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1. Általános elĘírások
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 üzemelĘ
biztosítóberendezés típusa.
Állomás fekvése:
LĘkösháza állomás az 1134+40 – 1150+73 szelvények között, a Szajol – LĘkösháza országhatár
(120.) villamosított, egyvágányú, normál nyomtávolságú fĘvonalon fekvĘ vonatindító és
rendelkezĘ állomás.
Szomszédos állomások: kezdĘpont felĘl: Kétegyháza állomás, végpont felĘl: Curtci állomás.
LĘkösháza Országhatár 1171+30 szelvényben van.
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:
A szomszédos állomásokig nyíltvonali szolgálati hely nincs.
Lejtési viszonyok:
Kétegyháza-LĘkösháza állomások között a legnagyobb esés: -0,60 ‰
legnagyobb emelkedés: +1,71 ‰
LĘkösháza – LĘkösháza Országhatár között a legnagyobb esés: -1,40 ‰,
legnagyobb emelkedés: +1,00 ‰
Az állomáson üzemelĘ biztosítóberendezés típusa:
LĘkösháza állomás Dominó rendszerĦ (D-55), váltó és vágányfoglaltság ellenĘrzéses,
egyközpontos biztosítóberendezéssel felszerelt állomás. A berendezés kezelésére a hatályos
Kezelési Szabályzat elĘírásai a mérvadóak.
1.2. Az állomás területén mĦködĘ egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és
külsĘ vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.
Vágánykapcsolattal rendelkezĘ társszolgálati ág, vállalkozó vasúti társaság az állomás területén
nem mĦködik.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi jellegĦ:
Felvételi épületben:
Földszinten:
Forgalmi iroda
BelsĘ forgalmi iroda
Volt távírda hivatal (egyben szociális helyiség)
Távközlési szoba
Iroda
Emeleten:
ÁllomásfĘnöki iroda
Tárgyaló terem
Kazánház épülete:
TolatásvezetĘi melegedĘ
Jelfogó terem épülete: (biztosító berendezés)
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Kereskedelmi jellegĦ:
Felvételi épületben:
Személypénztár
Egyéb jellegĦ:
MĦszaki épület:
MÁV-START Zrt. Kocsivizsgálók
MÁV-START Zrt. Jegyvizsgáló és mozdonyvezetĘ várakozó helyiség
TávközlĘ mĦszerész helyiség
PRO-TEAM NP. KFT. (kocsitakarító)
Pályafenntartási Szakaszmérnökség melegedĘje
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
LĘkösháza-Kétegyháza állomások között térközi közlekedés. Ellenmenetet kizáró önmĦködĘ
biztosított térközjelzĘkkel felszerelt, vonatbefolyásolásra (EÉVB 75Hz) kiépített térközi
közlekedésre berendezett pálya és Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer – ETCS L1.
vonatbefolyásoló rendszer mĦködik.
LĘkösháza - Curtici (Románia) állomások között állomástávolságú közlekedés.
A berendezés az állomástól Curtici irányában a nyílt vonalon a bejárati jelzĘ elĘjelzĘjéig (BEj.
jelĦ, 1160+74 sz. szelvényig) foglaltság ellenĘrzést végez vonat megfigyelési célból.
LĘkösháza – Curtici (Románia) állomások között az egyvágányú pályán BLAS típusú
ellenmenetet kizáró berendezéssel felszerelt.
LĘkösháza – Országhatárig Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer – ETCS L1.
Országhatár – Curtici (Románia) területen ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer mĦködik.
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenĘ fĘvágány
(-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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mellékvágány, raktári

mellékvágány, (lezárva)

mellékvágány, átrakó

X.

XI.

fĘvágány, vonat indító

fĘvágány,vonat
fogadó/indító
fĘvágány,vonat
fogadó/indító
fĘvágány,vonat
fogadó/indító
fĘvágány,vonat
fogadó/indító
mellékvágány tároló

IX.

VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

fĘvágány

465

35

456

430

820

820

865

920

956

1001

fĘvágány,vonat
fogadó/indító

I.

átmenĘ

927

2.

1.

II.

3.

Rendeltetése

Használható hossza
kezdĘpont felé [m]

Vágány
neve

Használható hossza
végpont felé [m]
4.

Lejtviszony végpont felé
[‰]
6.

Vonatbefolyásolás típusa
Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

7.

6

20

14

ütközĘ
-bak
ütközĘ
-bak

13

10

11

18
22

11

9

7

5

3

14

9.

18

16

12

8

4

3

8.

Határoló kitérĘ kezdĘpont
felĘl

55-18069-01-11

55-18069-01-10

55-18069-01-9

55-18069-01-8

55-18069-01-7

55-18069-01-6

55-18069-01-5

55-18069-01-4

55-18069-01-3

55-18069-01-2

55-18069-01-1

10.

TAF-TSI azonosító
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Lejtviszony kezdĘpont
felé [‰]
5.

Határoló kitérĘ végpont
felĘl

K

K

K

D

E

C

B

B

B

C

C

11.

Vágány
besorolása

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

12.

Hozzáfér
és

hídmérl
eggel

13.

Megjeg
yzés

A Fejrovatos elĘjegyzési naplóba a vágány számot betĦvel kell elĘjegyezni. Szolgálatátadás
alkalmával a Fejrovatos elĘjegyzési naplóba a hivatkozott vágányok számát, római számmal
kell elĘjegyezni.
Az állomási vágányok lejtviszonyai:
Az állomás területén a 1134+40 sz. szelvénytĘl a 1160+74 sz. szelvényig a kezdĘpont felĘl a
végpont felé haladva az alábbi lejt viszony találhatók.
− 1134+40 – 1139+50 szelvényig 0,6 ‰ emelkedĘ
− 1139+50 – 1146+40 szelvényig 1,45 ‰, emelkedĘ,
− 1146+40 – 1149+50 szelvényig 2,1 ‰, emelkedĘ,
− 1149+50 – 1160+74 szelvényig 1,0 ‰. emelkedĘ.
1.5.1.Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.
RO-LA vonatok az állomás II. sz. átmenĘ fĘvágányán közlekedhetnek.
Abban a rendkívüli esetben, ha a RO-LA vonatból kocsi kisorozás válik szükségessé, úgy a
kocsik kisorozására és tárolására a VIII. sz. vágány használható. A kocsik ki-, illetve besorozása
csak Kétegyháza irányába (-ból) a 4-es, 2-es váltó egyenes állásán, illetve a 2-es, 6-os váltók
kitérĘ és a 10-es váltó egyenes állásán hajtható végre.
Az érvényes HÜSZ alapján ROLA vonat nem közlekedhet.
1.5.2.Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55),
burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

eleje

vége

hossza

szélessége [m]

magassága [m]

peron

III-IV

1139+76

1143+66

390

2

sk15

I-II

1143+76

1147+43

367

6,5

sk30

Vágányok
száma

2 soros
vb alj
Elemes

burkolat fajtája

Peron
szegély fajtája

Szelvényezés

egyéb
beton

Utasok részére a peronokhoz való kijutás a vágányok közötti utasforgalmi területre
(peronokhoz) az 1143+60 számú szelvényben van kiépítve. A mozgáskorlátozott utasok is ezt
az utasforgalmi átjárót használhatják. A mobil kerekesszékes-emelĘ berendezés kijuttatása is
ezen az útvonalon végezhetĘ az érvényes MÁV-START Zrt. Megállapodás alapján.
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
1.6.1.Helyhez kötött jelzĘk felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. FigyelmeztetĘ jelek
felsorolása. Törpe tolatásjelzĘk felsorolása a hozzá tartozó váltók számának
megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzĘk, jelzĘeszközök
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felsorolása darabszám szerint.
Állomási helyhez kötött jelzĘk:
KezdĘpont felĘl
A jelzĘ helye
Szolgálati hely
(állomás, nyíltpálya)

A jelzĘ

MenetKarok,
irány Szelvényszám Jele, fények
oldala
száma száma

Rendeltetése

Kétegyháza felöl

jobb

1134+40

A

5

KezdĘpont felĘl az I. sz.
vágány mellett
KezdĘpont felĘl a II. sz.
vágány mellett
KezdĘpont felĘl a III. sz.
vágány mellett
KezdĘpont felĘl a IV. sz.
vágány mellett
KezdĘpont felĘl a V. sz.
vágány mellett
KezdĘpont felĘl a VI. sz.
vágány mellett
KezdĘpont felĘl a VIII. sz.
vágány mellett

jobb

1138+57

K1

4

Biztosított fény
bejárati
Kijárati jelzĘ

jobb

1138+26

K2

4

Kijárati jelzĘ

jobb

1138+26

K3

4

Kijárati jelzĘ

jobb

1138+43

K4

4

Kijárati jelzĘ

jobb

1138+83

K5

4

Kijárati jelzĘ

jobb

1138+90

K6

4

Kijárati jelzĘ

jobb

1138+09

K8

4

Kijárati jelzĘ

Végpont felĘl
A jelzĘ helye
A jelzĘ
MenetKarok,
Szolgálati hely
irány Szelvényszám Jele, fények
Rendeltetése
(állomás, nyíltpálya)
oldala
száma száma
Curtici felöl
jobb
1150+73
B
5
Biztosított
fény
bejárati
Végpont felĘl az I. sz. jobb
1147+83
V1
4
Kijárati jelzĘ
vágány mellett
Végpont felĘl a II. sz. jobb
1147+01
V2
Kijárati jelzĘ
vágány mellett
4
Végpont felĘl a III. sz. jobb
1147+79
V3
Kijárati jelzĘ
vágány mellett
4
Végpont felĘl a IV. sz. jobb
1147+54
V4
Kijárati jelzĘ
vágány mellett
4
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Végpont felĘl a V. sz. jobb
vágány mellett
Végpont felĘl a VI. sz. jobb
vágány mellett

1147+27

V5

1147+06

V6

Kijárati jelzĘ
4
Kijárati jelzĘ
4

Állomási egyéb jelzĘk, figyelmeztetĘ jelek:
Megnevezés
FigyelmeztetĘ tábla
Vágányzáró-jelzĘ
ÁramszedĘt le-fel
Tolatási határjelzĘ
Üzemben lévĘ
villamosmozdonyokkal nem járható
pályaszakasz eleje jelzĘ
Üzemben lévĘ
villamosmozdonyokkal nem járható
pályaszakasz eleje jelzĘ
ĥrszelvénybe nyúló létesítményre
figyelmeztetĘ jel:
ÁramszedĘt le-fel
ĥrszelvénybe nyúló létesítményre
figyelmeztetĘ jel:
ĥrszelvénybe nyúló létesítményre
figyelmeztetĘ jel:
Üzemben lévĘ
villamosmozdonyokkal nem járható
pályaszakasz eleje jelzĘ
Üzemben lévĘ
villamosmozdonyokkal nem járható
pályaszakasz eleje jelzĘ
Vágányzáró-jelzĘ
ÁramszedĘt le-fel
ÁramszedĘt le-fel
FigyelmeztetĘ tábla
Tolatási határjelzĘ

Szelvényszám
1131+74
1132+20
1133+85
1135+00

11303 felsĘvezetéki oszlopon
XI. sz. „átrakó” csonkavágány végén
11307 felsĘvezetéki oszlopon
kezdĘpont felöl

1135+22

XI. sz. vágány fölött

1137+82

I. sz. vágány fölött

Helye

1138+94 – 1139+00 sz. szelvényekben a
IX. sz. vágány melletti élĘállat rakodó
állomás kezdĘpont felöli végén
1138+79
11332 felsĘvezetéki oszlopon
1140+75 1140+92 – 1141+63 sz. szelvényekben a
IX. sz. vágány melletti oldalrakodó
állomás kezdĘpont felöli végén
1142+45 1142+45 – 1142+80 sz. szelvényekben a
IX. sz. vágány melletti raktári oldalrakodó
állomás kezdĘpont felöli végén
1143+06
VIII. sz. vágány fölött
1138+94

1143+72

I. sz. vágány fölött

1143+28

VIII. sz. vonatindító fĘvágány végpont
felöli végén
11438 felsĘvezetéki oszlopon
11503 felsĘvezetéki oszlopon
11506 felsĘvezetéki oszlopon
végpont felöl

1147+37
1151+12
1153+04
1150+23

Hordozható jelzĘeszközök:
Forgalmi irodában:
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- 1 db nappali vonatindító jelzĘeszköz
- 1 db fehér fényĦ kézi jelzĘlámpa, melynek fehér fénye zöld színĦre változtatható
- 1 db jelzĘzászló
- 1 db piros színĦ jelzĘtárcsa (Közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 2 db piros fényĦ jelzĘlámpa
A tolatásvezetĘi helyiségben:
- 2 db "Megállj" jelzĘ
- 2 db"Megállj" jelzĘ elĘjelzĘje
- 1db vállmagasságú állvány
1.6.2.A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van
váltójelzĘ, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy
fényvisszaverĘs).
Váltó
száma

Biztosítás módja

1

biztosított

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított

Lezárható
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel
Mindkét irányban biztonsági
betéttel

VáltójelzĘ típusa
forgólapos
ábralemezes
forgólapos
ábralemezes
forgólapos
forgólapos
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
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Váltó
száma
14

Biztosítás módja

Lezárható

VáltójelzĘ típusa

biztosított

Mindkét irányban biztonsági
betéttel
biztosított
Mindkét irányban biztonsági
15
betéttel
biztosított
Mindkét irányban biztonsági
16
betéttel
biztosított
Mindkét irányban biztonsági
18
betéttel
20
nem biztosított
Egyenes irányba leszegelve
biztosított
Mindkét irányban biztonsági
22
betéttel
Az állomáson nincs váltófĦtĘ-berendezés.
A 20 számú váltó 2013.10.02.-tól meghatározatlan ideig leszegelve.
Az összes váltójelzĘ fényvisszaverĘs kialakítású.

ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes
ábralemezes

1.6.3. Védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint
függĘsége.
Védelmi berendezések:
SzelvénySzerkezeti
Megjegyzés
Jele
szám
függés
VS1
Kulcsa a külsĘtéri kulcsszekrényben van elektromos
1147+01
11 sz. váltó
úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevĘ a
rendelkezĘ készülékrĘl végzi.
VS3
Kulcsa a külsĘtéri kulcsszekrényben van elektromos
1143+02
13. sz. váltó
úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevĘ a
rendelkezĘ készülékrĘl végzi.
VS2
6. sz. váltó
Kulcsa a külsĘtéri kulcsszekrényben van elektromos
1136+85
úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevĘ a
rendelkezĘ készülékrĘl végzi.
VS4
14. sz. váltó
Kulcsa a külsĘtéri kulcsszekrényben van elektromos
1138+58
úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevĘ a
rendelkezĘ készülékrĘl végzi.
VS6
Kulcsa a külsĘtéri kulcsszekrényben van elektromos
1138+97
18 sz. váltó
úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevĘ a
rendelkezĘ készülékrĘl végzi.

Vágányzáró szerkezetek:
Helye
VIII.
XI.

Szelvényszám
1143+28
1132+20

Vágányzáró szerkezet
földkúp
földkúp

Megjegyzés
-
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1.6.4.ĥrszelvénybe nyúló mĦtárgyak felsorolása.
A IX. sz. raktári vágány melletti –egyben a X. sz. átrakó vágány végéhez kapcsolódó- raktári
és homlokrakodó; 1142+45 – 1142+80 sz. szelvényig
A IX. sz. raktári vágány mellett levĘ nyílt rakodó; 1140+92 – 1141+63 sz. szelvényig
A IX. sz. raktári vágány mellett levĘ élĘrakodó. 1138+94 – 1139+00 sz. szelvényig
A IX. sz. raktári vágány mellett-fölött helyhez kötött Rakminta kapu van telepítve. 1139+20
számú szelvényben
1.6.5.Vízdaruk, fordítókorongok, tĦztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételezĘ helyek,
vizsgálóaknák felsorolása.
VII. vágány külsĘ oldalán a kezdĘpont felĘli oldalon a biztonsági határjelzĘn belül vízdaru van
elhelyezve, jelenleg nem üzemel, lakattal lezárva 1139+28 sz. szelvényben.
TRACKSAFE LUBE napelemes sínkenĘ berendezés (TSL) van elhelyezve a 8. váltónál a
1137+60 szelvényben, 10. váltónál 1137+70 szelvényben, 5. váltónál 1148+20 szelvényben.
1.7. Értekezési lehetĘségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélĘ kapcsolatok,
vasúti távbeszélĘ rendszer, hangrögzítĘ berendezések. Az egy-egy távbeszélĘ, rádiós
körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélĘ hívójelek, valamint a hangrögzítĘvel
kiegészített távbeszélĘ és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása.
Irányítói elérhetĘségek.
Értekezési lehetĘségek:
Rendelkezésre álló távbeszélĘ kapcsolatok:
Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélĘ
forgalmi vonalirányító távbeszélĘ
CB távbeszélĘ
technológiai célú mobiltelefon
A távbeszélĘ kapcsolatok hangrögzítĘ berendezéssel ki vannak egészítve.
Rádiós körzetek:
Tolató körzet: egy tolató rádiós körzet van, az állomás területe. A tolató rádió technológiai
körzete a TS04. A felhatalmazásra használt rádió technológiai körzete a TS04.
LĘkösháza állomáson 2 db tolató rádió és töltĘje a tolatásvezetĘi melegedĘben van elhelyezve.
2 db rádió +töltĘk a külsĘ forgalmi szolgálattevĘ irodában elhelyezve. 1 db rádió+ töltĘ
folyamatos tartalékot képez, szükség szerint felhasználható. 1 db rádió+ töltĘ a külsĘ forgalmi
szolgálattevĘnek felhatalmazásra használandó.
Csatornák
FK-402
rádiókezelĘ
berendezés
4 db
Tolatórádió
Utastájéko
ztató

RendelkezĘ
fszt
X

X

KülsĘ fszt

KocsirendezĘ
TolatásvezetĘ

X

X

X

X
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TávbeszélĘ hívójelek:
Forgalmi irodában:
Kétegyházi állomásközi vonal:
− LĘkösháza forgalmi iroda - Kétegyháza forgalmi iroda és Kétegyháza I. sz.
váltókezelĘi Ęrhely között.
− Hívójel: Kétegyháza I. sz. Ęrhely : (...)
− Kétegyháza forgalmi iroda: (.)
− Lökösháza forgalmi iroda: (..)
Határforgalmi összeköttetés LĘkösháza - Curtici között:
− Curtici forgalmi iroda:
(-)
− LĘkösháza forgalmi iroda:
(--)
Forgalmi vonalirányítói összeköttetés:
− Üzemi vonal a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ és a forgalmi vonalirányító között.
Villamos üzemi összeköttetés:
Üzemi vonal a forgalmi iroda és Békéscsaba Villamos Alállomási szakasz diszpécsere
között.
− Villamos alállomási szakasz: (… -)
− LĘkösháza forgalmi iroda:
(.-..)
Vonali pályatelefon:
A forgalmi irodában van elhelyezve a pályatelefon és a villamos járĘrvonal csatlakozó
szerelvénye. Kezelésükre vonatkozó tudnivalókat az aktuális Pályatelefon Kezelési Szabályzat
tartalmazza.
Vasútüzemi távbeszélĘ hívószámok:
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−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ÁllomásfĘnöki iroda: 06/39-10
RendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ:06/39-13
KülsĘ forgalmi szolgálattevĘ: 06/ 39-12
Közcélú jogosítással rendelkezĘ vasútüzemi telefon: 06-34-14
A készüléket kell minden esetben használni:
A MÁV – CFR Szolgálati Utasítás 15. pontban meghatározott estetekben. (ForCom
használhatatlansága esetén)
A MÁV Csoporton kívüli vállalkozó vasúti társaság ügyintézĘivel, telefonon végzett
munkavégzés során.
Forgalmi iroda melletti tartózkodó helyiség (belsĘ forgalmi): 06/39-16
TolatásvezetĘi melegedĘ:
06/39-17
Forgalmi vonalirányító:
06/14-12
Területi fĘüzemirányító:
06/13-33
FET diszpécser:
06/33-22
Call-Center:
06/31-26
CFR Curtici forgalmi iroda:
06/39-75
Kétegyháza forgalmi iroda:
06/34-04
Szabadkígyós forgalmi iroda:
06/34-64
Békéscsaba külsĘ forgalmi szolgálattevĘ: 06/33-30
Békéscsaba térfĘnök:
06/33-33

Közcélú telefon:
LĘkösháza állomáson nincs közcélú telefon.
Értekezési kapcsolatok:
− Területi fĘüzemirányító:
− Forgalmi vonalirányító:
− FET diszpécser:
− Call-Center:
− Forgalmi iroda LĘkösháza:

06-30/565-6349
06-30/236-5711
06-66/323-403
06-1/516-3126
06-30/5655716

GSM-R telefonszámok:
Üzemirányító központ:
Helyszín neve
Területi FĘüzemirányító
Szajol-Békéscsaba
forgalmi
vonalirányító
MÁV-Start Területi FĘirányító
MÁV-Start Területi FĘirányító
Távközlési diszpécser (Szeged)
Biztosítóberendezés diszpécser
Pályalétesítmény diszpécser

Terminál neve

CT7 szám

SGUIKP-TFUZIR-01
SGUIKP-VONIR-01

76133390
76141201

MSISDN
szám
+36388881620
+36388881600

SGUIKP-MAVS-01
SGUIKP-MAVS-02
SGUIG-TAVK-01
SGUIKP-BIZB-01
SGUIKP-PALYD-01

76232490
76133590
76119250
76127050
76116050

+36388881621
+36388881622
+36388881614
+36388881615
+36388881616
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Állomások:
Helyszín neve
Terminál neve
Szajol
forgalmi
(FĘrendelkezĘ)
SZAJOL-FORG-01
Szolnok Pagoda „I. –es
állító
központ”
(FĘrendelkezĘ)
SZOLNOK-FORG-01
MezĘtúr forgalmi iroda
(TÁFI 1)
MEZOTUR-FORG-01
Békéscsaba forgalmi iroda
(FĘrendelkezĘ)
BCSABA-FORG-01
Békéscsaba forgalmi iroda
(Elektra
forgalmi
szolgálattevĘ)
BCSABA-FORG-02
Békéscsaba
távkezelĘ
forgalmi iroda (TÁFI 1)
BCSABA-VREND-01
Szabadkígyós
(Forgalmi
SZABADK-FORG-01
szolgálattevĘ)
Szabadkígyós 1-es torony
DeskfocX rádiós eszköz
DeskfocX rá-diós
Szabadkígyós 2-es torony
eszköz
Kétegyháza
(Forgalmi
KETEGYH-FORG-01
szolgálattevĘ)
DeskfocX rádiós eszköz
Kétegyháza 1-es torony
DeskfocX rádiós eszköz
Kétegyháza 2-es torony
LĘkösháza forgalmi iroda
(RendelkezĘ
forgalmi
szolgálattevĘ)
LOKOSHAZ-FORG-01

CT7 szám

MSISDN szám

72190802

+3638 8881249

72120602

+3638 8881242

76371302

+36388881630

76331302

+36388881631

76333702

+36388881632

76331602

+36388881633

76346402

+36388881332

8881867

+36388881867

8881868

+36388881868

76343002

+36388881330

8881869
8881870

+36388881869
+36388881870

76391302

+36388881634

Elektronikus elérhetĘségek:
− ÁllomásfĘnök: marsi.andras@mav.hu
− RendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ: lokoshaza.rfszt@mav.hu (zárt email rendszer)
− KülsĘ forgalmi szolgálattevĘ: lokoshaza.kfszt@mav.hu (zárt email rendszer)
− Forgalmi iroda: (vállalkozó vasúti társaság részére) lokoshazaforgalmi@mav.hu
− Kétegyháza forgalmi iroda: ketegyhaza.rfszt@mav.hu
− Szabadkígyós forgalmi iroda: szabadkigyos.rfszt@mav.hu
− Békéscsaba forgalmi iroda: bekescsaba.rfszt@mav.hu
− Lökösháza-Curtici között MÁV-CFR forgalmi kommunikációs rendszer: „ForCom”.
A CFR Curtici forgalmi szolgálattevĘvel létesít összeköttetést a számítógépek
felhasználásával a programban rögzített magyar és román nyelvĦ típus mondatok segítségével
a lĘkösházi rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘvel. (PC – PC informatikai biztonság miatt csak
a két gép van összekötetésben)
Kezelését az aktuális Magyar – Román nyelven írt Használati ismertetĘje tartalmazza.
DPS rendszerĦ összeköttetés:
A vonal szolgálati helyei közötti összeköttetést biztosít. Állomásunkon a forgalmi iroda,
távírda (szociális helyiség) és a távközlĘ helyiség van bekötve.
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Utasítást adó hangszórós távbeszélĘ oszlop helye kezdĘpont felĘl:
Szelvényszám
Helye
2. sz. váltó
1136+54
körzetében
1137+04
VS2 körzetében
16. sz. váltó
1138+04
körzetében
1138+97
VS6 körzetében
II. – III. vágányok
1139+34
között
Mérlegház
1139+61
körzetében
13. sz. váltó
1143+56
körzetében

Jele
-

Utasítást adó hangszórós távbeszélĘ oszlop helye végpont felĘl:
Szelvényszám
1146+38
1147+64
1148+02
1148+67

Helye
V. – VI. vágányok
között
11. sz. váltó
körzetében
7. sz. váltó
körzetében
1. sz. váltó
körzetében

Jele
-

A berendezés forgalmi irodában telepített kezelĘ része párhuzamosan a rendelkezĘ forgalmi
szolgálattevĘ és a külsĘ forgalmi szolgálattevĘ asztalára is van telepítve.
A berendezés kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az érvényes Kezelési Utasítás
tartalmazza.
HangrögzítĘ berendezés:
LĘkösháza állomáson, SHR 3000 típusú analóg hangrögzítĘ berendezés üzemel.
Használhatatlansága esetén az állomást forgalmi szempontból hangrögzítĘ berendezéssel fel
nem szereltnek kell tekinteni. HangrögzítĘberendezés meghibásodása esetén a rendelkezĘ
forgalmi szolgálattevĘ köteles értesíteni Kétegyháza állomás forgalmi szolgálattevĘjét. Az
értesítés megtörténtét a Fejrovatos elĘjegyzési napló külön sorában elĘ kell jegyezni. A
hangrögzítĘ berendezés használhatatlansága esetén a tolatási mozgásokat, a Curtici állomásról
érkezĘ vonatok végének megfigyelését, jelentését a Fejrovatos elĘjegyzési naplóban elĘ kell
jegyezni.
A hangrögzítĘ berendezésen az alábbi értekezĘ és távközlĘ berendezéseken folytatott, adottvett közlemények kerülnek rögzítésre:
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Csatorna
1.
2.
3.
4.

TávbeszélĘ körzet
FigyelmeztetĘ hang
KAB, DigiTon
van
van
Curtici határforgalmi
van
Kétegyháza állomásközi
van
39-12 CB külsĘ forgalmi szolgálattevĘ
34-14 CB közcélú jogosultsággal rendelkezĘ
van
5.
vasútüzemi
van
6.
39-13 CB rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ
van
7.
Tolató rádió
A hangrögzítĘ berendezés használhatatlanságát folyamatos és hangos figyelmeztetĘ hang,
illetve a Hibát jelzĘ piros LED lámpa kivilágítása is jelzi. A hangos figyelmeztetĘ hang a Zavar
gombbal törölhetĘ. A TKJ-3002 TÁV-KIJELZė készülék a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ
asztalán található.

1.8. A villamos felsĘvezetéki rendszerhez kapcsolódó elĘírások, állomási kapcsolókert,
kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelĘ rudak tárolási helye és
darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.
A Szolnok - Békéscsaba – LĘkösháza – Országhatár vasúti fĘvonal villamosított, amely az
országhatárnál csatlakozik az SNCFR villamosított vasúti hálózatához. LĘkösháza állomás
vasúti felsĘvezetéki berendezéseit üzemszerĦen a békéscsabai villamos alállomás táplálja,
egyfázisú, 50Hz ipari frekvenciájú, 25kV feszültségĦ váltakozó árammal.
FöldelĘ rudak darabszáma, tárolási helye:
11 db 25 kV-os kültéri földelĘrúd a kapcsolókertben,1144+35. számú szelvényben
Állandó földelési helyek:
LĘkösháza állomáson nincs.
Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok:
Vágány

szelvényig

járható
hossz (m)
XI. vágány
1136+10
75
Nem villamosított vágányok: IX., X., vágányok

Szakaszoló
Ip

kezdĘpont felé

Állomási kapcsolókert:
Az állomási kapcsolókertet a felvételi épület végpont felöli oldalán, az 1144+35 sz.
szelvényben alakították ki. A kapcsolókertben a kapcsoló állványokra szerelt szakaszolók az
„Á1,8” (ÁLLOMÁS 1,8) és „Á2-7” (ÁLLOMÁS 2-7) jelĦ szakaszolók kivételével motoros
hajtással vannak ellátva. MĦködtetésük üzemszerĦen a forgalmi irodában kialakított
kezelĘfelületrĘl (HETA) történik. Az „Á1,8” és „Á2-7” jelĦ szakaszolók kapcsolása kizárólag
kézzel történik. A kapcsolókert, valamint a kézi mĦködtetésĦ szakaszolókhoz rendszeresített
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lakatok kulcsa a forgalmi iroda kulcsszekrényében vannak elzárva. A kulcsszekrény kulcsát a
forgalmi szolgálattevĘ Ęrzi.
Az állomás áramköri elrendezése:
Az állomás áramköri kialakítása a határállomási feladatok ellátása miatt speciális jellegĦ. Az I.
- VII. állomási fĘvágányok felsĘvezetéki hosszláncai, a vágányok mellett elhelyezett áramköri
szakaszolókkal egymástól függetlenül kapcsolhatók. Ugyanezen vágányok kezdĘ-, és végponti
végein egy-egy automata mĦködésĦ gépi földelĘ szakaszoló lett kialakítva, amelyek az adott
vágány felsĘvezetéki hosszláncának kikapcsolását követĘen a kezdĘ-, és végpont felĘl is
leföldelik az áramkört. Mind az áramköri, mind a földelĘ szakaszolók motoros hajtással ellátott
távmĦködtetett kialakításúak. MĦködtetésük üzemszerĦen a forgalmi irodában kialakított
kezelĘfelületrĘl (HETA) történik. A kiépített kezelĘ-, ill. megjelenítĘ felület használatával
kapcsolatos szabályozásokat a berendezés kezelési utasítása tartalmazza.
Az I. - VII. vágányok kezdĘ-, és végponti oldalán, a munkavezetékbe épített szakaszszigetelĘk,
ill. azok fölött a tartósodronyba épített válaszszigetelĘk biztosítják az áramköri függetlenséget
az állomási fejrészek áramköreitĘl. A VIII. vonatindító és tároló csonka vágány együtt
kapcsolható az I. vágány "Áj" jelĦ áramkörével. A kezdĘponti fejrész áramkörétĘl való
elválasztást szintén szakasz-, és válaszszigetelĘ biztosítja.
A szakaszszigetelĘ feladata tehát az áramkörök villamos elválasztása úgy, hogy az áramszedĘ
akadálytalanul áthaladhasson rajta.
A szakaszszigetelĘk beépítési helyei:
•
I. vágány: 1138+80 , 1147+67 sz. szelvények
•
II. vágány: 1138+44 , 1147+65 sz. szelvények
•
III. vágány: 1138+44 , 1147+60 sz. szelvények
•
IV. vágány: 1138+60 , 1147+35 sz. szelvények
•
V. vágány: 1139+00 , 1147+08 sz. szelvények
•
VI. vágány: 1139+06 , 1146+85 sz. szelvények
•
VII. vágány: 1139+06 , 1146+85 sz. szelvények
•
VIII. vágány:1138+18 szelvényben
Állomási áramkörök:
•
"Bfej" (BUDAPEST FEJ) – I. – VIII. sz. vágányok hosszláncai a kezdĘpont felĘl
beépített szakasszigetelĘktĘl a kezdĘponti állomás elĘtti szakaszolásig, és az I.vágány
hosszlánca az 1136+55 sz. szelvényben elhelyezett szakasszigetelĘig.
•
„Cfej” (CURTICI FEJ) - – I. – VII. sz. vágányok hosszláncai a végpont felĘl beépített
szakasszigetelĘktĘl a végponti állomás elĘtti szakaszolásig.
•
„Á1,8” (ÁLLOMÁSI 1,8) - I.sz. vágány hosszlánca a kezdĘ-, és végpont felĘl beépített
szakasszigetelĘk között ; valamint a VIII. vágány hosszlánca a kezdĘponti szakasszigetelĘ, és
az 1143+44 sz. szelvényben a 11418 sz. oszlopon kialakított hosszlánc kihorgonyzásig.
•
„Á2-7” (ÁLLOMÁS 2-7) - II. – VII. sz. vágányok hosszláncai a kezdĘ-, és végpont felĘl
beépített szakasszigetelĘk között.
•
„Ip” (Iparvágány) – az I. vágány folytatását képezĘ hosszlánc a kezdĘpont felĘl, az
1136+55 sz. szelvényben elhelyezett szakasszigetelĘtĘl az 1135+20 sz. szelvényben, a 11312a
oszlopon kialakított hosszlánc kihorgonyzásig.
Szakaszolók felsorolása, szabványos állása:
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Állomási szakaszolók:
Jele
Megnevezése
MĦködtetése
Szabványos állása
Bpt BUDAPEST TÁP Helyi távmĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Bpv BUDAPEST VONALHelyi távmĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Ct
CURTICI TÁP Helyi távmĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Cv CURTICI VONAL Helyi távmĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Á1,8
ÁLLOMÁS 1,8 Kézi mĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Á2-7 ÁLLOMÁS 2-7 Kézi mĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Bpf
BUDAPEST FEJ Helyi távmĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Cf
CURTICI FEJ
Helyi távmĦködtetésĦ
Bekapcsolt
Ö
ÖSSZEKÖTė
Helyi távmĦködtetésĦ
Bekapcsolt

Helye
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert
Kapcsolókert

A kapcsolókerten kívül, az állomás területén lévĘ szakaszolók megnevezése, helye:

Jel
e
S
T
R
Áj

Állomás jobb szakaszoló

F1
B

Gépi földelĘ szakaszoló
(1.vg. Bp felĘl)

F1
C

Gépi földelĘ szakaszoló
(1.vg. Curciti felĘl)

Á
2

Állomás 2. vg szakaszoló

F2
B

Gépi földelĘ szakaszoló
(2.vg. Bp felĘl)

F2
C

Gépi földelĘ szakaszoló
(2.vg. Curciti felĘl)

Á
3

Állomás 3. vg szakaszoló

F3
B

Gépi földelĘ szakaszoló
(3.vg. Bp felĘl)

Megnevezése
Segédüzemi
oszloptranszformátor

Szabványos
állása
Kézi
Bekapcsolt,
mĦködtetésĦ lelakatolt

MĦködtetése

Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ

Helye
11418/a sz. tartóoszlopon
1143+34 sz.szelv.

Bekapcsolt

11426/b sz. tartóoszlopon
1144+39 sz.szelv.

Kikapcsolt

11332/a sz. tartóoszlopon
1138+81 sz.sz.

Kikapcsolt

11440/b sz. tartóoszlopon
1147+65 sz.sz.

Bekapcsolt

11426/b sz. tartóoszlopon
1144+39 sz.sz.

Kikapcsolt

11328/a sz. tartóoszlopon
1138+45 sz.sz.

Kikapcsolt

11440/a sz. tartóoszlopon
1147+61 sz.sz.

Bekapcsolt

11425/e sz. tartóoszlopon
1144+39 sz.sz.

Kikapcsolt

11327/a sz. tartóoszlopon
1138+45 sz.sz.
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Jel
e
F3
C

Megnevezése

MĦködtetése

Gépi földelĘ szakaszoló
(3.vg. Curciti felĘl)

Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Helyi
távmĦködtet
ésĦ
Kézi
mĦködtetésĦ
Kézi
mĦködtetésĦ
Kézi
mĦködtetésĦ

Á
4

Állomás 4. vg szakaszoló

F4
B

Gépi földelĘ szakaszoló
(4.vg. Bp felĘl)

F4
C

Gépi földelĘ szakaszoló
(4.vg. Curciti felĘl)

Á
5

Állomás 5. vg szakaszoló

F5
B

Gépi földelĘ szakaszoló
(5.vg. Bp felĘl)

F5
C

Gépi földelĘ szakaszoló
(5.vg. Curciti felĘl)

Á
6

Állomás 6. vg szakaszoló

F6
B

Gépi földelĘ szakaszoló
(6.vg. Bp felĘl)

F6
C

Gépi földelĘ szakaszoló
(6.vg. Curciti felĘl)

Á
7

Állomás 7. vg szakaszoló

F7
B

Gépi földelĘ szakaszoló
(7.vg. Bp felĘl)

F7
C

Gépi földelĘ szakaszoló
(7.vg. Curciti felĘl)

Ip

Iprvágányvágány szakaszoló

Ü
1
Ü
2

Üzem 1 szakaszoló
Üzem 2 szakaszoló

Szabványos
állása
Kikapcsolt

Helye
11439/a sz. tartóoszlopon
1147+59 sz.sz.

Bekapcsolt

11425/d sz. tartóoszlopon
1144+39 sz.sz.

Kikapcsolt

11327/b sz. tartóoszlopon
1138+63 sz.sz.

Kikapcsolt

11435/b sz. tartóoszlopon
1147+34 sz.sz.

Bekapcsolt

11425/c sz. tartóoszlopon
1144+39 sz.sz.

Kikapcsolt

11331/a sz. tartóoszlopon
1139+01 sz.sz.

Kikapcsolt

11435/a sz. tartóoszlopon
1147+07 sz.sz.

Bekapcsolt

11425/b sz. tartóoszlopon
1144+39 sz.sz.

Kikapcsolt

11331/c sz. tartóoszlopon
1139+10 sz.sz.

Kikapcsolt

11433/b sz. tartóoszlopon
1146+85 sz.sz.

Bekapcsolt

11425/a sz. tartóoszlopon
1144+39 sz.sz.

Kikapcsolt

11331/b sz. tartóoszlopon
1139+10 sz.sz.

Kikapcsolt

11433/a sz. tartóoszlopon
1146+85 sz.sz

Kikapcsolt,
lelakatolt
Bekapcsolt,
lelakatolt
Bekapcsolt,
lelakatolt

11316/a sz. tartóoszlopon
1136+51 sz.sz.
11309 sz. tartóoszlopon
1134+45 sz.sz.
11502 sz. tartóoszlopon
1150+62 sz.sz
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Kapcsolások végzésének szabályozás:
− A helyi távmĦködtetett berendezés (automataföldelĘ berendezés) kezelését a rendelkezĘ
forgalmi szolgálattevĘ végzi (jogosultsággal rendelkezĘ).A kapcsolás megkezdése elĘtt
a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘnek meg kell gyĘzĘdnie az áramkör
terheletlenségérĘl, hogy a munkavégzés alá vett vágányon vizsgálandó jármĦvek a
földelĘ szakaszolón belül helyezkednek-e el és az esetleges villanymozdony
áramszedĘje le van véve (vagy a mozdony a földelĘ-szakaszolón kívül áll). ErrĘl a
kocsirendezĘ, elfoglaltsága estén a tolatásvezetĘ vagy a külsĘ forgalmi szolgálattevĘ
közlése alapján. Ennek a bejelentése után kapcsolhat és állíthatja ki a "Munkaengedélyt"
a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ! pl: A … sz. vonat mozdonya a kijelölt helyen
megállt, az áramszedĘt leengedte, lehet kapcsolni.
− A helyi távmĦködtetett berendezés (automataföldelĘ berendezés) használhatatlansága
esetén a kapcsolást és a földelést kézi mĦködtetéssel a jogosultsággal rendelkezĘ külsĘ
forgalmi szolgálattevĘ vagy tolatásvezetĘ végzi.
− A 11316/a sz. tartóoszlopon 1136+51 számú szelvényben lévĘ Ip. jelĦ
iparvágányvágány szakaszoló kézi kapcsolását jogosultsággal rendelkezĘ tolatásvezetĘ
végzi.
− Az állomáson kapcsolásra jogosult továbbá a PTI Szeged ErĘsáramú FĘnökség arra
jogosult munkavállalói az utasításban meghatározottak szerint.
Állomás térvilágítási körzetei:
− Váltókörzet világítás Kétegyháza felĘl
− Váltókörzet világítás Curtici felĘl
− Peron világítási körzet
− Rakodótér világítási körzet
− VII. vágány melletti világítási körzet
− Felvételi épület és környékének megvilágítása
A kapcsolók a forgalmi irodában lévĘ kapcsolótáblán találhatók a kapcsolók kezelése a külsĘ
forgalmi szolgálattevĘ feladata.
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi elĘírások meghatározása.
1.9.1.Szolgálati hely típusa:
LĘkösháza egyéb állomásnak minĘsül.
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1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtája:
Utastájékoztató berendezés mĦködési területe
Az utastájékoztató-berendezés csak a LĘkösháza állomáson lévĘ utazóközönség tájékoztatására
szolgál, szignál-generátorral van kiegészítve. A külsĘtéri hangszórók a peronok mellett, illetve
a váróteremben vannak felszerelve.
Utastájékoztató berendezések, eszközök
Az állomáson EAB (Egyirányú Asztali BeszélĘ) készülékrĘl vezérelt verbális (hallható) hangos
utastájékoztató-berendezés és DIGITON utastájékoztató számítógépes berendezés üzemel.
Vizuális utastájékoztató berendezések
Az állomáson vizuális (látható) utastájékoztató-berendezés, továbbá un. kapus táblázási
rendszer nincs.
Hangos utastájékoztató berendezések vezérlése
DIGITON program Windows grafikus kezelĘi felületén.
A hangos utastájékoztató-berendezés vezérlése az EAB (Egyirányú Asztali BeszélĘ) készülék
kezelésével analóg (élĘszavas) bemondás által.
A kezelĘ készülék a forgalmi irodában van elhelyezve.
Az utastájékoztató berendezések kezelése
Az utastájékoztató-készüléket DIGITON/Hangos utastájékoztató-berendezést a külsĘ forgalmi
szolgálattevĘ kezeli. A külsĘ forgalmi szolgálattevĘ elfoglaltsága esetén a rendelkezĘ forgalmi
szolgálattevĘ kezeli a Hangos utastájékoztató-berendezést. (DIGITON kezelĘ felület nincs a
rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ asztalán)
Az utastájékoztatás mindenkori megtörténtéért a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ a felelĘs.
KésésekrĘl, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekrĘl az utas
tájékoztatásért felelĘs állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt:
ElsĘsorban a FOR rendszerbĘl, továbbá más MÁV informatikai rendszerekbĘl. Forgalmi
vonalirányító, illetve a Területi személyszállítási fĘirányító közlése alapján.
A vonatkésésrĘl kapott információt a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ azonnal közli a külsĘ
forgalmi szolgálattevĘvel az utastájékoztatás végrehajtásához.
1.9.3. Utastájékoztató körzetek:
Az utastájékoztató berendezés csak LĘkösháza állomáson lévĘ utazóközönség tájékoztatására
szolgál.
KettĘ utastájékoztatási körzet van:
1. Várótermi (UB – Utas belsĘ)
2. Kültéri
(UK – Utas külsĘ)
1.9.4. Az z állomási utas peronok megközelítési idĘnormatívája perc értéke. A szolgálati
hely típusának és az utas peronok megközelítési idĘnormájának figyelembevételével a
hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen idĘpontban
kell elvégezni.
Az állomáson az utasforgalmi területek (váróterem, pénztárcsarnok) és az I. és II. vágányok
közötti, valamint a III, és IV. vágányok közötti peronok gyalogos közlekedésének
idĘszükséglete: 3 perc
Utastájékoztatás idĘpontja:
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A célállomásra menetrend szerint érkezĘ vonatokról az érkezés elĘtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvĦ tájékoztatást adni.
A helybĘl induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idĘ elĘtt 10 perccel kell tájékoztatást
adni, illetve indulási idĘ elĘtt 3 perccel korábban ismételten tájékoztatást kell adni. Akkor, ha
a vonat már az induló vágányra beállításra került, és az utasok beszállásának valamennyi
biztonsági feltétele teljesítésre került. Ennek megtörténtéért a rendelkezĘ forgalmi
szolgálattevĘ a felelĘs.
Vonat érkezése, indulása elĘtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a
vonattípust és az indulási idĘt.
A nem helybĘl induló (átmenĘ) vonatokról a menetrend szerinti indulás elĘtt 10 és 3 perccel
korábban kell egyszer tájékoztatást adni.
ÉrkezĘ, illetve induló vonat 5 percet elérĘ vagy meghaladó késése esetén a várható késés
mértékérĘl és annak okáról célállomásra érkezĘ vonatok esetében a vonat menetrend szerinti
érkezési ideje elĘtt 3 perccel, helybĘl induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási
ideje elĘtt 10 perccel, de legkésĘbb 3 perccel korábban, 30 perc feletti késés esetén a
közleményt 10 percenként ismételni kell.
Célállomásra késetten érkezĘ vonat esetén a tényleges érkezési idĘ elĘtt 3 perccel, illetve az
érkezĘ/induló (átmenĘ), valamint a helybĘl induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve
indulási idĘ elĘtt 3 perccel 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 elérĘ vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság
megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetĘségekre is fel kell hívni a
figyelmet.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havaria csoport
mĦködésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni.
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik
szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthetĘ meg,
szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a késĘbb érkezĘ vonatról az érkezést
megelĘzĘen mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.
LĘkösháza állomás nem rendelkezik szigetperonnal.
A menetrend szerint azonos idĘpontban érkezĘ, illetve indulóvonatok esetén az egyik vonatról
a normatív elĘírások szerinti idĘben 3 perccel elĘbb kell tájékoztatást adni.
Az utastájékoztatás során kiemelt figyelmet kell fordítani az utasok védelmére. Vonattalálkozás
alkalmával a késĘbb érkezĘ vonatról közvetlenül az érkezést megelĘzĘen csak akkor szabad
tájékoztatást adni, ha az elĘbb érkezĘ vonat már megállt.

1.9.6.Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának
figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról mikor
kell hangos utas tájékoztatást adni.
A nem helybĘl induló (áthaladó) vonatokról az indulási idĘ elĘtt 3 perccel korábban kell
tájékoztatást adni. A figyelemfelkeltĘ felhívást közvetlenül az áthaladás elĘtt kétszer meg kell
ismételni.
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Az állomáson az esetlegesen az elsodrási határon belül tartózkodó utasok védelmében, a
személyszállító vonatok közlekedésére kijelölt vágányokon áthaladó vonatok közlekedését
megelĘzĘen, valamint az ezeket a vágányokat érintĘ tolatások esetén az utas védelmi
közlemények bemondása a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ rendelkezése alapján a külsĘ
forgalmi szolgálattevĘ feladata.
A külsĘ forgalmi szolgálattevĘ elfoglaltsága estén a közlemény bemondása a rendelkezĘ
forgalmi szolgálattevĘ feladata.
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv
módosítását, karbantartását végzĘ munkavállaló.
A menetrendi idĘszak alatt a szükségessé váló Szövegkönyv módosításokat a MÁV-START
Zrt. TSZVI Szeged végzi el. A kiküldött módosítást az állomásfĘnök átadja a külsĘ forgalmi
szolgálattevĘnek a módosítás végrehajtására.
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve
az élĘszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó elĘírások.
Amennyiben a Digiton hangos utastájékoztató berendezés meghibásodott, vagy bármely ok
miatt nem használható, úgy az utastájékoztatást az élĘszavas hangosbemondó berendezés
mĦködtetésével, a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság
Szeged telephely Békéscsaba telepállomás által elkészített szövegkönyv felhasználásával kell
végezni. Abban az esetben, ha a hangos utastájékoztató-berendezés is használhatatlanná válik,
a külsĘ forgalmi szolgálattevĘ csak a vonatfogadás idĘtartamában köteles a peronon az utasokat
tájékoztatni.
Az utastájékoztató-berendezés meghibásodását a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ, a HibaelĘjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában, idĘadattal történt elĘjegyezése mellett, a
budapesti Távközlési FĘnökség diszpécsere részére a (Tel: 01/61-00) telefonszámra, valamint
a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Területi fĘüzemirányító, forgalmi vonalirányító részére
azonnal be kell jelenteni. Továbbá a területi fĘüzemirányítót (13-33), és a személypénztárost
üzemidĘben is értesítenie kell a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘnek. A HibaelĘjegyzési
könyv „Tett intézkedés” rovatában idĘadattal elĘ kell jegyezni az értesítések tényét.
A megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszerĦ mĦködésének idĘpontját,
haladéktalanul, de legkésĘbb a megjavítását követĘ 25. percen belül, a MÁV-START Zrt.
Személyszállítási Területi fĘüzemirányító, a forgalmi vonalirányító és a Területi
fĘüzemirányítónak (13-33), és üzemidĘben a személypénztárosnak is be kell jelenteni a
rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘnek.
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet
ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó elĘírások.
A rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ és a külsĘ forgalmi szolgálattevĘ a FOR00 adatai alapján,
illetve a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást.
Rendkívüli esemény esetén az utazó közönséget az információk megszerzését követĘen soron
kívül, egyértelmĦen, lényegre törĘen, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (mĦszaki
ok, baleset, idĘjárási körülmények stb) kiterjedĘen, nyelvileg helyesen kell tájékoztatni oly
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módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne
okozzanak zavart.
Amennyiben információ hiány, vagy egyéb ok miatt a tényszerĦ tájékoztatás nem lehetséges,
abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy elĘreláthatólag mikor szolgálhatunk
pontos információval.
Amennyiben az érvényes szövegkönyvek nem tartalmaznak az adott rendkívüli eseményhez
kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szövegmintát, akkor azt a Hálózati
személyszállítási fĘirányító írásban (e-mail) köteles átadni a Hálózati (forgalmi) fĘüzemirányító részére, aki a Területi fĘ-üzemirányítók, Forgalmi vonalirányítók útján köteles
intézkedni az érintett állomások forgalmi szolgálattevĘi részére, hogy az utas tájékoztatásra
kiadott szöveg minták továbbításra kerüljenek (e-mail). Ha a szövegminták kiadása csak
távbeszélĘ útján valósítható meg, a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ a tájékoztatás tényét és a
szövegmintát köteles a Fejrovatos elĘjegyzési naplóban szószerinti formában bejegyezni.
A RES – ben rögzítendĘ bekövetkezett zavartatásokról, az ebbĘl adódó várható késésekrĘl a
forgalmi vonalirányító köteles értesíteni az érintett állomásokat, melynek tényét és az adott
közleményt a rendelkezĘ forgalmi szolgálattevĘ a Fejrovatos elĘjegyzési napló, következĘ
sorában köteles elĘjegyezni és intézkedni az utastájékoztatás elvégzésére.
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató
hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával,
módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.
A váróteremben az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:
− ÉrkezĘ – induló vonatok jegyzéke
− Magyarország vasúti személyszállítási térképe
− Menetrendváltozásra figyelmeztetĘ felhívás
− Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.
− Állomási rend.
− Váróterem nyitva tartása.
Az „érkezĘ-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmérnök, forgalmi
technológiai szakelĘadó feladata.
Az állomásfĘnök köteles gondoskodni:
− A hirdetmények kihelyezéséért, és a Pályavasút által kihelyezendĘ hirdetmények
javításáért,
− Menetrendváltozás alkalmával az érvénytelenné váló menetrendi hirdetmények
eltávolításáért, az érvénybe lépĘ menetrendi hirdetmények kihelyezéséért,
− A hirdetmények megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.
MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba telephely köteles gondoskodni:
− Minden egyéb hirdetmény kifüggesztéséért, pótlásáért.
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1.9.12.Utastájékoztató hirdetmények ellenĘrzésére vonatkozó elĘírások.
A váróterembe kihelyezett Utastájékoztató hirdetmények ellenĘrzése napi szinten az
állomásfĘnök feladata. Gondoskodik a lejárt hirdetmények eltávolításáról. A megállapított
hiányosságot azonnal pótolja.
A MÁV – START Zrt. TSZVI által kihelyezett hirdetmények hiányossága esetén azonnal
értesíti a személypénztárost annak pótlására.
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetĘsége.
A Parancskönyv tárolási helye.
A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások nyomtatott formában az
aktuális rendelkezés szerint a papír alapon kéznél tartandó utasítások a belsĘ forgalmi iroda
beépített szekrényében vannak elhelyezve.
− 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 MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére
− E.102. sz. Utasítás a felsĘvezetékes villamos üzemi munka végzésére
− Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
− „Kimutatás” a gyakorlati oktatás megtartásáról
A rendelet szerinti egyéb utasításokat a pályavasúti intranet portálon lehet elérni elektronikus
formában. A rendelkezĘ és a külsĘ forgalmi szolgálattevĘ asztali számítógépérĘl, melynek
elérési útvonala a http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom
Parancskönyv a belsĘ forgalmi irodában található.

1.11. ElsĘsegélynyújtásnál figyelembe vehetĘ 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. ElsĘsegély nyújtására
kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási
helye.
Tárolási helyek:
ElsĘsegély doboz, alkoholszonda (1 doboz) tárolási helye a forgalmi iroda.
ElsĘsegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
telefonszáma
66/327-448;
Foglalkozás-egészségügyi orvos
Békéscsaba, Baross utca 34.
06+33-41
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Körzeti orvos:

Kórház

LĘkösháza Alapítók útja
23/25
Pándy Kálmán Megyei
kórház, 5700 Gyula
Semmelweis u. 1.

66/244-044
66/361-833

1.12. RendĘrség, mentĘk, tĦzoltóság, katasztrófavédelem, polgárĘrség, vasútĘrök,
önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévĘ és vasúti
tevékenységet végzĘ vállalkozó vasúti társaságok és külsĘ vállalkozások címe,
telefonszáma.
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévĘ vasúti és egyéb
vállalkozó tevékenységet végzĘ társaságok, vállalkozások
megnevezése
címe
telefonszáma
RendĘrkapitányság
Gyula Béke sugárút 51.
66/361-644
Határrendészeti kirendeltség
Lökösháza Vasút út 1.
66/244-047
Országos MentĘszolgálat
5746 Kunágota, Rákóczi u. 10.
104
MentĘállomása
TĦzoltóság
5700 Gyula, Bartók Béla utca 12.
105
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
H-5602 Békéscsaba, Pf. 60
66/549-470
PolgárĘrség
Polgármesteri hivatal, Lökösháza
66/244-244
Eleki út 28.
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri hivatal, Lökösháza
66/244-244
Eleki út 28.
FĘvámhivatal
Békéscsaba, Dr. Becsei Oszkár u. 5.
Lökösházi föld tulajdonosi
5743 Lökösháza Kossuth út 49.
06-30/2194-153
vadásztársaság
MÁV-START Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán
(1) 511-3263
körút 54-60
Pro-Team Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza Lujza u. 4.
06 42 506-309
Általános segélyhívó
112
Vállalkozó vasúti társaságok elérhetĘsége a Pályavasúti informatikai rendszerben található.
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása
Az állomáson kettĘ hely került kijelölésre.
− Forgalmi iroda elĘtti üzemi terület.
− Jelfogó terem melletti üzemi terület.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó elĘírások
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.
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