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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. 

 

Az állomás fekvése: 

 

Nógrádkövesd állomás a MÁV Zrt. Galgamácsa - Balassagyarmat –Nógrádszakál 78 

(1) számú egyvágányú mellékvonal középállomása a 323-331 számú szelvényben. 

Galgamácsa – Balassagyarmat mellékvonali forgalomirányításra berendezett 

vonalszakaszon forgalomirányító állomás. A vasútvonal Aszód-Galgamácsa bez. között 

(110+72 sz. szelvényig) villamosított, Galgamácsa- Balassagyarmat –Nógrádszakál 

között nem villamosított. 

 

Szomszédos állomások: 

 

Kezdőpont irányában Acsa-Erdőkürt személyzet nélküli, Galgamácsa 

forgalomszabályozó állomás 

 

Végpont felé Magyarnándor személyzet nélküli, Balassagyarmat forgalomszabályozó 

állomás 

 

Szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek 

Szolgálati hely Szolgálati hely típusa Szelvénytől Szelvényig 

Galgamácsa állomás 89+60 104+00 

Galgagyörk mh. megállóhely 144+40 145+70 

Püspökhatvan mh. megállóhely 187+40 188+60 

Acsa-Erdőkürt 
MEFI személyzet nélküli 

állomás 
226+73 239+88 

Galgaguta 

megállóhelyként üzemelő 

személyzet nélküli 

állomás 

285+53 286+53 

Nógrádkövesd 

a MEFI vonalszakasz 

forgalomszabályozó 

állomása 

323+03 331+10 

Becske alsó mh. megállóhely 346+00 347+00 

Magyarnándor 
MEFI személyzet nélküli 

állomás 
443+00 449+85 

Mohora mh. 

scvpk. 

megállóhely, sajátcélú 

vasúti pályahálózat 

kiágazás 

474+25 477+87 

Szügy mh. megállóhely 525+45 526+20 

Balassagyarmat állomás 583+50 595+60 
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Lejtési viszonyok: 

 

78.számú vonalon Galgamácsa- Acsa-Erdőkürt között: 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés ‰ Esés ‰ 

210+00 220+50 7  

 

78.számú vonalon Acsa-Erdőkürt- Nógrádkövesd között: 

 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés ‰ Esés ‰ 

244+50 250+00 7,0  

250+00 254+80 6,6  

263+32 277+80 5,5  

317+00 323+00 5,8  

 

78.számú vonalon Nógrádkövesd-Magyarnándor állomások között: 

 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés ‰ Esés ‰ 

329+60 343+97 11,0  

343+97 347+97 5,0  

347+97 354+77 10,5  

354+77 379+38 16,5  

383+60 388+17 16,5  

390+15 399+00  -16,5 

399+00 399+40  -11,3 

399+40 409+60  -16,9 

409+60 417+60  -7,6 

417+60 430+43  -16,0 

430+43 431+60  -12,8 

431+60 440+90  -16,0 

441+78 444+60 10  

 

78.számú vonalon Magyarnándor-Balassagyarmat állomások között: 

 

Szelvénytől Szelvényig Emelkedés ‰ Esés ‰ 

448+77 460+76  -16,5 

460+76 466+77  -9,0 

480+76 481+76 5,0  

481+76 488+76 11  

490+73 498+25  -16,3 

500+22 503+71 7,3  

505+76 511+47  -7, 

518+75 523+75  -5,0 

527+75 530+25  -5,0 

532+80 540+41 7,5  

555+40 564+35  -6,9 

564+35 572+35  -7,5 

 

Az állomáson, fényjelzős váltózárkulcs-azonosító biztosítóberendezés üzemel, kezelése 

a kiadott Kezelési Szabályzat szerint. 



ÁVU Nógrádkövesd Állomás   10 / 40 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása 

Forgalmi jellegű: 

 

A felvételi épületben: 

Földszinten: Forgalmi és Állomásfőnöki iroda  

 

I. számú váltókezelői őrhely  

II. számú váltókezelői őrhely  

 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, 

állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.  
 

Állomásköz Követési rend 

Ellenmenetet és 

utolérést kizáró 

biztosító 

berendezés 

Vonat-

befolyásolás 

Galgamácsa –Acsa-Erdőkürt állomástávolság nincs nincs 

Acsa-Erdőkürt - Nógrádkövesd állomástávolság nincs nincs 

Nógrádkövesd - Magyarnándor állomástávolság nincs nincs 

Magyarnándor - Balassagyarmat állomástávolság nincs nincs 
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1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő 

fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a 

szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 
 

S
zá

m
a 

Hossz 

(m) 

Rendeltetése L
ej

t 
v
is

zo
n
y
 

k
ez

d
ő
p
o
n
t 

fe
lé

 

v
o
n
at

 

b
ef

o
ly

ás
o
lá

s 

Határoló kitérő 

TAF-TSI 

R
K

 b
es

o
ro

lá
s 

h
o
zz

áf
ér

és
 

k
ez

d
ő
 p

. 

v
ég

 p
. 

C1 165 Mellékvágány  

Pft 

-1.8‰  nincs 9 földkúp 55-10918-

01-C1 

 
nem  

nyílt 

01. 315 Mellékvágány 

Rakodó 

-1.8‰  nincs 6 9 55-10918-

01-1 

F nyílt 

02. 341 Fővágány  

Vonat fogadó/Indító 

-1.8‰  nincs 6 7 55-10918-

01-2 

F nyílt 

03. 381 Átmenő Fővágány 

Vonat fogadó/Indító 

-1.8‰  nincs 4 3 55-10918-

01-3 

D nyílt 

04. 355 Fővágány  

Vonat fogadó/Indító 

-1.8‰  nincs 10 5 55-10918-

01-4 

F nyílt 

05. 310 Fővágány  

Vonat Indító 

-1.8‰  nincs 12   55-10918-

01-5 

F nyílt 

06. 320 Mellékvágány (Colas 

Ipar I.) 

-1.8‰  nincs  12/2 földkúp 55-10918-

02-

COLAS1 

  nyílt 

07. 230 Mellékvágány (Colas 

Ipar II.) 

-1.8‰  nincs  8/5 földkúp 55-10918-

02-

COLAS2 

  nyílt 

07.b 100 Mellékvágány (Colas 

Ipar IV.) 

-1.8‰  nincs  8/2 földkúp 55-10918-

02-

COLAS4 

  nyílt 

Ütközöb1 20 Mellékvágány (Colas 

Ipar V.) 

-1.8‰  nincs földkú

p 

 8/1 55-10918-

02-

COLAS5 

  nyílt 

08. 149 Mellékvágány (Colas 

Ipar III.) 

-1.8‰  nincs  8/5 földkúp 55-10918-

02-

COLAS3 

  nyílt 

 

A vágányok számát arab számmal 0 előjelel kell előjegyezni a fejrovatos előjegyzési 

naplóban. 
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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  
 

S
zo

lg
á
la

ti
 h

el
y
 

V
á
g
á
n

y
o
k

n
á
l 

Peron 

h
o
ss

za
 

sz
él

es
sé

g
e
 

m
a
g
a
ss

á
g
a

 

b
u

rk
o
la

ta
 

Nógrádkövesd 02.-03.vg. 176 m 2,0 m sk.0,30 burkolatlan 

Nógrádkövesd 01.-02. vg. 176m 2,0 m  sk. 0,15 burkolatlan 

 

Az utas peron a felvételi épület előtti téren a 01. és 02. vágányon az utasok részére 

kiépített átjárókon közelíthető meg 

 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, 

berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 

 

Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint.  

 

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. 

 

Főjelzők, és előjelzők: 

 

Kezdőpont felől 

A jelző helye A jelző 

 

Szolgálati 

hely 

(állomás, 

nyíltpálya) 

Menet- 

irány 

oldala 

 

Szelvény 

szám 

Je
le

, 

sz
ám

a 

F
én

y
ek

 

sz
ám

a  

Rendeltetése 

 

Nógrádkövesd jobb 323+03 A 2 Nem biztosított fény bejárati 

Nógrádkövesd jobb 312+72 AEj 2 Nem biztosított fény előjelző 

Nógrádkövesd jobb 330+62 V 2 Útsorompót fedező jelző 

Nógrádkövesd jobb 322+50 TH  Tolatási határjelző 

Nógrádkövesd jobb 326+80 A  Megállás helye jelző 

Nógrádkövesd jobb 326+80 A  Megállás helye jelző 

Végpont felől 

Nógrádkövesd jobb 331+10 B 2 Nem biztosított fény bejárati 

Nógrádkövesd jobb 338+30 BEj 2 Nem biztosított fény előjelző 

Nógrádkövesd jobb 330+60 TH  tolatási határjelző 

Nógrádkövesd  326+80 A  Megállás helye jelző 
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Rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint: 

 

Forgalmi iroda: 

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 

1 db 
fehér fényű kézi jelzőlámpával, melynek a fénye indításra való 

felhatalmazáskor zöld színűre változtatható 

I.sz. Váltókezelői Őrhely II.sz. 

1 db  sárga jelző zászló  

1 db Megállj- jelző előjelzője 1 db 

1 db Megállj-jelző 1 db 

1 db sárga jelzőzászló 1 db 

1 db piros színű jelzőtárcsa 1 db 

2 db piros fényű jelzőlámpa - 

1 db sárga fényű jelzőlámpa 1 db 

1 db vállmagasságú állvány 1 db 

1 db 
zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés 

adására 
1 db 

 

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. 

 

Az állomás területén található összes váltó: 

Helyszíni állítású, fény visszaverős kialakítású, ábralemezes váltójelzővel felszerelt, 

nem biztosított (váltózárkulcs-azonosító berendezés). 

 

A váltók csoportosítása: 

Lezárható, váltózárral felszerelt váltók száma: 

Páros oldal: 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2 

Páratlan oldal: 1, 3, 5, 7, 9 

Le nem zárható váltók száma: 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 

 

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, 

helye, valamint függősége 
 

Az állomás földkúpban végződő csonka vágányai: C1,06., 07., 08., 07b., Ütközöb1, 

 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 

 

01.sz. vágány melletti oldalrakodó, 01.sz. vágány melletti volt mérlegház 

 

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.  
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 Hívószám/Hívójel Hang rögzítve 

Állomásfőnöki Iroda 

CB telefon 02/32-36 nem 

e-mail: benko.tamas@mav.hu  

Forgalmi Iroda 

CB telefon 02/32-40 igen 

LB helyi ..-. nem 

LB Állomásközi  -.- igen 

Mobiltelefon 30 565 5843 igen 

Postai telefon 35 /378-005 nem 

e-mail: nogradkovesd.rfszt@mav.hu>  

I.sz. őrhely: LB telefon . nem 

II.sz. őrhely LB telefon .. nem 

Irányítói elérhetőségek 

Hálózati fő üzemirányító +36 1 511-3247 

+36 1 351-9163  

+36 20 964-9287 

01+32-47 

uk.hfoir@mav.hu 

igen 

Rendkívüli helyzeteket kezelő 

irányító 

+36 1 511-3640  

+36 30 336-8943 

01+36-40 

uk.rhkir@mav.hu 

 

Területi fő üzemirányító Kelet  

 

01+1333 

+36 1 511-1333  

+36 30-565-6347  

ukbp.tfoir@mav.hu 

ukbp.tfoirk@mav.hu 

igen 

 

Forgalom vonalirányító Bp – 

Hatvan  

01+1387  

+36 (30) 833 2378 

ukbp.hn@mav.hu 

igen 

80a KÖFI 1. 

Gödöllő-Hatvan 

+36-30-171-6294 

+36-1-511-1385 

igen 

Szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek 

Galgamácsa LB --. igen 

Galgamácsa Mobil 06 30 5655582 igen 

Galgagyörk LB -… igen 

Püspökhatvan .--. igen 

Acsa LB .- igen 

Galgaguta LB ..-. igen 

Magyarnándor Postai Telefon 06/35 300 257 igen 

Balassagyarmat CB 02/36-30 nem 

Balassagyarmat Mobil 06 30 5656343 igen 

Balassagyarmat Vonalas a 06-35/300-988 igen 

 

A beszélgetések rögzítésének tényét rendszeres időközönként hallható „titkossági” hang 

jelzi. 

 

mailto:ukbp.hn@mav.hu
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1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási 

kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak 

tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek  
 

Körzetek Világítás Kapcsolás módja 

Forgalmi iroda utasforgalmi létesítmények 

térvilágítás( Bgy, Forg, Asz) 

forgalmi szolgálattevő kapcsolja 

I. Őrhely váltókörzet és szolgálati hely 

 

I sz. váltókezelői szolgálati helyről a 

váltókezelő kapcsolja 

II. Őrhely váltókörzet és szolgálati hely 

 

II sz. váltókezelői szolgálat helyről a 

váltókezelő kapcsolja 

Colas Colas rakodó terület térvilágítás 

 

a rakterület használója köteles 

gondoskodni a kapcsolásról 

 

1.9. Az utastájékoztatásra 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  

 

Egyéb állomás. 

 

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

 

Az állomáson vizuális, élőszavas utastájékoztató berendezés nem áll rendelkezésre. Az 

állomáson az érkező induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó vágányzári 

hirdetmények és személyszállítási térkép kerül kihelyezésre a váróteremben. 

 

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas 

tájékoztatása történik az állomásról. 

 

Az állomás csak egy utas tájékoztató körzet. 

Nógrádkövesd állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utas tájékoztatási 

kötelezettség, élőszóval.  

 

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. 

 

Az állomáson az utas peron megközelítési időnormatívája 3 perc.  

 

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási 

tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.  

 

Az állomáson a vonatkísérő személyzetet a forgalmi szolgálattevő élőszóban 

tájékoztatja a rendkívüli eseményekről. 
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1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 

hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, 

módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.  

 

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Utas jogi 

rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények a váróteremben kerülnek 

elhelyezésre, fali hirdetmény formában. Menetrendi, díjszabási tájékoztatók 

módosításainak elkészítése, átadása eljuttatása az állomásra a MÁV-START Zrt. 

Budapest TSZVK feladata. Mindezek kihelyezését az állomásfőnök, távollétében 

Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője végzi. Az állomásra érkező 
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás számát, érvényességét a rovatoknak 

megfelelően a „Vágányzári hirdetmények nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványban 

kell előjegyezni. A váróteremben történő kifüggesztést az állomásfőnök, távollétében 

Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője végzi. Az Érkező – Induló fali 

hirdetményt a Forgalmi Csomópont Üzemmérnöke készíti el. A hirdetmény kihelyezése 

Nógrádkövesd állomás várótermében az állomásfőnök, távollétében Nógrádkövesd 

állomás forgalmi szolgálattevője végzi. Részletes leírást a feladatokról, a 

módosításokról és a pótlásról a MÁV-START Zrt.-vel a technológiai feladatok 

ellátására megkötött megállapodás tartalmazza. Az állomási rend, váróterem 

nyitvatartási rendjének kihelyezése, módosítása, pótlása az állomásfőnök távollétében 

Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevőjének feladata. 

 

1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.  

 

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Utas jogi 

rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök 

feladata. Nógrádkövesd állomás forgalmi szolgálattevője szolgálatonként egyszer  

köteles ellenőrizni a Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra 

figyelmeztető felhívás, Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási 

hirdetmények meglététét, érvényességét. A megállapított-jelzett hiányosság esetén 

köteles azonnal intézkedni a hiányosság megszüntetésére. Amennyiben tartalék 

hirdetmény nem áll rendelkezésre, a pótlást a mavcsoport.hu/mav-start 

(https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldiutazas/vaganyzar) portálról elkészített 

hirdetménnyel kell pótolni. 

 

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges 

utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A 

Parancskönyv tárolási helye.  Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint 

a Pályavasúti Intranet portálról elérhető Utasításokat. 

 

A hatályos utasítások szerinti rendelet gyűjtemény elektronikus formában megtalálható 

a pályavasúti Intranet portálon, a  https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx 

elérési útvonalon. 

A forgalmi-állomásfőnöki irodában papír alapon megtalálható utasítások: Vonali 

Végrehajtási Utasítás Galgamácsa-Balassagyarmat mellékvonali forgalomirányításra 

berendezett vonalszakaszon a szolgálat ellátására, Állomási Végrehajtási Utasítás és 

mellékletei, Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, Forgalmi 

irodában külön gyűjteményben papír alapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások és 

nyilvántartások. 

  

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx
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Nógrádkövesd állomás parancskönyve, tudomásul veendő rendeletek helye a forgalmi 

irodában található. 

 

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 elsősegélynyújtó doboz az állomásfőnöki irodában van elhelyezve. 

 

intézmény név intézmény címe intézmény telefonszáma 

Üzemorvos 2120 Dunakeszi Állomási St.19. 06 27 392079 

01-8374 

Körzeti orvos:   2691 Nógrádkövesd, Madách út 4. 06 35 578013 

Kórház 2660, Balassagyarmat, Rákóczi u. 125-127. 06 35 505000 

Orvosi ügyelet:  2651. Rétság, Laktanya út 5.  06 35 350561 

 

Elsősegély nyújtására kiképzettek: Benkó Tamás állomásfőnök 06 30 267 74-60 

 

Véralkohol- vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye: Főnöki 

irodai szekrény. 

 

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, 

önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti 

tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, 

telefonszáma. 
 

Rendőrség:107/112 Balassagyarmat 06-35/300-344, 35/300-041 

 Vác 06-27-501-955,06-27/505 600 

Mentőállomás 

104/112 

Balassagyarmat  06-35/301-044 

Tűzoltóság: 105/112 Balassagyarmat 06-35/300-055 

Katasztrófavédelem: Balassagyarmat 06-35 500-730 

 Nógrád Megyei Kat. Ig. 06-32/521-030, 06-32/521-037 

 BM Országos Kat. Főig. 06-1/469-4347, 06-20/820-0089 

 Budapest 06-1 4694100 

Polgárőrség: 2691 Nógrádkövesd,  

Madách út 1 . 

06-30-547 9927 

Önkormányzat: 2691 Nógrádkövesd,  

Madách út 1 . 

35/378 621 

 

Vadásztársaságok: 

 

Illetékesség Elérhetőség Szelv.tol Szelv.ig 

Balassagyarmat állomástól-

Csesztvei út átjáróig 

Major Tamás hiv.v. 

 06-30/6203310 

583 501 

Csesztvei útátjárótól-

Magyarnándor SR1 ig   

Csizek Róbert  

 06-30/4743558 

 06-35/357015 

501 448 
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Magyarnándor SR1-tól- Becskei 

alagútig  

  

 

Nagy Zoltán 

 06-30/370-9476 

Koplányi József hiv.v.  

 06-30/5472618 

448 389 

Becskei alagúttól - Nógrádkövesd 

állomásig 

  

 

Tóth István 

 06- 20/561-3475 

Rubik Péter hiv.v 

 06-30/5939554 

389 330 

Nógrádkövesd állomástól- 

megyehatárig  

  

 

Osztároczki József 

 06 30 9345237 

Hugyecz László hiv.v 

 06-20 4687012 

330 260 

megyehatártól- Galgamácsa 

állomásig 

Galbovi József hiv.v. 

 06-20/9846-223 

260 104 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása  
 

A munkavállalók dohányzására a felvételi épület mögötti rész, az I és II. váltókezelői 

őrhelyen az őrhely mögötti területen a „dohányzásra kijelölt hely” piktogrammal 

megjelölt területen történhet. 

 

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások 

 

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.  
 

Munkakör Technológiai Létszám 
Minimális 

Technológiai Létszám 

 Nappal Éjszaka Nappal Éjszaka 

Forgalmi szolgálattevő 1 fő 1fő 1fő 1fő 

Váltókezelő 2fő 2fő 2fő 2fő 

 

Rendkívüli esetben ha a váltókezelő egyedül lát el szolgálatot az állomáson a forgalmi 

szolgálat tevő rendelkezésének megfelelően köteles a mindkét váltókezelői körzetben 

az elrendelt feladatokat elvégezni. 

 

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása  
 

A forgalmi szolgálattevők és a váltókezelők a szolgálat megkezdésére kijelölt 

időpontban az állomásfőnöknél, annak távollétében a szolgálatban lévő forgalmi 

szolgálattevőnél kötelesek jelentkezni. A szolgálatot átadó, valamint a szolgálatot 

átvevő munkavállaló a Jelentkezési könyvbe köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás 

időpontját beírni, azt aláírni. A szolgálatra történő jelentkezés alkalmával minden 

munkavállaló köteles az újonnan kiadott Parancskönyvi rendelkezéseket, tudomásul 

veendő rendelkezéseket tudomásul venni. Jelentkezéskor meg kell győződni a 

munkavállalók szolgálatképes állapotról, alkalmanként szúrópróba szerűen 

alkoholszondás ellenőrzést kell végezni. 


