
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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3. PÁLYAISMERET

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük a problémák előre látására, és a biztonsági és más jellemzők –

például a pontosság és a gazdasági szempontok – tekintetében való megfelelő reagálásra. Ezért alaposan
ismerniük kell, az útvonalukon vagy bármilyen más, megállapodás szerinti alternatív útvonalon található
vasúti pályákat és létesítményeket.

A fontos szempontok az alábbiak:

− üzemeltetési feltételek (kétvágányú vagy menetirány-váltásra alkalmas egyirányú közlekedés, stb.),

− útvonal-ellenőrzés végrehajtása és tájékozódás a vonatkozó dokumentumok alapján,

− adott közlekedési módra használható vágányok azonosítása,

− az alkalmazandó közlekedési szabályok és a jelzőrendszer jelentése,

− üzemeltetési rendszer,

− a térközrendszer és az annak kezelésére vonatkozó szabályok,

− állomások neve és elhelyezkedése, valamint az állomások és a jelzőberendezések távolból történő azo-
nosíthatósága annak érdekében, hogy a sebességet ennek megfelelően lehessen szabályozni,

− jelzés a különböző feszültségrendszerű felsővezetéki hálózatok átmeneteinél,

− a vezetett különböző vonatkategóriákra vonatkozó sebességkorlátozások,

− topográfiai profilok,

− különleges fékezési körülmények, például lejtős pályaszakaszokon,

− különleges közlekedési jellemzők: speciális jelzések, jelek, indítási körülmények stb.

4. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− csak az összes előírt feltétel (menetrend, menesztés vagy jelzés, jelzések használata, ha szükséges stb.)
teljesülése utáni vonatindítás,

− a vágány mellett és a vezetőfülkében található jelzések megfigyelése, azonnali és hibátlan értelmezése és
a meghatározott intézkedés végrehajtása,

− a vonat biztonságos vezetése a konkrét üzemmódnak megfelelően: utasítás esetén speciális üzemmód,
ideiglenes sebességkorlátozások, közlekedés a beállított menetiránnyal szemben, vészhelyzetben jelzések
figyelmen kívül hagyására kapott engedély, üzemmód-váltás, megfordulás, munkaterületen történő átha-
ladás stb. alkalmazása,

− a menetrend szerinti és az azon kívüli megállások figyelembe vétele, és szükség esetén további feladatok
végrehajtása az utasok számára a megállások során, különösen az ajtók kinyitása és zárása.

5. A VONAT VEZETÉSE

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− az út teljes időtartama alatt a vonat pályán elfoglalt helyének ismerete,

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

− a vonat haladásának a menetrenddel és bármilyen energiatakarékossággal kapcsolatos utasítással össz-
hangban történő módosítása, figyelembe véve a vontatóegység, a vonat, a pálya és a környezet
jellemzőit.
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6. RENDELLENESSÉGEK

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− amennyire azt a vonat üzemeltetése engedi, az infrastruktúrával és a környezettel kapcsolatos szokatlan
események: jelzések, vágányok, energiaellátás, útátjárók, a vágány környezete, egyéb forgalom figyelése,

− konkrét távolságok ismerete az akadályok elhárítása érdekében,

− a pályahálózat-működtetőnek mielőbbi értesítése a megfigyelt rendellenesség helyéről és természetéről,
meggyőződve arról, hogy a tájékoztatást a másik fél értette,

− a vasúti pálya megfigyelése, minden szükséges esetben a forgalom és a személyek biztonságának bizto-
sítása vagy az ehhez szükséges intézkedések megtétele.

7. ÜZEM KÖZBEN ELŐFORDULÓ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ÉS BALESETEK, TŰZESETEK ÉS SZEMÉ-
LYI SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ BALESETEK

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

− a vonat védelmére irányuló intézkedések megtétele, és segítség hívása személyi sérüléssel járó baleset
esetén,

− tűz esetén a vonatmegállítás helyének meghatározása, és ha szükséges, az utasok kimentésének lehetővé
tétele,

− a lehető leghamarabb hasznos információk szolgáltatása a tűzesetről, ha a tüzet a mozdonyvezető
egyedül nem képes megfékezni,

− az pályahálózat-működtetőjének lehető leghamarabbi tájékoztatása ezekről a körülményekről,

− annak eldöntése, hogy a vasúti pálya járható-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

8. NYELVVIZSGÁK

Azon mozdonyvezetőknek, akiknek fontos biztonsági kérdésekről kell a pályahálózat-működtetővel kommu-
nikálniuk, nyelvismerettel kell rendelkezniük az adott pályahálózat-működtető által megjelölt nyelven.
E nyelvismeretnek olyan szintűnek kell lennie, amely képessé teszi őket az aktív és hatékony kommuniká-
cióra a rutinhelyzetekben, nehéz körülmények között és vészhelyzetben egyaránt.

Képesnek kell lenniük az üzemeltetési ÁME-ben foglalt üzenetek és kommunikációs módszer használatára.
A mozdonyvezetőknek az alábbi táblázat szerinti 3. szinten kell tudniuk kommunikálni:

Nyelvi és kommunikációs szint

Az adott nyelven való szóbeli kommunikáció öt szintre osztható:

Szint Leírás

5 – beszédmódját bármely beszélgetőpartnerhez hozzá tudja igazítani
– meg tudja fogalmazni véleményét
– képes tárgyalni
– képes a meggyőzésre
– tanácsot tud adni

4 – kezelni tudja az egyértelműen előre nem látható helyzeteket
– feltételezéssel tud élni
– ki tudja fejezni érvekkel alátámasztott véleményét

3 – kezelni tudja az előre nem látott elemet tartalmazó gyakorlati helyzeteket
– leírást tud adni
– fenn tud tartani egy egyszerű beszélgetést

2 – kezelni tudja az egyszerű gyakorlati helyzeteket
– kérdést tud feltenni
– választ tud adni a kérdésekre

1 – előre megjegyzett mondatokkal tud beszélni
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