
− 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.

C 244 E/152 HU 2007.10.18.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. január 18., csütörtök



Az üzemeltetési szabályok, jelzési szituációk stb. egyéni elsajátítása során elfogadott a számítógéppel segített
képzés.

A mozdonyvezetők hatékony képzése során hasznos lehet, bár nem kötelező a szimulátorok használata;
ezek a szokatlan munkakörülmények melletti képzésben vagy a ritkán alkalmazott szabályok oktatásakor
különösen hasznosak. Nagy előnyük, hogy lehetőséget nyújtanak az olyan eseményekkel kapcsolatos gya-
korlati tanulásra, amelyeket a valóságban nem lehet oktatni. Alapvetően a legkorszerűbb szimulátorok hasz-
nálatára kell törekedni.

Az útvonalismeret elsajátítását illetően azt a megközelítést kell előnyben részesíteni, amelynek során a moz-
donyvezető az adott útvonalon egy másik mozdonyvezetőt kísér a megfelelő számú alkalommal, nappal és
éjjel egyaránt. Alternatív képzési módszerként felhasználhatók többek között az útvonalat a vezetőfülke
szemszögéből bemutató videofelvételek.

IV. MELLÉKLET

AZ ÁLTALÁNOS SZAKMAI ISMERETEK ÉS AZ ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Az általános képzés céljai a következők:

− a vasúti technológiákra, azaz többek között a biztonsági szabályokra vonatkozó ismeretek és eljárások,
valamint az üzemeltetési szabályozás mögött meghúzódó elmélet elsajátítása;

− a vasút üzemeltetésével kapcsolatos kockázatokra, valamint a kezelésükre szolgáló különböző eszkö-
zökre vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása;

− az egy vagy több vasúti üzemmódot meghatározó alapelvekre vonatkozó ismeretek és eljárások
elsajátítása;

− a vonatokra, felépítésükre és a vontatóegységek, vagonok, kocsik és egyéb gördülő állomány műszaki
előírásaira vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása.

A mozdonyvezetőknek különösen az alábbiakra kell képesnek lenniük:

− a mozdonyvezetői hivatásban végzett munkára vonatkozó különleges előírások, a mozdonyvezetői
munka fontossága, valamint a szakmai és a személyes jellegű elvárások (hosszú munkaperiódusok, az
otthontól való távollét stb.) megértése,

− a személyzetre vonatkozó biztonsági szabályok alkalmazása,

− a gördülő állomány azonosítása,

− a munkamódszerek pontos ismerete és alkalmazása,

− a referencia- és alkalmazási dokumentumok azonosítása (az „üzemeltetési” ÁME-ben meghatározott
eljárási kézikönyv és a vasútvonalak kézikönyve, a vezetői kézikönyv, az üzemzavar-kézikönyv stb.),

− a biztonság szempontjából lényeges feladatokkal összhangban lévő magatartások elsajátítása,

− a személyi serüléssel járó balesetekre vonatkozó eljárások azonosítása,

− az általában a vasút-üzemeltetéssel járó kockázatok megkülönböztetése,

− a forgalombiztonságot szabályozó alapelvek ismerete,

− az elektrotechnológia alapelveinek alkalmazása.
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