
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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