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valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített 
zárható átjáró használatának feltételei. .................................................................. 39 

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás ......... 40 

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) 
kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása ........................................ 40 

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok 
meghatározása ............................................................................................................... 40 

5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a 
rögzítése történik ........................................................................................................... 40 

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati 
hely kijelölése ................................................................................................................. 40 

5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben ............................................ 40 

5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások ................................... 40 

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben ..................................... 41 

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében ............ 41 

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása Vállalkozó vasúti társasági 
munkavállalókkal.......................................................................................................... 42 

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás ............................... 43 

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények 
átadásával kapcsolatos eljárás ................................................................................. 44 

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési 
rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása .................... 45 

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.

 .................................................................................................................................................. 46 

6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok 
tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ......... 46 

6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások 
szabályozása ............................................................................................................... 46 

6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. .... 46 
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6.5. Vonatkeresztezés lebonyolítása Körösladány állomáson más településről beutazó 
forgalmi szolgálattevő esetén: .................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

6.6. Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma ................... 48 
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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. 

Állomás fekvése szelvényszám szerint: 
Körösladány állomás a 127 (1) nem villamosított vonalon a kezdőpont felől a 141+42 sz. 
szelvénytől kezdődően, a 132+45 sz. szelvénnyel bezárólag. 
Körösladány állomás Gyoma kiz.-Szeghalom kiz. normál nyomközű egyvágányú mellékvonal 
középállomása. 

 

Szomszédos állomás: 
 

Kezdőpont felől:  
Szeghalom állomás. 
 

Végpont felől:  
Dévaványa állomás.  

 

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása: 
Körösladány és Szeghalom állomások között: nincs 

Körösladány és Dévaványa állomások között: 
Kéthalom a 63.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali 
szolgálati hely 

 

Lejtési viszonyok: 
127 (1) vonalon: - Körösladány- Szeghalom állomások között: 
Legnagyobb esés: 3,0 ‰ 

Legnagyobb emelkedés: 1,2 ‰ 

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon. 
 

127 (1) vonalon. - Körösladány-Dévaványa állomások között: 
Legnagyobb esés: 1,0 ‰ 

Legnagyobb emelkedés: 4,0 ‰ 

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon. 
 

Az állomáson üzemelő berendezés típusa: 
Váltózár kulcs elzáró készülékkel kiegészített nem biztosított alak bejárati jelzős berendezés. 
A berendezés kezelési körzete, Körösladány állomás területe. 
 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása 

Forgalmi jellegű: 
Felvételi épületben: 

- forgalmi iroda előtér 
- forgalmi iroda 

- volt állomásfőnöki iroda 

 

Egyéb jellegű: 
Külön épületben: 

- TTEBO Biztosítóberendezési Főnökség konténere 
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1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). 
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 

Körösladány – Szeghalom között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet - és utolérést 
kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs. 

Körösladány – Dévaványa között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet - és utolérést 
kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs. 

 

Körösladány állomáson a KSZ Helyi Függelékében meghatározott időpontban vonatjelentőőri 
térközi közlekedési rend van érvényben a 36854/2015/MAV VVU alapján. 
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1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55), 
burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 

 

Vágány-

szám 
Hossz Szelvényszám 

Sínkorona feletti 
magasság 

Szélesség 
(méter) 

Burkolat 

I.-II. 151 m 136+85 – 138+36 sk00 1,60 egyéb 

II.-III. 115 m 136+95 – 138+10 sk00 1,60 egyéb 

 

Az utasperonok megközelítése szintben,a kiépített átjárókon keresztül történik 

 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 
vonatkozó rövid leírás. 

 

1.6.1.Helyhezkötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek 
felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának 
megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök 
felsorolása darabszám szerint. 

Állomási helyhez kötött jelzők: 
 

Kezdőpont felől 

A jelző helye A jelző 

 

Szolgálati hely 

(állomás, nyíltpálya) 

 

Szelvényszám 

 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 
száma 

 

Rendeltetése 

 

Körösladány 141+42 A 
1 Nem biztosított alak 

bejárati jelző 

Szeghalom-Körösladány 148+62 AEj 

 

kétfog
almú 

Nem biztosított alak 
bejárati jelző 

előjelzője 

 

Valamennyi helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van. 
 

 

Végpont felől 
A jelző helye A jelző 

 

Szolgálati hely 

(állomás, nyíltpálya) 

 

Szelvényszám 

 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 
száma 

 

Rendeltetése 

 

Körösladány 132+45 B 
1 Nem biztosított alak 

bejárati jelző 

Dévaványa-Körösladány 125+45 BEj 

 

kétfog
almú 

Nem biztosított alak 

bejárati jelző 
előjelzője 

2. sz. váltó és SR2 között 139+80 K 
2 Útsorompó 

Fényfedező jelző 
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Valamennyi helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van. 
 

 

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek: 

Megnevezés 
Szelvény-

szám 
Helye 

Űrszelvénybe nyúló létesítményre 
figyelmeztető jel: 

137+20, 

137+55 

137+20 – 137+55 sz. szelvényekben az I. 
sz. vágány melletti oldalrakodó  

Űrszelvénybe nyúló létesítményre 
figyelmeztető jel: 

136+55, 

136+74 

136+55 – 136+74 sz. szelvényekben az I. 
sz. vágány melletti élőrakodó  

Tolatási határjelző 132+84 Dévaványa felé 

Tolatási határjelző 141+03 Szeghalom felé 

 

Hordozható jelzőeszközök: 
Forgalmi irodában: 

· 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 

· 1 db jelzőzászló 

· 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható 

Forgalmi iroda előterében: 

· 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához) 
· 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására 

· 2 db piros fényű jelzőlámpa 

Volt állomásfőnöki irodában: 

· 2 db kitűzhető Megállj-jelző 

· 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője  
· 2 db vállmagasságú állvány 

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 

Szelvény-

száma 

Biztosítás 
módja 

Állítási módja 
Váltójelző 
típusa 

Lezárható 

1 135+04 nem biztosított helyszíni forgólapos 

mindkét 
irányban 
váltózárral 
felszerelt 

2 139+39 nem biztosított helyszíni forgólapos 

mindkét 
irányban 
váltózárral 
felszerelt 
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Váltó 
száma 

Szelvény-

száma 

Biztosítás 
módja 

Állítási módja 
Váltójelző 
típusa 

Lezárható 

3 135+37 nem biztosított helyszíni ábralemezes 

egyenes 

irányban 
váltózárral 
felszerelt 

4 139+06 nem biztosított helyszíni ábralemezes 

egyenes 

irányban 
váltózárral 
felszerelt 

 

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve. 

 

A váltójelzők fényvisszaverős kialakításúak. 
 

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. 

Védelmi berendezések: 

Jele 
Szelvény-

szám 

Szerkezeti 

függés 
Megjegyzés 

VS2 138+53 4 sz. váltó 

I.sz. vágány (kezdőpont felőli) biztonsági 
határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő 
váltózár kulcs elzáró berendezésben. 

VS1 135+93 3 sz. váltó 

I. sz. vágány (végpont felőli) biztonsági határjelzőjén 
belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő váltózár kulcs 

elzáró berendezésben. 
 

 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 

I. sz. rakodó vágány mellett űrszelvénybe nyúló tárgyak: 
− oldalrakodó a 137+20 – 137+55 sz. szelvényekben 

− élőrakodó a 136+55 – 136+74 sz. szelvényekben 

 

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. 

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok: 
 Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő 

    CB távbeszélő 

    mobiltelefon 

 

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek. 
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Távbeszélő hívójelek: 
Állomásközi távbeszélő 

Szolgálati hely Hívójel 
Szeghalom állomás forgalmi iroda . - . . 

Szeghalom állomás I. sz. váltókezelői őrhely . . . 

Körösladány állomás forgalmi iroda - . - 

Dévaványa állomás forgalmi iroda . . - . . 

Dévaványa állomás I. sz. váltókezelői őrhely . . . 

 
Szolgálati hely/ 
Munkahely 

Vasút üzemi 
telefon/ 

Közcélú 
telefon 

Mobil 

telefon 

Elektronikus elérhetőségek 

Állomásfőnök - 

Szeghalom 

06/30-70 

06-1/516-3070 

+36-30-627-

7058 

sarkany.laszlo2@mav.hu 

Forgalmi koordinátor-
Szeghalom 

06/30-72 +36-30-161-

9658 

fekete.barnabas@mav.hu 

Rendelkező forgalmi 
szolgálattevő - 

Szeghalom 

06/30-57 

06-1/516-3057 

+36-30-565-

5850 

szeghalom.rfszt@mav.hu 

Forgalmi Csomóponti 
Főnökségvezető- 

Békéscsaba 

06/31-10 

06-1/516-3110     

+36-20-383-

7853 

meszesan.laszlo@mav.hu 

Forgalmi üzemmérnök- 

Békéscsaba 

06/31-02 

06-1/516-3102 

+36-30-241-

2993 

manczur.zoltan@mav.hu 

Állomásfőnök - Vésztő 06/30-10 

06-1/516-3010 

+36-30-565-

6289 

fekete.imre@mav.hu 

Területi főüzemirányító 
- Szeged 

06/13-33  

06-1/516-1333 

+36-30-565-

6349 

+36-30-329-

9148 

uksgfoir@mav.hu 

Forgalmi vonalirányító 
- Szeged 

06/86-61 

06-1/516-8661 

+06-30-565-

6349 

uksg.600@mav.hu 

Területi 
személyszállítási 
főirányító - Szeged 

06/23-24  

06/23-25 

06-1/516-2324 

06-1/516-2325 

 

+36-30-542-

6224 

sg_iranyitok@mav-start.hu 

Rendelkező forgalmi 
szolgálattevő - Vésztő 

06/30-13 

06-1/516-3013 

+36-30-715-

2228 

veszto.rfszt@mav.hu 

Rendelkező forgalmi 
szolgálattevő - 

Püspökladány 

03/61-33 

06-1/513-6133 

03/62-33 

06-1/513-6233 

+36-30-652-

0030 

püspökladany.rfszt@mav.hu 

Forgalmi szolgálattevő 
- Füzesgyarmat 

06/30-41 

06-1/516-3041 

+36-30-565-

5851 

fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu 

Forgalmi szolgálattevő 
- Biharnagybajom 

06/38-09 

06-1/516-3809 

+36-30-722-

0378 

biharnagybajom.rfszt@mav.hu 

Forgalmi szolgálattevő 
- Körösladány 

06/30-55 

06-1/516-3055 

+36-30-467-

8420 

korosladany.rfszt@mav.hu 

Forgalmi szolgálattevő 
- Dévaványa 

06/38-17 

06-1/516-3817 

+36-30-467-

8412 

devavanya.rfszt@mav.hu 

I.sz. váltókezelői 
őrhely-Dévaványa 

- 
+36-30-565-

5849 
- 

Rendelkező forgalmi 
szolgálattevő - 

Kötegyán 

06/38-02 

06-1/516-3802 

+36-30-565-

5848 

kotegyan.rfszt@mav.hu 
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Call-Center 01/48-78 

 

+36-30-504-

4878 

 

Területi Funkcionális 

Felügyelet Szeged 

06/13-55 

06/17-39 

+36-30-941-

1840 

szeged.tszf@mav.hu 

Mezőtúr állomás 
forgalomszabályzó 
forgalmi szolgálattevő 

06-1/516-3713- 

1. sz. kezelő 

06-1/516-3720- 

2. sz kezelő 

+36-30-565-

5719 

mezotur.rfszt@mav.hu 

 Ingatlankezelési 
diszpécser Budapest  

01/63-19 

01/63-58 

01/21-76 

06-1/323-1997 

+36-30-330-

2959 

+36-30-685-

3764 

ingatlankezelesi.diszpecser 

@mav.hu 

Hálózati 
Energiaellátási 
Diszpécser/HED/ 

06/22-92 +36-30_936-

0250 

diszpecser.erosaram@mav.hu 

 

Mobiltelefonok 

Szolgálati hely Telefonszám 

Szeghalom 

forgalmi iroda 

+36-30-565-5850 

Körösladány 

forgalmi iroda 

+36-30-467-8420 

Dévaványa 

forgalmi iroda 

+36-30-467-8412 

Dévaványa 

I. sz. váltókezelői őrhely 

+36-30-565-5849 

Füzesgyarmat 
forgalmi iroda 

+36-30-565-5851 

Füzesgyarmat 
forgalmi iroda 

+36-30-467-8415 

Biharnagybajom 

forgalmi iroda 

+36-30-722-0378 

 

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések 
céljára használni tilos!  
 

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. 

 

Forgalmi irodai térvilágítási körzet:  

· A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása, és a nyílt utasperon 

térvilágítása, illetve az I.-II. sz. váltókörzetek térvilágítása. 

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata. 

 

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 

1.9.1. Szolgálati hely típusa: 

Körösladány állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás. 



17 

 

ÁVU. Körösladány Állomás 2021. 12. 12. 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatást, utastájékoztató berendezés 
felhasználása nélkül a forgalmi szolgálattevő végzi. 
 

1.9.3.Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása 
történik az állomásról. 

Körösladány állomás utastájékoztató körzete az utasforgalom által érintett területekre, a 

felvételi épületre és a peronokra vonatkozik. 

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 megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc. 
A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan 
be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi 
utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című 
mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztatás a 127 vonalra történik. 

 

Az érkező vonat 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak 
tényleges okát a váltókezelőnek a várakozó utasok felé élőszóban közölni kell. 
A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és 
a forgalmi vonalirányítótól értesül. 
Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havaria csoport 
működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni. 

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 közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok 
megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb 
érkező vonat már megállt. 
 

 

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 forgalmi szolgálattevő az áthaladó vonatok előtt utasvédelmi közleményekkel köteles az 
utasok figyelmét felhívni a vonat közlekedésre. Az utasvédelmi közlemények adása közvetlen 
élőszóban történik. 
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1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRT. Zrt személyszállítási 
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 

 „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási 
tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos 
utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, illetve a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni. 
 

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevője 
vagy a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles 
előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló, következő sorába a kapott rendelkezést, mely 
alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, illetve az alternatív 
utazási lehetőségekről.  
 

A földi 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, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést a vonat mellett élőszóval 
köteles közölni. 
 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, 
módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 

A szolgálati helyen alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények:  

 

Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:  
 

Statikus hirdetmény 

Megnevezése Elkészítésért felelős szervezet 
Érkező - induló vonatok jegyzéke Forgalmi Csomóponti Főnökség 

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás Forgalmi Csomóponti Főnökség 

Utas jogi rendeletben meghatározott 
személyszállítási hirdetmények 

MÁV-START Zrt. 

Állomási rend Forgalmi Csomóponti Főnökség 

Váróterem nyitva tartás Forgalmi Csomóponti Főnökség 

 

Statikus utastájékoztató hirdetmények átadása: 
 

Az Érkező-induló vonatok jegyzéket a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. 
Nyomtatva az állomásnak megküldi, az állomásfőnök intézkedik a kihelyezésről. 
A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által 
elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi 
 A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás-t a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója 

elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek elektronikusformában 
megküldi. Az állomásfőnök a kihelyezéséről és érvényesség lejárta utáni eltávolításáról 
rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére. 
 

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban lévő váltókezelő 
köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a 
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szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének 
jobb oldalán.  

 

Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő váltókezelő felé a hirdetmények időbeni 
pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgálat megszakítás megkezdése előtt közvetlenül az 
érvényességi idő figyelembe vételével végzi el. 
 

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi 

szolgálattevőnek laminált formában, levelezésként megküldi, aki a kihelyezést köteles 
elvégezni 
 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 

 

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése: 
· a forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal, 
· ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával. 

 

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök 
részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról. 
 

1.10.Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges 
utasítások, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv 
tárolási helye. 

A mindenkor hatályos Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, 
rendelkezések, szabályozások és kimutatások, Parancskönyv a forgalmi irodában találhatók. 
Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek 
szabályozások: 

· F. 1. sz. Jelzési Utasítás 

· F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 

· F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 
· E. 2. sz. Fékutasítás 

· Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei 
· Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint 

 

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. Elsősegélynyújtásra 

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

A sebkötöző csomag, az alkoholszonda, forgalmi irodában található az alkoholos állapot 
ellenőrzési naplóval és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. 
Alkohol teszter az állomásfőnöknél található. A véralkohol-vizsgálati doboz Szeghalom 

állomás forgalmi irodájában található. 
Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. 
 

Elérhetőségek: 
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Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 

Megnevezése Címe Telefonszáma 

Vasút egészségügyi KHT  Békéscsaba,Baross u.34. 66/327-448 

Orvosi ügyelet Szeghalom, Ady Endre u 1. 66/371-234 

Orvosi rendelő Körösladány, Garibaldi tér 3. 66/474-014 

Alapellátási ügyeleti szám - 06-70/370-3104 

 

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 Címe Telefonszáma 

Központi segélyhívószám - 112 

Rendőrkapitányság Szeghalom, Kossuth u. 1. 66/371-555 (105) 

Országos Mentőszolgálat 
Mentőállomása 

Szeghalom, Fay u. 1. 66/371-004 (104) 

Tűzoltóság Szeghalom, Széchenyi u. 2/8. 66/371-211 (107) 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba, Kazinczy u.9. 06-66/549-470 

Polgárőrség Körösladány, Dózsa Gy. u. 2. 06-30/535-4909 

Polgármesteri Hivatal Körösladány, Dózsa Gy. u. 2. 66/474-012 

Vadásztársaság Körösladány I. ker. 15. 66/474-064 

Biztonsági Főigazgatóság, 
Területi Vasútbiztonság, 
Vasútőrök 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127. 06/15-48 

Mobil járőrök  06-30/922-6534  

MÁV-START Zrt. 

Személyszállítási technológus 
szakelőadó II. 

TSZVI Szeged, Békéscsaba 
Telephely 

5600.Békéscsaba, Andrássy u.58. 

06/34-29 

06-30/397-4354 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 
Az állomás területén a szolgálati WC melletti terület került kijelölésre. 


