
e) a tanúsítvány nemzeti nyilvántartásban szereplő adatokhoz való hozzáférést biztosító száma;

f) a tanúsítvány jogosultjának fényképe;

g) a tanúsítvány jogosultjának aláírása;

h) a tanúsítvány jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelező);

i) azon vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető neve és címe, amely számára a mozdonyvezető veze-
tésre jogosult;

j) azon kategória, amelyben a tanúsítvány jogosultja számára a vezetés engedélyezett;

k) azon gördülő állománytípus vagy -típusok, amelyek vezetése a tanúsítvány jogosultja számára
engedélyezett;

l) azon infrastruktúrák, amelyeken a tanúsítvány jogosultja számára a vezetés engedélyezett;

m) bármilyen további információ vagy korlátozás;

n) nyelvtudás;

o) a legutóbbi egészségügyi vizsgálat időpontja.

4. A NEMZETI NYILVÁNTARTÁSOKBAN TÁROLT MINIMÁLIS ADATOK

a) Az engedélyre vonatkozó adatok:

Az engedélyen feltüntetett valamennyi adat, továbbá a 12. és 17. cikkben megállapított, ellenőrzési köve-
telményekkel kapcsolatos adatok.

b) A tanúsítványra vonatkozó adatok:

A tanúsítványon feltüntetett valamennyi adat, továbbá a 13., 14. és 17. cikkben megállapított, ellenőrzési
követelményekkel kapcsolatos adatok.

II. MELLÉKLET

EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1. A mozdonyvezetőnek nem lehetnek olyan egészségügyi panaszai, és nem szedhet olyan gyógyszert
vagy egyéb készítményt, amely valószínűsíthetően az alábbiakat okozza:

− hirtelen eszméletvesztés;

− figyelem vagy koncentráció csökkenése;

− hirtelen cselekvőképtelenség;

− egyensúly- vagy koordinációvesztés;

− mozgásképesség jelentős korlátozása.

1.2. Látás

A látás vonatkozásában az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

− távoli látóélesség, korrekcióval vagy anélkül: 1,0; legalább 0,5 a rosszabbik szemen;

− korrekciós lencse maximuma: távollátás: +5 / rövidlátás: -8. Kivételes esetekben és szemész szak-
orvos szakvéleményének beszerzése után eltérések engedélyezhetők. Az orvos ezt követően hoz
döntést;
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− közeli és közbenső látás: megfelelő, korrekcióval vagy anélkül;

− kontaktlencse és szemüveg használata időszakos szakorvosi ellenőrzés mellett engedélyezett;

− ép színlátás: valamely elismert vizsgálat, például Ishihara táblák, valamint szükség esetén egy
másik elismert vizsgálat használatával;

− látótér: teljes;

− látás mindkét szemen: megfelelő; nem szükséges, ha a személy megfelelő alkalmazkodási és
kompenzálási tapasztalattal rendelkezik. Csak abban az esetben, ha kétszemes látását a munka
megkezdése után veszítette el;

− kétszemes látás: megfelelő;

− színjelek felismerése: a vizsgálatnak az önálló színek, és nem a viszonylagos eltérések felismeré-
sén kell alapulnia;

− kontrasztérzékenység: jó;

− nem áll fenn progresszív szembetegség;

− a lencseimplantátumok, keratotomiás és keratektomiás műtétek csak akkor engedélyezettek, ha
azokat évente vagy az orvos által meghatározott időközönként rendszeresen ellenőrzik;

− erős fénnyel szembeni ellenállás képessége;

− színes kontaktlencsék és fotokromatikus szemüveglencsék használata nem engedélyezett. UV-
szűrő lencsék használata engedélyezett.

1.3. Hallással és beszéddel kapcsolatos követelmények

Audiogrammal megerősített megfelelő hallás, azaz:

− telefonbeszélgetés folytatásához, valamint figyelmeztető hangjelzések és rádióüzenetek meghallá-
sához elegendő hallás.

Iránymutatásként az alábbi értékeket kell alkalmazni:

− a halláscsökkenés mértéke 500 és 1 000 Hz-en nem lehet magasabb 40 dB-nél;

− a halláscsökkenés mértéke a rosszabbik légvezetésű fülön 2 000 Hz-en nem lehet 45 dB-nél
nagyobb.

− a vesztibuláris rendszerben nincs rendellenesség;

− nincs krónikus beszédzavar (mivel hangos és érthető üzenetváltásra lehet szükség);

− különleges esetekben megengedett a hallókészülékek használata.

1.4. Terhesség

Alacsony tűrőképesség vagy patológiás terhesség esetén a terhességet a mozdonyvezetők átmeneti
kizárását indokoló körülménynek kell tekinteni. A várandós mozdonyvezetők védelmére alkalmazni
kell a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket.

2. AZ ALKALMAZÁST MEGELŐZŐ VIZSGÁLAT MINIMÁLIS TARTALMA

2.1. Orvosi vizsgálatok:

− általános orvosi vizsgálat;

− érzékszervek működésének vizsgálata (látás, hallás, színérzékelés);

− vér- és vizeletvizsgálatok többek között a cukorbetegség kimutatására, amennyiben ezekre a jelölt
fizikai alkalmasságának megállapításához szükség van;
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− nyugalmi EKG;

− a munkára való alkalmasságot megkérdőjelező pszichotróp anyagokra, például tiltott kábítósze-
rekre vagy pszichotróp gyógyszerekre, valamint túlzott alkoholfogyasztásra vonatkozó
vizsgálatok;

− kognitív tényezők: figyelem és koncentráció; emlékezet; felfogóképesség; érvelés;

− kommunikáció;

− pszichomotoros tényezők: reakcióidő, kézkoordináció.

2.2. Foglalkozáspszichológiai vizsgálatok

A foglalkozáspszichológiai vizsgálatok célja, hogy segítséget nyújtson a munkavállalók felvételekor,
valamint a személyzetgazdálkodásban. A pszichológiai értékelés tartalmának meghatározásakor a
vizsgálatnak fel kell mérnie, hogy a pályázó mozdonyvezetőnél nem állapítható-e meg olyan állandó-
sult foglalkozáspszichológiai elégtelenség, különösen a működtetési képességek vagy bármely egyéb
jelentős személyiségi tényező terén, amely valószínűleg akadályozná a vezetőt feladatai biztonságos
ellátásában.

3. AZ ALKALMAZÁST KÖVETŐ IDŐSZAKOS VIZSGÁLATOK

3.1. Gyakoriság

Az orvosi (fizikai alkalmassági) vizsgálatokat 55 éves korig legalább háromévenként, azt követően
pedig évente kell elvégezni.

A fenti gyakoriságon túl a foglalkozás-egészségügyi szakembernek növelnie kell a vizsgálatok gya-
koriságát, amennyiben az alkalmazott egészsége ezt megköveteli.

A 17. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben okkal feltételezhető, hogy az engedély vagy
tanúsítvány jogosultja már nem teljesíti a II. melléklet 1. szakaszában megállapított egészségügyi
követelményeket, el kell végezni a megfelelő orvosi vizsgálatot.

A fizikai alkalmasságot rendszeresen, illetve bármely munkahelyi baleset és személyi balesetet követő
munkamegszakítás után ellenőrizni kell. A foglalkozás-egészségügyi szakember vagy a vasúttársaság
egészségügyi szolgálata saját döntése alapján további megfelelő orvosi vizsgálatot is végrehajthat,
különösen a legalább 30 napig tartó betegszabadság után. A munkaadónak, amennyiben biztonsági
okokból vissza kellett hívnia a mozdonyvezetőt a szolgálatból, fel kell kérnie az akkreditált orvost,
hogy ellenőrizze a mozdonyvezető fizikai alkalmasságát.

3.2. Az alkalmazást követő időszakos orvosi vizsgálat minimális tartalma

Amennyiben a mozdonyvezető megfelel a kinevezése előtt végrehajtott vizsgálathoz megkövetelt kri-
tériumoknak, az időszakos vizsgálatoknak legalább az alábbiakat kell magukban foglalniuk:

− általános orvosi vizsgálat,

− érzékszervek működésének vizsgálata (látás, hallás, színérzékelés),

− vér- vagy vizeletvizsgálat a cukorbetegség vagy más, a klinikai vizsgálat által megjelölt betegségek
kimutatására,

− kábítószerek használatának vizsgálata, amennyiben ez orvosilag javallott.

A 40 év feletti mozdonyvezetők esetén nyugalmi EKG-vizsgálatot is kötelező végezni.

III. MELLÉKLET

KÉPZÉSI MÓDSZER

Megfelelő egyensúlyt kell biztosítani az elméleti (tantermi és demonstrációs) képzés, valamint a gyakorlati
(munkavégzés során szerzett tapasztalat, és vezetés a képzési célokra lezárt vágányokon, felügyelettel és
anélkül) képzés között.
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