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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 

 

Vásárosnamény állomás a 111 sz. Mátészalka – Záhony egyvágányú normál nyomközű, nem 

villamosított mellékvonalon az 525+71 – 547+16 számú szelvények között fekszik, mint 

biztosított, elágazó állomás. 

Az állomásból ágazik ki a 116 sz. Vásárosnamény – Nyíregyháza, egyvágányú normál 

nyomközű, nem villamosított mellékvonal. 

 

Szomszédos állomások: 

 (111): Mátészalka és Tornyospálca 

 (116): Nyírmada 

 

Nyíltvonali szolgálati helyek: 

 Vásárosnamény – Mátészalka állomások között: 

Ópályi megállóhely    388 szelvényben 

Nagydobos megálló-rakodóhely  451 szelvényben 

Vitka megállóhely    498 szelvényben 

 

 Vásárosnamény – Tornyospálca állomások között: 

Kisvarsány megállóhely   567 szelvényben 

Gyüre megállóhely    596 szelvényben 

Aranyosapáti megállóhely   643 szelvényben 

Újkenéz megállóhely    694 szelvényben 

 

 Vásárosnamény – Nyírmada állomások között: 

Vásárosnamény külső megállóhely 512 szelvényben 

 

Lejtési viszony a szomszédos állomásokig: 

A 111 sz. vonalon Mátészalka –Vásárosnamény állomások között: 

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

349+40 358+40  5 

402+00 408+50  5 

480+00 484+00  5 

 

A 111 sz. vonalon Vásárosnamény –Tornyospálca állomások között: 

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

685+00 691+50 5  

705+00 712+20  5 

 

A 116 sz. vonalon Nyírmada - Vásárosnamény állomások között: 

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

480+00 485+50  5 

485+50 494+00  7 

543+10 556+70 6,5  

556+70 560+70  5 
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A biztosítóberendezés típusa: a Siemens-Halske cég által kifejlesztett, a MÁV által 

továbbfejlesztett fény és alakjelzős „FM” elektromechanikus két állítóközpontos 

biztosítóberendezés. 

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

külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása 

 

Az állomás területén a MÁV Start Zrt. van jelen, mint vállalkozó vasúti társaság. 

Vágányzattal, ill. vágány összeköttetéssel nem rendelkezik. 

 

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása 
 

Forgalmi jellegű: 

 Felvételi épület: 

A földszinten helyezkedik el az állomásfőnöki iroda, forgalmi iroda. 

Az emeleten található a forgalmi koordinátor iroda. 

 

 Váltókezelői szolgálati helyek: 

Az állomás kezdőpont végén található az II. sz. őrhely. 

Az állomás végpont végén található az I. sz. őrhely. 

A központi állítású váltók, valamint a főjelzők kezelőszervei találhatók itt. 

 

Kereskedelmi jellegű: 

Felvételi épületben: 

 személypénztár, 

 

Egyéb jellegű: 

Felvételi épületben: 

 távközlő szerelvényszoba 

 

 Területi Ingatlanüzemeltetési és Magasépítményi Osztály – továbbiakban TIMO – 

kezelésében lévő épület. 

 

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

állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer 

 

 Vásárosnamény – Mátészalka:  állomástávolságú 

 Vásárosnamény – Tornyospálca:  állomástávolságú 

 Vásárosnamény – Nyírmada:  állomástávolságú 

 

Az állomásközök egyike sem rendelkezik vonali biztosítóberendezéssel (ellenmenet és 

utolérést kizáró berendezés) és vonatbefolyásolási rendszerrel. 
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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 

 

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal, kell előjegyezni. 

Vágány neve Rendeltetése 
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TAF-TSI 

azonosító 

Vágány 

besorolása 
Hozzáférés Megjegyzés 

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

1. vágány 
raktári vágány 

rakodó-
mellékvágány 

650  0 0  nincs 14 7 55-15933-01-1 K   nyílt   

2. vágány 
vontfogadó/indító 

fővágány 
702  0 0 nincs 12 7 55-15933-01-2 C nyílt 

 

3. vágány átmenő fővágány 744  0 0 nincs 10 3 55-15933-01-3 D nyílt 
 

4. vágány 
vontfogadó/indító 

fővágány 
751  0 0 nincs 8 5 55-15933-01-4 D nyílt 

 

5. vágány 
vontfogadó/indító 

fővágány 
751  0 0 nincs 8 5 55-15933-01-5 F nyílt 

 

6. vágány 
terelő csonka 

terelő csonka 28  0 0 nincs 5 földkúp 55-15933-01-6  nyílt  

7. vágány 
KPM összekötő 

összekötő- 
mellékvágány 

50  0 0 nincs 201 2 
55-15933-01-

KPM 
 nem nyílt  

8. vágány 
tároló csonka 

tároló- 
mellékvágány 

110  0 0 nincs 201 földkúp 55-15933-01-8 
 

nyílt 
 

9. vágány 
homlokcsonka 

rakodó- 
mellékvágány 

157  0 0 nincs 14 
oldal-

rakodó 
55-15933-01-9 

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

sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal 

 

 Az I. – II., vágányok között, a vonal kezdőpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, 

sk15 magasságú, aszfaltozott utasperon, 

 Az I. – II., vágányok között, a vonal végpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, sk15 

magasságú, zúzottkő burkolatú utasperon, 

 A II. – III., vágányok között, a vonal kezdőpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, 

sk15 magasságú, zúzottkő burkolatú utasperon, 

 A II. – III., vágányok között, a vonal végpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, 

sk15 magasságú, aszfaltozott utasperon, 

 A III. – IV., vágányok között, a vonal kezdőpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, 

sk15 magasságú, aszfaltozott utasperon van. 

 

Az utasperonok a felvételi épület jobb oldala valamint a buszpályaudvar felől kiépített járdán 

és a szintbeli átjárókon keresztül közelíthetőek meg. 

 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 

vonatkozó rövid leírás 

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 

(állomás, nyíltpálya) 

Menet-

irány 

oldala 

Szelvényszám 
Jele, 

száma 

Karok, 

fények 

száma 

Rendeltetése 

Vásárosnamény jobb 518+71 AEJ 2 
fény bejárati jelző 

előjelzője 

Vásárosnamény jobb 525+71 A 4 fény bejárati jelző 

Vásárosnamény jobb 568+03 BEJ 2 
fény bejárati jelző 

előjelzője 

Vásárosnamény jobb 575+08 B 4 fény bejárati jelző 

Vásárosnamény jobb 537+85 V5 1 kijárati jelző 

Vásárosnamény jobb 537+85 V4 1 kijárati jelző 

Vásárosnamény jobb 537+85 V3 1 kijárati jelző 

Vásárosnamény jobb 537+85 V2 1 kijárati jelző 

      

Végpont felől 

Vásárosnamény jobb 554+17 CEJ 2 
fény bejárati jelző 

előjelzője 

Vásárosnamény jobb 547+16 C 4 fény bejárati jelző 

Vásárosnamény jobb 530+83 K2 1 kijárati jelző 

Vásárosnamény jobb 530+52 K4 1 kijárati jelző 

Vásárosnamény jobb 530+41 K3 1 kijárati jelző 

Vásárosnamény jobb 530+34 K5 1 kijárati jelző 
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A bejárati jelzők (A, B, C) Hívójelzés adására alkalmas optikával is fel vannak szerelve. 

Hívójelzés feloldása jelzés nincs az állomáson. 

 

Váltójelzők a kezdőpont felőli oldalon: 

 102 sz. váltó 527+39 szelvényben 

 2/1 sz. váltó 527+80 szelvényben 

 201 sz. váltó az 528+19 szelvényben 

 2 sz. váltó az 528+80 szelvényben 

 4 sz. váltó az 529+32 szelvényben 

 6 sz. váltó az 529+36 szelvényben 

 8 sz. váltó az 529+72 szelvényben 

 10 sz. váltó az 529+97 szelvényben 

 12 sz. váltó az 530+33 szelvényben 

 14 sz. váltó az 530+81 szelvényben 

 

Váltójelzők a végpont felőli oldalon: 

 7 sz. váltó 538+49 szelvényben 

 5 sz. váltó 538+60 szelvényben 

 3 sz. váltó az 538+86 szelvényben 

 1 sz. váltó az 539+31 szelvényben 

 11/1 sz. váltó az 544+55 szelvényben 

 11 sz. váltó az 545+16 szelvényben 

 

Tolatási határjelzők vannak elhelyezve: 

 Mátészalka irányából az 526+21 szelvényben 

 Nyírmada irányából az 575+51 szelvényben 

 Tornyospálca irányából az 546+66 szelvényben 

 

Vágányzáró-jelző van elhelyezve: 

 A VI. sz. vágány végén lévő földkúpon az 539+41 szelvényben 

 A VIII. sz. vágány végén lévő földkúpon az 529+74 szelvényben 

 

Megállás helye jelző van elhelyezve: 

 Az Austria Juice scvp. kapuja előtt a 3+59 szelvényben, 

 A Swiss Krono Kft. scvp. kapuja előtt a 0+67 szelvényben. 

 

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van elhelyezve: 

 Az I. sz. vágány mellett az oldal- ill. homlokrakodón az 532+99, 533+63 sz. 

szelvényekben, 

 Az I. sz. vágány mellett az oldalrakodóval épült emelt szintű raktáron az 535+34, 535+66 

sz. szelvényekben. 

 

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök: 

 Forgalmi iroda: 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz és 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, 

amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható, 1 db Megállj jelző, 1 db sárga színű 

jelzőzászló. 

 I. őrhelyen: 1 db sárga jelzőzászló, 1 db fehér fényű munkalámpa (hálózatról üzemel) a 

jelzésadáshoz. Jelzőeszközök: 1 db Megállj jelző előjelzője, 1 db sárga fényű jelzőlámpa, 1 db 

Megállj-jelző, 1 db vörös fényű jelzőlámpa, 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” 

jelzés adásához), 2 db piros fényű jelzőlámpa, 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az 
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elhaladás!” jelzés adására, 1 db zöld fényű jelzőlámpa, 1 db akkumulátoros fehér fényű 

lámpa, 1 db vállmagasságú állvány. 

 II. őrhelyen: 1 db sárga jelzőzászló, 1 db fehér fényű munkalámpa (hálózatról üzemel) a 

jelzésadáshoz. Jelzőeszközök: 2 db Megállj jelző előjelzője, 2 db sárga fényű jelzőlámpa, 2 db 

Megállj-jelző, 2 db vörös fényű jelzőlámpa, 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az 

elhaladás!” jelzés adására, 1 db zöld fényű jelzőlámpa, 1 db akkumulátoros fehér fényű 

lámpa. 

 

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 

 

Az állomás területén két váltókörzet található. 

 

Az I. sz. őrhely váltókörzetében, a központi állításba bevont váltók: 1, 3, egyszerű, valamint 

5, 7, átszelési váltók. Ezekből reteszelhető: 1 és 3. sz. váltók. 

A 11. sz. váltó, helyszíni állítású villamos retesszel ellátva. 

 

A II. sz. őrhely körzetében a központi állításba bevont váltók: 201, 4, 6, 8, 12, 14 egyszerű és 

2, 10 átszelési váltók. Ezekből reteszelhető: 2, 4, 6, 8, 10. sz. váltók. 

A 102 sz. helyszíni állítású villamos retesszel ellátva. 

Az állomáson valamennyi váltó váltójelzője ábralemezes és fényvisszaverős kialakítású, 

biztosított váltók.  

Váltófűtő berendezés nincs az állomáson. 

 

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

valamint függősége 

 

Az állomás területén az alábbi védelmi berendezések találhatóak: 

 Vágányzáró sorompók: 

VS1 (0+48) – Horváth Tüzép Kft. saját célú vágányának biztosítására. 

VS3 (0+48) – Swiss Krono Kft. saját célú vágányának biztosítására, a 11 sz. váltóval valamint 

az I. sz. őrhelyen elhelyezett biztosító berendezéssel van szerkezeti függésben. 

VS5 (538+75) – Dohánybeváltó saját célú vágány védelmére. Összefüggésben van a VS7-es 

jelölésű vágányzáró sorompóval. 

VS7 (538+00) – Az állomás I. vágányának védelmére szolgál. Kulcsa az I. sz. őrhelyen 

elhelyezett biztosító berendezéssel van összefüggésben. 

VS2 (526+50) – Austria Juice Kft. saját célú vágányának biztosítására, a 102 sz. váltóval 

valamint az II. sz. őrhelyen elhelyezett biztosító berendezéssel van szerkezeti függésben. 

VS4 (527+30) – A Magyar Közút KHT ipartelep I. sz. vágányának védelmére szolgál. 

VS6 (527+30) – A Magyar Közút KHT ipartelep II. sz. vágányának védelmére. 

 

 Földkúp: 

Az állomás VI. és VIII. vágányának végén földkúp található. 

 

 Ütközőbak: 

Az állomás IX. vágányának végén a homlokrakodóval egybeépítve található. 
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1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása 

 

Az első vágány mellett űrszelvénybe nyúlik az 533 sz. szelvényben lévő oldal- ill. 

homlokrakodó, valamint az 535 sz. szelvényben lévő emeltszintű raktár. 

 

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 

 

Forgalmi iroda: 

 Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda, I. és II. sz. váltókezelői szolgálati helyekkel történő 

kapcsolattartásra használható. Az I. sz. őrhely hívójele 3 rövid hang, a II. sz. őrhely hívójele 2 

rövid hang. 

 Állomásközi távbeszélő: engedélykérésre használható Vásárosnamény – Mátészalka 

(bekapcsolva Vásárosnamény II. őrhely is) viszonylatban. 

 Állomásközi távbeszélő hangrögzítővel felszerelve: engedélykérésre használható 

Vásárosnamény – Tornyospálca (bekapcsolva Vásárosnamény I. őrhely is) viszonylatban. A 

hangrögzítés Záhony állomás felvételi épületében üzemelő DSR SB-601 típusú 

hangrögzítőberendezésen történik a 14. csatornán. 

 Vonali rádió: Nyíregyháza - Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzetként 

üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények 

adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelve. A hangrögzítés Nyíregyháza 

Toldi utcai épületben üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő berendezésen történik a 9. 

csatornán. 

 Utasítást adó hangszórós távbeszélő: a forgalmi iroda és a váltókezelői szolgálati helyek, 

valamint a forgalmi iroda és a váltókörzetek közötti kétirányú kapcsolattartásra használható. 

Kezelőkészülékéről működik az utastájékoztató hangosbemondó is. 

 Tolatórádió: A forgalmi iroda - tolatást végző mozdony - tolatószemélyzet közötti 

kapcsolattartásra használható egy rádiós körzetként, hangrögzítővel felszerelve. A 

hangrögzítés Záhony állomás felvételi épületében üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő 

berendezésen történik a 12. csatornán. A rádió használatának részletes szabályozását a 21. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 Üzemi telefon: hívószáma 03/51-49, ill.: 03/38-32 (fax.: 03/52-73) 

 

I. őrhely: 

 Helyi távbeszélő: A forgalmi irodával és II. őrhellyel létesít kapcsolatot. Tornyospálca 

irányába ( -ból ) történő engedélykéréskor lehetőséget biztosít a belépésre és az engedélyadás 

tanúsítására, a hangrögzítő berendezés használhatatlanságának esetére. 

 Utasítást adó hangszórós távbeszélő: A forgalmi irodával és az őrhely váltókörzetével 

létesít kétirányú kapcsolatot. 

 

II. őrhely: 

 Helyi távbeszélő: A forgalmi irodával és I. őrhellyel létesít kapcsolatot. Mátészalka 

irányába ( -ból ) történő engedélykéréskor lehetőséget biztosít a belépésre és az engedélyadás 

tanúsítására. 

 Utasítást adó hangszórós távbeszélő: A forgalmi irodával és az őrhely váltókörzetével 

létesít kétirányú kapcsolatot. 
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Állomásfőnöki iroda: üzemi telefon, hívószáma 03/38-31, 

Forgalmi iroda előtér: üzemi telefon: hívószáma 03/52-89, 

Forgalmi koordinátor irodája: üzemi telefon: hívószáma 03/52-74. 

Területi főüzemirányító Záhony: üzemi telefon: hívószáma 03/33-19 hangrögzítő 

berendezéssel felszerelve. 

 

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 állomáson a térvilágítási kapcsolókat a forgalmi irodából a forgalmi szolgálattevő kezeli a 

Világítási naptárban előírtak szerint, az energiatakarékosságnak, a közbiztonságnak, és a 

vagyonvédelemnek megfelelően. A rakodó területek szakaszolása jól megoldott, ezért a 

forgalmi szolgálattevő köteles gondosan ügyelni arra, hogy csak a szükséges helyiségek és 

területek legyenek ki, illetve megvilágítva a mindenkori üzemviteli és közvagyon védelmi 

szükségleteknek megfelelően. 

Rakodótér kapcsoló: I. vágány melletti rakodótér kivilágítására, 

Kistorony kapcsoló: felvételi épület körüli térvilágításra, 

Nagytorony kapcsoló: V. vágány melletti rakodóterület térvilágítására, 

Peron világítás kapcsoló: IV.-V. vágányok között térvilágítására, 

Névtábla kapcsoló: állomás nevének megvilágítására. 

 

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása 

1.9.1. Szolgálati hely típusa 
 

Vásárosnamény állomás utastájékoztatási szempontból elágazó állomás. 

 

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái 

 

Az állomás számítógéppel nem támogatott (analóg) élőszavas hangos berendezéssel van 

felszerelve. A hangos utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi, élőszóval a MÁV 

START Zrt. által elkészített szövegkönyv alapján. Az utastájékoztató berendezés 

használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni a 

váróteremben tartózkodó utasokat a vonatközlekedésről. 

 

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: 

Vásárosnamény állomás VIZUAL 98 típusú peronkijelzővel van felszerelve. A vizuális 

utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában lévő beltéri vezérlő egységből és egy az I. 

vágány mellett elhelyezett, 3 vágányra információt adó, forgó lemezes kültéri egységből áll. 

A vizuális utastájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli. Kezelését a berendezés 

Kezelési Szabályzatában előírtak szerint kell végezni. 

A forgalmi szolgálattevő a késésekről valamint a rendkívüli eseményekről a területi 

főüzemirányítótól kap értesítést. 
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1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása 

történik az állomásról 

 

Az állomás területén egyetlen utastájékoztató körzet van, kizárólag az utasok le- és 

felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről. Az állomásról nem történik 

más szolgálati hely utastájékoztatása. 

 

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati 

hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a 

hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban 

kell elvégezni 

 

Az állomás utasforgalmi területeinek (váróterem, pénztárcsarnok) és a személyszállító vonat 

által használt peronok, vágányok közötti megközelítési időnormatíva 3 perc. Az állomásra 

érkező, valamint érkezés után továbbinduló vonatok esetén a vonat menetrendszerinti és 

tényleges indulása előtt 3 perc értéket kell alkalmazni a hangos utastájékoztatás alkalmával. 

 

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

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

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

mikor szabad hangos utastájékoztatást adni 

 

Vásárosnamény szigetperonnal nem rendelkező állomás. A tolatási mozgás- és a 

vonatközlekedés szabályozása során, a hangos utastájékoztatásra kiemelt figyelmet kell 

fordítani, az utasok védelme érdekében. Vonattalálkozás alkalmával, a később érkező vonatról 

közvetlenül az érkezést megelőzően 3 perccel korábban csak akkor szabad tájékoztatást adni, 

ha az előbb érkező vonat nem veszélyezteti az utasok testi épségét. Ha ez nem lehetséges, 

akkor a később érkező vonatról csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat 

már ténylegesen megállt. 

 

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának 

figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell 

e hangos utastájékoztatást adni 

 

Az állomáson áthaladó vonatokról az utazóközönséget a hangos utastájékoztató berendezés 

kezelésével tájékoztatni kell. 

 

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv 

módosítását, karbantartását végző munkavállaló 

 

A hangos utastájékoztató szövegkönyvet valamennyi menetrendváltás-, változás és vágányzár 

alkalmával el kell készíteni, melyről a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság, 

(továbbiakban TSZVI) Záhony területért felelős technológus pénztárellenőre gondoskodik 

(03/79-35). Jóváhagyás után, Vásárosnamény állomás utastájékoztató szövegkönyvét az 

életbe lépéstől számított 7 nappal korábban megküldi az állomásfőnök részére. Az 

állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor gondoskodnak az utastájékoztatást végző 

munkatársaknak történő átadásáról. 
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1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve 

az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások 

 

Amennyiben a vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik – helyreállításáig – 

azon „Nem működik” feliratot kell jól látható módon elhelyezni. 

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő 

élőszóval köteles tájékoztatni a váróteremben tartózkodó utasokat a vonatközlekedésről. 

Az utastájékoztató berendezés (vízuális, verbális) használhatatlansága esetén a forgalmi 

szolgálattevő haladéktalanul  köteles a mátészalkai távközlési szakaszt értesíteni annak 

mielőbbi helyreállítása végett.. 

 

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

tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások 

 

A forgalmi szolgálattevő 5 perc, vagy annál nagyobb késés esetén, személyesen tájékoztatja a 

személypénztárost illetve az állomáson tartózkodó vezető jegyvizsgálót.. 

 

Rendkívüli eseménybekövetkeztekor követendő értesítési kötelezettség: 

 a hangosbemondó készülék kezelését végző forgalmi szolgálattevő, szolgálati 

közleményben haladéktalanul kéri az érintett személyszállító vonat, vezető 

jegyvizsgálójának bejelentkezését. Bejelentkezést követően közli vele a rendkívüli 

eseményre vonatkozó szükséges információkat,  

 az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója, a forgalmi szolgálattevő 

telefonszámán vagy az utasítást adó hangosbemondó készüléken, haladéktalanul 

értesíti a forgalmi szolgálattevőt a rendelkezésre álló információkról.  

 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 

hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, 

módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók 

 

Érkező-induló vonatok jegyzéke 

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő 

készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az 

állomásfőnök (vagy megbízottja) feladata. 

 
Megállóhelyeken alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények karbantartása, 

aktualizálása Újkenéz, Aranyosapáti, Gyüre, Kisvarsány, Vitka, Nagydobos, Ópályi, 

Vásárosnamény külső megállóhelyek vonatkozásában: A menetrendi eltéréseket tartalmazó 

információkat Záhony Forgalmi Csomóponti Főnökség a szükséges példányszámban köteles 

sokszorosítani és valamennyi megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. 

 
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: 

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a Forgalmi Csomóponti 

Főnökségek a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson 

és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Vásárosnamény állomáson a 

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kihelyezése, Állomási rend, Váróterem nyitva 

tartás hirdetmény pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata. 

 
Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények: 
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Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények 

kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség és 

a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) 

Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza. 

 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások 

 

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a 

forgalmi koordinátor feladata. A hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a 

Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és 

Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza. 

 

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

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

Parancskönyv tárolási helye 

 

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi 

Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában 

tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és 

kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak 

valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi 

szolgálattevő számítógépén elérhetőek a: 

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20

gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt. 

 

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda továbbá itt találhatóak még a szolgálat 

folytatásához szükséges dokumentumok: Hibaelőjegyzési könyv, Jelentkezési könyv, Rádió, 

Mobiltelefon átadó könyv. 

 

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások: 

 F.1. Jelzési utasítás 

 F.2. Forgalmi utasítás 

 F.2. Forgalmi utasítás függelékei 

 F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására 

 E.2. Fékutasítás 

 MÁV Zrt. KSZ 

 

Az I. és II. sz. őrhelyen Állomási Végrehajtási Utasítás van rendszeresítve mellékletek nélkül. 
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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 

 

Elsősegélynyújtásra az állomáson mentődoboz van rendszeresítve, melynek tárolási helye a 

forgalmi irodából nyíló helyiség szekrénye. 

 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény  

megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-egészségügyi orvos 
4700, Mátészalka Seregély u. 2-

4 

+36 44/311-741 

+36 1/513-5110 

Orvosi rendelő 
4800, Vásárosnamény Rákóczi 

út 20. 

+36 45/470-633 

+36 45/470-982 

+36 45/470-451 

Egészségház 
4800, Vásárosnamény Rákóczi 

út 27. 
+36 45/472-091 

Központi orvosi ügyelet 
4800, Vásárosnamény Erkel 

Ferenc út 1. 
+36 45/470-295 

Vásárosnamény Kórház 
4800, Vásárosnamény Ady 

Endre út 5. 
+36 45/570-770 

 

Az elsősegélynyújtásra kiképzettek névsorát az MVSZ Helyi Függelékének 7. sz. melléklete 

tartalmazza. 

Alkoholszondák és véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda iratszekrény. 

Az alkoholteszter tárolási helye az állomásfőnöki iroda. 

 

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, 

önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti 

tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, 

telefonszáma 

 

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb 

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások  

megnevezése címe telefonszáma 

Városi rendőrkapitányság 
4800, Vásárosnamény 

Kossuth út 7. 

+36 45/470-422 

107 

112 Központi 

segélyhívó 

OMSZ Vásárosnamény 
4800, Vásárosnamény Árpád 

út 28. 

+36 44/312-004 

104 

112 Központi 

segélyhívó 

Vásárosnamény Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltósága 

4800, Vásárosnamény 

Rákóczi út 29. 

+36 45/470-244 

105 

112 Központi 

segélyhívó 

Fehérgyarmati Katasztrófavédelemi 

Kirendeltség 

4900, Fehérgyarmat, Kölcsey 

u. 27. 
+36 44/362-005 
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Polgárőrség 
4800, Vásárosnamény 

Tamási Áron út 1. 
+36 30/621-4237 

Területi Vasútbiztonsági Fegyveres 

Biztonsági Őrség 
Záhony, Vasút u. 4. +36 1/513-3229 

Polgármesteri Hivatal 

Vásárosnamény 

4800, Vásárosnamény 

Tamási Áron út 1. 

+36 45/470-022 

+36 45/470-756 

Beregi Tisza Vadásztársaság 
4800, Vásárosnamény 

Beregszászi út 30. 
+36 45/478-250 

MÁV-START Zrt. 
4800, Vásárosnamény 

Radnóti út 2. 
+36 1/513-5292 

B+N Referencia Zrt.  
3937, Komlóska Szkalka köz 

1. 
+36 1/513-3030 

 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása 

 

Vásárosnamény állomáson a szolgálatban lévő munkavállalóknak három dohányzási körzet 

lett kijelölve az alábbiak szerint: 

 Felvételi épület mellett található kiskertben 

 I. sz. őrhelyen a lépcsőfeljáróval ellentétes oldalon 

 II. sz. őrhelyen az őrhely mögött 

A kijelölt helyek a „Dohányzásra kijelölt hely” piktogrammal vannak jelezve, és megfelelő 

tárolóedénnyel ellátva. 

 

 


