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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.
Szabadkígyós állomás a 924+80-938+20 szelvények között a Szajol- Békéscsaba-Lökösháza
országhatár (120.) villamosított, egyvágányú, normál nyomtávolságú fővonalon fekvő állomás.
Szomszéd állomások: kezdőpont felől: Békéscsaba, végpont felől: Kétegyháza állomás.
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:
Békéscsaba-Kétegyháza állomások közötti szakaszon nyíltvonali szolgálati hely nincs.
Lejtési viszonyok:
Békéscsaba-Szabadkígyós állomások között:
A legnagyobb esés: 0,4 ‰
Szabadkígyós-Kétegyháza állomások között:
A legnagyobb emelkedés: 1,9 ‰
Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:
Szabadkígyós
állomáson
mechanikus
(vonóvezetékes)
váltóállítású,
fényjelzős
biztosítóberendezés üzemel (SIEMENS–HALSKE), valamint csatlakozó önműködő
térközbiztosító berendezés az erre telepített vonali önműködő fénysorompó berendezésekkel.
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.
Forgalmi jellegű:
Felvételi épületben:
- Forgalmi iroda.
Az állomás kezdő és végpontja felől:
- I. számú váltókezelői őrhely,
- II. számú váltókezelői őrhely
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.
Vonali biztosítóberendezés:
Szabadkígyós – Kétegyháza és Szabadkígyós - Békéscsaba állomások között: ellenmenetet
kizáró önműködő biztosított térközi közlekedés, amely vonatbefolyásolásra ki van építve.
Vonatbefolyásolási rendszer: 75 Hz-es térközi ütemezett jelfeladás és ETCS L1.
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány
(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai,
a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.
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mellékvágány, scvp

Használható hossza
kezdőpont felé [m]

246

880

750

750

450

3.

Használható hossza
végpont felé [m]
4.

5.

6.

szelvényszám-ig
935+50
929+80
926+28

vágányhossz
115 méter
590 méter
500 méter

szelvényszám-tól
926+28
929+80
935+50

szelvényszám-ig
929+80
935+50
936+66

9.

lejtviszony
em 0,20
em 0,81
em 0,50

lejtviszony
em 0,50
em 0,81
em 0,20

8.

Határoló kitérő
kezdőpont felől

55-18044-01-5

55-18044-01-4

55-18044-01-3

55-18044-01-2

55-18044-01-1

10.

TAF-TSI
azonosító

K

E

D

E

E

11.

Vágány
besorolása

Állomási Végrehajtási Utasítás Szabadkígyós állomás
Érvényes:2020.12.13.

vágányhossz
352 méter
590 méter
115 méter

Lejtési viszonyok a végpont felé, valamennyi vágányon.

szelvényszám-tól
936+66
935+50
929+80

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

7.

Lejtviszony
kezdőpont felé [‰]
]
Lejtviszony végpont
felé [‰]
]
Vonatbefolyásolás
típusa

Lejtési viszonyok a kezdőpont felé, valamennyi vágányon.

Concordia

IV.

III.

II.

mellékvágány,
rakodó
fővágány,vonat
fogadó/indító
átmenő fővágány,
vonatfogadó/indító
fővágány,vonat
fogadó/indító

2.

1.

I.

Rendeltetése

Vágány
neve

Határoló kitérő
végpont felől

nem nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

nyílt

12.

Hozzáférés

13.

Megjegyzés

10

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.
Szolgálatátadásban római szám használata alkalmazandó.
Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.
1.5.1.Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.
A Ro-La forgalomra a III. és IV sz. fővágány van kijelölve.
Váltók állása a III. számú vágányon közlekedő Ro-La vonat esetén a következő:
egyenes
2
4
1
3

kitérő

Váltók állása a IV. számú vágányon közlekedő Ro-La vonat esetén a következő:
egyenes

kitérő
2
1

A hatályos HÜSZ alapján jelenleg a vonalon nem közlekednek.
1.5.2.Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55),
burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.
Az utas peronok megközelítése:
- (II. - III. sz. vágányok) a forgalmi irodából a kijárattal szemben a vágányok felé
szintbeli átjárón keresztül.
-

(IV. sz. vágány) a forgalmi irodából a kijárattal szemben a vágányok felé szintbeli
átjárón keresztül.

Vágányszám
II.-III.
III.-IV.

Sínkorona feletti Szélesség
Burkolat
magasság
(méter)
252 m 928+52,7-931+04,2
sk15
1,70
viacolor
95 m 928+85,1 – 929+80,1
sk0
1,80
vb. alj + salak
Hossz

Szelvényszám

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre
vonatkozó rövid leírás.
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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.
Kezdőpont felől
A jelző helye
Szolgálati hely
(állomás, nyíltpálya)

A jelző

MenetKarok,
irány Szelvényszám Jele, fények
oldala
száma száma

Rendeltetése

Szabadkígyós

jobb

924+80

A

5

Szabadkígyós

jobb

927+70

B

4

Biztosított fény
bejárati
Biztosított fény kijárati

Szabadkígyós

jobb

927+50

C

3

Biztosított fény kijárati

Szabadkígyós

jobb

927+00

D

4

Biztosított fény kijárati

SzabadkígyósBékéscsaba

jobb

910+77

AT
910

3

Önműködő térközjelző
előjelzést ad az „A”bej.
jelzőre

Végpont felől
A jelző helye
Menetirány
Szolgálati hely
oldala
(állomás, nyíltpálya)
Szabadkígyós
jobb
Szabadkígyós
jobb
Szabadkígyós
jobb
Szabadkígyós
jobb
SzabadkígyósKétegyháza

jobb

A jelző
Karok,
Szelvényszám Jele, fények
száma száma
935+55
E
4
935+70
F
3
936+08
G
4
938+20
H
5
953+22

AT
952

3

Rendeltetése
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított fény kijárati
Biztosított
fény
bejárati
Önműködő térközjelző
előjelzést ad a „H”bej.
jelzőre
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Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:
Megnevezés
Villamos mozdony állj
Villamos mozdony állj
Tolatási határjelző
Tolatási határjelző
Figyelmeztető tábla
(kihajtható)
Áramszedőt le-fel tábla (kihajtható)
Figyelmeztető tábla
(kihajtható)
Áramszedőt le-fel tábla (kihajtható)

Szelvényszám
933+21
927+12
925+30
937+70
922+14
924+22
940+93
938+72

Helye
I. sz. rakodóvágány
I. sz. rakodóvágány

Békéscsaba felé
Kétegyháza felé
Kezdőpont felől
Kezdőpont felől
Végpont felől
Végpont felől

Nyíltvonali helyhez kötött jelzők:
Békéscsaba- Szabadkígyós állomás között
SzelvényJele
Megnevezése
száma
Önműködő térközjelző
AT910
910+77
előjelzést ad az „A” bej.
jelzőre

Szabadkígyós-Kétegyháza állomás között
SzelvényJele
Megnevezése
száma
Önműködő térközjelző
AT952
953+22
előjelzést ad a „H” bej. jelzőre

Megjegyzés
Békéscsaba – Szabadkígyós

Megjegyzés
Szabadkígyós – Kétegyháza

Hordozható jelzőeszközök:
Forgalmi irodában:
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga jelzőzászló.
I sz. váltókezelői őrhelyen:
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.
- l db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
Kézi jelzőlámpák:
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, (tolatáshoz-vonatfogadáshoz) mely zöld színűre
változtatható.
Tolatáshoz:
- l db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
- 1 db sárga jelzőzászló.
Állomási Végrehajtási Utasítás Szabadkígyós állomás
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II sz. váltókezelői őrhelyen:
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.
Kézi jelzőlámpák:
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa,(tolatáshoz-vonatfogadáshoz) mely zöld színűre
változtatható.

-

Közúti jelző eszközök:
2 db mindkét oldalán piros színű jelzőtárcsa,
2 db piros fényű jelzőlámpa,
1 db vállmagasságú állvány.
Tolatáshoz:
l db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
1 db sárga jelzőzászló.

1.6.2.A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van
váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos).
Váltó
száma

Biztosítás módja

Lezárható

Váltójelző
típusa

1

biztosított

Mindkét irányban
biztonsági betéttel

forgólapos

2

biztosított

Mindkét irányban
biztonsági betéttel

forgólapos

3

biztosított

Mindkét irányban
biztonsági betéttel

forgólapos

4

biztosított

forgólapos

5

biztosított

ábralemezes

6

biztosított

Mindkét irányban
biztonsági betéttel
Egyenes irányban
biztonsági betéttel
Mindkét irányban
biztonsági betéttel

8

nem biztosított

nem

ábralemezes

forgólapos

Állítása módja
vonóvezetékes
központi állítású
vonóvezetékes
központi állítású
vonóvezetékes
központi állítású
vonóvezetékes
központi állítású
helyszíni állítású
váltózáras
vonóvezetékes
központi állítású
helyszíni állítású

Váltófűtő berendezés egyik váltónál sincs.
Központi állítású vonóvezetékes váltók:
2,4,6 1,3
Helyszíni állítású váltók:
5,8
Valamennyi váltójelző fényvisszaverő fóliával van ellátva.
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1.6.3. Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró
szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.
Védelmi berendezések:
SzelvénySzerkezeti
Megjegyzés
Jele
szám
függés
II. sz.
I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a
váltókezelői
II. sz. váltókezelői őrhely biztosítóberendezésébe
927+65
VS2
őrhelybiztosító
mechanikusan elzárva. Kivehető, ha a biztosító
berendezésével
berendezés alaphelyzetben van.
I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a
5. számú
forgalmi irodai biztosítóberendezésébe
932+80
VS1
váltóval
mechanikusan elzárva. Kivehető, ha a biztosító
berendezés alaphelyzetben van.
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.
Hangrögzítő berendezés:
Békéscsaba állomáson üzemel hangrögzítő berendezés. Használhatatlansága esetén az állomást
forgalmi szempontból hangrögzítő berendezéssel fel nem szereltnek kell tekinteni.
Hangrögzítőberendezés meghibásodása esetén a főrendelkező forgalmi szolgálattevő köteles
értesíteni Szabadkígyós állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az értesítés megtörténtét a
Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.
A forgalmi irodában:
- l db forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő
berendezéssel.
- 1 db Villamos üzemi távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
- 1 db CB rendszerű távbeszélő készülék.
- A rendelkező asztalon 1 db rendelkező távbeszélő készülék.
- Az engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Békéscsaba felőli) ki van egészítve hangrögzítő
berendezéssel, amely Békéscsaba állomáson van telepítve.
- GSM-R diszpécser terminál.
- 1 db technológiai célú mobiltelefon 36/30/4677963.
I. sz. váltókezelői őrhelyen:
1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:
- Helyi körzeti távbeszélő,
- Állomásközi távbeszélő.
- 1 db mobil telefon: 0630/226-4929
- GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.
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II.sz. váltókezelői őrhelyen:
1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:
- Helyi körzeti távbeszélő,
- Állomásközi távbeszélő.
- 1 db mobil telefon: 0630/223-1887
- GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.
Szabadkígyós állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel, azonban a fentebb
felsoroltak szerint a beszélgetések rögzítésre kerülnek.
Távbeszélő hívójelek:
Békéscsaba engedélykérő:(- - •)
Kétegyháza engedélykérő: (- • - )
Helyi körzet hívójelei:
- I. sz. váltókezelői őrhely: (• • •)
- II. sz. váltókezelői őrhely: (• •)
- Forgalmi iroda: (•)
Villamos üzemi távbeszélő:
- Békéscsaba villamos üzemirányító: (• • • -)
- Szabadkígyós forgalmi iroda: (• • •)
Vonali pályatelefon:
A Békéscsaba – Szabadkígyós és a Kétegyháza – Szabadkígyós állomások közötti
engedélykérő vonalra csatlakoztatható pályatelefon. A pályatelefonnak a forgalmi
irodában csatlakozási lehetőség van kiépítve.
- Villamosjárőr vonal, a járőr vonal csatlakozó szerelvénye a forgalmi irodában is
megtalálható.
Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:
− Állomásfőnök: Kétegyházán
06/34-24
− Forgalmi koordinátor
06/39-46
− Forgalmi szolgálattevő:
06/34-64 06/34-40
− mobil:
+36 30 / 467 7963
− Forgalmi vonalirányító:
06/14-12
− Területi fő-üzemirányító:
06/13-33
− Kommunikációs körzet állomás (Kétegyháza):
06/34-04
− Call-Center:
01/48-78
− Villamos üzemirányító:
06/33-26
06/33-21
− Szomszédos forgalomszabályozó állomás, stb.
Kétegyháza:
06/34-04
06/39-45
Békéscsaba főrendelkező:
06/33-13
Biztosító berendezési diszpécser:
06/12-70
06/12-71
− pályavasúti diszpécser:
06/11-60
− MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási fő-üzemirányító:
06/23-24
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GSM-R hívószámok:
Állomások:

Szolgálati hely
neve

Terminál név

Szolnok
SZOLNOKPagoda „I. –es
FORG-01
állító központ”
(Főrendelkező)
Szajol
SZAJOLforgalmi
FORG-01
(Rendelkező)
Mezőtúr
MEZOTURforgalmi iroda
FORG-01
Békéscsaba
BCSABAfőrendelkező
FORG-01
Békéscsaba
BCSABAelektra kezelő
FORG-02
Békéscsaba
BCSABATÁFI1
VREND-01
Szabadkígyós
SZABADK(Forgalmi
FORG-01
szolgálattevő)
Szabadkígyós
DeskfocX
1-es torony
rádiós eszköz
Szabadkígyós
DeskfocX rá2-es torony
diós eszköz
Kétegyháza
KETEGYH(Forgalmi
FORG-01
szolgálattevő)
Kétegyháza 1DeskfocX
es torony
rádiós eszköz
Kétegyháza 2DeskfocX
es torony
rádiós eszköz
Lőkösháza
LOKOSHAZforgalmi iroda
FORG-01

MÁV GSM-R
MÁV-on belüli
hálózaton belüli
hívószám
hívószám (CT7)
/MÁV üzemi telefon
/GSM-R eszköz
hív Diszpécser
hív Diszpécser
pultot/
pultot/

MÁV-on
kívüli
hívószám
(MSISDN)
/Publikus
hálózatból
hívunk
Diszpécser
pultot/

72110602

095 06 38 8881242 +36388881242

72190802

095 06 38 8881249 +36388881249

76371302

095 06 38 8881630 +36388881630

76331302

095 06 38 8881631 +36388881631

76333702

095 06 38 8881632 +36388881632

76331602

095 06 38 8881633 +36388881633

76346402

095 06 38 8881332 +36388881332

8881867

095 06 38 8881867 +36388881867

8881868

095 06 38 8881868 +36388881868

76343002

096 06 38 8881330 +36388881330

8881869

095 06 38 8881869 +36388881869

8881870

095 06 38 8881870 +36388881870

76391302

095 06 38 8881634 +36388881634
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Üzemirányító Központ:

Szolgálati hely
neve

Terminál
név

Területi
Főüzemirányító
Szajol-Békéscsaba /
Szeged-Békéscsaba
forgalmi vonalir.
MÁV-Start Területi
Főirányító
MÁV-Start Területi
Főirányító
Távközlési
diszpécser (PTI Sg)
Biztosítóberendezés
diszpécser
Pályalétesítmény
diszpécser

SGUIKPTFUZIR01
SGUIKPVONIR01
SGUIKPMAVS-01
SGUIKPMAVS-02
SGUIGTAVK-01
SGUIKPBIZB-01
SGUIKPPALYD01

MÁV GSM-R
MÁV-on belüli
hálózaton belüli
hívószám (CT7)
hívószám
/GSM-R eszköz /MÁV üzemi telefon
hív Diszpécser hív Diszpécser pultot/
pultot/

MÁV-on
kívüli
hívószám
(MSISDN)
/Publikus
hálózatból
hívunk
Diszpécser
pultot/

76133390

095 06 38 8881620

+36388881620

76141201

095 06 38 8881600

+36388881600

76232490

095 06 38 8881621

+36388881621

76133590

095 06 38 8881622

+36388881622

76119250

095 06 38 8881614

+36388881614

76127050

095 06 38 8881615

+36388881615

76116050

095 06 38 8881616

+36388881616

Valamennyi GSM-R terminál központi hangrögzítőbe bekötve.
Technológiai célú, visszahallgatható telefonok:
·
·
·
·
·
·
·

0630/467-7963
Forgalmi szolgálattevő
Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Békéscsaba felőli) Békéscsaba állomáson van
telepítve, ott lehet visszahallgatni.
06/33-13
Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
06/33-30
Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
06/33-33
Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
0630/565-5712
Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
0630/5075304
Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.

Elektronikus elérhetőségek:
− Állomásfőnök:
− Forgalmi koordinátor:
− Forgalmi szolgálattevő (zárt e-mail rendszer):
− Területi Fő-üzemirányító:
− Vonalirányító:
− Területi Funkcionális Felügyelet:

szoke.janos2@mav.hu
katona.attila3@mav.hu
szabadkigyos.rfszt@mav.hu
uksg.tfoir@mav.hu
uksg.600@mav.hu
sgtszf@mavrt.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 és azok kapcsolásának módja.
1. Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:
Ø 4 db a kapcsolókertben. (25 kv-os kültéri földelőrúd)
2. Állandó földelési helyek:
Szabadkígyós állomáson nincs.
3. Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok.
Szabadkígyós állomáson nincs.
4. Szakaszolók felsorolása, szabványos állása.
Állomási szakaszolók:
Jele

Megnevezése

Működtetése

Ü1

Üzemi

Kézi működtetésű

Ü2

Üzemi

Kézi működtetésű

Bpt
Bpv
Lht
Lhv
Áj
Áb
Öj
Öb

Budapest táp
Budapest vonal
Lőkösháza táp
Lőkösháza vonal
Állomás jobb
Állomás bal
Összekötő jobb
Összekötő bal

Kézi működtetésű
Kézi működtetésű
Kézi működtetésű
Kézi működtetésű
Kézi működtetésű
Kézi működtetésű
Kézi működtetésű
Kézi működtetésű

Szabványos állása Helye
Bekapcsolt, lakattal 924+82 sz.
lezárt
(09207 oszlop)
Bekapcsolt, lakattal 938+12 sz.
lezárt
(09329 oszlop)
Bekapcsolt
Kapcsolókert
Bekapcsolt
Kapcsolókert
Bekapcsolt
Kapcsolókert
Bekapcsolt
Kapcsolókert
Bekapcsolt
Kapcsolókert
Bekapcsolt
Kapcsolókert
Bekapcsolt
Kapcsolókert
Bekapcsolt
Kapcsolókert

szelvény
szelvény

5. Kapcsolások végzésének szabályozása.
Kapcsolásokat végezhet:
· A forgalmi szolgálattevő (jogosultsággal rendelkező)
· PTI Szeged Erősáramú Főnökség arra jogosult munkavállalói az utasításban
meghatározottak szerint.
6. Térvilágítási körzetek és kapcsolási módjuk.
-

A forgalmi iroda körzete: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal kapcsolható a
forgalmi irodából.
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-

I. számú váltókörzet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a I. számú
váltókezelői őrhelyről.

-

II. számú váltókörzet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a II. számú
váltókezelői őrhelyről.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A
Parancskönyv tárolási helye.
Az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 2. sz. Függeléke által a gyűjteményben tartandó utasításokat a
pályavasúti intranet portálon lehet elérni elektronikus formában.
Nyomtatott formában rendelkezésre álló utasítások:
-

F.1. sz. Jelzési Utasítás,
F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
F.2. sz. Utasítás Függelékei,
E.2. sz. Fékutasítás,
E.101.sz.Általános Utasítás,
E.102.sz.Utasítás.
Állomási Végrehajtási Utasítás és a mellékletét képező rendelkezések,

A Parancskönyvi rendelkezés és mellékletét képező mappa, és a fent felsoroltak tárolására
kijelölt hely a forgalmi irodában lévő üvegszekrény.
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. Elsősegélynyújtásra
névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.
Az alkoholszonda tárolási helye: a forgalmi iroda kulcsszekrénye az alkoholszondás ellenőrzés
nyilvántartással és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Elsősegélynyújtásra kiképzett
az állomáson nincs. Elsősegélycsomag a forgalmi irodában elhelyezve.
Elérhetőségek:
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény
megnevezése
címe
Foglalkozás-egészségügyi orvos
Orvosi ügyelet
Kórház
Egészségügyi intézmény

Békéscsaba Baross utca.34

telefonszám
061 516/33-40
0666/327-448

Pándy Kálmán kórház: Gyula,
0666/463-763
Semmelweis u.1.
Pándy Kálmán kórház: Gyula,
0666/463-763
Semmelweis u.1.
Szabadkígyós Iskola utca 6.
0666/247-787
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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.
Hivatalok elérhetősége:
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
megnevezése
címe
telefonszám
0666/523-700
Rendőrkapitányság
Békéscsaba Bartók Béla út.1/3
segélyhívó:107
Országos Mentőszolgálat
0666/444-844
Békéscsaba Berzsenyi utca.9.
segélyhívó:104
Mentőállomása
0666/322-188
Tűzoltóság
Békéscsaba Kazinczy utca 9.
segélyhívó:105
0666/322-188
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsaba Kazinczy utca 9.
segélyhívó:105
Polgárőrség
Szabadkígyós
0670/339-5372
Polgármesteri Hivatal
Szabadkígyós Kossuth tér 7.
0666/247-186
Vadásztársaság
Szabadkígyós
0666/247-804
Vasútőr Kft.
Békéscsaba
0630/415-0291
Minerva Hungary Kft.
Szabadkígyós MÁV Tanyák 81.
0670/476-6063
MMV Zrt.
06-1-815-5360
RailCargo Hungaria Zrt.
06-1-512-7530
TRAIN Hungary Kft.
06-52-323-929
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.
Felvételi épület előtt a kijárati ajtótól 5 méterre Békéscsaba felé.
-I. számú váltókezelői őrhelyen:
A bejárati ajtótól 5 méterre Lőkösháza felé.
-II. számú váltókezelői őrhelyen:
A lépcsőfeljárótól 5 méterre Békéscsaba felé.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.
Az állomás technológiájához szükséges létszám:
Forgalmi szolgálattevő:
1 fő
I. számú váltókezelői őrhely váltókezelő: 1 fő
II. számú váltókezelői őrhely váltókezelő: 1 fő
Ez egyben az állomás minimális technológiai létszáma.
Vonali tolatószemélyzet minimális létszáma:
1 fő vonali tolatásvezető, 1 fő vonali kocsirendező a sajátcélú vasúti pályahálózat
kiszolgálásakor.
Minden más esetben 1 fő vonali tolatásvezető.
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