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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. 

 
Tar állomás a 81sz. Hatvan-Somoskőújfalu, oh. egyvágányú, nem villamosított 
fővonalon a 1031+24 -1043+56 szelvények között fekszik, mint középállomás.  
 
A szomszéd állomások, melyekhez egyvágányú pályán keresztül kapcsolódik, végpont 
felől Pásztó állomás, kezdőpont felől Pásztó állomás. 
Szomszédos állomások: 
81sz. vonalon:  - Pásztó állomás, 
   - Nagybátony állomás. 
 
Nyíltvonali szolgálati helyek: 
81 sz. vonalon: - Mátraverebély megállóhely a 1070+87sz szelvényben, 
   - Villástelepi sajátcélú vasúti pályahálózat    
   kiágazás1015+79,55.sz. szelvényben 
   - Mátraszőlős-Hasznos megállóhely a1004+07 sz. szelvényben 
A Villástelepi sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazást fény fedező jelzők fedezik. A 
kiágazás kulcsait Pásztó állomás forgalmi irodájában őrzik. A kiágazással kapcsolatos 
kezelések és visszajelentések céljára Pásztó állomás forgalmi irodájában egy fali 
kezelő és visszajelentő készülék, a kiágazásnál külsőtéri kulcsszekrénybe szerelt 
kezelő és visszajelentő készülék szolgál. 
Az sajátcélú vasúti pályahálózatot Pásztó állomás szolgálja ki, külön Végrehajtási 
Utasítás alapján. 
 
 
81 sz. vonalon Tar - Nagybátony állomások között: 
 
Szelvényszám 
(-tól) 

Szelvényszám 
(-ig) 

Emelkedés 
(‰) 

Esés (‰) 

1062+45 1065+50 6‰  
1065+50 1069+00 7‰  
1099+00 1102+05 6,6‰  
 
81 sz. vonalon Tar – Pásztó állomások között a legnagyobb emelkedés 3,8 ‰. 
 
Az állomás mindkét vágánya a kezdőpont irányába lejt, a lejtés mértéke 7 ezrelék. 
 
Az állomás nem biztosított, váltózár kulcsazonosító berendezéssel rendelkezik. 
Ellenmenetet- és utolérést kizáró berendezés nincs. 
A végpont felőli oldalon a felvételi épületnél a 1041+63 sz. szelvényben forgalmi 
szolgálattevő által kezelt és felügyelt teljes sorompó (Sr 1.sz.) található. 
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1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.  
 
Forgalmi jellegű: 
Felvételi épületben: 

- forgalmi iroda,  
 
Egyéb jellegű: 
Felvételi épületben: 

- munkavállalók részére szociális helyiség (öltöző, zuhanyzó, WC.) 
 
 

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

 
 

• 81 sz. vonalon kezdőpont Pásztó felé   állomástávolságú; 
• 81 sz. vonalon végpont Nagybátony felé   állomástávolságú; 

 
Ellenmenetet- és utolérést kizáró berendezés nincs. 
Vonatbefolyásoló nincs. 
 
 

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. 
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Fővágányok: 

Vágány neve Rendeltetése 
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 f
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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. vágány 
átmenő 

fővágány 
810  *01/k. *01/v. Nincs 2 1 

55-11825-
01-1 

"F" 
(2250 mm-en belül 
létesítmény nincs) 

Nyílt 
 

02. vágány 
vonatfogadó/ 

indító 
fővágány 

789  *02/k. *02/v. Nincs 4 1 
55-11825-

01-2 

"F" 
(2250 mm-en belül 
létesítmény nincs) 

Nyílt 
 

Csonka 
vágány 

terelő 
csonkavágány 

102  *Cs/k. *Cs/v. Nincs 
Föld-
kúp 

4 
55-11825-

01-
2KCSONK 

"F" 
(2250 mm-en belül 
létesítmény nincs) 

Nyílt 
Forgalomból 
ideiglenesen 

kizárva! 
Lejtési viszonyok: 
*01/k. : A 2-es váltótól az 1034+00-ig 3,5‰ emelkedés - a 1-es váltóig 7,0‰ emelkedés. 
*01/v. : Az 1-es váltótól az 1034+00-ig 7,0‰ lejtés - a 2-es váltóig 3,5‰ lejtés. 
*02/k.: A 4-es váltótól az az 1034+00-ig 3,5‰ emelkedés - a 1-es váltóig 7,0‰ emelkedés. 
*02/v. : Az 1-es váltótól az 1034+00-ig 7,0‰ lejtés - a 4-es váltóig 3,5‰ lejtés. 
*Cs/k. : A földkúptól a 4-es váltóig 3,5‰ emelkedés. 
*Cs/v. : A 4-es váltótól a földkúpig 3,5‰ lejtés 
 

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számát Arab számmal – és vezető nullával( 01,02, stb.) kell írni. 

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

 

Vágányszám: 
Peron 

hossza: 
Peron 

szélesség (m): 
Peronburkolat: 

Sínkorona 
feletti magasság: 

01 301 méter 3 méter burkolatlan sk+0 
02 279 méter 3 méter burkolatlan sk+0 

 
 

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

 
A vázlatos helyszínrajz az ÁVU 1. sz. Mellékletét képezi. 
 

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. 

 
Az állomás nem biztosított, váltózár kulcsazonosító berendezéssel rendelkezik. 
Kétfogalmú bejárati jelzők fedezik, melyektől általános fékúttávolságra a kétfogalmú 
előjelzők vannak.  

 
Kezdőpont felől 

A jelző helye A jelző 

 
Szolgálati hely 

(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 
irány 
oldala 

 
Szelvényszám 

 
Jele, 

száma 

Karok, 
fények 
száma 

 
Rendeltetése 

 

nyíltpálya jobb 1031+24 A 1 bejárati jelző 

nyíltpálya jobb 1021+22 Aej  előjelző 

 

 
Végpont felől 

A jelző helye A jelző 
 

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltpálya) 

Menet- 
irány 
oldala 

 
Szelvényszám 

 
Jele, 

száma 

Karok, 
fények 
száma 

 
Rendeltetése 

 
nyíltpálya jobb 1043+56 B 1 bejárati jelző 
nyíltpálya jobb 1054+26 Bej  előjelző 
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A végpont felőli oldalon a felvételi épületnél a forgalmi szolgálattevő által kezelt és 
felügyelt teljes sorompó található. 
 
Hordozható jelzőeszközök: 
Forgalmi irodában:  
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható 
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa 
- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására alkalmas kézi jelzőtárcsa  
- 1 db sárga jelzőzászló 
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője 
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)és  
- 2 db vállmagasságú állvány 
II. őrhelyen: 
- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására alkalmas kézi jelzőtárcsa 
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője 
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható 
- 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). A 40 
km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása 
és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. 

 

Valamennyi váltó, váltózárral felszerelt, helyszíni állítású váltó. Az állomás kettő 
váltókörzetre van osztva, melyből a 2, 4 sz. váltók állítása és kezelése a váltókezelő 
feladata, a végpont felőli oldalon található 1.sz. váltó állítása, őrzése a forgalmi 
szolgálattevő, gondozása a váltókezelő feladata.  

Valamennyi váltó görgős csúcssín emelő szerkezettel ellátott. 
 
I. Váltókezelői körzet 
 
 

Váltó 
száma 

Állítókészülék 
Csúcssín rögzítő 

szerkezet 
Biztosítási módja 

Váltójelző 
típusa 

1 helyszíni kampózáras biztosított kulccsal lezárható forgólapos 
 
II. Váltókezelői körzet 

 

Váltó 
száma 

Állítókészülék 
Csúcssín rögzítő 

szerkezet 
Biztosítási módja 

Váltójelző 
típusa 

2 helyszíni kampózáras biztosított kulccsal lezárható forgólapos 
4 helyszíni kampózáras biztosított kulccsal lezárható forgólapos 
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1.6.3.  Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó 
saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye. 

 
A 02. vágány kezdőpont felőli oldalán földkúpban végződő csonka vágány ( 1031+50 
sz. szelvény). Hossza 102 m 
 

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. 

 
a.) Helyi forgalmú távbeszélő:  

forgalmi iroda    hívójele: −·· 
váltókezelői őrhely   hívójele: ·· 
 
b.) Állomásközi távbeszélő:  
 
Tar és Pásztó állomások között: 

Tar forgalmi szolgálattevő   hívójele: −·· 
Tar II. sz. váltókezelői őrhely hívójele: ·· 

Pásztó      hívójele: ·−· 
 
Tar és Nagybátony állomások között: 

Tar forgalmi iroda:   hívójele: −·· 
Nagybátony     II. sz. váltókezelői őrhely hívójele: ·· 

Nagybátony forgalmi szolgálattevő  hívójele: −··· 



13 
 

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő: 

A forgalmi üzemirányító központ és a vonal valamennyi forgalmi szolgálattevője 
között.        Tel.: 01-13-87 
 

Szolgálat 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/ 

MÁV Irányítói munkahelyek 

Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ 

Területi Főüzemirányító Kelet 
K16-

FOUZIR-
01 

71133390 
095 06 38 
8881120 

+36 38 
8881120 

Budapest-Hatvan forgalmi 
vonalirányító 

K16-
HATV-01 

71138701 
095 06 38 
8881105 

+36 38 
8881105 

Hálózati Főüzemirányító 
K16-

HAFUZIR-
01 

71324790 
095 06 38 
8881119 

+36 38 
8881119 

Rendkívüli Helyzetek Irányítója 
K16-

REHEIR-
01 

71364099 
095 06 38 
8881129 

+36 38 
8881129 

 
 
 
CB rendszerű MÁV hálózatban:  
Forgalmi iroda:  02-23-51 
Forgalmi iroda  fax:  02-23-16 
 

Postai telefon: 
Név, beosztás: Vezetékes hívószám: Mobil hívószám: 

Tar forgalmi iroda 06-1-512-2351 +36-30-226-9601 
Állomásfőnök 

(Maksa Gáborné) 
06-1-512-2778 +36-30-736-9428 

Forgalmi koordinátor 
(Paulik Tamás) 

06-1-512-2760 +36-30-855-3069 

Nagybátony forgalmi iroda 06-1-512-2772 +36-30-231-6002 
Pásztó forgalmi iroda 06-1-512-2365 +36-30-235-9351 

 
Az állomáson hangrögzítővel kiegészített távbeszélő nincs. 
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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.  

 
 

Térvilágítási körzetek 
 

Az állomás térvilágítási körzetekre van osztva.  
Állomás: - forgalmi iroda 
  - II-es körzet; 
 
A körzetekben lévő térvilágítási oszlopkapcsolók a forgalmi irodában, II. őrhelyen, 
találhatók. A világítási kapcsolókat a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő és a 
váltókezelő kezeli a saját körzetében. 
 
A főkapcsoló a forgalmi irodában van elhelyezve.  
 

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. „A közszolgáltatás 
keretében nyújtott utas tájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról 
normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” 
című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint: 

 

1.9.1.Szolgálati hely típusa  
 
Egyéb állomás. 
 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái: 
 
Tar állomáson csak a saját szolgálati helyre vonatkozóan van utas tájékoztatási 
kötelezettség, érdeklődés esetén élőszóval. 
A szolgálati helyen sem vizuális, sem élőszavas utas tájékoztató nem áll 
rendelkezésre. 
Vonatkésésekről információ beszerzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ez történhet 
a forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információ alapján, és a szomszéd 
állomásokról érdeklődés útján, valamint a FOR00 informatikai rendszerből. A 
forgalmi vonalirányító által közölt késés információkat a Fejrovatos előjegyzési napló 
következő sorába-az információ szövegével, a közlés időpontjával és a vonalirányító 
nevével-elő kell jegyezni. 
 

1.9.4.  Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A 
szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának 
figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-
indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. 

 
Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája egységesen 2 perc. 
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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. 
Rendkívüli események bejelentési rendje: 
Az észlelő munkavállaló köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni, és a 
forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni az eseményt. A forgalmi szolgálattevő 
késlekedés nélkül köteles a forgalmi vonalirányítót, és a területi főüzemirányítót 
értesíteni, majd a további veszélyek megelőzésére, mentés, segítségnyújtás érdekében, 
a szükséges intézkedéseket megtenni, hatóságokat értesíteni (az irányítókkal 
egyeztetettek szerint). 
Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utas tájékoztatás 
érdekében a MÁVINFORM – tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt 
csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló és a személypénztáros, a 
Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utas tájékoztatást 
végrehajtja. 
Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, 
vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utas tájékoztató 
térhangoson, másodsorban a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik. 
A vonat indításának MÁV-START Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az 
érintett vonat vezető jegyvizsgálója, mozdonyvezetője köteles értesíteni a  forgalmi 
szolgálattevőt. 
A vonat indításának, a MÁV Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az 
utazószemélyzetet értesíteni kell. Az utazószemélyzet a kapott tájékoztatás alapján, 
köteles vonatán az utas tájékoztatást elvégezni. 
 
Az értesítések után a forgalmi szolgálattevő köteles a „Baleseti jelentést „elkészíteni, 
és elküldeni, a forgalmi csomópont vezető, a MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi 
Vasútbiztonsági Szervezet,  MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Biztonsági 
Szervezet Budapest részére e-mailben, az Értesítési Rendnek megfelelően. 
 
 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas 
tájékoztató hirdetmények fajtái. Az utas tájékoztató hirdetmények 
kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott 
munkavállalók.  

 
Tar állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra 
vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú  utas tájékoztatási 
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 Tar állomáson a váróteremben kihelyezett falitáblákra 
kerülnek kihelyezésre. 
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A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének 
és az utasjogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Tar állomáson 
szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor valamint az 
állomásfőnök. 
A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően 
azonnal köteles intézkedni 
A hatályát vesztett Hirdetményeket az éjszakás szolgálatban lévő forgalmi 
szolgálattevő-a váróterem bezárása előtt- köteles eltávolítani. 
 

1.9.12. Utas tájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.  
 
Utas tájékoztató 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 az érvényben lévő utasítás alapján: 
 
- A központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a 

szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elektronikus elérhetősége: 
https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/.... 
 

- 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: 

• A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei. 
• Védelmi gyűjtemény. 
• Tűzvédelmi iratgyűjtő. 
• Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő 

anyagok. 
 

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda. 



17 
 

 

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. 

 
Mentődoboz, mentőláda: tárolási helye a forgalmi irodában, és a II. őrhelyen van. 
Vérvételi egységdoboz: tárolási helye a forgalmi iroda szolgálattevői íróasztal zárható 
fiókja. 
Mentőszekrény: nincs 
Alkoholteszter, alkohol szonda: van, tárolási helye a forgalmi iroda szolgálattevői 
íróasztal zárható fiókja. 
 
Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában kerül kifüggesztésre. 
 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény 
Megnevezése: Címe: Telefonszáma: 

 Foglalkozás 
egészségügyi orvos: 
(Dr. Kerekes Ildikó) 

 3000 Hatvan 
Boldogi út 1. 

02-21-39. 

Orvosi ügyelet: 
3070 Bátonyterenye, 

Ózdi út 60. 
06-32-310-104 

Házi orvosi rendelő: 
3073 Tar, 

Szondi út 94. 
06-32-418-167 

Margit Kórház Pásztó 
3060 Pásztó, 

Semmelweis u. 15-17, 
06-32-561-000 

Szakorvosi Rendelőintézet 
3100 Salgótarján, 
Füleki út 54/56 

06-32-311-222; 
06-32-310-222 

 
 
 

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. 

 
 
Segélyhívószám: 112 
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Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb 
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások 

Megnevezése: Címe: Telefonszáma: 
Bátonyterenyei 

Rendőrkapitányság 
3070 Bátonyterenye 

Kossuth u. 1. 
06-32-355-255 

Pásztói 
 Rendőrkapitányság 

306 Pásztó 
Fő út 93-95. 

06-32-460-255 

Megyei Rendőrkapitányság 
3100 Salgótarján 

 Rákóczi u. 40 
06-32/411-255 

Megyei Nyomozóhivatal 
3100 Salgótarján 
Május 1. út 43. 

- 

Mentőállomás 
3060 Pásztó 

Mikszáth Kálmán u. 4 
 

06-32-460-052 

Városi Tűzoltóság 
3060 Pásztó 

 Kölcsey út 37. 
06-32-418-456 

Vállalati tűzoltóság Hatvan 02/ 22-75 
Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

3100 Salgótarján, Szent 
Flórián tér 1. 

06-32-411-131 
06-32-414-196 
 06-32-414-089 

Városi Katasztrófavédelem 
3060 Pásztó 

 Kölcsey út 37. 
06-32-418-456 

Védelmi Főnökség 
Bp. - Ferencváros 

- 01/ 32-55. 

Védelmi Kirendeltség Hatvan 3000 Hatvan Boldogi út 1. 02/ 22-36. 

Polgárőrség 
3073 Tar 

Szondy György út 92. 
- 

Polgármesteri Hivatal 
3070 Tar 

Szondi út 55 
06-32-470-444 

Köztársasági megbízott 3100 Salgótarján 06-32-410-022 
Területi Vadásztársaság 3060 Pásztó 06-32-412-875 

György Temetkezés, 
Matricum Kft. 

3060 Pásztó 
Fő u. 26, 

+36-20-323-3314 

Lux Temetkezési Kft. 
3060 Pásztó 

Fő u. 
06-32-462-450 

Glória Kegyelet Kft 
3078 Bátonyterenye 

Vasút út 12. 
06-32-350-792 

+36-30-911-1634 

Vincze Temetkezés 
3078 Bátonyterenye 

Bajcsy-Zs. út 11. 
06-32-350-526; 

 +36-20-954-9682 

MÁV TEK - 
01/11-15; 01/11-16; 01/11- 
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Közlekedési Felügyelet 
3100 Salgótarján 
Csokonai út 1/a. 

06-32-440-484 
06-32-441-056 

Városi Ügyészség  
3100 Salgótarján 

Május 1. út 43 
06-32-410-277 

B+N takarító cég - +36-20-409-1253 
 


