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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. 

 

Szurdokpüspöki állomás a 81.sz vonalon Hatvan – Somoskőújfalu országhatár nem 

villamosított fővonalon a 890+50 – 905. szelvények közötti középállomás.  

 

A vonal a Budapest székhelyű Üzemirányító Központ által irányított és felügyelt. 

 

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvényszámai 

Szolgálati hely Távolság Elhelyezkedés 

Apc-Zagyvaszántó állomás  7,0 km 828 szelvény 

Jobbágyi megállóhely 2,5 km 873 szelvény 

Pásztó állomás 8,0 km 979 szelvény 

 

 

 

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig 

 

81. sz. vonalon Szurdokpüspöki - Pásztó állomások között 

 

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

907 912  6,4 ‰  

 

81. sz. vonalon Szurdokpüspöki – Apc-Zagyvaszántó állomások között 

 

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

856 851  5,0 ‰ 

 

 

Üzemelő biztosító berendezés: 

 

Nem biztosított szolgálati hely, kulcsazonosító berendezéssel van felszerelve. 

Mindkét irányba a pálya egyvágányú, jelfeladásra nincs kiépítve.  

 

 

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

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

 

Egyéb szakágak, valamint vállalkozói vasúti társaságok az állomás területén nem működnek. 
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1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 

 

Forgalmi jellegű: 

Felvételi épületben:  

 

 a forgalmi iroda  

 váróterem 

 

Váltókezelői őrhelyek:  

 Hatvan állomás irányában a II. sz. váltókezelői őrhely.  

 Salgótarján irányában az I.sz. váltókezelői őrhely. 

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

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.  

 

Szurdokpüspöki – Apc-Zagyvaszántó között: állomástávolságú közlekedés van érvényben. 

 

Szurdokpüspöki – Pásztó között: állomástávolságú közlekedés van érvényben. 

 

Nincs ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés. 
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1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A 

vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása 

Vágány neve Rendeltetése 

H
a

sz
n

á
lh

a
tó

 h
o

ss
za

 

k
ez

d
ő

p
o

n
t 

fe
lé

 [
m

] 

H
a
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n

á
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a
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 h
o

ss
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v
ég
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o

n
t 

fe
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 [
m

] 

L
ej

tv
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n

y
 

k
ez

d
ő

p
o

n
t 

fe
lé

 [
‰

] 

 

L
ej
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n

y
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p

o
n

t 
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 [
‰

] 

 

V
o

n
a

tb
ef

o
ly

á
so

lá
s 

tí
p

u
sa

 

H
a
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ro

ló
 k

it
ér
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k
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ő
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o
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t 
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lő

l 

H
a

tá
ro

ló
 k
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ő
 

v
ég

p
o

n
t 

fe
lő

l 

TAF-TSI 

azonosító 
Vágány besorolása 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01. vágány átmenő fővágány 1060  
0,0‰ 

lejtés 

0,0‰ 

lejtés0,0‰ 

emelkedés 

Nincs 4 1 55-11700-02-1 F 

02. vágány 
vonatfogadó/ indító 

fővágány 
1050  

0,0‰ 

lejtés 

0,0‰ 

lejtés0,0‰ 

emelkedés 

Nincs 4 1 55-11700-02-2 F 



12 

Az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó küldemények fuvarozása szempontjából az F2 

utasítás 27. Függelék 32. Pontján túlmenően egyéb korlátozás nincs. 

 

A Fejrovatos előjegyzési naplóban arab számozással, vezető nullával kell rögzíteni a vágányok 

számát a szolgálattevők és a váltókezelőknek egyaránt. 

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

burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása  

 

Nincs kiépített utasperon 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 

vonatkozó rövid leírás. 

 

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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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 A jelző 

Szolgálati hely 
Menetirány 

oldala 
Szelvényszám 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 

száma 

Rendeltetése 

Apc-

Zagyvaszántó-

Szurdokpüspöki 

jobb 862+80 AEj 1 
Fedezőjelző 

előjelzője (Jobbágyi) 

Apc-

Zagyvaszántó-

Szurdokpüspöki 

jobb 873+13 A 1 
Fedezőjelző 

(Jobbágyi) 

Apc-

Zagyvaszántó-

Szurdokpüspöki 

jobb 875+13 B 1 
Fedezőjelző 

(Jobbágyi) 

Apc-

Zagyvaszántó-

Szurdokpüspöki 

jobb 885+79 BEj 1 
Fedezőjelző 

előjelzője (Jobbágyi) 

Apc-

Zagyvaszántó-

Szurdokpüspöki 

jobb 879+93 AEj 1 
Bejárati jelző 

előjelzője 

Szurdokpüspöki jobb 889+96 A 1 Bejárati jelző 

Szurdokpüspöki jobb 890+46 TH  Tolatási határjelző 

 

Végpont felől 

A jelző helye A jelző 

Szolgálati hely 
Menetirány 

oldala 
Szelvényszám 

Jele, 

száma 

Karok, 

fények 

száma 

Rendeltetése 

Pásztó-

Szurdokpüspöki 
jobb 915+43 BEj 1 

Bejárati jelző 

előjelzője 

Szurdokpüspöki jobb 905+50 B 1 Bejárati jelző 

Szurdokpüspöki jobb 905+00 TH  Tolatási határjelző 

 

Valamennyi jelző fényvisszaverő fóliával ellátott alak jelző. 

 

Az állomás két vágánya között a 897-899 sz. szelvények között életvédelmi kerítés van 

kiépítve, amely az utazóközönség közlekedését hivatott szabályozni. 
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Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása 

 

Forgalmi irodában: 

 

 1 db Nappali vonatindító jelzőeszköz, 

 1 db Fehér fényű jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható, 

 2 db Fehér fényű jelzőlámpa, melynek színe piros színűre változtatható, 

 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzésadásához), 

 2 db Vállmagasságú állvány, 

 1 db Jelzőzászló 

  

I.-II. sz. váltókezelői őrhelyeken egyaránt: 

 

 1 db Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására, 

 1 db Megállj-jelző, 

 1 db Megállj-jelző előjelzője, 

 1 db Fehér fényű lámpa, melynek színe zöldre változtatható, 

 1 db Jelzőzászló, 

 

 

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van 

váltójelző, akkor annak típusa.  

 

Váltó 

száma 
Állítókészülék 

Csúcssínrögzítő 

szerkezet 
Biztosítási módja Váltójelző típusa 

Kezdőponti váltókörzet 

2 helyszíni kampózár nem biztosított, váltózár ábralemezes 

4 helyszíni kampózár nem biztosított, váltózár ábralemezes 

Végponti váltókörzet 

1 helyszíni kampózár nem biztosított, váltózár ábralemezes 

 

Váltófűtés nincs kiépítve. 

  

 

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

 

Vágányzáró sorompó van elhelyezve a 2. számú váltó a Budai tégla és cserépgyár sajátcélú 

vasúti pályahálózatára kivezető vágányára.  
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1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, 

vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós 

körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel 

kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. 

Irányítói elérhetőségek.  

 

Helyi forgalmi távbeszélő:  

Forgalmi iroda, valamint az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyek közötti távbeszélő összeköttetést 

biztosítja.   

 

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs. 

 

Állomásközi távbeszélő összeköttetés:  

Szurdokpüspöki – Apc-Zagyvaszántó között, amelybe be van kapcsolva Szurdokpüspöki 

forgalmi iroda, Szurdokpüspöki II. sz. váltókezelői őrhely, Jobbágyi megállóhely (egyben 

vonatjelentő őr is), Apc-Zagyvaszántó I. sz. váltókezelői őrhely, Apc-Zagyvaszántó forgalmi 

iroda.  

Szurdokpüspöki – Pásztó között, amelybe be van kapcsolva Szurdokpüspöki forgalmi iroda, 

Szurdokpüspöki I. sz. váltókezelői őrhely, Pásztó II. sz. váltókezelői őrhely, Pásztó forgalmi 

iroda. 

 

Távbeszélő hívójelek: 

Helyi körzet: 

Forgalmi iroda                                •••    

I. őrhely                                          •    

II. őrhely                                         •• 

Állomásközi Pásztó: 

Pásztó Forgalmi iroda                    • ─ ─ •  

Pásztó II. őrhely                             ••  

Szurdokpüspöki I.őrhely                ••• 

Állomásközi Apc-Zagyvaszántó: 

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda ─ ─ •• 

Apc-Zagyvaszántó I őrhely            ••    

Jobbágyi                                         ─ ─ 

 

 

 

Általános célú vasútüzemi távbeszélő hálózat:  

Egy távbeszélő készülék van, hívószáma: 02 / 21 – 79. 

 Fax készülék hívószáma:02/ 25-26 

 

Forgalmi vonalirányítói CB telefon, az ÜIK  01-13-87. 

 

Területi főüzemirányító: a 01/13-33 MÁV hálózati CB távbeszélőn 
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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 

Budapest-Újszász-Szolnok forgalmi 

vonalirányító 

K16-UJSZ-SZO-01 71839103 095 06 38 8881110 +36 38 8881110 

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 

Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet K16-BIZ-KEL-01 71814203 095 06 38 8881109 +36 38 8881109 

Távközlési diszpécser (Horog utca) HOROG-GSMKP-01 71610050 095 06 38 8881116 +36 38 8881116 

MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 211 

Területi Főüzemirányító 

MS-UIG-TFUZIR-01 74133390 095 06 38 8881401 +36 38 8881401 

MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start 

Semélyszállítási Irányító 

MS-UIG-STSZI-01 74189790 095 06 38 8881402 +36 38 8881402 

MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start 

Vontatási Irányító 

MS-UIG-STVI-01 74147890 095 06 38 8881403 +36 38 8881403 
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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.  

 

Szurdokpüspöki térvilágítása három körzetre van osztva.  

 

I.  körzet:  

Forgalmi irodából kezelhető, az utasterek megvilágítására szolgál, a forgalmi szolgálattevő 

kezeli a forgalmi irodában lévő tábláról.  

 

II. körzet:  

A II. sz. váltókezelői őrhely és környékének megvilágítását biztosítja.  

Kezelését a II. sz. váltókezelői őrhely váltókezelője végzi.  

 

III. körzet:  

Az I.sz. váltókezelői őrhely és környékének megvilágítását biztosítja.  

Kezelését az I.sz. váltókezelői őrhely váltókezelője végzi. 

 

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása  

 

1.9.1. Szolgálati hely típusa. 

 

Egyéb állomás 

 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 

 
Nincs ilyen berendezés  

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.  

 

Szurdokpüspöki 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 statikus hirdetmények a váróteremben, valamint a váróterem zárva tartásának idején történő 

hozzáférés érdekében a váróterem  ablakában vannak elhelyezve. 
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A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az 

utasjogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Szurdokpüspöki állomáson 

szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, az állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor. 

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal 

köteles intézkedni. 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.  

 

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök 

vagy az általa megbízott személy feladata.  

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi 

csomóponti főnökség üzemmérnökeitől azt meg kell kérni. 

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

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

Parancskönyv tárolási helye.  

 

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

irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő 

helyen érhetők el a érvényben lévő 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 FCSF) 

 

Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is 

rendelkezésre áll a forgalmi irodában:  

Helyi dokumentumok: 

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei. 

2.         Védelmi gyűjtemény. 

3.  Tűzvédelmi iratgyűjtő. 

4.  Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok. 

 

Az utasítás és rendeletgyűjtemény, segédkönyvek, Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei 

és egyéb nyilvántartások, valamint a Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai 

iratszekrény. 

 

 

 

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 Boldogi út 1. 02/21-39 

Orvosi rendelő 

Szurdokpüspöki  

Szurdokpüspöki Szabadság 

út 42/44. 
32/473-775 

Orvosi ügyelet Pásztó Semmelweis út 2. 32/310-104 

Szent Margit Kórház 
Pásztó Semmelweis út 15-

17. 
32/560-000 460-211 

Elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó nincs. 

Mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.    

Alkoholteszter: van 

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 jelenlévő vasúti és egyéb 

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások 

megnevezése címe telefonszáma 

Általános segélyhívó  112 

Városi Rendőrkapitányság 3060 Pásztó Fő út 93-95. 32/460-255 

Nógrád megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

3100 Salgótarján Szent 

Flórián tér 1. 
32/521-030 

Polgármesteri Hivatal 
3064 Szurdokpüspöki Béke 

út 3. 
32/473-570 

MÁV Vasútőr Kft. Budapest 06-1/ 511-11-45 

B+N Referencia Zrt.  
3937 Komlóska Szkalka köz 

1. 
06 20 409 1253 

Szurdokpüspöki 

Közbiztonságáért Polgárőr 

Egyesület 

3064 Szurdokpüspöki, 

 Béke u. 6. 
06 30 217 4238 

Muzsla Vadásztársaság 
3064 Szurdokpüspöki, 

 Gárdonyi út 12. 
06 30 738 5151 

 

 



20 
   

1.13.A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

 

Széntároló oldalfalánál elhelyezett piktogrammal megjelölt helyen. 

Az I. és II. sz. őrhelyeken egyaránt a forgalmi iroda felé, az őrhely falától 5 méterre 

 

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások 

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.  

 

Az állomási technológiájához szükséges létszám: 

 

 1 fő forgalmi szolgálattevő, 

 2 fő váltókezelő 

 

Az állomási technológiájához szükséges minimális létszám: 

 

 1 fő forgalmi szolgálattevő, 

 2 fő váltókezelő 

 

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 

 

Szurdokpüspöki állomás valamennyi munkavállalója a KSZ Helyi Függelékében 

meghatározott időben köteles szolgálatra jelentkezni. 

 

Forgalmi szolgálattevők szolgálatra jelentkezése: 

 

A forgalmi szolgálattevő a még szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél tartozik 

jelentkezni. A szolgálatra jelentkező biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról a még 

szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni. 

  

Ha a szolgálatképes állapottal szemben kétség merülne fel, alkoholszondás vizsgálatot is 

tartozik végezni. 

 

Jelentkezéskor – a biztonságos munkavégzésre való alkalmasság megállapítása után- át kell 

adni a még tudomásul nem vett parancskönyvi, távirati rendeleteke, MÁV Értesítőket. 

 

Váltókezelők szolgálatra jelentkezése: 

 

A váltókezelő a még szolgálatban lévő váltókezelőnél köteles szolgálatra jelentkezni.  

A leváltott váltókezelő köteles a váltás megtörténtéről a forgalmi szolgálattevőnek távbeszélőn 

jelentést tenni, aki ezt a Fejrovatos naplójában előjegyzi a következő szöveggel : 

………….(dátum, év, hó, nap, óra, perc)…… sz. váltókezelői őrhelyen a személyzetváltás 

megtörtént. Átadó……… Átvevő……. 

Ezt követően a forgalmi szolgálattevő a leváltó váltókezelővel köteles az elvégzendő munkát 

közölni és figyelmeztetni a balesetmentes, utasításszerű munkavégzésre. 

Amennyiben a leváltó munkavállaló szolgálatképességében kétely merül fel, azt azonnal 

jelenteni kell a szolgálati főnöknek vagy a helyettesének. 


