény.
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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 alkoholszonda tárolási helye: a forgalmi iroda kulcsszekrénye az alkoholszondás ellenőrzés
nyilvántartással és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Elsősegélynyújtásra kiképzett
munkavállaló nincs. Elsősegélycsomag a forgalmi irodában van elhelyezve.
Elérhetőségek:
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
Foglalkozás-egészségügyi
Békéscsaba Baross u.34.
orvos
Orvosi ügyelet
Elek Hősök útja 1-3
Pándy Kálmán kórház:
Kórház
Gyula, Semmelweis u.1.
Egészségügyi intézmény

Kétegyháza Dózsa György u.90

telefonszáma
061 516/33-40
0666/327-448
0666/240-896
0666/463-763
0666/250-121
0666/250-113

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.
Hivatalok elérhetősége:
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
Megnevezése
Cím
Telefonszám
0666/361-644
Gyula Béke sgt.51.
segélyhívóRendőrkapitányság
szám:107
helyi:0666/250-137
Rendőrség Eleki ügyelet
Elek Gyulai út. 12.
0630/633-7238
0666/362-004
Országos Mentőszolgálat MenGyula Karácsony János u.11.
segélyhívótőállomása
szám:104
0666/463-533
Tűzoltóság
Gyula Bartók Béla u.12.
segélyhívószám:105
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyula Polgármesteri iroda
0666/526-809
Polgárőrség
Gyula Polgármesteri iroda
0666/526-809
Polgármesteri Hivatal
Kétegyháza Fő tér 9.
0666/250-122
Vadásztársaság
Kétegyháza Dózsa György u.137. 0630/466-3852
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Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
Megnevezése
Cím
Telefonszám
0630/338-4211
Vasútőr Kft.
Szeged Tisza pu.
06-14-54
Jánosik
és
Társai
Kft.
30/257-8411
(Épület takarítók)
Minerva-Hungary Kft.
Kétegyháza Zrínyi utca.17.
MMV Zrt.
LTE Hungária Kft
Rail Cargo Hungaria Zrt.
PSZ a.s.
FLOYD Zrt.
MÁV-START Zrt. (Személyszállítás)
AWT Rail HU Zrt. Kft.

0670/476 6063
06 1 815 5360
0630/335 6827
06 1 512 7530
06 1 511 5118
0630/847 4130
06 1 511 1409
06 1 382 0926

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása
- Felvételi épület mögött a hátsó kijárati ajtótól 5 méterre Lőkösháza felé.
- I. számú őrhelyen: A bejárati ajtótól 5 méterre Lőkösháza felé.
- II. számú őrhely: A lépcsőfeljárótól 5 méterre Békéscsaba felé.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.
Az állomás technológiájához szükséges létszám:
Forgalmi szolgálattevő:
1 fő
I. számú őrhely váltókezelő: 1 fő
II. számú őrhely váltókezelő: 1 fő
Ez egyben az állomás minimális technológiai létszáma.
Vonali tolatószemélyzet minimális létszáma:
1 fő vonali tolatásvezető, 1 fő vonali kocsirendező a sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásakor. Minden más esetben 1 fő vonali tolatásvezető.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása
A forgalmi szolgálattevőnek és váltókezelőknek a szolgálati beosztásban közölt időpontban az
állomásfőnöknél, vagy a forgalmi koordinátornál távollététükben a szolgálatban lévő forgalmi
szolgálattevőnél kell szolgálatra jelentkezni.
Szolgálatra történő jelentkezéskor meg kell győződni a munkavállalók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról. Az ellenőrzést szúrópróbaszerűen alkoholszonda alkalmazásával is
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