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1.Általános el�írások 

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonala-
kon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az 
állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemel� biztosítóberendezés tí-
pusa. 

Állomás fekvése: 
Szarvas állomás a 194+03 – 8+84 /felvételi épülett�l újra indul a számozás Orosháza felé/ sz. szelvé-
nyek között a 125. sz. egyvágányú nem villamosított Mez�túr – Orosháza – Mez�hegyes mellékvo-
nalon, Mez�túr és Csabacs�d állomások között elhelyezked� középállomás. 
A 125 sz. vonal, rendelkez� állomásai Mez�túr és Orosháza állomások. 
Szomszédos állomások: 

− Mez�túr  

− Csabacs�d. 
Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása: 
Mez�túr és Szarvas állomások között: 

− Pusztabánréve megállóhely a 111 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett 
nyíltvonali szolgálati hely. 

− Halászlak megállóhely a 144 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett 
nyíltvonali szolgálati hely. 

Szarvas – Csabacs�d állomások között: 

− Sirató megállóhely a 45 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvo-
nali szolgálati hely. 

− Csabacs�d fels� megállóhely a 77 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett 
nyíltvonali szolgálati hely. 

Lejtési viszonyok: 
Mez�túr – Szarvas állomásköz: 

Szelvényt�l Szelvényig Ezrelék (‰) Lejtési viszony 

128+00 130+00 5,40 emelkedés 

Szarvas – Csabacs�d állomásköz: 
Legnagyobb emelkedés: 

− 1,8‰  
Legnagyobb esés: 

− 0,5‰  
Az állomáson üzemel� biztosítóberendezés típusa: 
Az állomás biztosított fényjelz�vel rendelkez�, kulcsrögzít� biztosítóberendezéssel felszerelt szolgá-
lati hely.  
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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 m�köd� szakágak: 

− Vágánykapcsolat nélkül MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 

Forgalmi jelleg�: 
Felvételi épületben: 

− Forgalmi iroda 

− Váltókezel�k részére kijelölt pihen�hely 

− Forgalmi szolgálattev� és váltókezel�k öltöz� helyisége 
Váltókezel�i �rhelyek: 

− I. sz. váltókezel�i �rhely 
− II. sz. váltókezel�i �rhely 

Kereskedelmi jelleg�: 
Felvételi épületben: 

− MÁV-START Zrt. Személypénztár 
− MÁV-START Zrt. Személypénztárosok pihen� helyisége. 

Egyéb jelleg�: 
Felvételi épületben: 

− Biztosítóberendezési jelfogó (felvételi épületben) 

− Távközl� központ (felvételi épületben) 

− Jánosik és Társai Kft. 

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

Mez�túr – Szarvas állomások között a vonatok állomástávolságú közlekedésre berendezett, ellenme-
netet és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt egyvágányú pályán követik egymást.  
Szarvas – Csabacs�d állomások között állomástávolságú közlekedésre berendezett, ellenmenetet és 
utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.  

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmen� f�vágány 
 (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a 
szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 

Állomási vágányok: 
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Az állomási vágányok számait a Fejrovatos el�jegyzési napló 6. sorszámú rovatának vezetésekor 
mindenkor bet�vel, a külön sorban írandó közlemények el�jegyzésekor pedig a fenti táblázatban kö-
zölt számmal (római) kell szerepeltetni. 

Az állomási vágányok lejtviszonyai: 
Az állomási vágányokon nincs esés és emelkedés. 

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), 
burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 

Vágány-
szám 

Hossz Szelvényszám 
Sínkorona feletti 

magasság 
Szélesség 
(méter) 

Burkolat 

I.-II. 155 m 199+72 - 201+27 sk00 1,85 murva, egyéb
I.-II. 51 m 201+27 - 201+78 sk15 1,85 murva, egyéb 
I.-II. 18 m 201+78 - 201+96 sk00 1,85 murva, egyéb 

II.-III. 62 m 199+72 - 200+34 sk00 1,85 murva, egyéb 
II.-III. 52 m 200+34 - 200+86 sk15 1,85 murva, egyéb 

II.-III. 125 m 200+86 - 202+11 sk00 1,85 murva, egyéb 
Az I.-II. és a II.-III. vágányok közötti peronok megközelítésére a 200+87 és a 201+26 sz. szel-
vényekben létesített szintbeli átjárón van lehet�ség. 

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

1.6.1. Helyhez kötött jelz�k (f�jelz�k, el�jelz�k, tolatásjelz�k, egyéb jelz�k) felállítási he-
lye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztet� jelek felsorolása. Törpe tolatásjelz�k felsoro-
lása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített 
hordozható jelz�k, jelz�eszközök felsorolása darabszám szerint. 

Kezd�pont fel�l 

A jelz� helye A jelz�

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltpálya) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvényszám Jele, 
száma 

Fé-
nyek 

száma
Rendeltetése 

Mez�túr - Szarvas jobb 186+93 AEj 2 
El�jelzést ad az „A” 

bejárati jelz�re 

Szarvas jobb 194+03 A 4 

Bejárati jelz� (Hívójel-
zés, Hívójelzés felol-
dása jelzés kivezérel-

het�) 

Szarvas jobb 197+39 Kk 2 Közös kijárati jelz�   
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Végpont fel�l 

A jelz� helye A jelz�

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltpálya) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvényszám Jele, 
száma 

Fé-
nyek 

száma
Rendeltetése 

Csabacs�d - Szarvas jobb 15+94 BEj 2 
El�jelzést ad az „B” 

bejárati jelz�re 

Szarvas jobb 8+84 B 4 

Bejárati jelz� (Hívójel-
zés, Hívójelzés felol-
dása jelzés kivezérel-

het�) 

Szarvas jobb 3+54 Vk 2 Közös kijárati jelz�   

Állomási egyéb jelz�k, figyelmeztet� jelek: 

Megnevezés Szelvény-szám Helye 

Tolatási határjelz� 194+53 Mez�túr felé 

Tolatási határjelz� 8+34 Csabacs�d felé 

�rszelvénybe nyúló létesít-
ményre figyelmeztet� jel 

0+77 Oldalrakodó végén Mez�túr fel�l 

�rszelvénybe nyúló létesít-
ményre figyelmeztet� jel 

0+94 Oldalrakodó végén Csabacs�d fel�l 

�rszelvénybe nyúló létesít-
ményre figyelmeztet� jel 

2+98 Homlokrakodó végén Mez�túr fel�l 

�rszelvénybe nyúló létesít-
ményre figyelmeztet� jel 

3+17 Homlokrakodó végén Csabacs�d fel�l 

�rszelvénybe nyúló létesít-
ményre figyelmeztet� jel 

200+37 Használaton kívüli mérlegház oldalán, Mez�túr fel�l

�rszelvénybe nyúló létesít-
ményre figyelmeztet� jel 

200+41 
Használaton kívüli mérlegház oldalán, Csabacs�d fe-

l�l 

Vágányzáró-jelz� 3+09 I. csonka vágány 

A szolgálati helyre rendszeresített jelz�eszközök: 
Forgalmi iroda: 

− 1 db nappali vonatindító jelz�eszköz,  

− 1 db fehér fény� kézi jelz�lámpa, melynek fehér fénye zöld szín�re változtatható 

− 1 db jelz�zászló 
I. sz. váltókezel�i �rhely: 

− 1 db Megállj-jelz�
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− 1 db Megállj-jelz� el�jelz�je 

− 1 db zöld szín� kézi jelz�tárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására 

− 1 db fehér fény� kézi jelz�lámpa, melynek fehér fénye zöld szín�re változtatható 

− 2 db piros szín� jelz�tárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához) 

− 2 db piros fény� jelz�lámpa 

− 2 db hordozható lámpatartó állvány 
II. sz. váltókezel�i �rhely: 

− 1 db Megállj-jelz�

− 1 db Megállj-jelz� el�jelz�je 

− 1 db zöld szín� kézi jelz�tárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására 

− 1 db fehér fény� kézi jelz�lámpa, melynek fehér fénye zöld szín�re változtatható 

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 na-
gyobb sebesség� váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség 
meghatározása. 

Váltó 
száma 

Biztosítás módja Lezárható Váltójelz� típusa 

1 biztosított 
Egyenes irányban váltózárral 
felszerelt, villamos retesze-

lés�
ábralemezes 

2 biztosított 
Egyenes irányban váltózárral 

felszerelt (kiszögelt) 
ábralemezes 

3 biztosított 
Mindkét irányba váltózárral 

felszerelt 
forgólapos 

4 biztosított 
Mindkét irányba váltózárral 

felszerelt 
forgólapos 

5 biztosított 
Mindkét irányba váltózárral 

felszerelt 
forgólapos 

6 biztosított 
Kitér� irányban váltózárral 

felszerelt 
ábralemezes 

7 biztosított 
Mindkét irányba váltózárral 

felszerelt 
ábralemezes 

8 biztosított 
Mindkét irányba váltózárral 

felszerelt 
forgólapos 

9 biztosított 
Kitér� irányban váltózárral 

felszerelt 
ábralemezes 

10 biztosított 
Kitér� irányban váltózárral 

felszerelt 
ábralemezes 

11 biztosított 
Egyenes irányban váltózárral 

felszerelt 
ábralemezes 

12 biztosított 
Kitér� irányban váltózárral 

felszerelt (kiszögelt) 
ábralemezes 
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Az állomás váltói nincsenek váltóf�t� berendezéssel felszerelve.  

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vá-
gányzáró szerkezetek (földkúp, ütköz�bak) felsorolása, helye.  

Védelmi berendezések: 
Vágányzáró sorompók 

Jele
Szel-
vény-
szám 

Szerkezeti 
függés 

Megjegyzés 

VS1 2+03 9. sz. váltó 
Az V. sz. vágány biztonsági határjelz�jén belül. Kul-
csa az I. sz. váltókezel�i �rhely biztosítóberendezésé-

ben van. 

VS2 198+10 2 sz. váltó 
Sajátcélú vasúti pályahálózat-összeköt� vágányon 

biztonsági határjelz�n belül. Kulcsa a II. sz. váltóke-
zel�i �rhely biztosítóberendezésében van. 

VS4 199+05 6 sz. váltó 
Az I. sz. vágány biztonsági határjelz�jén belül. Kul-

csa a II. sz. váltókezel�i �rhely biztosítóberendezésé-
ben van. 

VS6 199+53 12 sz. váltó 
Sajátcélú vasúti pályahálózat-összeköt� vágányon 

biztonsági határjelz�n belül. Kulcsa a II. sz. váltóke-
zel�i �rhely biztosítóberendezésében van. 

VS8 199+53 - 
Az V. sz. vágány biztonsági határjelz�jén belül. Kul-
csa a II. sz. váltókezel�i �rhely biztosítóberendezésé-

ben van. 

Vágányzáró szerkezetek: 

Helye Szelvényszám 
Vágányzáró szerke-

zet 
Megjegyzés 

I. csonka 3+09 
ütköz�bak, vágány-

záró-jelz�
Tároló vágány 

Aufwind Schmack Els�
Biogáz Szolgáltató Kft. 
PIONEER Zrt. csatla-

kozó vágány 

0+74,56 (1. sz. 
váltótól új szel-

vényezés) 

földkúp, vágány-
záró-jelz�

Biztonsági csonka vágány

Gabona Transz Zrt. 2+90 
ütköz�bak, vágány-

záró-jelz�
sajátcélú vasúti 

pályahálózat 

PIONEER Zrt. 

16+30 
(BRUTON Kft. 
III. vágány 9+00 

szelvényt�l) 

földkúp, vágány-
záró-jelz�

sajátcélú vasúti 
pályahálózat 
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1.6.4. �rszelvénybe nyúló m�tárgyak felsorolása. 

Az állomás területén az I. sz. vágány mellett (0+77 – 0+94 sz. szelvényben) oldalrakodó, vala-
mint az I. sz. csonka vágány végén (2+98 – 3+17 sz. szelvényekben) lév� homlokrakodó, az V. 
vágány mellett mérlegház (200+39 sz. szelvény) építményei �rszelvénybe nyúló m�tárgyak. 

1.7. Értekezési lehet�ségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszél� kapcsolatok, vas-
úti távbeszél� rendszer, hangrögzít� berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést 
rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). 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: 

− Helyi forgalmú távbeszél�: melybe be van kapcsolva a forgalmi iroda, valamint az I. és II. sz. 
váltókezel�i �rhelye. 

− Állomásközi távbeszél�, melybe be van kötve Mez�túr felé Szarvas állomás forgalmi irodája, 
I és II. sz. váltókezel�i �rhelye, valamint Mez�túr állomás forgalmi irodája, Csabacs�d állo-
más felé Szarvas állomás forgalmi irodája, I és II. sz. váltókezel�i �rhelye, Csabacs�d állomás 
forgalmi irodája, valamint Kisszénás állomás forgalmi irodája és II. sz. váltókezel�i �rhelye 
és Nagyszénás forgalmi iroda. 

− Mobiltelefon 

− Utasítást adó hangszórós távbeszél� készülék: értekezési lehet�séget biztosít a forgalmi iroda, 
az I. és II. sz. váltókezel�i �rhely, valamint mindkét váltókörzet küls� tere között. 

Utasítást adó hangszórós távbeszél� oszlopok helyei: 
Szelvényszám Helye Jele 

197+05 
A bejárati jelz� és a Kk kijárati jelz� között, 

baloldal 
201/1 

197+55 Kk kijárati jelz� körzetében, baloldal 202/1 

197+77 
Kk kijárati jelz� között és a 4. sz váltó között, 

baloldal  
203/2 

198+55 8. sz. váltó körzetében, baloldal  204/3 
198+85 8. sz. és a 10,. sz. váltók között, baloldal 205/4 
199+43 10. sz. és a 12,. sz. váltók között, baloldal 206/5 

1+97 II. sz. és a III. sz. vágányok között, középen 107/4 
2+10 11. sz. váltó körzetében, jobb oldal 106 
2+55 VS1 és a 9. sz. váltó között, baloldal 105/3 
2+85 I csonka vágány mellett, jobb oldal 104 
3+15 3. sz. váltó körzetében, baloldal 103/2 
3+60 Vk körzetében, baloldal 102/1 
4+05 SR1 körzetében, baloldal 101 
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Távbeszél� hívójelek: 

− Szarvas állomás forgalmi iroda:   – – 

− Szarvas állomás I. váltókezel�i �rhely:  • 

− Szarvas állomás II. váltókezel�i �rhely:  •• 

− Csabacs�d állomás forgalmi iroda:   •• – • 

− Kisszénás állomás forgalmi iroda:   – – 

− Kisszénás állomás II. váltókezel�i �rhely:  •• 

− Nagyszénás forgalmi iroda:    – • 

− Mez�túr állomás forgalmi iroda:   – – – 
Vasútüzemi távbeszél� hívószámok: 

− Szarvas állomás forgalmi iroda:  06+37-62; 

− Csabacs�d állomás forgalmi iroda:  06+37-64 

− Kisszénás állomás forgalmi iroda:  06+37-65 

− Nagyszénás forgalmi iroda:   06+36-63 

− Mez�túr állomás forgalmi iroda 

− (1 sz. munkahely kezel�je):  06+37-13 

− (2 sz. munkahely kezel�je):  06+37-20 

− Orosháza állomás forgalmi iroda:  06+36-13 

− Állomásf�nök Mez�túr:   06+37-10 

− Forgalmi koordinátor Mez�túr:  06+37-57 

− Forgalmi vonalirányító:   06+86-63 

− Területi f�üzemirányító:   06+13-33 

− MÁV-START Zrt. Területi f�üzemirányító 06+23-24 

− Adatrögzít� központ:    01+48-78 
Közcélú telefon: 

− Szarvas állomás forgalmi iroda:  30/565-5759 

− Szarvas I sz. váltókezel�i �rhely  06-30/239-2290 

− Szarvas II sz. váltókezel�i �rhely  06-30/241-0339 

− Csabacs�d állomás forgalmi iroda:  30/565-5754 

− Nagyszénás forgalmi iroda:   30/565-5749 

− Mez�túr állomás forgalmi iroda 

− (1 sz. munkahely kezel�je):  30/565-5719 

− Orosháza állomás forgalmi iroda:  30/565-5718  

− Adatrögzít� központ:     30/504-4878 
Technológiai célú visszahallgatható telefonok: 

− Szarvas forgalmi iroda   06-30/565-5759 
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Elektronikus elérhet�ségek: 

− Állomásf�nök Mez�túr:  sarvari.attila@mav.hu

− Forgalmi koordinátor Mez�túr: szabo.balazsne@mav.hu

− Orosháza forgalmi szolgálattev�: oroshaza.rfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Mez�túr 1 sz. munkahelykezel�: mezotur.rfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Mez�túr 2 sz. munkahelykezel�: mezotur.kfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Szarvas forgalmi szolgálattev�: szarvas.rfszt@mav.hu (zárt email rendszer) 

− Nagyszánás forgalmi szolgálattev� nagyszenas.rfszt@mav.hu (zárt emil rendszer) 

Hangrögzít�: 
Az állomáson hangrögzít� berendezés nincs kiépítve, csak Mez�túr állomáson, ezért Szarvas állomás 
forgalmi szolgálattev�je és Mez�túr állomás 1 sz. munkahelykezel�je között (FST-310 és a KAP 
kezel�pultról indított) beszélgetések az állomásközi és vasútüzemi (06/37-13) beszélgetések rögzí-
tésre kerülnek. Hangrögzít� berendezés meghibásodása esetén Mez�túr állomás 1 sz. munkahely ke-
zel�je köteles értesíteni Szarvas állomás forgalmi szolgálattev�jét. Az értesítés megtörténtét a Fejro-
vatos el�jegyzési napló külön sorában el� kell jegyezni. 
Forgalmi iroda technológiai célú mobiltelefonján történ� beszélgetések rögzítésre kerülnek (CARIN). 

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

Állomás térvilágítási körzetei: 
Csabacs�d felé: 

− Rakodó 1; Rakodó 2; Rakodó 3; Rakodó 5; Peron 2; Váltókörzet  
Mez�túr felé: 

− Peron 1; Váltókörzet 
Felvételi épület: 

− Peron el�tér; Váróterem; Utas WC (N�i-férfi); F�bejárat el�tér; Átjáró 
Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyisé-
gek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése 
a forgalmi szolgálattev� feladata világítási naptár, illetve szükség szerint. 

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

1.9.1. Szolgálati hely típusa.  

Szarvas állomás egyéb állomás. 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

Az állomáson hallható (verbális) utastájékoztató berendezés üzemel. 
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TRONIX típusú kézi vezérlés� hangos utastájékoztató berendezés kezel�készüléke a forgalmi 
irodában van. A felvételi épületen és a küls� téren összesen 13 db hangszóró került elhelyezésre. 
Hangos utastájékoztató berendezések vezérlése: 
A hangos utastájékoztató-berendezés vezérlése manuálisan történik. A kezel� készülék a for-
galmi irodában van elhelyezve. 
Utas tájékoztatási körzet: 

− utas váróterem 

− küls� tér 
Utastájékoztató berendezések kezelése: 
Az utastájékoztató-berendezés kezelése a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba telep-
hely által elkészített szövegkönyv felhasználásával, a szolgálatban lév� forgalmi szolgálattev�
feladata. Az utastájékoztatás megtörténtéért a forgalmi szolgálattev� felel�s. 
Információ a vonatkésésekr�l: 
A késésekr�l a forgalmi szolgálattev� pályavasúti rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi 
vonalirányító útján kap tájékoztatást. A forgalmi szolgálattev� köteles tájékoztatni a késésr�l 
az utasokat.  
A fedélzeti 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, okát illetve a menetrendt�l eltér� egyéb rendelkezés megtételér�l köteles gon-
doskodni. 
Rendkívüli esemény esetén az utazó közönséget az információk megszerzését követ�en soron 
kívül, egyértelm�en, lényegre tör�en, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (baleset, 
id�járási körülmények stb.) kiterjed�en, nyelvileg helyesen kell tájékoztatni, oly módon, hogy 
az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart. 
Amennyiben információ hiány, vagy egyéb ok miatt a tényszer� tájékoztatás nem lehetséges, 
abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy el�reláthatólag mikor szolgálhatunk pon-
tos információval. 
Amennyiben az érvényes szövegkönyvek nem tartalmaznak az adott rendkívüli eseményhez 
kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szövegmintát, akkor azt a hálózati személyszállí-
tási f�irányító írásban (e-mail) köteles átadni a hálózati f�üzemirányító részére, aki a területi 
f�üzemirányító, forgalmi vonalirányító útján köteles intézkedni az érintett állomások forgalmi 
szolgálattev�i részére, hogy az utastájékoztatásra kiadott szöveg minták továbbításra kerüljenek 
(e-mail). Ha a szövegminták kiadása csak távbeszél� útján valósítható meg, a forgalmi szolgá-
lattev� a tájékoztatás tényét és a szövegmintát köteles a Fejrovatos el�jegyzési naplóban szó-
szerinti formában bejegyezni. 
Az RDE-ben rögzítend� bekövetkezett zavartatásokról, az ebb�l adódó várható késésekr�l a 
forgalmi vonalirányító köteles értesíteni az érintett állomásokat, melynek tényét és az adott 
közleményt a forgalmi szolgálattev� a Fejrovatos el�jegyzési napló, következ� sorában köteles 
el�jegyezni, és intézkedni az utastájékoztatás elvégzésére. 
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1.9.3.Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása törté-
nik az állomásról. 

Utastájékoztató körzetek 
Utastájékoztató körzetekhez tartozó 

terület 

UT 
Utascsarnok, 1-2 vágányok és a 2-3 

vágányok közötti peron 

Utastájékoztató berendezés m�ködési területe: 
Szarvas állomásról csak Szarvas állomás utastájékoztató berendezésének kezelése történik.  

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 utasperonok megközelítési id�normatívájának meghatározásához kijelölt mérési 
pont a felvételi épület utascsarnokban lév� személypénztár, és a peronok felvételi épületének 
középvonalától, a peron elejének, els� harmadának vége. 
Állomási utas peronok megközelítési id�normatívája: 

peron megjelölése megközelítési id� (perc) 

Valamennyi peron 3 

Utastájékoztatás id�pontja: 
A célállomásra menetrend szerint érkez� vonatokról az érkezés el�tt 3 perccel korábban kell 
egyszer tájékoztatást adni. 
Helyb�l induló vonatokról a menetrend szerinti indulás el�tt 10 perccel, és az „állomási utas 
peronok megközelítési id�normatívája” perc értékkel kell korábban tájékoztatást adni.  
Nem helyb�l induló (átmen�) vonatokról a menetrend szerinti indulás el�tt az „állomási utas 
peronok megközelítési id�normatívája” perc értékkel kell korábban tájékoztatást adni. 
Érkez�, illetve induló vonat 5 percet elér� vagy meghaladó késése esetén a várható késés mér-
tékér�l és annak okáról célállomásra érkez� vonatok esetében a vonat menetrendszerinti érke-
zési ideje el�tt 3 perccel. A helyb�l induló vonatoknál a vonat menetrendszerinti indulási ideje 
el�tt 10 perccel, de legkés�bb az „állomási utas peronok megközelítési id�normatívája” perc 
értékkel korábban, az érkez�/induló (átmen�) vonatoknál az „állomási utas peronok megköze-
lítési id�normatívája” perc értékkel tájékoztatást adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 
10 percenként ismételni kell. 
Célállomásra késetten érkez� vonat esetén a tényleges érkezési id� el�tt 3 perccel, illetve ér-
kez�/induló (átmen�), valamint a helyb�l induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve in-
dulási id� el�tt 4 perc értékkel korábban ismételten tájékoztatást adni. 
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A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomására jutásakor 
azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos 
utastájékoztató berendezést kezelni. 
Az egyéb kiegészít� közleményeket (üzletpolitikai kedvezmények, szolgáltatási reklámok stb.-
t) csak abban az esetben lehet bemondani, ha az egyéb közlemények bemondása az utastájé-
koztatás, forgalom, üzem, és utas biztonsággal kapcsolatos közlemények maradéktalan bemon-
dását nem akadályozza, nem késlelteti.  
Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havaria csoport 
m�ködésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

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 – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési id�normatívája” 
perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.  

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a kés�bb érkez� vo-
natról közvetlenül az érkezést megel�z�en figyelembe véve az „állomási utas peronok megkö-
zelítési id�normatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az el�bb érkez�
vonat már megállt, illetve megáll, mire az utasok a peront megközelítik. 

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembe-
vételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos 
utas-tájékoztatást adni. 

Az állomáson az esetlegesen az elsodrási határon belül tartózkodó utasokat, az személyszállító 
vonatok közlekedésére kijelölt vágányokon közleked�/áthaladó vagy forgalmi célú megállásá-
ról, valamint az ezen vágányokat érint� tolatásokról utas védelmi közleményt kell bemondani, 
mely a forgalmi szolgálattev� a kötelessége. 

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módo-
sítását, karbantartását végz� munkavállaló. 

Utastájékoztató szövegkönyv: 
A menetrendi id�szakra érvényes Szövegkönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békés-
csaba telephely készíti el. 

Utastájékoztató szövegkönyv módosítása: 
Az utastájékoztató-szövegkönyv módosítását a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba 
telephely készíti el és adja át az állomásf�nök vagy megbízottjának részére, mely módosításnak 
az utastájékoztató szövegkönyvben történ� átvezetése a forgalmi koordinátor vagy megbízott-
jának kötelessége. 
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A Vágányzári menetrendekhez kapcsolódó utastájékoztató-szövegkönyv elkészítése és nyom-
tatott, aláírt formában történ� átadása a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba telep-
hely kötelessége. 

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve 
az él�szavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó el�írások.  

Eljárás a hangos utastájékoztató berendezés meghibásodásakor: 
Az utastájékoztató berendezés megjavíttatásáról haladéktalanul intézkedni kell, illetve a beren-
dezés használhatatlanságának, megjavításának tényét a budapesti Távközlési F�nökség diszpé-
csernek (01/61-00), a MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási f�irányítónak (06+23-24), 
továbbá a területi f�üzemirányítónak (06+13-33) azonnal be kell jelenteni. Bejelentést a Hiba-
el�jegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában id�adattal el� kell jegyezni. 
Az utastájékoztató-berendezés használhatatlansága esetén az utastájékoztatást a várakozó uta-
sok felé a forgalmi szolgálattev�nek él�szóban kell végeznie. Ebben az esetben a forgalmi szol-
gálattev� köteles tájékoztatni az állomásán m�köd� személypénztári szolgálatot a kölcsönös 
érdekl�dési és tájékoztatási kötelezettség mellett. A vonatok érkezési, késési idejér�l érdekl�d�
személypénztárost, a forgalmi szolgálattev� köteles tájékoztatni.  
A megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszer� m�ködésének id�pontját, haladék-
talanul, de legkés�bb a megjavítását követ� 25 percen belül a területi f�üzemirányító és a 
MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási f�irányítója részére be kell jelenteni. 

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet 
ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó el�írások. (pl.: vonatkísér� személyzet, in-
formációs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.)  

Rendkívüli események bekövetkezése esetén, a MÁV-START Zrt. felkérése alapján, a vállal-
kozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében, a kialakult helyzetr�l és a teend�
intézkedésekr�l felkért területi f�irányító értesíti a forgalmi szolgálattev�t telefonon vagy zárt 
e-mail rendszeren keresztül. 
A forgalmi szolgálattev�t a területi f�üzemirányítótól telefonon kapott értesítését a Fejrovatos 
el�jegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd a MÁV-START Zrt. Megállapodásban meg-
határozottak szerint köteles értesíteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóit, az állomásán 
tartózkodó utasokat. 
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1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdet-
mények fajtái. (Érkez�-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utasjogi ren-
deletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, - megállóhelyek kivételével – Fali 
menetrendi-hirdetmények.)  
Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításá-
val megbízott munkavállalók.  

Menetrendi hirdetmények: 
Váróteremben az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni: 

− 1 db érkez� – induló vonatok jegyzéke (sárga-fehér) 

− Egyéb vonatforgalmi hirdetmények (aktuális Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhí-
vás ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb idényjelleg� közlemények) 

− Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények 

− Állomási rend 

− Váróterem nyitva tartás 
Az „érkez�-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi technológiai szakel�-
adó feladata. 
Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívást a forgalmi technológiai szakel�adó kell� példány-
ban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellen�rzési körzet székhelyállomására vasúti 
levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldésér�l az állomásf�nök vagy a 
forgalmi koordinátor köteles gondoskodni. 
Fali hirdetmények karbantartása, aktualizálása: 

Az állomásf�nök vagy megbízottja köteles gondoskodni: 

− A hirdetmények kihelyezéséért, és a Pályavasút által kihelyezend� hirdetmények javí-
tásáért,  

− A Menetrendváltozásra figyelmeztet� felhívás kihelyeztetésér�l, a lejártak eltávolíttatá-
sáról. 

− Menetrendváltozás alkalmával az érvénytelenné váló menetrendi hirdetmények eltávo-
lításáért, az érvénybe lép� menetrendi hirdetmények kihelyezéséért,  

− A hirdetmények megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.  
MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba telephely köteles gondoskodni: 

− Minden egyéb hirdetmény kifüggesztéséért, pótlásáért. 
Megállóhelyi hirdetmények kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenn-
tartási F�nökség Békéscsaba kötelessége. 
A váróteremben az állomási rend és a váróterem nyitva tartás kihelyezése és pótlása az állo-
másf�nök vagy megbízottjának a feladata. 
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1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellen�rzésére vonatkozó el�írások. (Kinek, milyen 
ellen�rzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapí-
tása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teend� intézkedések.)  

Ellen�rzés az állomásf�nök vagy megbízottjának a feladata ellen�rzések alkalmával. A Pálya-
vasút által kihelyezett hirdetmény hiánya esetén köteles azonnal a pótlásról gondoskodni.   A 
MÁV-START Zrt. által kihelyezett hirdetmény hiánya esetén, köteles értesíteni a MÁV-
START Zrt TVSZI Szeged Békéscsaba telephely személyszállítási technológusát telefonon, 
majd e-mail rendszeren keresztül is. 

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, 
szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhet�sége. A Parancskönyv tárolási 
helye. 

A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint kifüggesztend� hirdet-
mények és kimutatások gy�jteményére vonatkozó rendelkezések az érvényes EVIG Utasítás szerint. 
Elektronikus utasítások a forgalmi szolgálattev� számítógépén érhet�k el, melyek elérési útvonala a 
http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/.... 
Az EVIG utasításban elírtaktól eltér�en a következ�k találhatóak kinyomtatott formában: 

− F.1. sz. Jelzési Utasítás 

− F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

− F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 

− E.2. sz. Fékutasítás 

− Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, VVU, Helyi végrehajtási Utasítás és mellék-
letei, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás 

Parancskönyvek a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben található. 

1.11. Els�segélynyújtásnál figyelembe vehet� és használható eszközök tárolási helye, a foglal-
kozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító 
egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Els�segély nyújtására kiképzettek névsora. Vér-
alkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. 

Tárolási helyek: 
Sebkötöz� csomag, alkoholszonda (1 doboz) tárolási helye a forgalmi iroda. 
Els�segélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. 

Elérhet�ségek: 

Rendel�k, kórházak Cím Telefonszám 

Foglalkozás-egészségügyi orvos Békéscsaba Baross u. 34. 
66/327-448; 

06+33-41 

Orvosi ügyelet Szarvas Vasút út 46-48. 66/312-277 

Kórház Orosháza Könd u. 59. 68/411-166 
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1.12. Rend�rség, ment�k, t�zoltóság, katasztrófavédelem, polgár�rség, vasút�rök, önkormány-
zat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lév� és vasúti tevékenységet végz� vállalkozó 
vasúti társaságok és küls� vállalkozások címe, telefonszáma. 

Hivatal Cím Telefonszám 
Segélyhívó - 112 

Rend�rkapitányság Szarvas, Szabadság u. 25-27. 
66/313-711 

Segélykér� tel: 107 
Országos Ment�szolgálat Ment�-

állomása 
Szarvas, Vasút u. 44. 

66/311-104 
Balesetbejelenés:104 

T�zoltóság Szarvas, Deák F. u. 7. 
66/312-733 

Segélykér� tel: 105 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 66/549-481 

Polgár�rség Szarvas, Szabadság u. 25-27. 30/621-6669 

Polgármesteri Hivatal Szarvas, Szabadság u. 25-27. Tel: 66/311-122 

Vadásztársaság Szarvas, Kilián út 14. 66/311-955 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

Az állomáson három hely került kijelölésre, melyek a következ�k: 
– A felvételi épületnek a Mez�túr állomás fel�l lév� oldala melletti szabad téren, 
– Az I. sz. váltókezel�i �rhely mögötti szabad téren, 
– A II. sz. váltókezel�i �rhely bejárati ajtajával szemben a szabad téren, a táblákkal megjelölt 

helyen. 


