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ÁVU Okány Állomás 2021.12.12. 

1. Általános el�írások 

1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, 
vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerint 
felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemel�
biztosítóberendezés típusa. 

Állomás fekvése: 

Okány állomás: a 87+06 számú szelvény és a 77+50 számú szelvények között a Kötegyán – 
Vészt� – Püspökladány (128 sz.) egyvágányú, normál nyomköz�, villamos fels�vezetékkel ki 
nem épített, mellékvonalon Kötegyán – Vészt� állomások között elhelyezked� közép állomás.  

Szomszédos állomások: 

128 sz. vonalon:  Kötegyán állomás 

    Vészt� állomás 

Nyíltvonali szolgálati helyek: 

Nyíltvonali szolgálati helyek Okány és Kötegyán állomások között: 
− Sarkadkeresztúr megállóhely a 186 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra 

berendezett nyíltvonali szolgálati hely. 
− Méhkerék megállóhely a 252 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra 

berendezett nyíltvonali szolgálati hely. 

Nyíltvonali szolgálati helyek Okány és Vészt� állomások között nincs. 

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig: 

A 128 sz. vonalon Okány (83+00) - Vészt� (0+00) állomások között. 

A 128 sz. vonalon Vészt� – Okány állomások között, a legnagyobb esés/emelkedés 3‰. 

A 128 sz. vonalon Okány (83+00) – Kötegyán (278+00) állomások között. 

Szelvényszám (-tól) Szelvényszám (-ig) Emelkedés (‰) Esés (‰) 
128+77 132+77 5,0  
134+77 138+97  5,0 

Okány állomás mindkét irányból váltózárkulcs elzáró berendezéssel felszerelt nem biztosított 
szolgálati hely. A berendezés kezelését az érvényes Kezelési Szabályzat tartalmazza.  
A berendezés kezelési körzete, Okány állomás területe. 

1.2. Az állomás területén m�köd� egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és 
küls� vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. 

Az állomás területén egyéb szakág nem m�ködik, illetve vállalkozó vasúti társaságok és küls�
vasúti társaságok sem.  
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ÁVU Okány Állomás 2021.12.12. 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 

Forgalmi jelleg�: 

Felvételi épületben:  
− Forgalmi iroda.  
− Váróterem. 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, 
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 

Okány - Kötegyán állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenet és utolérést 
kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs. 

Okány – Vészt� állomások között állomástávolságú. követési rend. Ellenmenet és utolérést 
kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs. 
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ÁVU Okány Állomás 2019.12.15. 

A Fejrovatos el�jegyzési napló vezetésekor a vágányok számát bet�vel kell el�jegyezni, 
viszont a szolgálatátadási szövegben és egyéb esetekben római számmal.  

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 
stb.) burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 

Vágány-
szám 

Hossz Szelvényszám 
Sínkorona feletti 

magasság 
Szélesség 
(méter) 

Burkolat 

I.-II. 90 m 83+33-82+43 Sk00 1,1m Vb-alj + salak 
II.-III. 111m 83+88-82+77 Sk00 1,1m Vb-alj + salak 

Az utasperonok megközelítése szintben, az átjárókon keresztül történik. 

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

1.6.1. Helyhezkötött jelz�k felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztet�
jelek felsorolása. Törpe tolatásjelz�k felsorolása a hozzá tartozó váltók 
számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható 
jelz�k, jelz�eszközök felsorolása darabszám szerint. 

Állomási helyhez kötött jelz�k: 

Kezd�pont fel�l 
A jelz� helye A jelz�

Szolgálati hely 
(állomás, nyílt pálya)

Szelvényszám
Jele, 

száma

Karok, 
fények 
száma 

Rendeltetése 

Okány 87+06 A 1 Nem biztosított alak bejárati 

Okány - Kötegyán 94+22 AEj 1 
Nem biztosított alak bejárati 

jelz� el�jelz�je 
Okány 84+93 K 2 Útsorompó fény fedez� jelz�

Végpont fel�l 
A jelz� helye A jelz�

Szolgálati hely 
(állomás, nyílt pálya)

Szelvényszám
Jele, 

száma

Karok, 
fények 
száma 

Rendeltetése 

Okány 77+50 B 1 Nem biztosított alak bejárati 

Okány - Vészt� 70+40 BEj 1 
Nem biztosított alak bejárati 

jelz� el�jelz�je 



11 

ÁVU Okány Állomás 2021.12.12. 

Valamennyi állomási helyhez kötött jelz� felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon 
van. 

Állomási egyéb jelz�k, figyelmeztet� jelek: 

Megnevezés 
Szelvény-

szám 
Helye 

Tolatási határjelz� 86+56 „A” bejárati jelz�t�l az állomás felé  

Tolatási határjelz� 78+00 „B” bejárati jelz�t�l az állomás felé 

�rszelvénybe nyúló létesítményre 
figyelmeztet� jel 

82+48 - 
82+82 

raktár tet�zete, oldalrakodó 

Vágányzáró-jelz� 84+56 az I. sz. csonkavágány végén 

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelz�eszközök: 

A forgalmi iroda:  
• 1 db nappali vonatindító jelz�eszköz 
• 1 db fehér fény� kézi jelz�lámpa, amelynek fehér fénye zöld szín�re változtatható 
• 1 db „Szabad az elhaladás” jelzés adására szolgáló jelz�tárcsa 
• 1 db piros fény� jelz�lámpa (KRESZ lámpa) 
• 1db piros szín� jelz�tárcsa (közúti „Megállj„ jelzés adásához) 

Az áruraktárban:  
• 2 db kit�zhet� Megállj jelz�, 
• 2 db kit�zhet� Megállj jelz� el�jelz�je. 
• 1 db vállmagasságú KRESZ állvány 

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha 
van váltójelz�, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h 
sebességnél nagyobb sebesség� váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon 
alkalmazható sebesség meghatározása.  

Váltó 
száma

Szelvény-
száma 

Biztosítás módja Állítási módja
Váltójelz�

típusa
Váltóf�t�

berendezés

1 80+86 
lezárható, 

nem biztosított 
helyszíni ábralemezes

nincs 

2 84+56 
lezárható, 

nem biztosított 
helyszíni ábralemezes

nincs 

3 81+23 
lezárható, 

nem biztosított 
helyszíni ábralemezes

nincs 

4 84+08 
lezárható, 

nem biztosított 
helyszíni ábralemezes

nincs 

6 83+46 
lezárható, 

nem biztosított 
helyszíni ábralemezes nincs 
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ÁVU Okány Állomás 2021.12.12. 

Minden váltójelz� fényvisszaver�s kialakítású. 

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

Védelmi berendezések: 

Jele 
Szelvény-

szám 
Szerkezeti 

függés 
Megjegyzés 

VS1/3 81+57 
helyszíni 
3 sz. váltó 

 VS 1/3 K kulcs a forgalmi irodai a berendezésben van 
elhelyezve. 

Vágányzáró szerkezetek: 

Helye Szelvényszám Vágányzáró szerkezet Megjegyzés

I 84+56 földkúp 
I vágányból kiágazó 

csonkavágány 

1.6.4. �rszelvénybe nyúló m�tárgyak felsorolása. 

Az I. vágányon �rszelvénybe nyúló tárgyak: 
− Oldalrakodó a 82+48 – 82+82 számú szelvényekben 
− Él�rakodó a 81+80 – 82+08 számú szelvényben  

1.7. Értekezési lehet�ségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszél�
kapcsolatok, vasúti távbeszél� rendszer, hangrögzít� berendezések. Az egy-egy 
távbeszél�, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszél� hívójelek, 
valamint a hangrögzít�vel kiegészített távbeszél� és rádiós kapcsolatok, szolgálati 
helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhet�ségek. 

Értekezési lehet�ségek: 
Rendelkezésre álló távbeszél� kapcsolatok: 
 Forgalmi irodában: állomásközi távbeszél�
    CB távbeszél�
    technológiai mobiltelefon 

Hangrögzít� berendezés nincs a szolgálati helyen. 

Távbeszél� hívójelek: 
Szolgálati hely megnevezése Hívójele 

Vészt� rendelkez� forgalmi szolgálattev� . – 
Okány forgalmi szolgálattev� …

Kötegyán rendelkez� forgalmi szolgálattev� - .
Sarkad forgalmi szolgálattev� . . . . -
Gyula forgalmi szolgálattev� - . .
Bicere forgalmi szolgálattev� - . . .
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ÁVU Okány Állomás 2021.12.12. 

Szolgálati hely 
Vasút-
üzemi 

Mobil 
telefon 

Elektronikus elérhet�ségek

Forgalmi Csomóponti 
F�nökségvezet�- 
Békéscsaba 

06/31-10 
06-1/516-

3110    

+36-20-383-
7853 

meszesan.laszlo@mav.hu

Vészt� állomásf�nök 06-30-10
+36-30-565-

6289 
fekete.imre@mav.hu 

Forgalmi üzemmérnök-
Békéscsaba 

06/31-02 
06-1/516-
3102 

+36-30-241-
2993 

manczur.zoltan@mav.hu 

Vezényl�tiszt 06-30-32
+36-30-565-

6290 
csullog.mihaly@mav.hu 

    

Személyszállítási 
technológus szakel�adó I 

+36-30-397-
4354 

keri.julianna@mav-start.hu

Pénztár ellen�r Vészt� 06/30-18   

Kocsivizsgálók Vészt� 06/30-39   

Blokkmesteri szakasz 
Vészt�

06/30-49   

Forgalmi vonalirányító, 
Szeged 

06-86-61
+36-30-565-

6349 
uksg.600@mav.hu 

Területi f�üzemirányító, 
Szeged 

06-13-33
+36-30-565-

6349 
uksgfoir@mav.hu 

Biztosítóberendezési 
diszpécser, Szeged 

06-12-70 
06-12-71 
06-12-72

+36-30-456-
1296 

szeged.bdiszp@mav.hu 

Pályavasúti diszpécser, 
Szeged 

06-11-60
+36-30-565-

6553 
sg.pldiszp@mav.hu 

Távközl� diszpécser, 
Budapest 

01-61-00  bp.tdiszp@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 

FOR Funkcionális 
Felügyelet, Szeged 

06-13-55
+36-30-941-

1840 
szeged.tszf@mav.hu 
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ÁVU Okány Állomás 2021.12.12. 

Szolgálati hely 
Vasút-
üzemi 

Mobil 
telefon 

Elektronikus elérhet�ségek

Call Center 01-48-78
+36-30-504-

4878 

Békéscsaba rendelkez�
forgalmi szolgálattev�

06-33-13
+36-30-565-

5712 
bekescsaba.rfszt@mav.hu

Békéscsaba küls� forgalmi 
szolgálattev�

06-33-30  bekescsaba.kfszt@mav.hu

Bicere forgalmi 
szolgálattev�

06-34-90
+36-30-507-

5809 
bicere.rfszt@mav.hu 

Gyula forgalmi 
szolgálattev�

06-34-08
+36-30-565-

5847 
gyula.rfszt@mav.hu 

Sarkad forgalmi 
szolgálattev�

06-34-01
+36-30-467-

8456 
sarkad.rfszt@mav.hu 

Kötegyán forgalmi 
szolgálattev�

06-34-02
+36-30-565-

5848 
kotegyan.rfszt@mav.hu 

Okány forgalmi 
szolgálattev�

06-30-31 
06-30-33

+36-30-467-
8616 

okany.rfszt@mav.hu 

Vészt� rendelkez�
forgalmi szolgálattev�

06-30-13
+36-30-715-

2228 
veszto.rfszt@mav.hu 

II.sz. váltókezel�i �rhely 
Vészt�

- 
+36-30-493-

3637 
- 

Szeghalom rendelkez�
forgalmi szolgálattev�

06-30-57 +36-30-565-
5850 

szeghalom.rfszt@mav.hu

Körösladány forgalmi 
szolgálattev�

06-38-05 +36-30-467-
8420 

korosladany.rfszt@mav.hu

Dévaványa forgalmi 
szolgálattev�

06-38-17 +36-30-467-
8412 

devavanya.rfszt@mav.hu

Füzesgyarmat forgalmi 
szolgálattev�

06-30-41
+36-30-565-

5851 
fuzesgyarmat.rfszt@mav.h

u 

Biharnagybajom forgalmi 
szolgálattev�

06-38-09
+36-30-722-

0378 
biharnagybajom.rfszt@ma

v.hu 

technológiai célú Mobiltelefonok 
Szolgálati hely Telefonszám 

Vészt� forgalmi iroda +36-30-715-2228 
Vészt� I.sz. váltókezel�i �rhely  +36-30-492-1653 
Vészt� II.sz. váltókezel�i �rhely  +36-30-493-3637 

Okány forgalmi iroda +36-30-467-8616 
Kötegyán rendelkez� forgalmi szolgálattev� +36/30/565-5848 

Kötegyán II.sz. váltókezel� +36/30/500-8050 
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ÁVU Okány Állomás 2021.12.12. 

A technológiai célú mobiltelefon csak szolgálati érdekb�l, és szolgálati célra használható, 
magánbeszélgetések céljára használni tilos 

1.8. A villamos fels�vezetéki rendszerhez kapcsolódó el�írások, állomási kapcsolókert, 
kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földel� rudak tárolási helye és 
darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. 

Állomás térvilágítási körzetei: 

Kezd�pont fel�li körzet: 
  - útátjáró, 2 számú váltó, 
  - rakodó. 

Felvételi épület körzete: 
  - váróterem, 
  - bejárat feletti, 
  - kandeláber I., 
  - kandeláber II.  

Végpont fel�li körzet: 
  - l számú váltó, 
  - el�rakodó, 
  - raktári oszlop, 
  - WC el�tti oszlop. 

Utas WC 

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi el�írások meghatározása. 

1.9.1. Szolgálati hely típusa. 

Okány állomás: egyéb állomás. 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. 

Az állomáson verbális (hallható) és vizuális (látható) utastájékoztató berendezés nincs. A 
közvetlen módon történ� él�szavas utastájékoztatást, utastájékoztató berendezés felhasználása 
nélkül a forgalmi szolgálattev� végzi. A késésekr�l, rendkívüli eseményekr�l a forgalmi 
szolgálattev� az informatikai rendszerb�l és a forgalmi vonalirányítótól értesül. 

1.9.4.Az állomási utasperonok megközelítési id�normatívája perc értéke. A 
szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési id�normájának 
figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-
indulásához képest milyen id�pontban kell elvégezni. 

Az állomási peronok megközelítési id�normatívája egységesen 3 perc. 

Az állomáson hangos utas tájékoztató berendezés nincs. 
A magas színvonalon történ� utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan 
be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi 
utastájékoztatási tevékenység pályam�ködtetési szerz�dés szerinti végrehajtásáról” cím�
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mindenkor hatályos utasításban foglaltakat, és a HHFSZ 6.sz. mellékletét. Utastájékoztatás a 
128 vonalra történik. 

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havaria 
csoport m�ködésére” 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 közelíthet� meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a 
kés�bb érkez� vonatról az érkezést megel�z�en mikor szabad hangos 
utastájékoztatást adni. 

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a kés�bb érkez�
vonatról közvetlenül az érkezést megel�z�en figyelembe véve az „állomási utas peronok 
megközelítési id�normatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az el�bb 
érkez� 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 szolgálattev� az áthaladó vonatok el�tt utasvédelmi közleményekkel köteles az 
utasok figyelmét felhívni a vonat közlekedésre. Az utasvédelmi közlemények adása közvetlen 
él�szóban történik. 

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási 
tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó el�írások. 

Az Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási 
tevékenység pályam�ködtetési szerz�dés szerinti végrehajtásáról” cím� mindenkor hatályos 
utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, illetve a vezet� jegyvizsgálókat tájékoztatni. 

A forgalmi szolgálattev� a FOR00 alrendszerb�l lekérdezéssel köteles megállapítani a késés 
mértékét. Annak használhatatlansága esetén a körzetileg illetékes FOR terminállal rendelkez�
állomás, illetve a forgalmi vonalirányító közrem�ködésével köteles a késési információt 
megszerezni. A forgalmi szolgálattev� köteles érdekl�dni annak érdekében, hogy az 
utastájékoztatás aktualizált információk alapján történjen. 
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi 
szolgálattev�t, aki köteles el�jegyezni a Fejrovatos el�jegyzési napló, következ� sorába a 
kopott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékér�l, 
okáról, illetve az alternatív utazási lehet�ségekr�l.  

A földi utastájékoztatás érdekében helyb�l induló vonat esetében, átmen� vonatnál a vonat 
érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkez� irányú vonatra 
várakozás esetén a forgalmi szolgálattev� a személyszállító vonat, vezet� jegyvizsgálója 
részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendt�l eltér� egyéb rendelkezést a vonat 
mellett él�szóval 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:  
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Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:  

Statikus hirdetmény 
megnevezése elkészítésért felel�s szervezet 

- Érkez� - Induló vonatok jegyzéke Forgalmi Csomóponti F�nökség 
- Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás Forgalmi Csomóponti F�nökség 
- Utas jogi rendeletben meghatározott 

személyszállítási hirdetmények 
MÁV-START Zrt. 

- Állomási rend Forgalmi Csomóponti F�nökség 
- Váróterem nyitva tartás Forgalmi Csomóponti F�nökség 

Statikus utastájékoztató hirdetmények átadása: 

Az Érkez� – induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai 
szakel�adójának a feladata. Nyomtatva és elektronikus formában az állomásnak, illetve az 
állomásf�nöknek elektronikus formában megküldi, az állomásf�nök pedig intézkedik azok 
kihelyezésr�l. 

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által 
elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi. Az FCSF forgalmi technológiai 
szakel�adója a Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás -t elkészíti és nyomtatva és 
elektronikus formában az állomásnak, illetve az állomásf�nöknek elektronikus formában 
megküldi, az állomásf�nök pedig intézkedik azok kihelyezésr�l, és érvényesség lejárta utáni 
eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattev� részére.  

A Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás hirdetményt a szolgálatban lév� forgalmi 
szolgálattev� köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi id� kezdetére, 
a szolgálatmegszakítás megkezdése el�tt közvetlenül az Érkez�-induló vonatok jegyzékének 
jobb oldalán. 

Az állomáson az utasjogi hirdetmények ellen�rzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó vasúti 
társaság. feladata. Az Érkez�-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltozásra 
figyelmeztet� felhívás hirdetménynek, ellen�rzése az FCSF és a Vállalkozó vasúti társaság 
feladata. A módosításáról és pótlásáról az FCSF köteles gondoskodni.  

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellen�rzésére vonatkozó el�írások. 

Az állomáson az utasjogi hirdetmények ellen�rzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó vasúti 
társaság. feladata. Az Érkez�-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltozásra 
figyelmeztet� felhívás hirdetménynek, ellen�rzése az FCSF és a Vállalkozó vasúti társaság 
feladata. A módosításáról és pótlásáról az FCSF köteles gondoskodni.  

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellen�rzése: 

- forgalmi szolgálattev� szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal, 

- ellen�rzésre kötelezettek az ellen�rzése alkalmával. 

A forgalmi szolgálattev� az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az 
állomásf�nök részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról. 

A megállóhelyi táblák ellen�rzésére és el�forduló hiányosságokra az eljárás a MÁV-START 
Zrt Megállapodás szerint történik. 
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1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges 
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhet�sége. A 
Parancskönyv tárolási helye. 

Parancskönyv a forgalmi irodai asztalon van elhelyezve. 

Az érvényes utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, 
szabályozások, valamint a kifüggesztend� hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában 
találhatók. 
Az utasításgy�jteményben 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 
• T�zvédelmi iratgy�jt� az OTSZ el�írásai szerint 

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus 
formában, a pályahálózat m�ködtet� által fenntartott portálon találhatóak, 
(https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalmi irodai gy�jtemények 
dokumentumai), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattev� felhasználói fiókjában, az 
Asztalon 3 db parancsikon van. Ezek a központi, területi, helyi dokumentumok parancsikon 
formájában megtalálhatók. 

1.11. Els�segélynyújtásnál figyelembe vehet� 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. Els�segélynyújtásra 
kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter 
tárolási helye. 

Tárolási helyek: 
• I. sz. MSZ Els�segély-felszerelés tárolási helye a forgalmi irodában lév� irattárban 

lév� szekrényben, 
• alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, a forgalmi szolgálattev� asztala mellett 

elhelyezett polcon, az Alkoholos állapot ellen�rzési napló, és az ittasság vizsgálati 
jegyz�könyvvel együtt. Alkohol teszter az állomásf�nöknél található. A véralkohol-
vizsgálati doboz Vészt� állomás forgalmi irodájában található. 

  
Els�segélynyújtásra kiképzett munkavállaló az MVSZ Helyi Függelékében meghatározottak 
szerint. 

Elérhet�ségek: 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 
megnevezése címe telefonszáma

Foglalkozás-egészségügyi 
orvos 

5600 Békéscsaba Boros út.34 06-(66)327-448 

Körzeti orvos Dr. Borda Béla Rendel�: 5534 Okány Kossuth utca 25 06-(66)488-753 
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Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 
megnevezése címe telefonszáma

Lakás:5534 Okány Vasút utca 11 06-(66)488-123 

Kórház 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 
06/66/526-526 
06/66/463-763 

Egészségügyi intézmény Békéscsaba, Wlassics sétány u.4. 06-66/321-820 

Alapellátási ügyeleti szám - 06-70/370-3104 

1.12. Rend�rség, ment�k, t�zoltóság, katasztrófavédelem, polgár�rség, vasút�rök, 
önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lév� és vasúti 
tevékenységet végz� vállalkozó vasúti társaságok és küls� vállalkozások címe, 
telefonszáma. 

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lév� vasúti és egyéb 
vállalkozó tevékenységet végz� társaságok, vállalkozások 

megnevezése címe telefonszáma
Központi segélyhívószám - 112 

Városi Rend�rkapitányság 5520 Szeghalom, Kossuth tér 1. 
Segélyhívó:107 
06/66/371-555 

Országos Ment�szolgálat 
Ment�állomása 

5520 Szeghalom, Fáy A. u. 1. 
Baleset 
bejelentés:104 
06/66/371-004 

T�zoltóság 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2/8. 
T�zjelz�:105 
06/66/371-962 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Békés Megyei Polgári Védelmi 
Kirendeltség 

5520 Szeghalom, Szabadság tér 
4/8. 

06/66/371-641 

Polgár�rség - - 

Polgármesteri Hivatal 5534 Okány Kossuth u. 16 
06/66/488-100 
06/66/488-170 

Vadásztársaság 
Székely Sándor f�vadász 

 06/30/738-2969 

Biztonsági F�igazgatóság, 
Területi Vasútbiztonság, 
Vasút�rök 

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

Mobiljár�r 06-30/922-6534 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

Az állomás területén a dohányzásra kijelölt hely: az utas wc épületének község fel�li oldala 
mögötti területen van.  


