
V. MELLÉKLET

A GÖRDÜLŐ ÁLLOMÁNY SZAKMAI ISMERETE ÉS A TANÚSÍTVÁNNYAL
KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A gördülő állománnyal kapcsolatos speciális képzés befejezése után a mozdonyvezetőknek képesnek kell len-
niük a következő feladatok végrehajtására.

1. INDULÁS ELŐTTI VIZSGÁLATOK ÉS ELLENŐRZÉSEK

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− a dokumentáció és a szükséges felszerelés összegyűjtése,

− a vontatójármű kapacitásának ellenőrzése,

− az adatok ellenőrzése a vontatójárművön található dokumentumokban,

− az előírt ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtásával annak biztosítása, hogy a vontatójármű képes a
megkövetelt vontatóerő biztosítására, és a biztonsági berendezés működik,

− az előírt védelmi és biztonsági berendezések rendelkezésre állásának és működőképességének ellenőr-
zése a mozdony átvételekor vagy az út megkezdése előtt,

− a rutinszerű megelőző karbantartási műveletek végrehajtása.

2. A GÖRDÜLŐ ÁLLOMÁNY ISMERETE

A mozdonyok üzemeltetéséhez a mozdonyvezetőknek ismerniük kell a rendelkezésükre álló összes vezérlő-
és jelzőeszközt, különösen az alábbiakra vonatkozókat:

− vontatás,

− fékezés,

− a forgalombiztonsággal összefüggő elemek.

A gördülő állományban fellépő rendellenességek észlelése és megkeresése, jelentése és a kijavításukhoz szük-
séges tényezők megállapítása, valamint bizonyos esetekben a megfelelő intézkedés végrehajtása érdekében a
mozdonyvezetőknek ismerniük kell az alábbiakat:

− mechanikai szerkezetek,

− felfüggesztő és rögzítő berendezések,

− futóművek,

− biztonsági berendezések,

− üzemanyagtartályok, üzemanyag-ellátó rendszer, kipufogógáz-elvezető berendezés,

− a gördülő állomány belsején és külsején található jelölések – különösen a veszélyes áruk szállításakor
használt szimbólumok – jelentése,

− menetregisztráló rendszerek,

− elektromos és pneumatikus rendszerek,

− áramszedők és nagyfeszültségű rendszerek,

− kommunikációs berendezések (mozdonyrádió stb.),
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− útvonalterv,

− a gördülő állomány alkatrészei, azok funkciója és a szállított árura jellemző eszközök, különösen a vonat-
nak a fékvezeték légtelenítésével történő megállítására szolgáló rendszer,

− fékezőrendszer,

− a vontatóegységekhez tartozó alkatrészek,

− vonóerő-átadó rendszer, motorok és erőátvitel.

3. FÉKEK VIZSGÁLATA

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− indulás előtt annak ellenőrzése és kiszámítása, hogy a vonatnak a jármű dokumentumaiban előírtak szerinti
fékereje megfelel-e az adott vonalra előírt fékerőnek,

− indulás előtt, induláskor és menet közben a vontatóegység és adott esetben a vonat fékrendszere egyes
alkatrészei működésének ellenőrzése.

4. A VONAT ÜZEMMÓDJA ÉS LEGNAGYOBB SEBESSÉGE A VONAL JELLEMZŐI SZERINT

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− az indulás előtt nekik átadott információk tudomásulvétele,

− a vonat üzemeltetési módjának és legnagyobb sebességének meghatározása az olyan változók alapján,
mint például a sebességkorlátozások, az időjárási viszonyok vagy a jelzések változásai.

5. A VONAT VEZETÉSE A BERENDEZÉSEK VAGY JÁRMŰVEK SÉRÜLÉSE NÉLKÜL

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− az összes vezérlőrendszer vonatkozó szabályokkal összhangban történő használata,

− a vonat indítása a tapadás és a teljesítmény korlátainak figyelembevételével,

− a fékek használata lassításra vagy megállásra, a gördülő állomány és a berendezések figyelembevételével.

6. RENDELLENESSÉGEK

A mozdonyvezetőknek:

− képesnek kell lenniük a vonat viselkedésével kapcsolatos szokatlan események figyelésére,

− képesnek kell lenniük a vonat átvizsgálására és a rendellenességekre utaló jelek azonosítására, megkü-
lönböztetésére, viszonylagos fontosságuk szerinti reagálásra és törekedniük kell a rendellenességek
orvoslására, minden esetben elsőbbséget biztosítva a vasúti forgalom és a személyek biztonságának,

− ismerniük kell a rendelkezésre álló védő- és kommunikációs eszközöket.
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7. ÜZEM KÖZBEN ELŐFORDULÓ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ÉS BALESETEK, TŰZESETEK ÉS SZEMÉ-
LYI SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ BALESETEK

A mozdonyvezetőknek:

− képesnek kell lenniük a vonat védelmére irányuló intézkedések megtételére, és segítséget hívni a vona-
ton tartózkodó személyek sérülésével járó baleset esetén,

− képesnek kell lenniük annak megállapítására, hogy a vonat szállít-e veszélyes árut, és ezen áru azonosí-
tására a vonat dokumentumai és kocsilistái alapján,

− ismerniük kell a vonat vészhelyzeti kiürítésére vonatkozó eljárásokat.

8. A TOVÁBBKÖZLEKEDÉS FELTÉTELEI A GÖRDÜLŐ ÁLOMÁNYT ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNY
UTÁN

A mozdonyvezetőknek az eseményt követően fel kell tudniuk mérni, hogy a vonat folytathatja-e útját, és
milyen körülmények között, annak érdekében, hogy ezekről a körülményekről mielőbb tájékoztathassák a
pályahálózat-működtetőt.

A mozdonyvezetőknek meg kell tudniuk állapítani, hogy szükség van-e szakértői értékelésre, mielőtt a vonat
továbbindul.

9. A VONAT LEÁLLÍTÁSA

A mozdonyvezetőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak
biztosítására, hogy a vonat még a legkedvezőtlenebb feltételek között se indulhasson vagy mozdulhasson
el akaratlanul.

A mozdonyvezetőknek továbbá ismerniük kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel a vonat vagy annak
részei váratlan elmozdulás esetén megállíthatók.

VI. MELLÉKLET

AZ INFRASTRUKTÚRA SZAKMAI ISMERETE ÉS A TANÚSÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Az infrastruktúrával kapcsolatos témakörök

1. A FÉKEK VIZSGÁLATA

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük indulás előtt ellenőrizni és kiszámítani, hogy a vonatnak a
jármű dokumentumaiban előírtak szerinti fékereje megfelel-e az adott vonalra előírt fékezendő tömegnek.

2. AZ ÜZEM TÍPUSA ÉS A VONAT LEGNAGYOBB SEBESSÉGE A VONAL JELLEMZŐI SZERINT

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− az indulás előtt nekik átadott információk tudomásulvétele (például sebességkorlátozások és a jelzések
változásai),

− a vonat üzemeltetési módjának és legnagyobb sebességének meghatározása a pálya jellemzői alapján.
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