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4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek 

kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások 

engedélyezése .............................................................................. 34 

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi 

szabályozás .................................................................................. 34 

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, 

egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.34 

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett 

feladatok meghatározása. ......................................................... 35 

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ......... 35 

5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. .. 35 

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás 

keretében .................................................................................. 35 

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati 

munkavállalókkal ..................................................................... 35 

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás35 

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti 

teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ........................... 36 

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

szabályozások .............................................................................. 37 

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó 

helyi előírások szabályozása. ... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges 

kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi 

előírások szabályozása. ............................................................... 37 

6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.

 ..................................................................................................... 37 

6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos 

szabályozás. ................................................................................. 37 
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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. 

 

Nógrádszakál állomás a 78. sz. vonal Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc 

egyvágányú mellékvonal középállomása Balassagyarmat – Ipolytarnóc közötti 

rendelkezési szakaszon, 

Szécsény- Ipolytarnóc állomások között, a 863+26 – 873+16. sz. szelvényben fekszik. 

A végpont felé Ráróspuszta megállóhely a 913/914 szelvények között (teljes sorompót 

kezelő őrhely) van. 

Nógrádszakál állomás Szécsény Állomásfőnökséghez tartozó szolgálati hely. 

 

Csatlakozó állomás a ŽSR felé: a pálya 2+41 számú szelvényében csatlakozik a ŽSR 

vonalához Malé Straciny állomás felé, ahol az államhatár is van. 

Az állomás részt vesz az Ipolytarnóc - országhatár – Nógrádszakál - országhatár között, 

MÁV- ŽSR „Peage” forgalom lebonyolításában. 

 

Szomszéd állomások:    

78 vonal Szécsény állomás 772 szelvény 

78 vonal Ipolytarnóc állomás 995 szelvény 

 

Nyíltvonali szolgálati helyek: 

 78 vonal Ludányhalászi megállóhely 817 szelvény 

 78 vonal Ráróspuszta megállóhely 913 szelvény 

 78 vonal Kisrárós feltételes megállóhely 926 szelvény 

 78 vonal Litke megállóhely 962 szelvény 

 

Lejtési viszonyok az állomásközben: 
 

5‰ alatt: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Szécsény állomások között a legnagyobb emelkedés: 

3.5‰ 

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Szécsény állomások között: 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) Emelkedés (‰) Esés (‰) 

863+60 858+26 - 8 

849+80 843+80 6 - 

837+60 831+60 - 7.5 
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5‰ alatt: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Ipolytarnóc állomások között a legnagyobb 

emelkedés: 3.5‰ 

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Ipolytarnóc állomások között: 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) Emelkedés (‰) Esés (‰) 

896+25 901+00 6.2 - 

903+00 905+40 8 - 

907+40 909+40 6 - 

926+50 931+10 - 5.4 

931+10 933+25 - 8 

949+85 951+65 6 - 

953+65 956+00 - 8 

 

Lejtési viszonyok az állomás két végén: 

 

Kezdőpont felőli végén a 865+53 sz. szelvénytől a kezdőpont felé a 863+25 sz. szelvényig 

6 ‰ - es esés van.  

Végpont felőli végén a 872+80 sz. szelvénytől a 873+26 sz. szelvényig 4 ‰-es esés van. 

A ŽSR vonal felé a 865+ 78 sz. szelvénytől a 863+25 sz. szelvényig 6 ‰-es esés van. 

      Biztosítóberendezés típusa: 

Nem biztosított szolgálati hely, váltózárkulcs-azonosító berendezéssel. 

 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 

 

Forgalmi jellegű: 

Felvételi épületben: 

- Állomásfőnöki iroda  

- Forgalmi iroda  

- Váróterem 

- II. sz. váltókezelői őrhely. 

 

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

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.  

 

Szécsény - Nógrádszakál állomástávolság 

Nógrádszakál - Ipolytarnóc állomástávolság 

Nógrádszakál – Malé Straciny állomástávolság 

 

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs. 
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1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-

ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a 

szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 

 

 
 

01.vágány mellék/rakodó: 204 m 

02. átmenő fővágány: 730 m 

03. fővágány: 730 m 

04. fővágány: 630 m 

 

A 872 + 72 sz. szelvénytől 444 m hosszban a vágányok vízszintesek. 

A 868+28 sz. szelvénytől 250 m hosszban 2,5 ‰. esés van. 

 

A szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs. 

A fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal vezető 0-

val kell előjegyezni. 

 

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), 

burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása  
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A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása 

darabszám szerint. 
 

Az állomás nem biztosított alak bejárati jelzőkkel, és előjelzőkkel van fedezve. 

 

A főjelzők helye: "A" Szécsény felől 863+ 25 szelvényben 

 "B" ŽSR „Peage felől 10 + 26 szelvényben 

 „C” Ipolytarnóc felől 873 + 16 szelvényben 

 

Az előjelzők helye:   „AEj” 859 + 26 szelvényben 

 „BEj” 14 + 26 szelvényben 

 „CEj” 877+16. szelvényben 

 

Az állomáson tolatásjelzők nincsenek. 

Valamennyi jelző fényvisszaverő fóliával van ellátva.  

 

Egyéb jelzők 

A tolatási határjelzők az állomás bejárati jelzőin belül 50 m-re vannak elhelyezve. 

 

Megállás helye jelzők: 

02 vágány: páros vonatok részére: 871+20 

 páratlan vonatok részére: 870+80 

 

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök: 

 

Forgalmi iroda:  

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 

1 db sárga jelzőzászló. 

1 db négyszögletes zöld színű kézi jelzőtárcsa 

2 db piros színű jelzőtárcsa 

            2 db piros színű jelzőlámpa 

Valamennyi forgalmi szolgálattevő személyre szólóan el van látva: 1db jelzősíppal és 1 

db fehér fényű kézi jelzőlámpával, melynek a fénye felhatalmazáskor zöld színűre 

változtatható. 

 

A forgalmi iroda melletti tárolóban található: 

1 db páros féksaru  

2 db kitűzhető Megáll-jelző  

2 db kitűzhető Megáll-jelző előjelzője 

1 db vállmagasságú állván 

2 db kocsifogó alátét 

 

II. sz. őrhely:  

1 db négyszögletes zöld színű kézi jelzőtárcsa 

1 db Sárga jelzőzászló 

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek a fénye zöld színűre változtatható 

1 db páros féksaru  
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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 kezdőpont felőli oldalán: 

2, 4, 6, 8, 10 sz. helyszíni állítású váltók vannak. 

 

Az állomás végpont felőli oldalán: 

1, 3, 5, 7 sz. váltók vannak. 

Az 1, 5 sz. váltó vonóvezetékes váltó. 

A 3, 7 sz. kiszögelt váltó 

A 2, 4, 6, 8, 10, és a 3, 7 sz. helyszíni állítású váltó váltózárral, 

Az 1, 5 sz. váltó központi retesszel van felszerelve. 

 

Valamennyi váltó ábralemezes, fényvisszaverővel ellátott..  Az 1, 5, 2, 4, 6, 8, 10, sz. 

váltók mindkét irányban lezárhatóak. A 3 és 7 sz. váltók egyenes irányban lezárhatók. 

 

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

 

Az 01. sz. vágány: páros végén a 866+20. sz. szelvényben a VS2 számú, a páratlan 

végén a 871+10. sz. szelvényben az VS1 számú vágányzáró sorompó van beépítve. 

 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 

 

Az 01. sz. vágány mellett a 870+30 sz. szelvényben oldalrakodó van. 

 

 

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.  

 

 

Állomásközi távbeszélő készülék: 

 

Nógrádszakál II. őrhely hívójele: • • 

 

Szécsény állomás forgalmi iroda hívójele: ─ • ─ 

Postai: 06-32-370-734, Mobil: 06-30-3321047 hangrögzítővel kiegészítve. 

 

Ipolytarnóc irányában: 

Ipolytarnóc állomás forgalmi iroda hívójele: • • • 

Postai: 06-32-454144, Mobil: 06-30-5655846 hangrögzítővel kiegészítve. 

 

36. sz. sorompókezelői szolgálati hely: 
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Ráróspuszta hívójele: ─ • ─ 

Mobil: 06-30-3321057 hangrögzítővel kiegészítve. 

 

Malé Straciny irányába bekötve: 

Malé Straciny forgalmi iroda hívójele: ─ ─ 

 

CB. típusú távbeszélő: nincsen 

 

Távgépíró berendezés: 

Malé Straciny és Nógrádszakál állomások között engedélykérés – adás, valamint 

visszajelentés adására szolgál. 

A távgépírón használt hivatalos nyelv: a szlovák. 

Helyi távbeszélő: 

A forgalmi iroda és a II. sz. váltókezelői szolgálati hely van bekötve. 

 

Postai távbeszélő: 

Forgalmi iroda hívó száma: 06-32-455-173, mobil: 06-30-5655845 hangrögzítővel 

kiegészítve. 

Állomásfőnök hívószáma: 06-32-372-734, mobil: 06-30-3000258 

A területi fő üzemirányító telefonszáma: 06-1-511-1333 

A forgalmi vonalirányító telefonszáma: +36-1-511-1386 vagy +36-30-8332378 
hangrögzítővel kiegészítve. 

 

 

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.  

 

A fő kapcsoló a forgalmi irodában, a kapcsoló szekrényben található. 

Itt van elhelyezve a térvilágítás kapcsolója is. 

A külső tér megvilágításának szakaszolása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolóval 

végezhető. 

 

Külön-külön világítható meg: 

1. Rakodótér. 

2. I. számú váltókörzet. 

3. A felvételi épületen elhelyezett falikarok. 

4. Öltöző 

5. Váróterem 

6. Az állomási névtábla. 

7. Utasok által használt peronrész. 

Kezeléséért a forgalmi szolgálattevő a felelős. 

II. sz. váltókörzet térvilágítás kapcsolója a II. számú váltókezelői szolgálati helyen van. 

Kezeléséért a váltókezelő a felelős. 

           A világításnál, üzemeltetésnél figyelembe kell venni a világítási naptárban foglaltakat. 

 

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása  
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1.9.1 Szolgálati hely típusa  

 

Egyéb állomás 

 

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

 

Nógrádszakál állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utas tájékoztatási 

kötelezettség, érdeklődés esetén élőszóval. 

Az állomáson sem vizuális sem élőszavas utas tájékoztató nem áll rendelkezésre. 

A vonatkésésekről a vonalirányító értesíti az állomás forgalmi szolgálattevőjét. 

Az állomáson az érkező, induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó menetrend 

változásra figyelmeztető felhívás és az utasjogi rendeletben meghatározott 

személyszállítási hirdetmények vannak kihelyezve a váróteremben. 

Nógrádszakál állomás forgalmi szolgálattevője a tudomására jutott személyvonati 

késésekről köteles Ráróspuszta megállóhely sorompókezelőjét tájékoztatni. 

 

1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik 

szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, 

szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést 

megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc 

értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.  

 

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. 

 

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet 

ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.  

 

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható 

következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. 

személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, 

személypénztárost) haladéktalanul értesíteni. 

 

1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 

hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, 

módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.  

 

A MÁV-START hirdetményeit (utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási 

hirdetmények,) kihelyezése és pótlása, valamint aktualizálása a MÁV-START Zrt. 

feladata. 

 

Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése és kihelyezése, a Menetrendváltozásra 

figyelmeztető felhívás és az Állomási rend, a váróterem nyitvatartási rendjének 

kihelyezése illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetmények 

eltávolítása az állomásfőnök, illetve az állomásfőnök által megbízott személy feladata. 

 

Rárós megállóhelyen: - Érkező-induló vonatok jegyzéke, - Menetrend változásra 

figyelmeztető felhívás, - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási 

hirdetmények. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése. A sorompókezelő 

Ráróspuszta megállóhelyen köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetmények (Érkező-
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induló vonatok jegyzéke, Állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, 

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, stb.) meglétét és épségét. Az esetleges 

hiányosságokról szóbeli, vagy eseménykönyvi jelentéssel köteles tájékoztatni az 

állomásfőnököt, valamint pótolni a hiányosságot az állomásra rendszeresített másolati 

példányokból. 

 

1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.  

 

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök vagy az általa megbízott 

személy feladata.  

A váróteremben kihelyezett hirdetmények hiánya esetén a forgalmi szolgálattevő 

jelentést tesz az Állomásfőnöknek, aki intézkedik a hiányzó hirdetmények pótlásáról. 

Őrhalom, Hugyag, Ludányhalászi, Litke megállóhelyeken csak utastájékoztató táblák 

vannak kihelyezve. Az átadott hirdetmények kihelyezését, módosítását, pótlását, 

ellenőrzését, a lejárt hirdetmények eltávolítását a vonalgondozó végzi. A 

vonalgondozónak a vonalbejárás során hetente egyszer ellenőriznie kell az 

utastájékoztató tábla meglétét és előírt tartalmát, valamint a menetrend változásra 

figyelmeztető felhívást. A hiányosságokról jelentést tesz a balassagyarmati PFT 

vezetőjének. 

 

 

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

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

Parancskönyv tárolási helye.  

 

A hatályos utasítások szerinti rendelet gyűjtemény, forgalmi csomóponti szabályozások  

elektronikus formában megtalálhatóak a pályavasúti Intranet portálon, a  

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx elérési útvonalon. 

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:  

           Nógrádszakál Állomás Végrehajtási Utasítás 

A 3.4.1. Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” és „3.4.2. A forgalmi 

irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, 

nyilvántartások” felirattal ellátott dossziéban vannak elhelyezve.  

A munkavállalók parancskönyve a forgalmi irodában, Ráróspuszta megállóhelyen az 

őrhelyen van elhelyezve. 

 

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. 

 
 

 

 

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx
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Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény  

megnevezése címe telefonszáma 

Üzemorvos Dunakeszi Állomás sétány 19 06- 27/392-

079 

Ügyeletes orvos 3170 Szécsény, Rákóczi út 

113. 

06-32/370-

432 

Körzeti orvosok Dr. Járosi János Ludányhalászi 

  

 06-32-456-

002    

 

Kórház Dr. Kenessey Albert Kórház – 

Rendelőintézet 

Balassagyarmat, Rákóczi u. 

125-127 

 

Szent Lázár Megyei Kórház 

3100. Salgótarján, Füleki út 

54-56. 

 

06-35/505- 

   000 

 

 

 

06-32/522-

000 

 

 

A mentőláda, a véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási 

helye: forgalmi irodai asztal. Ráróspuszta megállóhelyen a sorompókezelői őrhelyen 

van elhelyezve. 

 

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

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

tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, 

telefonszáma. 

 

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb 

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások  

megnevezése címe telefonszáma 

    Rendőrkapitányság 

 

3170 Szécsény, Rákóczi út 66. 

Körzeti megbízott: Ludányhalászi 

06- 32/372-255 

06 32 /456-108 

Mentőállomás Szécsény 

Mentőállomás Balassagyarmat  

3170 Szécsény, Rákóczi u. 113 

2660 Balassagyarmat Szontágh P. u. 2/a 

06-32/370-044 

06-35/301-044 

Tűzoltóság 

 

Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs 

Szécsény, Mártírok út 2, 3170 

    

Balassagyarmat Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 

2660 Balassagyarmat Baltik Frigyes út 1.

    

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 

2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 

1.   Tel: 06-35/300-055 

 

 

70/390 0444 

 

 

35/500-730    

 

 

 

35/300-055 
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Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

3187, Nógrádszakál, Madách út 18 06/32-455-171. 

  

Katasztrófa védelem 

Szécsény Járás Védelmi 

Bizottság 

Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 

 

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 

32/573-020/102 

 

06-32/521-030 

 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása  

 

Az állomáson dohányzásra kijelölt hely az ivókút mellett, a II. őrhelynél a WC mellett 

van kijelölve. 

Ráróspusztán az sorompókezelői őrhely mögötti tér. 

 

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások 

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.  

 

Az állomás technológiájához szükséges létszám: 

1 fő forgalmi szolgálattevő 

1 fő váltókezelő  

Ráróspuszta megállóhelyen egy fő sorompókezelő. 

 

A technológia ellátásához minimálisan szükséges létszám: 

1 fő Forgalmi szolgálattevő, 

1 fő váltókezelő 

Ráróspuszta megállóhelyen egy fő sorompókezelő. 

 

 

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása  

 

Valamennyi munkavállaló szolgálatba lépés előtt köteles szolgálatképes állapotban, 

tiszta, szabályszerű egyen, vagy munkaruhában jelentkezni az alábbiak szerint: 

A forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő is: az állomásfőnöknél, ha az állomásfőnök 

nincs szolgálatban, vagy nem tartózkodik a szolgálati helyen, a szolgálatban lévő 

forgalmi szolgálattevőnél.  

A forgalmi szolgálattevőnél jelentkezik szolgálatra Ráróspuszta megállóhely 

sorompókezelője telefonon. A feljelentkezéskor, valamint szükség esetén szolgálat 

közben is a forgalmi szolgálattevő a sorompókezelő szolgálatképes állapotáról köteles 

meggyőződni. 

A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a forgalmi 

irodában található Jelentkezési könyvbe köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás 

időpontját beírni, azt aláírni. Ráróspuszta megállóhelyen az őrhelyen van elhelyezve. 

 


