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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. 

 

Salgótarján külső állomás a 81 sz. Hatvan – Somoskőújfalu oh egyvágányú, nem villamosított  

fővonalon, az 1238+80 sz. és az 1256+00 sz. szelvények által határolt területen fekszik,  

rendelkező és vonat indító állomás. 

 

Somoskőújfalu felé Salgótarján Megállóhelyig párhuzamos két egyvágányú pálya van. 

Az „A” vágány Somoskőújfalu oh míg a „B” vágány  a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. sajátcélú 

pályahálózatának összekötő vágányaként folytatódik. 

 

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvényszámai 

 

Szomszédos állomások: 

81. sz vonalon:       - Zagyvapálfalva állomás az 1221 sz szelvényben 

                               - Somoskőújfalu állomás az 1330 sz szelvényben 

 

Nyíltvonali szolgálati helyek: 

 

Salgótarján külső és Zagyvapálfalva állomások között nincs nyíltvonali szolgálati hely. 

 

Salgótarján külső és Somoskőújfalu állomások között: 

- Salgótarján megállóhely az 1267 sz szelvényben  

 

 

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig 

 

 

81. sz. vonalon Salgótarján külső- Zagyvapálfalva állomások között 

 

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

1224 1230  7,0 ‰ 

1230 1234  5,0 ‰ 

1234 1240  6,3 ‰ 

1240 1242  6,1 ‰ 
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81. sz. vonalon Salgótarján külső - Somoskőújfalu állomások között 

 

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

1253 1268 7,9 ‰  

1268 1270  8,0 ‰ 

1270 1272  6,8 ‰  

1272 1274 10,4 ‰  

1274 1281 13,5 ‰  

1281 1285 7,7  ‰  

1285 1289  8,6  ‰  

1289 1292 16,0 ‰  

1292 1294  16,8 ‰  

1294 1297 16,0 ‰  

1297 1301 15,0 ‰  

1301 1303 17,0 ‰  

1303 1310 16,0 ‰  

1310 1312 15,1‰  

1312 1315 16,9 ‰  

1315 1323 16,0 ‰  

1323 1327 15,0 ‰  

 

 

Salgótarján külső állomáson INTEGRA DOMINO 55 típusú váltó és vágányfoglaltságot 

ellenőrző biztosító berendezés van. 

 

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és 

külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. 

 

A kereskedelmi telep líra vágányából a 200. számú váltóval ágazik ki Területi 

Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely vágányai (18-23-ig). 

A Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely Salgótarjáni 

jelentkezési helyen a salgótarjáni mozdonyszemélyzet öltözői és jelentkezési helye van. 

Címe: 3100 Salgótarján, Vasút út 2. 

Telefon és fax: 02-27-80, 27-81, postai: 06-1-512-2780. 

A Pályafenntartási Főnökség Budapest- Észak Pályafenntartási Szakasz Salgótarján építési és 

fenntartási anyagának forgalmazására külön vágányzat nincs. Fenntartási anyagot és a 

visszanyert anyagot a 12 sz. vágányból a 33. sz. váltóval kiágazó, a vasúti jármű mérleg utáni 
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vágányszakaszon az un. „Mérlegcsonka” vágánya melletti területet, illetve az IPC-SVG Rt. 

sajátcélú pályahálózat vontató vágányán a Tj 2 és a 2/1 váltó közötti területet használja. 

Címe: 3100 Salgótarján, Nagy Sándor út 4. 

Telefon vasúti: 02-27-41, 02-27-84,  postai:06-1-512-2741               

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz. 

 

Biztosítóberendezési Főnökség Budapest Kelet Biztosítóberendezési Szakasz Salgótarján 

külön vágányzattal és állomási rakodóterülettel nem rendelkezik. 

Címe: 3100 Salgótarján, Nagy Sándor út 1. 

Telefon vasúti: 02-27-98, 02-27-95 27-56,  postai:06-1-512-27-98 

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz. 

 

Távközlési Főnökség Budapest Távközlési Szakasz Salgótarján külön vágányzattal és 

állomási rakodóterülettel nem rendelkezik. 

Címe: 3100 Salgótarján, Állomás út 5. 

Telefon vasúti: 02-27-00, 02-27-99,  postai:06-1-512-27-00 

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz. 

 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 

 

Forgalmi jellegű: 

Felvételi épületben: 

- forgalmi iroda 

- állomásfőnöki iroda 

- forgalmi koordinátori iroda 

 

Kereskedelmi jellegű: 

Felvételi épületben: 

- MÁV  START Zrt Személyszállítási és Szolgáltatási Központ Budapest Keleti Hatvan 

kirendeltség  által használt irodák és jegypénztár 

- váróterem 

 

Egyéb jellegű: 

Felvételi épületben: 

- biztosító berendezéshez tartozó jelfogó és készenléti helyiség 

- B+N állomási takarítók által használt helyiség 

- telefonközpont  és a Távközlési Főnökség által használt helyiségek 

- Városi Rendőrkapitányság részéről  körzeti megbízott által használt helyiség 

Szociális épületben: 
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- szakszervezeti helyiség 

Raktár épület:  

- használaton kívül 

 

 

Mérlegház: 

-  jelenleg nem üzemel.  

 

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

állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.  

 

Viszonylat Közlekedési rend Ellenmenet és 

utolérést kizáró 

berendezés 

Jelfeladás 

Zagyvapálfalva- 

Salgótarján külső 
állomástávolságú van van 

Salgótarján külső- 

Somoskőújfalu 
állomástávolságú nincs van 

 

 

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. 

 



Vágány 
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TAF-TSI 

azonosító 

Vágány 

besorolása 
Hozzáférés Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 fővágány 962  2,5  - 10 19 55-1187-01-1 F nyílt  

2 
vonatfogadó / 

indító fővágány 
947  

2,5 
 75Hz 8 23 55-11874-01-2 D 

nyílt 
 

03 
vonatfogadó / 

indító fővágány 
747  

2,5 
 75Hz 6 23 55-11874-01-3 D 

nyílt 
 

04 
vonatfogadó / 

indító fővágány 
807  

2,5 
 75Hz 12 17 55-11874-01-4 D 

nyílt 
 

05 
vonatfogadó / 

indító fővágány 
746  

2,5 
 75Hz 16 17 55-11874-01-5 E 

nyílt 
 

06 
vonatfogadó / 

indító fővágány 
670  

2,5 
 75Hz 18 15 55-11874-01-6 E 

nyílt 
 

07 fővágány 467  2,5  - 24 27 55-11874-01-7 E nyílt  

08 fővágány 468  2,5  - 24 27 55-11874-01-8 F nyílt  

09 
mellék vágány 

375  
2,5 

 - 28 29 55-11874-01-9 F 
nyílt forgalomból 

kizárva 

10 
mellék vágány 

376  
2,5 

 - 28 29 55-11874-01-10 F 
nyílt forgalomból 

kizárva 

11 
mellék vágány 

397  
2,5 

 - 26 31 55-11874-01-11 F 
nyílt forgalomból 

kizárva 

12 
mellék vágány 

378  
2,5 

 - 26 33 55-11874-01-12 F 
nyílt forgalomból 

kizárva 

18 
mellék vágány 

168  
2,5 

 - 
földkúp 

204 55-11874-01-18 - 
nyílt forgalomból 

kizárva 

19 
mellék vágány 

153  
2,5 

 - 
földkúp 

202 55-11874-01-19 - 
nyílt forgalomból 

kizárva 

20 mellék vágány 197  2,5  - földkúp 201 55-11874-01-20 - nyílt forgalomból 
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kizárva 

21 
mellék vágány 

138  
2,5 

 - 
földkúp 

201 55-11874-01-21 - 
nyílt forgalomból 

kizárva 

22 
mellék vágány 

130  
2,5 

 - 
földkúp 

205 55-11874-01-22 - 
nyílt forgalomból 

kizárva 

23 
mellék vágány 

130  
2,5 

 - földkúp 205 55-11874-01-22 - 
nyílt forgalomból 

kizárva 

Helyi vágány 

vonatfogadó 

1626  

7,9 

 75Hz 3a D jelző 
55-11874-01-

Helyi 
 

nyílt Acélgyári scvp  
ágazik ki 
1270+33 

szelvénytől 

Laufer 
csonka 

mellék vágány 
125  

2,5 
 - földkúp 12/1 

55-11874-01-
Laufer csonka 

- 
nyílt forgalomból 

kizárva 

Raktár I 
mellék vágány 

196  
2,5 

 - 14 
ütköző 

bak 
55-11874-01-

RAKTI 
- 

nyílt 
 

Kerti vg 
mellék vágány 

99  
2,5 

 - 14 VS4 
55-11874-01-

RAKTII 
- 

nyílt forgalomból 
kizárva 

Mérleg 
vágány 

mellék vágány 
150  

2,5 
 - 33 földkúp 

55-11874-01- 
mérleg 

- 
nyílt forgalomból 

kizárva 

R1 mellék vágány 400  2,5  - földkúp 101 55-11874-01-R1 - nyílt  

R2 
mellék vágány 

256  
2,5 

 - 
ütköző 

bak 
103 55-11874-01-R2 - 

nyílt 
 

R3 
mellék vágány 

153  
2,5 

 - 
ütköző 

bak 
103 55-11874-01-R3 - 

nyílt 
 

R4 mellék vágány 337  2,5  - 
ütköző 

bak 
104 55-11874-01-R4 - 

nyílt forgalomból 
kizárva 

József úti 
kihúzó 

mellék vágány 50  2,5  - 11/1 földkúp 
55-11874-01-

JKIHÚZÓ 
- nyílt 

50m-n túl 
forgalomból 

kizárva 

Fatelepi mellék vágány 40  2,5  - 21a földkúp 55-11874-01- - nyílt forgalomból 
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csonka 
vágány 

üb4 kizárva 

A1 
mellék vágány 

30  
2,5 

 - 
ütköző 

bak 
105b 

55-11874-01-
üb5 

- 
nyílt forgalomból 

kizárva 

A2 
mellék vágány 

60  
2,5 

 - 
ütköző 

bak 
106 

55-11874-01-
üb6 

- 
nyílt forgalomból 

kizárva 

Rendezői 
vágány 

mellék vágány 
560  

2,5 
 - 

földkúp 
12/2 

55-11874-01-
RENDEZŐ 

- 
nyílt 

 

Védő csonka 
mellék vágány 

70  
2,5 

 - 
földkúp 

20a 
55-11874-01-

üb3 
- 

nyílt 
 



01.sz. vágány: Szükség esetén személyvonatok fogadására is használható az F.2. Számú 

Forgalmi  Utasítás mindenkori szabályozása szerint. 

A 12. vágány egyenes folytatásában a 33. számú váltóval csatlakozik a mérleg csonka vágány, 

melyben 2 db 50 tonnás vágány-megszakításos 100 t. összmérő képességű iker vasúti 

járműmérleg van beépítve, mely nincs használva. 

Valamennyi vágány a kezdőpont felé (Zagyvapálfalva felé) 2,5 ‰ lejtésben fekszik. 

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor az átmenő fővágány és vonatfogadó vágányok 

számát arab számmal és vezető nullával a mellékvágányokat jelölésüknek megfelelően illetve 

elnevezésük rövidítésével (pl. R1; raktár csonka) kell előjegyezni. 

 

 

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

sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása 

(Aluljáró, felüljáró, szintbeli megközelítés esetén peronvég feljáró, peronokon keresztül 

stb.). 

 

Szolgálati 

hely 

Vágányszám Peron 

hossza 

Peron 

szélesség (m) 

Peron-

burkolat 

Sínkorona feletti 

magasság 

Salgótarján 

külső 

02-03 297m 7m térkő sk30 

Salgótarján 

Mh 

A-B 300m 10m aszfalt sk30 

 

Salgótarján külső állomáson a peront a váróteremből szintbeli kereszteződésen, az I. 

vágányon postai átjárón lehet megközelíteni. 

Salgótarján Megállóhely kiemelt, aluljáróval rendelkező szigetperonos kiképzéssel van 

kialakítva. A szigetperon a Megállóhely mindkét végén aluljárón át közelíthető meg. 

 

 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 

vonatkozó rövid leírás. 

Vázlatos helyszínrajzott az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb 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. 

 

 

Kezdőpont felől 
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A jelző helye A jelző 

 

Szolgálati hely 

(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 

irány 

oldala 

 

Szelvény 

szám 

 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 

száma 

 

Rendeltetése 

 

Salgótarján külső Jobb 1238+80        A 5 Bejárati jelző 

Zagyvapálfalva állomás felől 

Salgótarján külső Jobb 1243+08  K2 5 Kijárati jelző  02.  

Zagyvapálfalva állomás felé 

Salgótarján külső Jobb 1243+08  K3  4 Kijárati jelző  03. 

Zagyvapálfalva állomás felé 

Salgótarján külső Jobb 1243+55  K4  5 Kijárati jelző 04.  

Zagyvapálfalva állomás felé 

Salgótarján külső Jobb 1244+00  K5 5 Kijárati jelző  05.  

Zagyvapálfalva állomás felé 

Salgótarján külső Jobb 1245+07  K6 5 Kijárati jelző 06 

.Zagyvapálfalva állomás felé 

Salgótarján külső Jobb 1245+06  Kcs 4 Csoport Kijárati jelző 07-08. 

Zagyvapálfalva állomás felé 

Zagyvapálfalva Jobb 1228+00 1228  3 Fedezőjelző Zagyvapálfalva 

és Salgótarján külső között 

az állomásközt fedező 

fényjelző.  

Előjelzést ad Salgótarján 

külső A jelű bejárati 

jelzőjére. 

Salgótarján külső Jobb 1240+80 T2 2 Tolatásjelző 

Salgótarján külső Jobb 1240+80 T4 2 Tolatásjelző 

Salgótarján külső Jobb 1243+40 T6 2 Tolatásjelző 

Salgótarján külső Jobb 1238+30 TH - Tolatási határjelző 

 

 

Végpont felől 

A jelző helye A jelző 

 

Szolgálati hely 

(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 

irány 

oldala 

 

Szelvény 

szám 

 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 

száma 

 

Rendeltetése 

 

Salgótarján külső Jobb 1256+ 00  B 5 Bejárati jelző Acélárugyár 

felől 

Salgótarján külső Jobb 1256+00  C 5 Bejárati jelző Salgótarján mh 

felől 
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Salgótarján külső Jobb 1250+43  V2 5 Kijárati jelző 02. 

Somoskőújfalu állomás felé 

Salgótarján külső Jobb 1250+42  V3 5 Kijárati jelző 03. 

Somoskőújfalu felé 

Salgótarján külső Jobb 1251+55  V4 5 Kijárati jelző 04. 

Somoskőújfalu felé 

Salgótarján külső Jobb 1251+55  V5 5 Kijárati jelző 05. 

Somoskőújfalu felé 

Salgótarján külső Jobb 1251+78  V6 5 Kijárati jelző 06. 

Somoskőújfalu felé 

Salgótarján külső Jobb 1251+25 Vcs1 4 Csoport Kijárati jelző 07-08. 

Somoskőújfalu felé 

Salgótarján külső Jobb 1251+70 Vcs2 4 Csoport Kijárati jelző 11-12. 

Somoskőújfalu felé 

Salgótarján mh Jobb 1270+00 D 2 Kijárati jelző B vg SKÜ felé 

Salgótarján mh Jobb 1270+00. E 4 Kijárati jelző Somoskőújfalu 

felé 

Salgótarján mh Jobb 1270+64 F  4 Bejárati jelző Somoskőújfalu  

Salgótarján mh Jobb 1265+77 BEj 2 Előjelző előjelzést ad a „B” 

fény bejárati jelzőre. 

 

Nyílt pálya Jobb 1272+00 FEj 2 Előjelző előjelzést ad a „F”  

Bejárati jelzőre 

Somoskőújfalu felől  

Salgótarján külső Jobb 1271+70 T1 2 Tolatásjelző 

Salgótarján külső Jobb 1270+64 T3  2 Tolatásjelző 

Salgótarján külső Jobb 1253+00 T5  2 Tolatásjelző 

Salgótarján külső Jobb 1255+50 TH - Tolatási határjelző 

 

A Hívójelzés kivezérelhető:  

- kijárati jelzőnél: K2, K3, K4, K5, K6, V2, V3, V4, V5, V6, E,  

- bejárati jelzőnél: A,B,C, F 

Hívójelzés feloldása jelzés nincs felszerelve a jelzőkre. 

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása 

 

Forgalmi iroda I. sz. őrhely 

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a„Szabad 

az elhaladás” jelzés adására 

1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, 

amelynek fehérfénye zöld színűre 
1 db kitűzhető „Megállj” jelző 
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változtatható 

2 vörös fényű jelzőlámpa 1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője” 

 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa 

a„Szabad az elhaladás” jelzés adására 

1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, 

amelynek fehérfénye zöld színűre 

változtatható 

 2 db vállmagasságú állvány 1 db jelzőzászló 

2 db piros színű jelzőlámpa (közúti 

„Megállj!” jelzés adásához) 
 

1 db kitűzhető „Megállj” jelző  

1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”  

 1 db jelzőzászló  

 

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. 

 

Kezdőpont felől 

 

Váltó 

száma 

Állítás módja Biztosítási 

módja 

Váltójelző 

típusa, ha van 

Váltó-fűtő 

berendezés 

igen/nem 

2 központból villamos 

úton 

biztosított nincs nem 

4a, b központból villamos 

úton 

biztosított nincs nem 

6a, b központból villamos 

úton 

biztosított nincs nem 

8a, b központból villamos 

úton 

biztosított nincs nem 

10 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

12a, b központból villamos 

úton 

biztosított nincs nem 

12/1 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

12/2 központból villamos biztosított  nem 
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úton 

14 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

16 központból villamos 

úton 

biztosított nincs nem 

18 helyszíni állítású nem biztosított nincs nem 

20/a helyszíni állítású nem biztosított nincs nem 

20/b központból villamos 

úton 

biztosított nincs nem 

22  helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

24 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

26 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

28 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

 

 

Végpont felől 

 

 

Váltó száma Állítás módja Biztosítási 

módja 

Váltójelző 

típusa, ha van 

Váltó-fűtő 

berendezés 

igen/nem 

1a, b központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

3a, b központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

3/1 központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

5a, b központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

7 központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

7/1 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

9 központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

11 a, b központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

11/1 központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

13 a , b központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 
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15 központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

17 központból 

villamos úton 

biztosított nincs nem 

19 helyszíni állítású biztosított ábralemezes nem 

19/1 a, b,  helyszíni állítású biztosított ábralemezes nem 

21 a, b helyszíni állítású biztosított ábralemezes nem 

23 központból 

villamos úton  

biztosított  nem 

25 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

27a helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

27b központból 

villamos úton 

biztosított ábralemezes nem 

29 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

31 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

33 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

101 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

102 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

103 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

104 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

105a, b helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

106 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

200 helyszíni állítású nem biztosított ábralemezes nem 

 

Görgős csúcssín emelővel felszerelt váltók: 

           Kezdőpont felől: 2,4,6,8,10,12, 12/1 ,12/2, 14, 16,18,20,22,24,26,28, 

 

           Végpont felől:1,3,3/1,5,7,7/1,9,11,11/1,13,15,17,19,19/1,21,23,25,27,29,31,33. 

 

A kereskedelmi telep vágányaiban 101-106-ig sorszámozott váltók találhatók.  

 

A régi teherkocsi javító műhely vágányaiban fekvő váltók és Gépészeti Kirendeltség 

vágányaiban lévő váltók 200-207-ig kerültek számozásra.  

 

Váltózárral felszerelt váltók:   

-   kezdőpont felől: 10, 12/1, 22, 24, 26, 28. 

 

- végpont felől: 7/1, 19, 19/1a, 19/1 b 21a, 21b, 25, 27a, 29, 31, 33, 101, 102, 200 
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Váltózár nélküli helyszíni állítású váltók: 14, 19/2, 103, 104, 105. 

A váltójelzővel felszerelt váltók fényvisszaverős kialakításúak. 

 

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), 

vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye. 

 

Vágányzáró sorompók és kisiklasztó saruk: 

Kezdőpont felől: 

 VS 2 vágányzáró sorompó, mely a Laufer csonka vágánynál a 1242+27 sz. 

szelvényben található soros függésben van a 12/1 váltóval. Kezelése a Kezelési 

Szabályzat szerint történik. 

 VS 4 vágányzáró sorompó az 1243+66 szelvényben és a VS 6 vágányzáró sorompó és 

kisiklasztó saru 1244+08 sz. szelvényben található, mely a raktári vágányokra vezet a 

10 sz. váltóval vannak szerkezeti függésben. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint 

történik. A VS6 sz. vágányzáró sorompó után lévő raktári kerti vágány forgalomból ki 

van zárva. 

 VS 10 vágányzáró sorompó, mely a MÉH sajátcélú pályahálózatra ágazik ki a 2/1 

váltótól a 0+40 sz. szelvényben található. A váltó szerkezeti függésben van a 

vágányzáró sorompóval. A vágányzáró sorompó kulcsot a forgalmi irodában lévő 

kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő. 

 

Végpont felől: 

 VS 1 vágányzáró sorompó a 2+05 sz szelvényben van, mely a STV Wamsler 

Háztartástechnikai Rt I sajátcélú pályahálózatára vezet. A vágányzáró sorompó 

kulcsot a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő. 

 Szénker Tüzép Kft kapujában a 0+60 sz. szelvényben található KS1 kisiklasztó saru, a 

vágány forgalomból ki van zárva. A kisiklasztó saru kulcsát a forgalmi irodában lévő 

kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő. 

 

Földkúpok:  

Kezdőponttól a 04. vágányból a 12/1 váltóból kiágazó Laufer csonka vágány vége. 

A 04. vágányból a 12/2 váltótól kiágazó a rendezői mellékvágány vége. 

A 07. vágány vége mind a kezdőpont mind a végpont felől. 

Végpont felől a 11/1 váltóból kiágazó kihúzó vágány vége. 

12. vágányból a 33 kitérőből kiágazó mérleg csonka vágány vége. 

R1 vágány vége. 

Ütközőbak: 

Kezdőpont felől a raktári csonka vágány vége. 

Végpont felől R2, R3, R4vágányok vége. 
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1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 

 

            Raktári vágány mellett oldalrakodó. 

            R4 vágány mellett az oldalrakodó teljes hosszában.   

 

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő 

kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati 

helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). 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. (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)  

 

A forgalmi irodában általános célú CB és külön célú telefonhálózat van. Ezek a forgalmi 

szolgálattevő asztalán illetve a biztosítóberendezési asztalba van bekötve. 

 

Állomásközi távbeszélő:  

Salgótarján külső - Zagyvapálfalva állomás között: 

Salgótarján külső forgalmi iroda, Zagyvapálfalva állomás I. szolgálati helye, Zagyvapálfalva 

forgalmi iroda. 

 

Hívójelek:  

Salgótarján külső forgalmi iroda:  ● ▬  

 Zagyvapálfalva I. :  ●●●      

 Zagyvapálfalva forgalmi iroda:  ● ▬ ●  

 

Salgótarján külső – Somoskőújfalu állomások között:  

Salgótarján külső forgalmi iroda, I. sz őrhely, Somoskőújfalu forgalmi iroda 

Salgótarján forgalmi iroda hívójele:  ● ▬ ●.  

Salgótarján külső I. váltókezelő szolgálati hely hívójele: ●●●    

Somoskőújfalu forgalmi iroda hívójele: ▬ ▬ ▬   

 

Helyi körzetű LB. távbeszélő körzet:  

- forgalmi iroda – I.sz. váltókezelői szolgálati hely. Hj.: ●●●  

    

 

Forgalmi vonalirányítói készülék – a forgalmi vonalirányító és a vonal valamennyi 

állomásának forgalmi szolgálattevője között.  A CB távbeszélőn: 01 / 13-87 számon. 

Területi főüzemirányító elérhetősége: 01-13-33 vagy 061-511-13-33 
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GSMR elérhetőségek: 

 

Szolgálati hely 

neve 

Terminál név MÁV GSM-R 

hálózaton 

belüli 

hívószám 

(CT7) 

/GSM-R 

eszköz hív 

Diszpécser 

pultot/ 

MÁV-on belüli 

hívószám 

/MÁV üzemi 

telefon hív 

Diszpécser pultot/ 

MÁV-on kívüli 

hívószám 

(MSISDN) 

/Publikus 

hálózatból 

hívunk 

Diszpécser 

pultot/ 

Területi 

Főüzemirányító 

Kelet 

K16-FOUZIR-

01 

71848403 095 06 38 8881108 +36 38 8881108 

Budapest-

Hatvan forgalmi 

vonalirányító 

K16-HATV-01 71814203 095 06 38 8881109 +36 38 8881109 

Hálózati 

Főüzemirányító 

K16-

HAFUZIR-01 

71134503 095 06 38 8881111 +36 38 8881111 

Rendkívüli 

Helyzetek 

Irányítója 

K16-REHEIR-

01 

71233203 095 06 38 8881112 +36 38 8881112 

MÁV-Start 

Főirányító 

K16-STFOIR-

01 

71231303 095 06 38 8881113 +36 38 8881113 

MÁV-Start 

Havária Irányító 

K16-STHAV-

01 

76866903 095 06 38 8881608 +36 38 8881608 

MÁV-Start 

Kiemelt irányító 

K16-STKIIR-

01 

76866803 095 06 38 8881609 +36 38 8881609 

MÁV-Start 

PEST területi 

Főirányító 

K16-STPTFIR-

01 

72123003 095 06 38 8881208 +36 38 8881208 

MÁV-Start 

PEST területi 

Főirányító 

K16-STPTFIR-

02 

73616103 095 06 38 8881308 +36 38 8881308 

MÁV-Start 

TEHER TVDU 

területi 

Főirányító 

K16-

STTTVDU-01 

76332203 095 06 38 8881610 +36 38 8881610 

MÁV-Start 

TEHER TVTI 

területi 

Főirányító 

K16-

STTTVTI-01 

71848403 095 06 38 8881108 +36 38 8881108 

Biztosítóberend

ezés diszpécser 

- Kelet 

K16-BIZ-KEL-

01 

71814203 095 06 38 8881109 +36 38 8881109 
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Távközlési 

diszpécser 

(Horog utca) 

HOROG-

GSMKP-01 

71610050 095 06 38 8881116 +36 38 8881116 

 

 

CB. távbeszélő készülék kapcsolatok:  

 a MÁV Rt. hálózatára a CB készülékkel lehet rákapcsolódni.  

Vasútüzemi telefon üzemel: 

- Állomásfőnök: 02-27-01 

- Forgalmi koordinátor 02-27-02 

- Forgalmi iroda: 02/27-33.  

 

Közcélú telefonvonal üzemel: 

- Forgalmi iroda:  06-1-512-27-33. 

- Állomásfőnök: 06-1-512-27-01 

Fax készülék van elhelyezve: 

- Forgalmi iroda hívószáma: 02-27-27 , postai 06-1-512-27-27 

- Állomásfőnöki iroda: 02-27-30 

 

A forgalmi irodában és az állomásfőnöki irodában lévő CB  telefon számai hívhatóak a 

közcélú hálózatokról ( 06-1-512-+ a négyjegyű vasútüzemi telefonszám). 

 

A forgalmi irodában lévő szolgálati célú mobil telefon készülék hívószáma: +36-30-225-9146 

 

Utasítást adó hangszórós távbeszélő:  

- forgalmi irodából a végpont felé (T.1)  

- forgalmi irodából a kezdőpont felé (T.2)  

- forgalmi irodából az SR1és SR2 sorompó körzetbe 

- forgalmi irodából – UK körzetre 

- forgalmi irodából – UB körzetre 

- T.1körzetről – a forgalmi irodába 

- T.2körzetről – a forgalmi irodába 

- T.1, SR.1., SR.2 körzetről a forgalmi irodába  

- T.1 körzetről – T. 1. körzetre 

- T.2 körzetről – T. 2. körzetre. 

 

Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopainak helye: 

 

Utastájékoztató 

körzet 

hangszórók 

száma 

visszabeszélés 

lehetséges 

szelvényszám 
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hangoszlopai igen/nem 

 2 nem 1245+69 

 2 nem 1245+90 

 2 nem 1246+11 

 2 nem 1246+32 

 2 nem 1246+51 

 2 nem 1246+71 

 2 nem 1246+92 

 2 nem 1247+12 

Utasítást adó körzetek 

S2 körzet 2 igen 1237+33 

S3 körzet 2 igen 1240+89 

T2 körzet 2 igen 1241+76 

 2 nem 1242+16 

 2 igen 1242+52 

 2 igen 1242+91 

 2 igen 1244+86 

T1 körzet 2 nem 1247+32 

 2 igen 1247+72 

 2 nem 1248+17 

 2 igen 1248+53 

 2 nem 1248+92 

 2 igen 1249+96 

 2 nem 1250+36 

 2 igen 1250+76 

 2 nem 1251+19 

 2 igen 1251+47 

 2 igen 1251+97 

 2 igen 1252+52 

 2 igen 1252+92 

 2 nem 1253+33 

 2 igen 1253+75 

 

Az üzemirányító hangrendszer kezelése a korábban kiadott 8608/74.BAUT. Kezelési 

Szabályzat szerint történik.  

 

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs. 

 

Rádiós körzetek:  
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Salgótarján külső forgalmi irodában telepített rádió körzet van, az állomás területén használt 

csatorna frekvencia: 163,450 MHz. 

A tolató csapat részére 2 db hordozható rádiókészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában. 

 

Szolgálat kezdetekor a rádió készüléket a vonali tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől 

veszi át, szolgálat befejezésekor a forgalmi szolgálattevőnek adja át.  

 

Szigorúan tilos a rádiókészüléket a mozdonyon vagy más szolgálati helyen hagyni. 

A forgalmi szolgálattevők a rádiókészüléket, valamint a telepeknek a számát írásban 

kötelesek egymásnak átadni. A rádiókészülék meghibásodását vagy üzem közbeni 

észrevételeket a forgalmi szolgálattevőnek jelenteni kell az állomásfőnök vagy forgalmi 

koordinátor felé. 

  

 

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.  

Térvilágítási körzetek:  

 

Salgótarján külső állomás: A kültéri és a közösen használt belsőtéri világítási rendszer a 

forgalmi irodából kapcsolható. A kapcsolókat a feliratozásnak megfelelően az áru, 

vagyonvédelem, tolatási igényeknek megfelelően a forgalmi szolgálattevő kezeli.  

 

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása  

1.9.1.Szolgálati hely típusa  

Salgótarján külső egyéb állomás kategóriába tartozik. 

 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

 

Salgótarján külső állomáson számítógéppel nem támogatott KAB-31 típusú távbemondó 

(analóg) hangos utastájékoztató berendezés működik. A berendezés kezelése Salgótarján 

külső állomás forgalmi szolgálattevő feladata. A berendezés közvetett módon történő 

élőszavas utastájékoztatást tesz lehetővé. Vizuális utastájékoztató berendezéssel az állomás 

nem rendelkezik. 



 
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN 

ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ 

 

28 

 

28 

Utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utas tájékoztatást a forgalmi 

szolgálattevő végzi közvetlen módon élő szóban. 

A KAB-31 típusú analóg hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi 

szolgálattevő köteles a távközlő diszpécsert értesíteni a 01/61-00 telefonszámon. 

A felmerült késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az 

utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszeren 

keresztül, illetőleg a forgalmi vonalirányítótól szerez információt. A felmerülő késésekről az 

utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a vonalirányítótól kapott értesítést köteles a 

Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában előjegyezni. Az előjegyzésnek tartalmaznia 

kell az értesítés pontos szövegét, időpontját és az értesítést adó nevét. 

 

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása 

történik az állomásról  

 

Salgótarján külső állomáson lévő utas tájékoztató körzetek: 

Utas belső körzet: váróterem 

Utas külső körzet: peronok és a felvételi épületből kiágazó, utasok által használt közlekedési 

utakra terjed ki. 

Az utastájékoztatási kötelezettség Salgótarján külső állomásra és Salgótarján megállóhelyre 

terjed ki. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.  

 

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 állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: valamennyi vonatfogadó 

vágányhoz 1 perc. 

Az utasperon megközelítése szintben van az állomáson. 

A hangos utastájékoztatást az érkező vonatok esetében a vonat érkezése előtt három perccel 

korábban kell bemondani, valamint megállás után induló vonatoknál közvetlenül indulás előtt 

kell elvégezni. 

Salgótarján megállóhelyre vonatkozóan az utastájékoztatást Salgótarján külső rendelkező 

forgalmi szolgálattevője végzi az alábbiak szerint: 

Salgótarján megállóhelyen az utas tájékoztatást, minden érkező és beszállás után azonnal 

induló vonat esetében Salgótarján-külső állomás forgalmi szolgálattevője köteles elvégezni a 

rendelkezésére álló hangos utas tájékoztató berendezés segítségével a MÁV-START által  

mindenkor hivatalosan  átadott hangosbemondó szövegkönyv szerint. A MÁV-START Zrt. 
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által átadásra került szövegkönyv tartalmazza a vonatok érkezési szövegében folytatólagosan 

bedolgozva a továbbindulásra utaló közleményt is a vonat megállási helyeinek felsorolásával.  

 

Páros számú vonatok esetében, Salgótarján-külső állomásról történő indulást követően 1 perc 

elteltével, az-az körülbelül Salgótarján - megállóhelyre történő érkezést megelőzően 2 perccel 

korábban köteles elvégezni. Páratlan vonatok esetében, Salgótarján-külső állomás forgalmi 

szolgálattevőjének az érkező vonat AS 1281 sz. sorompót történő meghaladásakor kell 

megkezdenie az utas tájékoztatást Salgótarján megállóhelyre. Ilyenkor az érkező vonat kb. 3 

percre van a megállóhelyre való érkezéstől. Öt percet elérő, vagy azt meghaladó érkező 

vonatkésés esetén Salgótarján-külső állomás forgalmi szolgálattevője a fentebb megadott 

időpontokban az érkező vonatról az utas tájékoztatást elvégzi, kiegészítve a várható késés 

mértékével. Ezt követően ismételten második alkalommal is elvégzi az érkező késetten 

közlekedő vonatok utas tájékoztatását, a tényleges közlekedési idő és a fentebb megszabott 

bemondási idők figyelembe vételével az érkező vonat közlekedésekor. 

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

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

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

megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.  

 

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. 

A közforgalmi menetrendben meghirdetet vonatoknál Salgótarján külső állomásra van 

tervezve vonatkeresztezés lebonyolítása. Ilyen esetben a forgalmi szolgálattevő az 

utastájékoztató berendezésen 3 perccel a korábban érkező vonat előtt tájékoztatatja a várakozó 

utasokat a korábban érkező vonat érkezéséről. A hangos utas tájékoztatáskor közölni kell, 

melyik irányból fog korábban érkezni a vonat. A később érkező vonatról az utastájékoztatást, 

az első érkező vonat megállása után szabad adni. 

 

1.9.7. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos 

utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalója végzi, a 

tájékoztatást befolyásoló, illetve ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre 

vonatkozó előírások.  

 

Salgótarján megállóhelyre az utastájékoztatást Salgótarján külső rendelkező forgalmi 

szolgálattevője végzi az 1.9.4 pontban leírtak szerint. 
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1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv 

módosítását, karbantartását végző munkavállaló. 

 

A MÁV START Zrt által átadásra kerülő Utastájékoztató szövegkönyveket és vágányzár 

miatt szükségessé váló módosításokat a MÁV START Zrt Hatvan telephely technológusa 

készíti el. Az elkészült Utastájékoztató szövegkönyvet, valamint módosításokat elektronikus 

úton e-mailben küldi meg Hatvan forgalmi csomópont forgalmi üzemmérnökének. A 

megérkezést követően a forgalmi üzemmérnök kihelyezés és módosítás céljából elektronikus 

úton továbbítja Salgótarján külső állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának. A 

megküldésre kerülő aktualizált Utastájékoztató szövegkönyvek kihelyezéséért az 

állomásfőnök a felelős. 

 

  

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve 

az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.  

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint 

kell eljárni, értesíteni kell távközlő diszpécser szolgálatot a 01/61-00 telefonszámon. A 

berendezés használhatatlansága, illetve áramszünet esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő 

az utasok tájékoztatását élőszóban végzi. 

A forgalmi szolgálattevő telefonon értesíti Salgótarján megállóhelyen szolgálatot végző 

személypénztárost arról, hogy a berendezés használhatatlan, és a közlekedő vonat érkezése 

mikorra várható a megállóhelyre. Ebben az esetben a személypénztáros élőszóban fogja 

értesíteni az utasokat a vonat érkezéséről.   

 

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

tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.  

 

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő 

feladata. Továbbá köteles távközlő berendezésen tájékoztatni Salgótarján megállóhelyen lévő 

MÁV –START Zrt munkavállalóját a felmerülő késésről és annak okáról. 

 Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás 

érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a 

zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló a Ticket – 

Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatást végrehajtja. 

 Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett 

érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi 

szolgálattevő által élőszóban történik.  
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 A forgalmi szolgálattevő köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható 

következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-

START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, 

vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni. 

 A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak 

megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatásban aktívan részt venni, a 

pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a 

földi utastájékoztatást, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) 

kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint. 

 A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút 

munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ 

cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a 

rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatást 

elvégezni. 

 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 

hirdetmények fajtái.  

Salgótarján külső állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb 

állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú  utastájékoztatási 

hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni: 

 Érkező-induló vonatok jegyzéke 

 Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást 

 Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények 

 Állomási rend  

 Váróterem nyitvatartási ideje. 

 

A papíralapú hirdetmények Salgótarján külső várótermében található  üveggel védett fali 

táblán van kihelyezve az Érkező-induló vonatok jegyzéke a Menetrendváltozásra 

figyelmeztető felhívás. Az első vágány melletti peronon a nem használatos váróterem ablakán 

is elhelyezésre került az Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróterem zárása miatt. 

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének 

aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Salgótarján külső állomáson szolgálatot teljesítő 

forgalmi szolgálattevő, valamint az állomásfőnök. 

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően 

azonnal köteles intézkedni. 

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények biztosítása a MÁV-

START Zrt feladata. 

 



 
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN 

ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ 

 

32 

 

32 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.  

 

Utastájékoztató hirdetmények meglétének ellenőrzése a heti ellenőrzést végző állomásfőnök 

vagy az általa megbízott személy feladata. 

 

Ha valamely hirdetmény hiányossága kerül megállapításra az állomásfőnök vagy a forgalmi 

koordinátor pótolja. 

 

Ha utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Fali menetrendi-

hirdetmények hiányosságával kapcsolatos a megállapítás, akkor azt a MÁV START Zrt 

munkavállalói a helyszínen pótolják.     

     

 

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

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

Parancskönyv tárolási helye.  (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1., 1.4.9. pont) 

- Utasítás gyűjtemény: forgalmi iroda iratszekrényében.  

- Egyéb nyilvántartás, technológiai utasítás, stb.: forgalmi szolgálattevő asztala 

- Parancskönyv tárolási helye: forgalmi szolgálattevő asztala 

 

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában 

tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen 

érhetők el a 16/2014 EVIG utasítás alapján: 

 Központilag kiadott utasítások szabályozások: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom 

(központi szabályozás) 

 Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: 

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest) 

 Csomóponti szintű szabályozások: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom (Szolgálati 

helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan Forgalmi Csomóponti Főnökség) 

 

A kiadott dokumentumok közül nyomtatott formában megtalálható utasítások jegyzéke:  

Helyi dokumentumok: 

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei 

2. MvSz Helyi Függeléke 

3. Csomóponti Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás 

4.        Tűzvédelmi iratgyűjtő. 

5.  Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok 

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom
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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. 

 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 

megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-egészségügyi 

orvos: Hatvan állomás 

felvételi épületében van. 

3000 Hatvan  

Boldogi út 1 

02- 21-39  

06-37-341-737. 

Mentőállomás:  3100 Salgótarján,  

Ben út 5. 

112 vagy 32-410-044 

 

Kórház: Megyei Kórház.  

 

3100 Salgótarján,  

Füleki út 64. 

32-310-222;  

32-311-222;  

32-522-000. 

Ügyeletes orvos: megyei 

kórház sürgősségi osztályát 

kell kérni a kórház központi 

számán 

 32-310-222. 

 

 

 

Mentődobozok tárolási helye:  

       -    Salgótarján külső: forgalmi iroda 

 

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora az MVSZ HF 5. pontjában van felsorolva. 

 

Véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye: Salgótarján külső: forgalmi iroda 

 

Alkoholteszter és alkoholszonda nyilvántartási napló tárolási helye: forgalmi iroda. 

 

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 
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Megyei Rendőrkapitányság:  3100 Salgótarján, Rákóczi 

út 40. 

06-32/411–255. 

Segélyhívás: 107.  

Városi Rendőrkapitányság  3100 Salgótarján, Kossuth 

Lajos út 5.   

 

06-32/411 – 255.  

Segélyhívás: 107.  

Vasútüzemi telefonszám: 

02/27 – 58. 

Mentőállomás:  3100 Salgótarján,  

Ben út 5. 

112 vagy 32-410-044 

 

Nógrád megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság:  

Megyei Parancsnokság 

3100 Salgótarján, Szent 

Flórián tér 1. 

 

06-32/521 – 300. 

 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság:  

Városi Parancsnokság  

 

3100 Salgótarján, Szent 

Flórián tér 1. 

 

06-32/411 – 131.  

 

Önkormányzati Hivatal 3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 1.  

 

06-32/417 – 255.  

 

Megyeháza, Nógrád Megye 

Közgyűlés 

3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 1.  

 

06-32/410 – 022, 

          411 – 022.  

 

Polgárvédelmi Megyei 

Parancsnokság  

3100 Salgótarján, Rákóczi 

út 36.  

 

06-32/312 – 295,  

          314 – 089. 

 

Polgárvédelmi Városi 

Parancsnokság   

  

3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 1.   

 06-32/314 – 835, 

           311 – 136. 

Vadászszövetség:  

 

3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 1. 

06-32/314 – 929 

NAV Nógrád Megyei Vám- és 

Pénzügyőrség Igazgatósága 

 

3100 Salgótarján, 

Mártírok útja 2.  

 

06-32/520-820 

Temetkezési Vállalat(ok):  

Temetkezési Szolgáltató Bt., 

Rexhumánum  

3100 Salgótarján, Füleki 

út 13.  

 

06-32/431 – 544.  

 

B+N Referencia Zrt 

 

Helyi kapcsolattartó: 

Szilágyi István 

 

1132 Budapest, 

Váczi út 30. 

Központi szám:  

06-30-670-8752 

 

06-20-409-1253 



 
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN 

ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ 

 

35 

 

35 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása  

 

Salgótarján külső forgalmi iroda bejáratától 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt üzemi 

terület. 

Felvételi épület utca felőli oldalon lévő bejárattól 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt 

terület.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások 

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.  

 

Szolgálati hely, munkakör 

Az állomás 

technológiájához 

szükséges létszám (fő) 

Az állomás 

technológiájához 

szükséges minimális 


