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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. 

 

Zichyújfalu állomás a 44 sz. Pusztaszabolcs - Börgönd – Székesfehérvár/Szabadbattyán 

vonalon a 222+00 és 207+91 sz. szelvények között fekvő középállomás.  

A vonal egy vágányú nem villamosított. 

Nyíltvonali szolgálati helyek: Börgönd állomás felé a 169+00 sz. szelvényben 

Seregélyes- Szőlőhegy táblás megállóhely, valamint a 145+73 sz. szelvényben Seregélyes 

táblás megállóhely található. 

 

 

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvényszámai 

 

 

Szolgálati helyek Távolság Elhelyezkedés 

Pusztaszabolcs 5721 m 279+61 szlv. 

 

Börgönd 11019 m 97+72 szlv. 

 

 

5 ‰ Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig 

 

Állomásköz Szelvénytől-szelvényig Emelkedés, esés mértéke 

Pusztaszabolcs - Zichyújfalu 286+03-260+50 +9,41 ‰ 

 254+50-251+50 -9,31 ‰ 

 251+50-247+00 -8,69 ‰ 

 247+00-243+00 -8,6 ‰ 

 243+00-240+00 -6,64 ‰ 

 240+00-237+00 -6,33 ‰ 

 222+00-217+35 +6,35 ‰ 

Zichyújfalu - Börgönd  210+00-207+00 +5,76 ‰ 

 207+00-203+50 +7,09 ‰ 

 203+50-197+75 +8,8 ‰ 

 197+75-191+50 +7,58 ‰ 

 188+50-183+80 -8,26 ‰ 

 183+80-180+00 -9,26 ‰ 

 180+00-174+00 -7,26 ‰ 

 174+00-167+00 -8,62 ‰ 

 167+00-161+00 -7,78 ‰ 

 

Az állomáson tengelyszámlálóval kiegészített, utolérést és ellenmenetet kizáró D 55 típusú 

biztosítóberendezés üzemel. 
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1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 

 

Felvételi épületben található a forgalmi iroda.  

Szolgálatonként 1 fő forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot.  

A kezdőponti oldalon a személyzet nélküli II. sz. váltókezelői őrhely helyezkedik el. 

A felvételi épületben található még a • PTI Budapest, Biztosítóberendezési Főnökség Budapest 

Nyugat, Blokkmesteri szakasz Pusztaszabolcs felügyelete alá tartozó jelfogó terem. 

Szintén a felvételi épületben van a • PTI Budapest, Távközlési Főnökség Budapest, Távközlési 

szakasz Székesfehérvár felügyelete alá tartozó távközlő helyiség. 

 

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

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.  

 

 

Viszonylat Közlekedési 

rend 

Vonali 

biztosítóberendezés 

Vonatbefolyá 

solási rendszer 

Zichyújfalu - Pusztaszabolcs állomástávolság ellenmenet és utolérést 

kizáró 

biztosítóberendezés 

nincs 

Zichyújfalu - Börgönd állomástávolság ellenmenet és utolérést 

kizáró 

biztosítóberendezés 

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. 

 

 

 

Mellékvágány: 01. sz.rakodó vágány.  

A 219 – 220 sz.szelvények között forgalomból kizárva, megállj jelzők kitűzve. 

 

Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal vezető nullával kell 

előjegyezni.  

 

V
g

. 
n

e
v
e 

Rendeltetése 

Haszn

álhaó 

hossz 

kp.felé 

(m) 

Hasz

nálha

tó 

hossz 

vp.fel

é (m) 

 

 

Lejtviszony kp. 

felé (‰) 

Vonat

befoly

ásolás 

típusa H
a

tá
r
o
ló

 

k
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é
rő

 k
p

. 

fe
lő

l 

H
a
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r
o
ló

 

k
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é
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. 
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lő

l 

T
A

F
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a
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tó

 

V
g
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e
so
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lá

s 

H
o

zz
á

- 

fé
r
é
s 

M
e
g

je
g
y

z
és

 

01 rakodó vágány 660  
-1,94 , 217+35 

szlv.-től -6,35  

Nincs 

6 7 

55-04259-

01-1 

K Igen  

02 
vonatfogadó és 

vonatindító fővágány 
629 660 

-1,94 , 217+35 

szlv.-től -6,35  

Nincs 

6 3 

55-04259-

01-2 

E Igen  

03 átmenő fővágány 652 678 
-1,94 , 217+35 

szlv.-től -6,35  

Nincs 

4 5 

55-04259-

01-3 

E Igen  

04 
vonatfogadó és 

vonatindító fővágány 
635 656 

-1,94 , 217+35 

szlv.-től -6,35  

Nincs 

4 5 

55-04259-

01-4 

D Igen  

05 ACS ÖK 99  

 Nincs   

7 

55-04259-

02-ACS 

ÖK 

 Forgal

omból 

kizárva 

Haszná

laton 

kívül 
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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 

02-03 250 m 1,8 m Viacolor sk15 

 

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől kiépített bodán elemes, 

szintbeli átjáró. 

 

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 

vonatkozó rövid leírás. 

 

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

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. 

 

Helyhez kötött jelzők  

 

        Pusztaszabolcs állomás felől: 

 

Jelző neve Lámpafejek száma Szelvényszáma Rendeltetése 

A 4+1+1 222+00 Bejárati 

AEj 2 232+00 Bejárati előjelző 

K2 3+1 217+95 egyéni kijárati 

K3 2+1 217+91 egyéni kijárati 

K4 3+1 217+95 egyéni kijárati 

           

            Börgönd állomás felől: 

 

Jelző neve Lámpafejek száma Szelvényszáma Rendeltetése 

B 4+1+1 207+91 Bejárati 

BEj 2 197+91 Bejárati előjelző 

V2 3+1 211+66 egyéni kijárati 

V3 2+1 211+39 egyéni kijárati 

V4 3+1 211+60 egyéni kijárati 

T1 2 209+81 Tolatásjelző 

 

Hívó jelzés kivezérelhető valamennyi bejárati, kijárati jelzőre.  

Hívójelzés feloldása a bejárati jelzők hátoldalára vezérelhető ki.  

 

 

 

 

 

 

Egyéb jelzők: 
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Jelző neve Jelző helye szelvény 

Tolatási határjelző Pusztaszabolcs felé 221+50 

 Börgönd felé 208+41 

Megállj – jelző 01.vágány 219-220.sz.szlv. 

Űrszelvénybe nyúló létesítményre 

figyelmeztető jel 

01.vágány melletti oldalrakodó  

 

 

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása 

 

Forgalmi iroda 

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 

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

1 db sárga színű jelzőzászló 

 2 db kitűzhető „Megállj” jelző 

 2 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője” 

 4 db vörös fényű jelzőlámpa 

2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához) 

1 db az útátjáró fedezésére szolgáló KRESZ állvány 

 

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. 

 

Váltó 

száma 
Állítókészülék 

Csúcssín rögzítő 

szerkezet 

Központból 

reteszelhetőség 

iránya 

Biztosítási mód 
Váltójelző 

típusa 

2. elektromos spherolock - igen - 

4. elektromos spherolock - igen - 

6. elektromos zárnyelves - igen - 

1. elektromos spherolock - igen - 

3. elektromos zárnyelves - igen - 

5. elektromos spherolock - igen - 

7. elektromos kampózáras - igen - 

 

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve. 

 

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk) 

vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye. 
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Az 01. sz. vágányon a kezdőpont felől KS 2 jelű kisiklasztósaru van felszerelve. 

A kulcsa kültéri szekrényben van elhelyezve. Kivételéhez hozzájárulás szükséges a forgalmi 

szolgálattevő részéről. Függésben van a 6. sz. váltóval. Szabványos állása a sínre fordított 

állapot.  

 

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 

 

Űrszelvénybe nyúló létesítmény az 01. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó. 

 

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. 

 

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok: 

Pusztaszabolcs forgalmi iroda  Hívójel: ─   ─  

Zichyújfalu forgalmi iroda   Hívójel: •  ─ 

Börgönd II. sz. váltókezelői őrhely  Hívójel: • • 

Börgönd forgalmi iroda   Hívójel: ─   ─   • 

 

 Vasútüzemi CB faxos távbeszélő, hívószám: 02/48-65, 06/1/512-48-65 

- Hangrögzítő berendezés rögzíti Pusztaszabolcs - Zichyújfalu között az 

engedélykérőn történő beszélgetéseket. A hangrögzítő berendezést jól 

működőnek kell tekinteni addig, ameddig a távközlési szakszolgálat nem tesz 

értesítést a használhatatlanságáról. 

- Zichyújfalu - Börgönd között hangrögzítő berendezés nem üzemel. 

 Forgalmi vonalirányítói közvetlen vonal, valamint a 01/11 – 40 

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

 A telefonok hangrögzítővel ellátottak. 

 1 db mobiltelefon:  

 +36/30 525-3793 forgalmi iroda tartalék készülék, 

A mobiltelefon hangrözítése a szolgáltató által biztosított.  

 

Az állomáson térhangos értekezési lehetőség nincs kiépítve. 

 

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.  

 

Az állomás felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik. 

Az állomáson egy térvilágítási körzet van, mely alkonykapcsolós automatával van ellátva. 

A helyiségek kivilágításáról a forgalmi szolgálattevő Világítási naptárban előírtaknak megfelelően 

gondoskodik. 

 

1.9.Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 

 

1.9.1. Szolgálati hely típusa: 

 

Budapest vonzáskörzetéhez nem tartozó egyéb állomás. 
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1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. 

 

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs kiépítve. 

A vonatok érkezéséről/indulásáról a tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni. 

 

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 utasperon megközelítési időnormája 3 perc. 

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni 

kell az utazóközönséggel, 20 perc feletti késés esetén a tájékoztatást meg kell ismételni.  

A tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni. 

 

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. 

 

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.  

Vonattalálkozás esetén különös gondot kell fordítani az utasvédelem betartására és az utasok 

figyelmét fel kell hívni a vonattalálkozásra. 

 

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának 

figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e 

hangos utastájékoztatást adni. 

 

Menetrend szerint áthaladó vonatok esetén a vonat érkezése előtt a peronon tartózkodókat fel 

kell szólítani a távozásra, a felvételi épület előtt történő várakozásra. 

 

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

ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások 

 

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható 

következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. 

személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet 

élőszóval haladéktalanul értesíteni.  

 

 

 

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató 

hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, 

módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 

 

Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás 

és az Állomási rend kihelyezése, illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített 

hirdetmények eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata. 
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Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy szolgálati helyek Érkező-induló vonatok jegyzékét a Forgalmi 

Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke e-mailben elektronikusan, és a szükséges 

darabszámot kinyomtatva személyesen adja át TSZVI székesfehérvári telephelyének 

személyszállítási technológusának legkésőbb az érvénybe lépést megelőző 5. munkanapon, 

átvételi íven. A nyomtatott példány átvételét igazoló aláírás egyben az elektronikus anyag átadását 

is igazolja.  

A megállóhelyeken az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését a PFT. szakaszának 

munkatársa végzi el, Székesfehérvár START technológusával történt egyeztetés alapján. 

 

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 

 

Az Érkező-induló jegyzék meglétének ellenőrzése Zichyújfalu állomáson a forgalmi 

szolgálattevő feladata a szolgálat átvétel után.  

Hiánya, vagy megrongálása esetén telefonon értesíteni köteles az állomásfőnököt, vagy a 

forgalmi koordinátort.  

A forgalmi üzemmérnök munkaidején belül gondoskodik a jegyzék pótlásáról. 

 
Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy megállóhelyeken a jegyzékek meglétének és épségének 

ellenőrzése együttesen a területileg illetékes Pályafenntartási Szakasz vonalgondozójának heti 

egyszeri, valamint a MÁV-START vonatkísérőinek a feladata valamennyi menetrend szerint 

megálló vonatok esetében olyan elvárható mértékben, ami nem eredményezi a vonat 

megkésleltetését. A vonalgondozó vonalbejárás során köteles azonnal gondoskodni a magánál 

tartott készletből a hiányzó vagy megrongálódott jegyzék pótlásáról. A vonalgondozó a saját 

készletéből való felhasználás esetén köteles a készletét a Szakasz vezetője készletéből pótolni. 

Ebben az esetben a Szakasz vezetője köteles a saját készletéből hiányzó jegyzékeket pótolni. A 

MÁV-START vonatkísérőinek a jegyzék hiányának vagy rongálásának észlelése esetén azonnal 

jelentést kell tenni a MÁV-START irányítójának mobiltelefonon, aki köteles a Pályalétesítményi 

Diszpécsernek a hiányosságot kódszám alatt bejelenteni. A Pályalétesítményi Diszpécser a hiba 

bejelentésének vételét követően intézkedni tartozik a Szakasz felé a jegyzék pótlására a 

vonalgondozó vagy a Szakasz vezetőjének készlete terhére. 

 

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

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

Parancskönyv tárolási helye. 

 

A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye a 32290/2019/MAV sz. alatt 

kiadott rendelkezés alapján összeállítva van elhelyezve. 

Zichyújfalu állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így az utasítások, rendeltek 

elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek a Pályavasúti Intranet oldalon, Forgalom 

menüpont  alatt  érhetők el. https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx 

Az Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, valamint a Parancskönyv tárolási helye a 

forgalmi iroda. 

 

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. 

 

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt található az elsősegélynyújtó 

doboz.  
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Az apróbb sérüléseket ebből a dobozból kell ellátni, a megfelelő nyilvántartást ki kell tölteni. 

Munkavégzés közben, de munkaidőn kívül, munkába jövet, munkából hazamenet során 

elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet vagy megbetegedést azonnal jelenteni kell, nappal 

az állomásfőnöknek, vagy a forgalmi koordinátornak, éjjel a forgalmi szolgálattevőnek, aki a 

szükséges intézkedéseket azonnal köteles megtenni.  

Elsősegélynyújtásra kiképzett  dolgozó nincs. 

 

A mentődoboz, valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. 

Alkoholteszter a szolgálati helyen nincs.  

Véralkohol-vizsgálati doboz az állomásfőnökség székhelyállomásán, Pusztaszabolcs 

állomáson van elhelyezve.  

 

Foglalkoztatás-egészségügyi orvos: 

 

Budapest Déli telefonszám: 01/56-10. 

 

Körzeti orvosi rendelő: 

 

Zichyújfalu, Kastélykert. Telefon: 22/570-088 

 

Ügyeletes orvos:  
 

2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. Telefon: 22/355-151. 

 

Fejér Megyei Szent György Kórház: 

 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Telefon: 22/535-500 

 

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. 

 

Egységes segélyhívó: 112 

 

Rendőrség: 

2483 Gárdony, Szabadság út 40. Telefon: 107, 22/355-003 

 

Mentők: 

8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 66. Telefon: 104, 22/311-324 

 

 

Tűzoltóság: 

8000. Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Telefon: 105, 22/311-063 

 

Katasztrófavédelem: 

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Telefon: 22/512-150 

 

Polgárőrség: 

Vezetője: Németh József, 8112. Zichyújfalu, Vasút u. 5. Telefon: 30/420-2498 
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B+N Referencia Zrt. 

3937 Komlóska Szkalka köz.1. 

Telefon: +36 30 445-4408 

MÁV Zrt Biztonsági Főigazgatósága felügyelete alá tartozó fegyveres biztonsági őrök: 

Biztonsági Főigazgatóság Személyzet Irányító szolgálat 

Telefon: 01/11-45, 06/1 511-1145, 06/30 950-6047 

Önkormányzat: 

8112 Zichyújfalu, Kastélykert. Telefon: 22/358-287 

 

Vadásztársaság: 

Gazdász Vadásztársaság: 2490. Pusztaszabolcs, Szabolcs puszta 1. Telefon: 30/916 - 1344 

 

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 

 

A meghatározott kijelölt helyeken kívül, az épületekben és az állomás utasforgalomra 

megnyitott területein tilos a dohányzás. 

A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület mellett a jelfogó felőli oldalon, mely táblával meg 

van jelölve. 

 

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások 

 
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.  

 

Szolgálatonként egy fő forgalmi szolgálattevőnek kell szolgálatot teljesíteni.  

Ez a létszám egyben a minimális létszám is. 

 

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 

 

Szolgálatátadás a Kollektív Szerződés Helyi Függelékében meghatározott időpontok szerint történik. 

Szolgálatra jelentkező forgalmi szolgálattevő a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél 

személyesen köteles szolgálatra jelentkezni.  

A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő a szolgálatra jelentkezés időpontját, a szolgálatot átadó 

forgalmi szolgálattevő a szolgálatból való lejelentkezés időpontját a Jelentkezési könyvben köteles 

előjegyezni és aláírásával igazolni. 

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. 

 

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység 

végrehajtásának helyi szabályozása. 

 

Állomásbejárásra kötelezett munkavállaló: a forgalmi szolgálattevő az F.2. sz. Forgalmi utasításban 

szabályozott esetekben. 

A forgalmi szolgálattevő a bejárás tényét az időpont feltüntetésével a Fejrovatos előjegyzési napló 

következő sorában köteles előjegyezni. 

A szolgálat megszakítás befejeztével a szolgálat újbóli megkezdése előtt a teret át kell tekinteni. 

Távolbalátás korlátozottsága esetén - ha a biztosítóberendezés használhatatlan - állomásbejárást kell 


