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1.    FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat tartalma, hatálya

A Szabályzat tartalma

     1.   A Metró V. 1. Szolgálati Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a motorkocsi vezetı (továbbiakban: mkv.) és motorkocsi-
segédvezetı (továbbiakban: mksv.) részletes szolgálati kötelességeit tartalmazza.
A Szabályzatban foglaltak betartása kötelezı.

     2.   A forgalom irányítását végzı dolgozókra a Szabályzat forgalomszabályozással kapcsolatos elıírásai kötelezıek.

A szerelvények kiszolgálását végzı mőszaki dolgozókra a Szabályzat (munkavégzésükre vonatkozó) elıírásai kötelezıek.

     3.   A Szabályzat elıírásaival a kiegészítı üzemviteli rendelkezések, szabályozások összhangban kell legyenek.

A Szabályzat hatálya és jóváhagyása

     4.   A Szabályzat érvényes a BKV Rt által üzemeltetett metróvonalakon, azok jármőtelepein és az összekötı vágányokon.

     5.   A Szabályzatot, illetve annak szükséges módosításait a vállalatvezetés rendszerében meghatározott szakterület vezetıje
hagyja jóvá.

     6.   A Szabályzat értelmezésekor felmerülı véleménykülönbség az igazgatósághoz kell fordulni.

A Szabályzat ismerete

     7.   A Szabályzattal  és  annak  módosításaival  minden  olyan  dolgozót  el  kell  látni,  akinek munkaköre  a  szabályzat  teljes
ismeretét megköveteli.

Azoknak, akiknek a munkájához csak a Szabályzat részleges ismerete szükséges, az elsajátítandó részeket a szolgálati
fınökük jelöli ki.

     8.   Az elızı pontban meghatározott dolgozóknak a Szabályzatból és módosításaiból vizsgázniuk kell.

Kiegészítı segédletek

     9.   A Szabályzatot kiegészítik a következı oktatási segédkönyvek:
- Metró motorkocsik jármőszerkezeti ismerete;
- Metró vezetéstechnika;
- Metró vonalismeret.

A vonatszemélyzet általános feladatai

Felelısség

 10.  A mkv. és mksv. erkölcsi és anyagi vonatkozásban egyaránt felelıs a rábízott motorkocsikért, azok felszerelési tárgyai ért,
átvételüktıl leadásukig, valamint munkája szabályszerő végzéséért.

 11.   A mkv. felelısséggel tartozik a mellé szolgálatra beosztott mksv. szabályszerő munkavégzésének megköveteléséért.

Szolgálati kötelességek

 12.  A mkv.-t és mksv.-t a szolgálati kötelezettségeikkel kapcsolatos utasításokkal, szabályzatokkal, rendeletekkel és oktatási
segédkönyvekkel el kell látni, melyekért anyagilag felelısek.

A mkv.-nek és mksv.-nek a szolgálati kötelességeik teljesítése során a kiadott szabályzatok, utasítások, rendelkezések
elıírásainak, továbbá oktatási segédkönyvek mőszaki és hibaelhárítási ismereteinek nem tudására hivatkozni nincs joga.

 13.   A mkv.  és  mksv.  mindenkor  fegyelmezett,  egymással  és  más  szakterületek  dolgozóival  együttmőködı  és  segítıkész
magatartást köteles tanúsítani, az utasokkal szemben udvariasan viselkedni.

 14.   A vonatszemélyzet kötelességei:
- a közlekedés biztonságának biztosítása;
- a menetrend pontos betartása;
- a motorkocsi (szerelvény, vonat) szabályszerő vezetése;
- a szerelvény átvétele, biztonsági ellenırzése, leadása, üzemképes állapotának folyamatos ellenırzése;
- a motorkocsikon alkalmazott különleges mőszaki berendezések mőködésének fokozott ellenırzése;
- az ajtók mőködtetése, az utasok be- és kiszállásának ellenırzése;
- utastájékoztatás;
- a rádiótelefon elıírás szerinti használata;
- hibaelhárítás;
- a menetokmányok vezetése;
- biztonságos és egészséges munkavégzés szabályainak betartása.

 15.   A mkv. a mksv. szolgálati elöljárója. Ha a mksv. szolgálati kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a mkv. szabályszerő
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utasításait nem teljesíti, a mkv. azonnal köteles ezt a szolgálatban lévı jármővezetı instruktornak (továbbiakban: instruktor)
jelenteni.

A mksv. köteles figyelemmel kísérni a mkv. munkáját. Ha a mkv. munkavégzésében szabálytalanságot észlel, köteles erre
figyelmeztetni  a  mkv.-t.  Ha  a  figyelmeztetés  eredménytelen,  azonnal  jelentenie  kell  a  szabálytalan  munkavégzést  az
instruktornak.

 16.   A vonatszemélyzet a szolgálat közben elıfordult forgalmi-, mőszaki- és egyéb eseményekrıl írásbeli jelentést köteles tenni
a közvetlen szolgálati fınökének.

Ha  a  forgalomban  a  mkv.  a  szerelvényen  meghibásodást  tapasztal,  köteles  az  érvényben  lévı  utasításokban,
szabályzatokban, rendelkezésekben valamint az oktatási segédkönyvekben elıírtak szerint eljárni.

Szolgálati beosztás

 17.   A mkv.  és mksv. köteles kellı  idıben megismerni  az adott  napra vonatkozó napi beosztást.  Abban az esetben,  ha a
szolgálatba lépésre vonatkozó utasítás hiányos, vagy nem egyértelmő, a mkv. és mksv. köteles a kocsiszíni diszpécserhez,
vagy a személyzetvezénylıhöz fordulni felvilágosításért.

 18.   A mkv.-t és mksv.-t elsı önálló szolgálatra történı beosztásuk elıtt ki kell oktatni
- az adott vonal vonalismeretébıl;
- az üzemeltetett kocsitípusok ismeretébıl.

Több vonalon szolgálatot azok a mkv.-k és mksv.-k végezhetnek, akik a vonatkozó vonalismereti és kocsitípus-ismereti
oktatásban részt vettek, arról érvényes vizsgával rendelkeznek.

 19.   Egyik vonalról  a másikra történı áthelyezéskor,  illetve vezényléskor a mkv.-t  és mksv.-t  megfelelıen ki  kell  oktatni  az
esetleges más kocsitípusok szerkezeti és kezelési ismereteirıl, valamint a másik metróvonal üzemeltetési sajátosságairól.

Az oktatás után sikeres vizsgát kell tenni, ennek hiányában a munkavállaló a másik vonalra nem osztható be.

Ugyanez a teendı akkor is, ha új kocsitípus forgalomba állítására, vagy új metróvonal forgalomba helyezésére kerül sor.

Azokat a dolgozókat, akik egyik vonalról a másikra szerelvényt továbbítanak, ki kell oktatni az összekötı vágány és a másik
vonal sajátosságairól.

Szolgálatra jelentkezés

 20.   A mkv. és mksv. munkára képes állapotban, megfelelı formaruhában, munkájára felkészülve, a beosztásban elıírt helyen
és idıben, pontosan köteles szolgálatra jelentkezni. Jármővezetıi  igazolványát, igazolását és személyi okmányait köteles
magánál tartani.

 21.   Ha a mkv., vagy mksv. bármilyen oknál fogva szolgálatba nem tud megjelenni, legkésıbb a szolgálat megkezdése elıtt 1
órával jelenteni köteles azt a kocsiszíni diszpécsernek.

 22.   Tilos a motorkocsik vezetését a láthatóan beteg állapotú, alkohol, kábítószer, vagy a jármővezetést károsan befolyásoló
gyógyszer hatása alatt álló mkv.-re bízni, vagy ilyen dolgozónak a vezetést átadni!

Ha  a  mkv.-n,  vagy  mksv.-n  szolgálatba  lépésekor  az  alkoholos  befolyásoltság  legcsekélyebb  jelei  mutatkoznak,  a
szolgálatba lépést meg kell tiltani és a vonatkozó Vezérigazgatói Utasítás alapján eljárni.

 23.   A szolgálat  megkezdése  elıtt  a  mkv.  és  mksv.  köteles  a  munkájára  vonatkozó  utasításokat  és  rendelkezéseket  a
Parancskönyvben elolvasni és azok tudomásul vételét aláírásával igazolni.

Ha a szolgálatba jelentkezés helyén a Parancskönyvet nem tudja elolvasni, akkor a kocsiszíni diszpécser (hangrögzítıre
kapcsolt hírközlı eszközön keresztül) köteles tájékoztatni a rendelkezés tartalmáról és a rendelkezés tudomásul vételét a
vonatszemélyzet a legrövidebb idın belül köteles aláírásával igazolni.

Abban az esetben, ha valamilyen utasítást,  vagy rendelkezést nem értett  meg, köteles felvilágosítás, vagy magyarázat
céljából a szolgálatban lévı instruktorhoz, vagy kocsiszíni diszpécserhez fordulni.

A Parancskönyvbe bejegyzett  utasítások és rendelkezések betartása kötelezı, a hatályát  vesztett  rendelkezést  szintén
Parancskönyvben kell érvényteleníteni és áthúzással törölni kell.

 24.   A szolgálatban lévı mkv.  és mksv.  a szolgálati  elöljáró engedélye nélkül  szolgálati  helyét nem hagyhatja el.  Szükség
esetén, az egyéb vonatkozó elıírások betartása mellett, a szolgálati beosztásuk munkaidején túl is kötelesek szolgálatot
teljesíteni.

Szolgálati felettesek

 25.   A mkv.-k és mksv.-k közvetlen szolgálati fınöke az utazóforgalmi szolgálatvezetı (továbbiakban: fıinstruktor).

A mkv.-k és mksv.-k szolgálati elöljárói:
- az instruktor;
- a kocsiszíni diszpécser;
- a vonatforgalom lebonyolítását illetıen a KFM.

Szolgálati út

 26.   Az utazóforgalmi dolgozók szolgálati útjának beosztásai következık:
- instruktor, illetve kocsiszíni diszpécser;
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- fıinstruktor;
- üzemvezetı;
- forgalmi fımérnök.

A vonat vezetése, a vezetés átadása

 27.   Utasforgalomban  a  vonatok  vezetését  a  beosztott  vonatszemélyzet  végzi.  Kétszemélyes  üzemmódban,  ahol  a
vonatszemélyzet mkv.-bıl és mksv.-bıl áll, a vezetıfülkét egyidıben (menetirányváltás kivételével) csak az egyik dolgozó
hagyhatja el (indokolt esetben) a KFM értesítésével.

 28.   A mkv. a vonat vezetését csak az alábbiaknak adhatja át:
a)    az ıt leváltó mkv.-nek (szolgálatváltás, egészségügyi leváltás, étkeztetési leváltás, stb.);
b)    a hozzá beosztott és irányítása alatt dolgozó mkv. tanulónak;
c)    a felügyelete alatt dolgozó mkv.-nek (munkamódszer-átadás, típusátképzés, vonalismeret);
d)    az instruktornak, a fıinstruktornak;
e)    a fordítóbrigádnak, a fordító leváltónak,
f)     az instruktor engedélye alapján

- az ellenırzésre jogosult személyeknek, vagy
- az Üzemigazgatóság, illetve felettes szervek jogosítvánnyal rendelkezı dolgozóinak,

akik az önálló szolgálatra való beosztás feltételeinek megfelelnek.

 29.   Az instruktor  engedélye alapján történı vonatvezetés átadása esetén az önálló szolgálatra való beosztás feltételeinek
meglétérıl az ellenırzésre jogosult  személy önmaga köteles gondoskodni. Az egyéb személyek vezetés átvételére való
jogosultságát az instruktor felé az adott vonal üzemvezetısége igazolja.

 30.   A vezetés átadását a felsorolt személyek részére, a vonatszemélyzet köteles a Menetlevél megjegyzés rovatába bejegyezni
és a vezetést átvevıvel aláíratni. Kivételt képez a vezetés átadása a fordítóbrigádnak, a fordító leváltónak, amelyet írásban
rögzíteni nem kell, valamint a szolgálatváltás, amikor a menetlevél e célra kialakított rovatában kell aláírással igazolni az
átadás-átvétel tényét.

A vezetıfülke üzemen kívüli, illetve üzembe helyezett állapota

 31.   Jármőtípustól függıen a vezetıfülke teljesen üzemen kívüli állapotában:
a)    vezérlési fıkapcsoló kikapcsolt állásban van;
b)    a vezérkontroller karja, az irányváltó-henger „0” állásban van;
c)    a töltı- és fékvezeték csapja zárt állásban, a fékezıszelep karja I. állásban van;
d)    az ajtómőködtetı kapcsolók, a kompresszor,  a fülkevilágítás, a szükségvilágítás, a fülkefőtés, az utastéri hangosító

berendezés, a beszédszintetizátor, az audiovizuális utastájékoztató berendezés kapcsolója ki van kapcsolva;
e)    az automata-kapcsoló  (AV),  az  akaratlan  elindulásgátló  kapcsoló  („0”  állásban)  és  a  vezérlési  selejtezı  (RUM)

bekapcsolt állásban van;
f)     az UAVA a két vezérkocsin bekapcsolt, az összes többi kocsiban kikapcsolt állásban van;
g)    a rádiótelefon ki van kapcsolva;
h)    a 81-es típuson a tartalék  kontroller  „0”  állásban,  a  mksv.-i  ajtózáró kapcsoló bekapcsolt  állásban van,  a vezérlı

áramköri automaták bekapcsolt állásban vannak.

 32.   Jármőtípustól függıen a vezetıfülke teljesen üzembe helyezett (indulásra kész) állapotában:
a)    a vezérlési fıkapcsoló bekapcsolt állásban van;
b)    a vezérkontroller karja „0”, az irányváltó karja „Elıre” állásban van;
c)    a töltı- és fékvezeték csapja nyitott állásban, a fékezıszelep karja II. állásban van;
d)    az ajtómőködtetı kapcsolók, a kompresszor, a fülkevilágítás, a szükségvilágítás, a fülkefőtés (igény szerint), az utastéri

hangosító berendezés, a beszédszintetizátor, EV/AV típuson az audiovizuális utastájékoztató berendezés kapcsolója be
van kapcsolva, az ajtózáró kapcsoló 1. állásban van;

e)    az automata-kapcsoló  (AV),  az  akaratlan  elindulásgátló  kapcsoló  („0”  állásban)  és  a  vezérlési  selejtezı  (RUM)
bekapcsolt állásban van;

f)     az UAVA a két vezérkocsin bekapcsolt, az összes többi kocsiban kikapcsolt állásban van;
g)    a rádiótelefon be van kapcsolva;
h)    81-es típuson a tartalék kontroller „0” állásban, a mksv.-i ajtózáró kapcsoló bekapcsolt állásban van, a vezérlı áramköri

automaták bekapcsolt állásban vannak.

Légfékpróba, a légfékpróba megtartása

 33.   A légfékpróba fajtái:
- teljes;
- részleges;
- rövidített;
- mőszeres.

Teljes légfékpróba  azt  jelenti,  hogy a szerelvény körbejárásával  minden egyes kocsi  befékezett  és  feloldott  állapota
egyaránt ellenırzésre kerül (általában lengıkábellel ellátott tárolóhelyen történı szerelvény átvétel során).

Részleges légfékpróba azt jelenti, hogy a szerelvény körbejárásával minden egyes kocsi egyik oldala befékezett; másik
oldala  feloldott  állapota  egyaránt  ellenırzésre.  kerül  (általában  kétszemélyes  üzemmódban  biztonsági  ellenırzés
alkalmával).
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Rövidített légfékpróba azt jelenti, hogy a szerelvény körbejárásával minden egyes kocsi mindkét oldalának befékezett
állapota ellenırzésre kerül  (általában egy mkv.  alkalmazásával).  A fékek feloldása után induláskor  gördüléspróbát  kell
tartani.

Mőszeres légfékpróba  azt jelenti, hogy a szerelvény nem körbejárható és minden egyes kocsi  befékezett állapotát a
fékhenger-nyomásmérık, valamint a fékvisszajelentı jelzılámpák alapján kell ellenırizni (általában harmadik-sínnel ellátott
vágányokon). A fékek feloldott állapotának ellenırzése gördüléspróbával történik.

 34.   A mkv. köteles az adott lehetıségnek megfelelı légfékpróbát tartani:
a)    tárolóhelyrıl, vonali mőszaki vizsgáló helyrıl történı kiindulás elıtt;
b)    20 percet meghaladó várakozás után;
c)    ha a fékvezetéket, vagy töltıvezetéket bármilyen ok miatt a vonaton szétcsatolták, vagy összecsatolták;
d)    motorkocsik, vagy szerelvények össze-, vagy szétcsatolása után;
e)    minden tolatás megkezdése elıtt.

Felszerelések

 35.   A szerelvényt fel kell szerelni:
a)    tőzoltó eszközzel (Tőzvédelmi Szabályzat elıírása szerint);
b)    áramszedı kiékelıvel;
c)    szigetelt fogóval (csak EV, EV3 típusnál, a szerelvény mindkét végén);
d)    tartalék vezéráramkörő biztosítékokkal;
e)    motorkémlelı-nyílás fedél „T” kulccsal;
f)     Jármőkísérı Lappal.

A felsoroltak biztosításáért a Jármőfenntartási Szolgálat vezetıje a felelıs.

 36.   A vonatszemélyzeteket fel kell szerelni:
a)    ötujjas ipari vászonkesztyővel (munkavédelmi elıírás szerint);
b)    jelzıeszközzel (F. 1. Jelzési Utasítás szerint);
c)    irányváltó karral, ajtókulccsal, Menetlevéllel, Motorkocsi Menetrendkönyvvel;
d)    kalapáccsal (lengıkábellel ellátott tárolóhelyen a szerelvény átvétel idejére).

A felsoroltak biztosításáért a Forgalmi Üzem vezetıje a felelıs.

 37.   Az elıírt felszerelések nélkül a szerelvény nem állhat forgalomba. A vonalon felhasznált, illetve megrongálódott felszerelési
tárgyat a legrövidebb idın belül pótolni kell. A pótlás biztosításáért az instruktor a felelıs.
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2.    FEJEZET
A SZERELVÉNY ÁTVÉTELE ÉS LEADÁSA, BIZTONSÁGI ELLENİRZÉSE, TÁROLÓHELYI KI- ÉS BEHALADÁS

Általános rendelkezések

 38.   A motorkocsikat  személyszállításra felhasználni  csak akkor  szabad,  ha azokat  az adott  jármőtípusokra vonatkozóan a
Szabályzat elıírásai szerint megvizsgálták, és üzemképesnek nyilvánították.
A jármőtípusok a továbbiakban EV, EV3, EV/AV, 81-es, 81-2M, illetve 3000-es sorozatú megjelöléssel szerepelnek.

 39.   A szerelvény átvételét, illetve leadását végezheti a beosztott vonatszemélyzet, vagy a kocsiszíni diszpécser által kijelölt
személy(ek).

A szerelvény mőszaki átvételét, illetve leadását a Jármőkísérı Lapon rögzíteni kell.

 40.   A szerelvény megvizsgálásához szükséges idıt mindenkor biztosítani kell. Ha az elıírás szerinti vizsgálatot idıhiány miatt a
szükséges idıpontig elvégezni nem lehet, a szerelvény nem állítható forgalomba a vizsgálat befejezéséig.

 41.   A jármőtelepi tartalék szerelvénynek minden esetben megvizsgált, üzemképes és indulásra kész állapotúnak kell lennie.

 42.   A vizsgálat  szabályszerő  elvégzéséért  munkakörének  megfelelıen  a  vonatszemélyzet,  jármőtelepi  tartalék  szerelvény
esetén a kocsiszíni diszpécser által kijelölt személy a felelıs.

A szerelvény átvétele lengıkábellel ellátott tárolóhelyen

 43.   A mkv. és a mksv. jelentkezik a kocsiszíni diszpécsernél, megkapják a vonatszemélyzet felszerelési tárgyait (a 36. pont
szerint).
A kocsiszíni diszpécser közli, hogy a szerelvény mely vágány, mely tárolóhelyén áll.

 44.   A  mkv.  ellenırzi  a  szerelvény  Jármőkísérı  Lapjának  bejegyzéseit,  a  hibák  kijavításának  igazolását,  valamint  a
csoportvezetı, vagy mővezetı aláírásának meglétét, amely a jármőfenntartási szakterület részérıl a szerelvény üzemképes
állapotát igazolja.

 45.   Lengıkábellel  ellátott  tárolóhelyen  a  vontatási  táphálózatról  a  szerelvény  akkor  van  lekapcsolva,  ha  a
lengıkábelek nincsenek feldugaszolva és a jelzıfények nem világítanak!

 46.   A mkv.  magához veszi  a  fehér  fényő  kézi  lámpát  és  az irányváltó  kart,  majd  szemrevételezéssel  ellenırzi  az adott
jármőtípusnak megfelelıen a szerelvény mindkét oldala mellett végighaladva a következıket:

a)    az automatikus ütközı- és vonókészülék állapotát;
b)    a fényszórók és a zárjelzık állapotát;
c)    a homlokfalak felszerelését, a viszonylatjelzı kijelzését;
d)    az áramszedı gerendák állapotát;
e)    a fékrudazat elemeinek épségét;
f)     kocsitípustól függıen, a rögzítıfékek befékezett állapotát valamennyi kocsin, a féktuskók helyzete alapján (amennyiben

nincs töltıvezetéki nyomás);
g)    a kerékpárok megvezetését;
h)    a kocsik légvezetékeinek csatlakozását, az elzárócsapok helyes állását;
i)      a kocsik villamos készülék szekrényeinek zárt állapotát;
j)      a kocsik megfelelı összecsatolását;
k)    valamennyi fıszakaszoló kikapcsolt állását.

 47.   A mksv. a szerelvény átvétele során köteles:
a)    ellenırizni  a  szerelvény elıírt  felszerelési  tárgyainak meglétét,  állapotát,  a  visszapillantó tükrök épségét,  megfelelı

helyzetét;
b)    ellenırizni a szerelvény vezetıfülkéinek üzemen kívüli állapotát;
c)    az elsı kocsiban a szükségvilágítás kapcsolóját bekapcsolni (kivéve EV/AV, 81-es és 81-2M kocsikon);
d)    a  rádiótelefont  bekapcsolni  (az  akkumulátor  bekapcsolása  elıtt)  és  ellenırizni,  hogy  a  rádiótelefon  a  saját

akkumulátoráról mőködıképes-e;
e)    ellenırizni a két vezérkocsiban a tőzoltó készülék meglétét, az ajtóretesz-nyomógombok plombált állapotát;
f)     ellenırizni minden egyes kocsiban az akkumulátor telepek feszültségét;
g)    jármőtípusnak megfelelıen ellenırizni minden kocsiban az ajtómőködtetı légelosztó (DVR) fedeleinek rögzített állapotát,

az akaratlan elindulásgátló kapcsoló bekapcsolt állapotát, a rögzítıfék oldott állapotát, (az elsı vezetıfülke kivételével);
h)    ellenırizni az ülések, kapaszkodók, ablaküvegek, ajtók, világítótestek armatúráinak és a szellızı rácsoknak az épségét,

a szárnyas ajtók zárjainak mőködését (jármőtípustól függıen), valamint a kocsik tisztaságát;
i)      ellenırizni a vészjelzık meglétét, az ajtónyitó kézikarok zárt állását és ólomzárjainak épségét;
j)      81-es és EV/AV típuson az utasterekben a rögzítıfék mőködtetı-karok oldott állását, az utastérben elhelyezett mőszerek

meglétét,  állapotát,  valamint a szükségvilágítás sötét  voltát.  (Ha a szükségvilágítás ég, a mksv.  köteles  valamennyi
3000-es sorozatszámú motorkocsi ban ellenırizni az A49 automata állását. Amennyiben az A49 automata bekapcsolt
állásban  van,  azt  ki  kell  kapcsolni.  A 3000-es  sorozatszámú  motorkocsikon  az A49  automata  üzemszerő  állása  a
kikapcsolt állás.);

k)    az utolsó kocsiból visszafelé haladva ellenırizni az utasterek szükségvilágítását (a 81-es és 81-2M kocsin az utolsó
kocsiban a szükségvilágítást bekapcsolni), minden vezetıfülkében az akkumulátor telepek kapcsolóit bekapcsolni;

l)      81-2M vezérkocsikon az A53 automatát bekapcsolni.

A mksv. az mkv.-nek köteles jelenteni a szemrevételezés eredményét, s azt, hogy a feszültség alá helyezésnek részérıl
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van-e valamilyen akadálya.

 48.   A szerelvény szemrevételezése és a mksv. jelentése után a mkv. köteles meggyızıdni arról, hogy a szerelvény alatt nem
tartózkodik senki és a mksv. az elsı vezetıfülkében tartózkodik.
Ezután a mkv. a Feszültség kérı Könyvben írásban megkéri a szerelvény feszültség alá helyezését.

A jármőfenntartási szakterület megbízott dolgozója a szerelvény feszültség alá helyezését csak akkor végezheti el, ha a
mkv.  a  feszültség  alá  helyezést  írásban  megkérte,  a  lengıkábel  valamennyi  kocsira  fel  van  dugaszolva,  valamennyi
áramszedı saru védıpajzzsal burkolva van.

 49.   A feszültség bekapcsolása után a vonatszemélyzet üzembe helyezi a vezetıfülkét.

A mkv. feltölti  a légrendszert üzemi nyomásértékre és bezárja a szerelvény tolóajtóit,  valamint ellenırzi a fékezıszelep
jármőtípusnak megfelelı helyes mőködését.

 50.   Ha  a  fékezıszelep  megbízhatóan  mőködik,  meggyızıdik  az összes  fıszakaszoló  kikapcsolt  állásáról  úgy,  hogy  az
irányváltó kart „Elıre”  majd „Hátra” állásba kapcsolva a vezérkontroller karját Menet-1 és Menet-2 fokozatra kapcsolja (a
szerelvénynek nem szabad elindulni). Ezzel együtt a fékáramkör kialakulását is ellenırzi az irányváltó kar mindkét állásában
a vezérkontroller karjának Fék-1 fokozatra történı kapcsolásával.

81-es típuson a fékáramkör kialakulásának ellenırzésekor a mkv. Fék-1A fokozatot is kapcsol, ahol 8-10 másodpercig kitart
és így ellenırzi, hogy nem forog-e az ellenálláskontroller (álló helyzetben kell maradnia).

81-2M típuson a fıszakaszolók kikapcsolt állapotának ellenırzése elıtt meg kell nyomni az „RP vissza” (Gyorsmegszakító
visszaállítás) nyomógombot.

A fıszakaszolók ellenırzését követıen jármőtípustól függıen oldja, vagy az mksv.-vel oldatja a rögzítıféket.

 51.   A mksv.  a  próba  ideje  alatt  figyeli  a  mkv.  tevékenységét  és  a  szerelvény  esetleges  elindulása  esetén  mőködteti  a
vészfékkart.

 52.   Elvégzik a mőködéspróbát a szerelvény mindkét végérıl a következık szerint:
a)    A mkv. kipróbálja az akaratlan elindulás gátló kapcsoló mőködését a következı módon:

Az EV,  EV3,  EV/AV típusokon az AV kapcsolót,  81-es típusokon az A53 automatát  kikapcsolva (a  szükségvilágítás
mőködése után)  a vezérkontrollert  Menet-1re kapcsolja  (a  menetáramkörnek nem szabad kialakulnia).  Ezt követıen
„0”-ra  kapcsol,  majd  megnyomja  és  nyomva  tartja  az akaratlan  elindulásgátló  nyomógombját  és  a  vezérkontrollert
Menet-1-re kapcsolja (a menetáramkörnek ki kell alakulnia). A nyomógombot felengedve az áramkörnek szét kell esnie,
ezután az AV kapcsolót, illetve az A53 automatát vissza kell kapcsolnia, a menetáramkör továbbra sem alakulhat ki.
A próba befejeztével a vezérkontrollert „0”-ra kell kapcsolni.

b)    A mkv. magához veszi a kalapácsot és a fehér fényő kézilámpát, kiszáll a vezetıfülkébıl és ellenırzik a fényszórót,
zárjelzık mőködését oly módon, hogy a vezetıfülkében tartózkodó mksv. az irányváltó kart „Elıre”, majd „Hátra” állásba
kapcsolja, „0”  állásban való kitartással, a mkv. rendelkezése szerint. „Elıre”  állásban a mksv. be-, majd kikapcsolja a
„fényszóró”  kapcsolót  és  „0”  állásban  a  „tolt  menet”  kapcsolót  is,  valamint  ellenırzi  az ablaktörlık  és  a  légkürt
mőködését. Ezután a mksv az irányváltó kart „Elıre” állásba kapcsolja.

c)    A mkv. a kalapács segítségével, az autostop-szelep kengyelét munkaállásba fordítja és figyeli a fék mőködését, az elsı
forgóváz jobb oldali féktuskóinál. A mksv. ellenırzi a belépı fékhenger-nyomást és miután meggyızıdött arról, hogy az
autostop-szelep nem zár  le  a fékezıszelep utazó (II.)  állásában,  a  kart  zárt  (III.)  állásba fordítja (81-2M típusnál  az
autostop-szelep a fékezıszelep VII. állásában ül le).
Megvárja, míg leül az autostop-szelep, ezután oldja a féket és a fékezıszelep karját utazó (ll.) állásban hagyja.

d)    A mksv. ellenırzi, hogy az UAVA mőködött-e, e célból a vezérkontroller karját Menet-1 fokozatra kapcsolja. A túlterhelési
relé (RP) vörös jelzılámpájának nem szabad kialudnia. Ezután a vezérkontroller karját Fék-1 fokozatra kapcsolja. Az RP
vörös jelzılámpájának ki  kell  aludnia. A mksv. visszaállítja az UAVA elektromos érintkezıjét alapállásba, majd ismét
Menet-1 és Fék-1 fokozatra kapcsolja a vezérkontroller karját.  Mindkét esetben az RP vörös jelzılámpájának ki kell
aludnia.
Ezután közli a mkv.-vel, hogy az UAVA üzemszerően mőködött-e.
A fıszakaszolók,  az  akaratlan elindulásgátló és az UAVA mőködésének ellenırzését, az ajtók zárt  állapota
mellett kell elvégezni!

e)    Az UAVA mőködéspróbája után, a mkv. utasítására a mksv. köteles mőködtetni a belsı „Vezérkocsi jobb oldali ajtónyitó
nyomógomb”-ot (továbbiakban: VKNY) az irányváltó kar „0” állásában. A mkv. köteles ellenırizni az ajtók mőködését az
elsı motorkocsin, és az ajtók állandó zárt állapotát a második motorkocsin.

f)     Ellenırzik, hogy a szerelvény nyitott ajtóval nem indul el úgy, hogy nyitott ajtók mellett a vezérkontroller karját a mksv.
Menet-1  fokozatra  kapcsolja,  a  menetáramkörnek  nem szabad  kialakulnia,  csak  a  szükségindítás  kapcsoló  jának
bekapcsolása után. A kapcsoló bekapcsolt állása alatt a jelzıcsengınek szólnia kell. A kapcsolót ezután ki kell kapcsolni.
A  mkv.  „Pneumatikus  tolóajtókat  zár)!”  jelzésére  a  mksv.  a  „Tartalék  ajtózáró  nyomógomb”  kezelésével  zárja  a
vezérkocsi ajtóit.

g)    A mkv. a szerelvény jobb oldala mentén hátrafelé haladva ellenırzi a fékoldást és az ajtók mőködtetésére jelzést ad a
mksv.-nek (a „Pneumatikus tolóajtókat nyiss!” és a „Pneumatikus tolóajtókat zárj!” jelzés egymás után történı adásával),
aki a visszapillantó tükrön keresztül figyeli a mkv. jelzéseit.
A mksv. nyitja majd zárja a kocsik jobb oldali ajtóit, ellenırzi a vezetıpulton az ajtó jelzés megfelelı mőködését, a mkv.
pedig figyeli az ajtók nyitásának, zárásának sebességét és egyidejőségét, valamint az ajtójelzés megfelelı mőködését a
kocsik oldalán.

h)    A mkv. a 2. és 3. kocsi közé érve „Befékezni!”  jelzést ad. A mksv. a fékezıszelep karját IV. állásba (81-2M típuson VI.
állásba) fordítja és a fékvezeték nyomását 2 bar-ral csökkenti.
A mkv.  figyeli  a  2.  és  3.  kocsi  forgóvázain  a  féktuskóknak  a  kerékabroncshoz való  szorulás  át,  a  befékezıdés
egyidejőségét, majd „Féket oldj!”  jelzést ad, amelynek megfelelıen a mksv. a fékezıszelep karjának utazó (ll.) állásba
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fordításával oldja a féket.
i)      A mkv. továbbra is a 2. és 3. kocsi között tartózkodva „Elektromos mőködés próba!” jelzést ad.

A jelzésnek megfelelıen a mksv. kikapcsolja a kompresszorokat és a vezérkontroller karját sorrendben Menet-1, Menet-2
és  Menet-3  fokozatra  kapcsolja,  a  fokozatos  indításnak  megfelelıen.  A  mkv.  hallgatja  a  villamos  készülékek
kapcsolásának egyidejőségét és folyamatosságát.
A mksv.  a  menetfokozatok  után  a  vezérkontroller  karját  „0”  állásban való  2-3  mp-es  kitartás  után  Fék-1  fokozatra
kapcsolja. A fékáramkör kialakulása után Fék-1A, majd Fék-2 fokozatra kapcsol (81-es típuson a 1. EP-szelep belépése
után  a  vezérkontroller  karját  Fék-1A-ra  vissza  kell  kapcsolni).  A mksv.  ellenırzi  a  fékhengerek  nyomásmérıjén  a
jármőtípusnak megfelelı levegınyomást.
A mkv. az 1. EP-szelep mőködését, a befékezést, illetve az egyidejőséget a féktuskók elmozdulása alapján ellenırzi.
Ezután a mkv. „Féket oldj!” jelzést ad, amire a mksv. „0” állásba kapcsolja a vezérkontroller karját.
A 2. EP-szelep mőködésének ellenırzése céljából a mksv. kikapcsolja a vezérlési fıkapcsolót és a vezérkontroller karját
Fék-2  fokozatra  kapcsolja.  A  mkv.  ellenırzi  a  féktuskók  kerékabroncshoz  való  szorulását,  a  mksv.  pedig  a
fékhengerekben kialakult nyomást a nyomásmérı mőszeren.
A mkv.  „Féket  oldj!”  jelzése  alapján a mksv.  a  vezérkontroller  karjának „0”  állásba  kapcsolásával  oldja  a  féket  és
visszakapcsolja a vezérlési fıkapcsolót.
A 81-es típuson ezután következik a tartalék vezérlés kipróbálása. A mksv. az irányváltó-hengert „0”  állásba kapcsolja,
majd kiveszi az irányváltó kart.
Behelyezi  a  tartalék  kontrollerbe  és  1-es  fokozatot  kapcsol,  majd  megnyomja  a  „tartalék  indítás”  nyomógombot.  A
menetáramkör kialakulása után 2-es fokozatot kapcsol. (A „tartalék indítás”  nyomógombot folyamatosan nyomni kell a
tartalék kontroller mőködtetése alatt).
Ezután  kipróbálja  a  kompresszor  tartalék  vezérlését  úgy,  hogy  megnyomja  és  pár  másodpercig  benyomva tartja  a
„tartalék kompresszor” nyomógombot.

j)      Az elektromos mőködéspróba után a mkv. „Befékezni!”  jelzésére a 81-2M és az EV/AV típuson a mksv. mőködteti a
távvezérelhetı  rögzítıfék  kapcsolóját.  (81-2M  típuson  a  rugóerıtárolós  fék  távmőködtetı  nyomógombja  az  egész
szerelvényen mőködteti a rögzítıféket, az oldás a fékezıszeleppel lehetséges. A rugóerıtárolós fék távmőködtetés csak
akkor hatásos, ha a fékhengerekben AVT beállítás alatti fékhenger-nyomás van, ellenkezı esetben a befékezıdés után
közvetlenül automatikus oldás is bekövetkezik).
A mkv. a kocsi befékezettségét a kocsik külsı jelzései alapján is ellenırizni köteles a kocsik oldalkijelzı sárga lámpák és
a rugóerıtárolós fékhengerekhez tartozó kerékpároknál, a féktuskók kerékabroncshoz szorulása alapján. Oldáskor a
lámpáknak el kell aludniuk.

k)    A mkv. a szerelvény vége felé haladva adja az ajtók mőködtetésére szolgáló jelzéseket és ellenırzi az ajtók mőködését,
valamint a fékek oldott állapotát.
A mksv. a jelzéseknek megfelelıen vezérli az ajtók mőködtetését és visszakapcsolja a kompresszort.
81-es típuson az ajtók mőködtetésére adott jelzés után a mksv. úgy nyitja és zárja az ajtókat, hogy a tartalék kontroller
1-es, vagy 2-es fokozatban van. Ha az ajtók megfelelıen mőködtek, a tartalék kontrollert „0”  állásba állítja, kiveszi az
irányváltó kart, visszahelyezi az irányváltó-hengerbe és „Elıre” állásba kapcsolja.
EV/AV típuson az ajtók zárását az ajtózáró kapcsoló 1-es és 2-es állásában is ki kell próbálni.

l)      A mkv. a szerelvény végéhez érve „Próba befejezve!” jelzést ad, ellenırzi az utolsó forgóváz jobb oldali féktuskóinál a
befékezıdést és felszáll az utolsó kocsi vezetıfülkéjébe, majd bekapcsolja a kompresszort és megvárja a mksv.-t.

m)  A mksv. a „Próba befejezve!”  jelzésre teljes üzemi légfékkel befékezi a szerelvényt,  elzárja a töltı- és a fékvezeték
csapját,  a  fékezıszelep  karját  1.  állásba  fordítja.  A vezérkontroller  karját  Fék-1  fokozatra  kapcsolja  és  lenyomja  a
mőszerfalon  lévı  „Hibajelzés”  nyomógombot,  a  túlterhelési  relé  mőködtetése  céljából.  A  túlterhelési  relé  vörös
lámpájának minden kocsiban, illetve az oldalkijelzın világítania kell. A mksv. ezután a vezérkontroller karját „0” állásba
kapcsolja.

n)    A mksv.  kinyitja a  szerelvény baloldali  tolóajtóit  a  baloldali  ajtónyitó kapcsoló segítségével,  és a baloldali  ajtózáró
kapcsolóval  bezárja  azokat.  Kipróbálja  az  utastéri  hangosítót  és  a  beszédszintetizátort,  vagy  az  audiovizuális
utastájékoztató  berendezést.  ezt  követıen kinyitja  a  bal  és  a jobb  oldali  ajtókat  a  mőszerfalon lévı nyomógombok
segítségével és az ajtókat a „Tartalék ajtózáró nyomógomb” segítségével zárja be. Mindkét oldali ajtókat újra kinyitja és
üzemen kívül helyezi a vezetıfülkét.
Ezután a mksv. magához veszi az irányváltó kart és az utolsó kocsi vezetıfülkéjébe megy.

o)    A mksv. útközben minden kocsiban ellenırzi a fékhengerekben lévı sőrített levegı nyomását a nyomásmérı mőszer
alapján, valamint a jelzılámpák jármőtípustól függı világítását.
A mksv.  útközben  kipróbálja  a  vészjelzıket  minden  kocsiban  úgy,  hogy  a  hozzá  közelebb  esı  vészjelzı  gombját
megnyomja  és a kocsiszám szerint  „Próba 1”,  „Próba 2”  stb.  szöveget  mondja a készülék mikrofonjába.  Az utolsó
vezetıfülkében tartózkodó mkv. figyeli a vészjelzık felhangzó jelhangját és a mksv. hangpróbáját. A próba sikerességét a
mkv. az utastéri hangosító mikrofonján keresztül „Rendben” szöveggel nyugtázza.
Az utastérben ellenırzi, hogy az utastéri világítás valamennyi világítóteste világít-e. Az utolsó kocsi vezetıfülkéjébe érve
jelenti a mkv.-nek az ellenırzés során tapasztaltakat.

p)    Üzembe helyezik a vezetıfülkét a mkv visszaállítja az RP-t, a mksv. kipróbálja a mksv.-i vészfékkart.
A mőveletsor megismétlése közben, amikor a mksv. az elsı kocsiba jön a szerelvény szárnyasajtóit ajtókulccsal be kell
zárnia.

 53.   A mőködéspróba  befejezése  után,  a  mkv.  a  Feszültség  kérı  Könyvben  írásban  megkéri  a  szerelvény  feszültség
mentesítését.

 54.   A kikapcsolás után a mkv. köteles a szerelvényt körbejárva bekapcsolni valamennyi fıszakaszolót és ellenırizni,  hogy
valamennyi kocsin feloldott a fékrendszer.

A szerelvény körbejárása után a mkv. köteles a szerelvényt légfékkel befékezni.
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 55.   Ha a mksv. a szerelvény átvétel mőködéspróbája során rendellenességet észlel, köteles azt azonnal jelenteni a mkv.-nek. A
szerelvény átvétele folyamán észlelt (a forgalomba állást gátló) meghibásodást a mkv. azonnal köteles jelenteni a kocsiszíni
diszpécsernek.

 56.   Ha a vonatszemélyzet a szerelvény átvétele során olyan meghibásodást, vagy rendellenes körülményt tapasztal,
a)    amely a vonalon való menetrend szerinti közlekedést akadályozhatja;
b)    amely a vonat közlekedésének biztonságát veszélyeztetheti;
c)    amely miatt a kultúrált utazási feltételek nincsenek biztosítva;
d)    amely hiba esetén az érvényben lévı utasítások, szabályzatok, rendelkezések alapján az utasokat ki kellene szállítani;
e)    amely  hiba  esetén  az  érvényben  lévı  utasítások,  szabályzatok,  rendelkezések  alapján  a  vonatot  rendkívüli

felülvizsgálatra félre kellene állítani;
f)     továbbá minden olyan hiba esetén, amelynél az érvényben lévı utasítások, szabályzatok, rendelkezések elıírásai azt

megtiltják;
a vonatszemélyzet a szerelvénnyel nem állhat forgalomba.

 57.   A szerelvény átvételével kapcsolatos munka befejezése után, a mkv. köteles a Jármőkísérı Lapon a szerelvény átvételét
aláírásával igazolni és a jármőfenntartási szakterületnek az adott szerelvény kiadásáért felelıs dolgozójával közölni, hogy
az átvétel megtörtént és az indulásra kész.

 58.   A szerelvény tárolóhelyrıl történı kiindulása elıtt legalább 3 perccel a mkv. és a mksv. köteles elfoglalni a helyét az elsı
kocsi vezetıfülkéjében és üzembe helyezett vezetıfülkével indulásra készen állni.

Az átvétel ideje
- 5 kocsis szerelvény esetén 30 perc,
- 6 kocsis szerelvény esetén 35 perc.

A szerelvény biztonsági ellenırzése

 59.   A mkv. a szerelvényt úgy köteles légfékkel megállítani, hogy az elsı kocsi eleje a tárolóhely megjelölt pont jávai egyvonalba
essék.

A szerelvény teljes megállása után a mkv. üzemen kívül helyezi a vezetıfülke mkv.-i oldalát.

 60.   A mksv. megállás után üzemen kívül helyezi a vezetıfülke mksv.-i oldalát. A szerelvényen elıre haladva kinyitja a szárnyas
ajtókat,  ellenırzi  a  felszerelési  tárgyakat.  A mkv.  ellenırzi  az utastereket,  a  közbülsı vezetıfülkék,  homlokszekrények
berendezéseinek állapotát, állását.

 61.   Az elsı vezetıfülkébe érve a mksv. mőködteti a jármőtípusnak megfelelı rögzítıféket. A mkv. a fékezıszelepet üzembe
helyezi: karját utazó (II.) állásba állítja, kinyitja a töltı- és a fékvezeték csapját. Ezután az irányváltó kart magához veszi. A
szerelvény tolóajtóit kinyitni nem kell.

 62.   Ha a mkv. az utasterek ellenırzése során a szerelvényen bentmaradt utast talál, köteles gondoskodni arról, hogy az utas a
szerelvényrıl biztonságosan leszálljon és a mksv. köteles az utast a kocsiszíni diszpécserhez kísérni.

 63.   A vonatszemélyzet a kocsiszíni diszpécser engedélyével a szerelvényt szükség esetén elhagyhatja, kivéve, ha a szerelvény
feszültség alatt van.

 64.   A biztonsági ellenırzés után a mksv. a vonaton végighaladva köteles ellenırizni a szerelvény kitakarítás át. Ezután bezárja
a vezetıfülkék ajtajait és a homlokajtókat, s ellenırzi, hogy a szerelvényen nem tartózkodik senki. Az elsı vezetıfülkébe
érve jelenti  a mkv.-nek,  hogy a feszültség alá helyezésnek részérıl  van-e valamilyen akadálya, ezután bekapcsolja  a
rádiótelefont.

 65.   A szerelvény kitakarítása  és a mksv.  jelentése után a mkv.  köteles  meggyızıdni  arról,  hogy a szerelvény alatt  nem
tartózkodik senki. Ezután a mkv. a Feszültség kérı Könyvben írásban megkéri a szerelvény feszültség alá helyezését.

A jármőfenntartási szakterület kijelölt dolgozója a feszültség alá helyezést csak akkor végezheti el, ha a lengıkábel a mkv.
által kért pályaszámú kocsikra fel van dugaszolva és a külsı légrendszerrıl a szerelvény leválasztásra került, valamint ezen
a kocsin az áramszedı sarok védıpajzzsal burkolva vannak.

 66.   A szerelvény feszültség alá helyezése után a mksv. bekapcsolja a kompresszorokat és a légrendszer teljes feltöltése után,
befékez teljes üzemi fékezéssel, bezárja a szerelvény pneumatikus tolóajtóit és feloldja a rögzítıféket.

A mkv. ellenırzi a féktuskóknak a kerékabroncshoz való szorulását a szerelvény jobb oldala mellett haladva. Az utolsó
kocsinál „Féket oldj!”  jelzést ad, a mksv. oldja a légféket, majd a mkv. a szerelvény bal oldala mellett visszafelé haladva
ellenırzi az oldást, a kerékabroncsok és a féktuskók közötti hézag és az oldalkijelzık alapján.

A fékpróba közben ellenırizni kell valamennyi kocsin a fıszakaszoló bekapcsolt állását.

 67.   Ha a szerelvény ellenırzése folyamán a mkv. meghibásodást, illetve rendellenességet észlel, vagy a mksv. ilyen körülményt
jelent neki, azonnal a kocsiszíni diszpécserhez kell fordulnia.

 68.   A szerelvény ellenırzésének a tárolóhelyrıl  való indulás elıtt  3 perccel be kell fejezıdnie és a vonatszemélyzetnek a
menetirány szerinti elsı kocsi vezetıfülkéjében kell tartózkodnia indulásra készen.

 69.   Biztonsági  ellenırzés  után  tilos  olyan  szerelvénnyel  forgalomba  állni,  amelyen  a  szerelvény  átvételnél  felsorolt
meghibásodás, vagy rendellenesség van.

A szerelvény leadása lengıkábellel ellátott tárolóhelyen
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 70.   A mkv. a szerelvényt légfékkel köteles megállítani úgy, hogy a szerelvény eleje a tárolóhely megjelölt pontjával egy vonalba
essék.

A szerelvény leadása folyamán a mkv. köteles:
a)    a szerelvény megállása után a jármőtípusnak megfelelıen üzemen kívül helyezni a vezetıfülke mkv.-i oldalát (a 81-2M

típuson az A53 automatákat a két vezérkocsin ki kell kapcsolni);
b)    minden kocsin kikapcsolni a fıszakaszolót;
c)    a kocsik üzemközben tapasztalt meghibásodásaira, hiányosságaira vonatkozó észrevételeit és a szerelvény átadását

bejegyezni a szerelvény Jármőkísérı Lapjára;

d)    ellenırizni a zárjelzık sötét volta alapján az akkumulátor kapcsolók kikapcsolt állását;
e)    leadni az irányváltó kart a kocsiszíni diszpécsernek.

 71.   A szerelvény leadása folyamán a mksv. köteles:
a)    a jármőtípusnak megfelelıen, üzemen kívül helyezni a vezetıfülke mksv.-i oldalát;
b)    minden kocsiban kinyitni valamennyi szárnyas ajtót;
c)    minden kocsiban kikapcsolni az akkumulátor kapcsolót és ellenırizni a vezetıfülkék üzemen kívüli állapotát;
d)    minden kocsi utasterének állapotát ellenırizni, amennyiben a szerelvényen utast talál, a biztonsági ellenırzésnél leírtak

szerint eljárni;
e)    feloldani a légféket, ha az utolsó motorkocsit a típusnak megfelelı rögzítıfékkel befékezte;
f)     ellenırizni a felszerelési tárgyak meglétét, állapotát;
g)    ellenırizni az akkumulátorok kikapcsolt állapotát a kisfeszültségő Voltmérın;
h)    minden észlelt hibát, hiányosságot, rendellenességet a mkv.-nek jelenteni;
i)      a menetlevelet lezárni és a kocsiszíni diszpécsernek leadni a vonatszemélyzet felszerelési tárgyaival együtt.

 72.   A szerelvény leadás ideje 10 perc.

A szerelvény leadásának befejezése után a mkv.  és a mksv. köteles ellenırizni  a  napi  beosztáson a következı napi,
szabadnap esetén a szabadnap utáni szolgálati beosztását.

A szerelvény átvétele harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen

 73.   Vonali tárolóhelyen tárolt szerelvény mkv.-je és mksv.-je a kocsiszíni diszpécsernél jelentkezik szolgálatra, a rendelkezésre
álló hírközlı eszközön keresztül.  A vonatszemélyzet  felszerelési  tárgyait  a kocsiszíni  diszpécser köteles kellı idıben a
szolgálatkezdés helyére eljuttatni, s azt a szolgálatra jelentkezı mkv. és mksv. köteles magához venni.

 74.   A vonali  tárolóhelyre  bemenni  csak  a  KFM  engedélyével  szabad  egy  csoportban  (a  tárolóhelyen  lévı  valamennyi
szerelvény vonatszemélyzete egyszerre).  Az engedélyt  a szolgálati  beosztásban,  a szolgálat  megkezdésének idejeként
feltüntetett idıpontban kell kérni, a rendelkezésre álló hírközlı eszközön keresztül. Az engedélykérésnek tartalmaznia kell a
belépı csoport létszámát. Az engedélyt a tárolóhelyrıl menetrend szerint elsınek forgalomba álló vonat mkv.-je köteles
kérni.
Az engedély megadása után a vonatszemélyzetek haladéktalanul kötelesek elfoglalni a helyüket a szerelvényükön. Amikor
a vonatszemélyzetek beérkeztek a tárolóhelyre és elfoglalták a helyüket a szerelvényeken, kötelesek errıl rádiótelefonon
azonnal jelentést tenni a KFM-nek. A jelentésnek tartalmaznia kell:
„  a … számú vonat személyzete elfoglalta helyét a szerelvényen, a … számú vonat személyzete részérıl a feszültség alá
helyezésnek akadálya nincs.”

Amennyiben  rendkívüli  ok  miatt  a  személyzetek  egy  csoportban  történı  belépése  a  tárolóhelyre  nem lehetséges,  ezt
jelenteni kell a KFM-nek, s az ı rendelkezései szerint kell eljárni.

 75.   Jármőtelepi tárolóhelyen történı szolgálat kezdéskor a mkv. és a mksv. jelentkezik a kocsiszíni diszpécsernél. Megkapják a
vonatszemélyzet felszerelési tárgyait.

A kocsiszíni  diszpécser  közli,  hogy  a  szerelvény  hányas  számú  tároló  vágányon  áll.  A vonatszemélyzetnek  a  tároló
vágányokhoz, a tárolt szerelvényekhez bemenni csak a kocsiszíni diszpécser engedélyével szabad.

 76.   A szerelvények átvétele mind a vonali, mind a jármőtelepi harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen a fıszakaszolók bekapcsolt
állása mellett történik.
A szerelvény átvétele során a mkv. köteles ellenırizni a szerelvény Jármőkísérı Lapjának bejegyzéseit, s az átvétel után
értelemszerően kitölteni.
A mkv.  a  rádiótelefonon leadott  jelentés után bekapcsolja a  szükségvilágítás kapcsolóját az elsı kocsiban és az elsı
kocsiból az utolsó felé haladva jármőtípustól függıen, ellenırzi valamennyi kocsi szükségvilágításának és a jelzılámpáinak
világítását, a vezetıfülkék üzemen kívüli állapotát és minden kocsiban bekapcsolja az akkumulátor telepek kapcsolóit (EV,
EV3 típuson az AV-t is).
A mksv. ellenırzi a szerelvény felszerelési tárgyainak meglétét, elhelyezését és állapotát, az utasterek állapotát.

 77.   Az utolsó kocsi vezetıfülkéjében a mkv. a harmadik-sín feszültség alá helyezése után üzembe helyezi a vezetıfülkét (81-2M
kocsin az A53 automatákat a két vezérkocsin bekapcsolja) és feltölti a légrendszert üzemi nyomásértékre.

Ellenırzi  a fékezıszelep mőködését a nyomásmérı mőszerek alapján, majd elvégzi (nyitott ajtók mellett)  az elektromos
mőködéspróbát féküzemben, az irányváltó kar „Elıre” és „Hátra” állásában. Ellenırzi a pneumatikus tolóajtók, a légkürt, a
fényszórók mőködését (beleértve a „tolt menet” fényszórót is). A mksv. köteles ellenırizni a baloldali pneumatikus tolóajtók,
az utastájékoztató berendezés és a beszédszintetizátor,  illetve az audiovizuális utastájékoztató berendezés mőködését,
valamint  a  mkv.  ténykedését.  A fékezıszelep kipróbálása után a mksv.  kipróbálja  a  mksv.-i  vészfékkart  (ellenırizve a
befékezıdést a fékhenger-nyomásmérın).

81-es típusú kocsin a mkv. az elektromos mőködéspróbát féküzemben úgy végzi, hogy Fék-1A fokozaton 8-10 másodpercig
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kitart, hogy nem forog-e az ellenálláskontroller (álló helyzetben kell maradnia).

A mkv.  a  tartalék  vezérlési  kontrollerrıl  is  kipróbálja  az ajtók  vezérlését,  majd  a  kompresszor  tartalék  vezérlését  is
(kikapcsolt kompresszor kapcsoló mellett).

A „Tartalék indítás” nyomógombot megnyomni tilos!

 78.   A pneumatikus tolóajtók mőködéspróbája után a mkv. köteles mőködtetni a belsı VKNY-t (az irányváltó kar „0” állásában).
A mksv.  köteles  ellenırizni  az  ajtók  mőködését  az  elsı  motorkocsin  és  az ajtók  állandó  zárt  állapotát  a  második
motorkocsin.

 79.   A mőködéspróba elvégzése után a mkv. légfékkel (teljes üzemi fékezéssel) befékezi a szerelvényt, Fék-1-en mőködteti a
túlterhelési relét, kinyitja a tolóajtókat, majd üzemen kívül helyezi a vezetıfülkét.

A mksv. a mőködéspróba befejezése után a vezérkocsi utasterében mőködteti mindkét vészjelzıt (Próba 1, Próba 2 szöveg
bemondásával), melynek mőködését a mkv. a vezetıfülkében ellenırzi. (Ugyanezt a próbát az elsı motorkocsiban is meg
kell ismételni.)

 80.   A mkv a szolgálati járdáról ellenırzi a zárjelzık, viszonylatjelzık mőködését. Az elsı kocsi felé haladva minden kocsiban
ellenırzi a fékhenger-nyomást, a jelzılámpák fényét, a kocsik között a csatlás helyességét, a kocsiban az utastéri világítást,
az utastér berendezéseinek állapotát és tisztaságát.

 81.   A mksv. bezárja az átjáró ajtókat, ellenırzi a mksv.-i oldalajtók bezárt állapotát, valamint minden kocsiban a jármőtípustól
függıen (az elsı kocsi kivételével) oldja a rögzítıféket.

Az elsı vezetıfülkében a mkv. visszaállítja a túlterhelési relét.

 82.   Megismétlik a hátsó vezetıfülkében elvégzett mőködéspróbát (a túlterhelési relé kivételével), majd a mkv. a szerelvényt
légfékkel befékezi és a jármőtípustól függıen oldja, vagy oldat ja az elsı kocsin a rögzítıféket.

A tárolóhelyrıl való indulás elıtt a mkv. ellenırzi a szerelvény gördülését.

Az átvétel ideje 15 perc.

 83.   Ha az átvétel során a vonatszemélyzet rendellenességet, meghibásodást észlel, a mkv. köteles ezt jelenteni a vonalon a
KFM-nek és az instruktornak, jármőtelepen a kocsiszíni diszpécsernek.
Amennyiben a szerelvény átvételét a mkv. egyedül végzi, a mksv. teendıit is köteles elvégezni.

A szerelvény leadása harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen

 84.   Miután a szerelvény a kijelölt tárolási helyét elfoglalta, a mkv. légfékkel teljes üzemi fékezéssel befékezi a szerelvényt, majd
Fék-1 fokozatra kapcsol és mőködteti a túlterhelési relét.
Ezután üzemen kívül helyezi a vezetıfülkét (81-2M kocsin az A53 automatákat a két vezérkocsin kikapcsolja), valamint
minden kocsiban kikapcsolja az akkumulátor kapcsolót (EV, EV3 típuson az AV-t is).

 85.   Vonali  tárolóhelyen  a  mksv.  minden  kocsiban  a  jármőtípusnak  megfelelıen  mőködteti  a  rögzítıféket,  a  pneumatikus
tolóajtókat zárva kell tartani. Jármőtelepi tárolóhelyen a mksv. a kapu felıli elsı vezetıfülkében mőködteti a rögzítıféket, a
szolgálati járda felıli tolóajtókat ki kell nyitni. A kézifék fogantyút vízszintes állásban hagyja. Ellenırzi a vezetıfülke üzemen
kívüli állapotát.
81-2M típuson, miután a szerelvény a kijelölt tárolási helyét elfoglalta, a mkv. megnyomja a „Rugóerıtároló Távmőködtetés”
nyomógombot. A mőködtetést az 1. EP-szelep belépése, vagy a fékezıszelep IV. állása mellett lehet és kell megtenni.

Ha a fékhengerekben AVT beállítás feletti nyomásérték van, a rugóerıtárolós fék hatástalan.

 86.   A mkv.  a mksv.-t  követve minden kocsiban ellenırzi  a  fékhenger-nyomást  a nyomásmérı mőszer alapján,  valamint  a
rögzítıfékek mőködtetését.
Az utolsó vezetıfülkében oldja a légféket, a szerelvénynek nem szabad meggördülnie.
Majd teljes üzemi fékezéssel befékezi a szerelvényt, a fékezıszelepet üzemen kívül helyezi és a kisfeszültségő Voltmérı
alapján meggyızıdik arról, hogy az akkumulátor kapcsoló minden kocsiban ki van kapcsolva.

 87.   A mksv.  a  leadás  során  ellenırzi  az utastéri  berendezések  állapotát,  majd  bezárja  a  vezetıfülkék  ajtóit,  lezárja  a
Menetlevelet. A vonat személyzet felszerelési tárgyainak leadásáról a kocsiszíni diszpécser rendelkezik.

 88.   A mkv.  észrevételeit  bejegyzi  a  Jármőkísérı  Lapra.  A bejegyzett  hibákról  köteles  az instruktort  tájékoztatni,  annak
hiányában telefonon jelentést tenni a kocsiszíni diszpécsernek, aki a javítás érdekében a szükséges intézkedést megteszi.
Amennyiben a szerelvény leadását a mkv. egyedül végzi, a mksv. teendıit is köteles elvégezni.

A leadás ideje 10 perc.

 89.   A vonali tárolóhelyrıl kijönni csak a KFM engedélyével szabad.

Az engedélyt  (a  feszültség  mentesítés  megtörténtét)  a  tárolóhelyen  lévı  összes  vonatszemélyzet  köteles  a  KFM-nek
visszaigazolni rádiótelefonon.

Az engedély megadása után a vonatszemélyzetek haladéktalanul kötelesek elhagyni a tárolóhelyet. Amikor a kilépı csoport
minden dolgozója az állomás peronjára érkezett, a tárolóhelyre utolsónak beállt vonat mkv.-je köteles errıl a rendelkezésre
álló hírközlı eszközön keresztül jelentést tenni a KFM-nek.

A jelentésnek tartalmaznia kell, hogy a tárolóhelyet valamennyi vonat személyzete elhagyta.

A jelentést adó dolgozó felelıs azért, hogy ne maradjon senki a tárolt vonatok személyzetébıl a tárolóhelyen, illetve a
pályán.

V1 file:///E:/Utas%C3%ADt%C3%A1sok/METRO_V.1/metrov1.htm

12 / 49 2010.03.29. 20:27



 90.   Jármőtelepi  tárolóhelyen a tároló vágány szolgálati  járdáját külön engedély nélkül  el szabad hagyni,  de a tárolóhelyen
fokozott figyelemmel kell közlekedni az esetleges jármőmozgások miatt.

A szerelvény átvétele a vonatszemélyzet váltásakor

 91.   A mkv. és mksv. a beosztásban megjelölt idıpontban és helyen köteles szolgálatra megjelenni és a rendelkezésre álló
hírközlı eszközön keresztül jelentkezni a kocsiszíni diszpécsernél.

Amennyiben a leváltó személyzet nem várja a vonatot a kijelölt helyen és idıben, úgy a vonatszemélyzet köteles a vonatot
tovább vezetni és rádiótelefonon haladéktalanul jelenteni az instruktornak.

Vonali váltás esetén a vonatszemélyzet köteles az állomás megfelelı peronján a „Megállás helye” jelzınél várni a vonatát,
s a személyzetváltást úgy elvégezni, hogy a vonat az állomásból menetrendi eltérés nélkül indulhasson.

Tárolóhelyen történı váltás esetén a személyzetváltást úgy kell  elvégezni,  hogy a forgalomba állás menetrend szerint
megtörténhessen.

 92.   A szolgálatot átadó mkv. köteles tájékoztatni a szolgálatot átvevı mkv.-t a szerelvény állapotáról, a vonat menetrend szerinti
haladásáról,  a  KFM által  kiadott  érvényben lévı  rendelkezésekrıl,  továbbá a  szolgálat  ellátásához szükséges  egyéb
tudnivalókról.

 93.   Minden  olyan  meghibásodást,  rendellenességet,  melyet  a  szolgálatot  átadó  mkv.  a  szerelvény  vonali  üzemeltetése
folyamán tapasztalt,  be kell  jegyeznie a szerelvény Jármőkísérı Lapjára és szóban közölnie  kell  a  szolgálatot  átvevı
mkv.-vel.

A vonat átvételét az átvevı mkv. a Jármőkísérı Lapon aláírásával köteles igazolni.
Amennyiben a mkv. az elsı fordulóban a Jármőkísérı Lapon nem szereplı hiányosságot, meghibásodást észlel, köteles azt
az instruktornak rádiótelefonon (annak meghibásodása esetén, más hírközlı berendezésen keresztül) jelenteni legkésıbb
az elsı forduló végén.

 94.   A szolgálatot átadó mksv. köteles tájékoztatni a szolgálatot átvevı mksv.-t a szerelvény állapotáról és a vonat menetrend
szerinti haladásáról, a felszerelési tárgyak meglétérıl, állapotáról, az érvényben lévı szóbeli és írásbeli rendelkezésekrıl.

Ha a mksv.  a  felszerelési  tárgyak ellenırzése  során hiányt  tapasztal,  köteles  azt  az instruktomak,  illetve a  kocsiszíni
diszpécsemek jelenteni legkésıbb az elsı forduló végén.

 95.   Ha a szolgálat  átadás szükségessé teszi,  a  leváltott  személyzet  köteles  a leváltó  személyzettel  maradni  a  vonaton a
szolgálat átadás teljes befejezéséig. Ezt a tényt az átvevı mkv. köteles az instruktomak, illetve a kocsiszíni diszpécsernek
jelenteni.

A szerelvény tárolóhelyi ki- és behaladása

Kihaladás lengıkábellel ellátott tárolóhelyrıl

 96.   A szerelvény  indulása  elıtt  a  vonatszemélyzet  köteles  meggyızıdni  arról,  hogy  minden  kocsi  áramszedı  saruitól  a
védıburkolatot eltávolították és a lengıkábelek, a menetirány szerinti második kocsi utolsó áramszedıjének kivételével, az
összes többi kocsi áramszedıirıl el lettek távolítva, a feldugaszolt lengıkábelt fogja az ezzel megbízott jármőfenntartási
dolgozó, az adott vágány kapuja megfelelıen nyitva van és a kapu jelzılámpája zöld jelzést mutat, valamint arról, hogy a
biztonságos kihaladást nem akadályozza semmi.

A jármőfenntartási  szakterület  kijelölt  dolgozója  jelzılámpával  adott  „Közeledj  felém!”  jelzésére  a  mkv.  kikapcsolja  a
kompresszorokat és az akaratlan elindulás gátló kapcsolót (majd a mksv. „Indulás”  parancsszavára), légkürttel „Figyelj!”

jelzést ad, s indítja a szerelvényt a vezérkontroller karjának Menet-1 fokozatra való kapcsolásával.

Ha a vágány nyitott kapujának jelzılámpája sötét, vagy vörös, vagy vörös és zöld együtt ég, akkor a tárolóhelyrıl való
kihaladást csak a jármőfenntartási szakterület kijelölt dolgozójának a szóbeli utasítására szabad megkezdeni, s fokozott
figyelemmel kell végrehajtani, felkészülve a szerelvény azonnali megállítására, ha ezt a kapu helyzetének megváltozása
szükségessé teszi.

 97.   Az 5 km/h sebesség elérése után a mkv. a vezérkontroller karját „0”  -ra kapcsolja és amikor az elsı kocsi áramszedı
saruja  elérte  a harmadik-sínt,  légfékkel  megállítja  a  szerelvényt.  Kihaladás alatt  a  mkv.  és  a mksv.  köteles  figyelni  a
biztonságos kihaladást, s veszély esetén vészfékkel megállítani a szerelvényt.

A biztonságos kihaladás figyelését úgy kell végezni, hogy a személyzet egyik tagja a visszapillantó tükrön keresztül hátra
nézve figyeli a lengıkábelt húzó dolgozót, valamint a szerelvény akadálytalan kihaladását, a személyzet másik tagja elıre
nézve figyeli a szerelvény elıtti pályaszakaszt és a jelzéseket.

Amennyiben  a  kihaladást  a  mkv.  egyedül  végzi,  elıre  nézve  köteles  figyelni  a  szerelvény  elıtti  pályaszakaszt  és  a
jelzéseket, jármőfenntartási szakterület jelzést adó dolgozója köteles figyelni a szerelvény biztonságos kihal adását, veszély
esetén élıszóban, vagy rádiótelefonon intézkedik a szerelvény megállításáról.

A szerelvény teljes megállása után a jármőfenntartási szakterület kijelölt dolgozója kikapcsolja a feszültséget, segítıje pedig
eltávolítja a lengıkábelt.

A lengıkábel eltávolítását a vonatszemélyzet részére a jármőfenntartási szakterület kijelölt dolgozója jelzılámpával adott
„Távolodj tılem!” jelzéssel köteles jelezni.

 98.   A mkv. a szerelvény álló helyzetében, a jármőfenntartási szakterület kijelölt dolgozója által adott”  Távolodj tılem!” jelzés
észlelése után, köteles a jármőtelepi forgalmi szolgálattevınek jelenteni rádiótelefonon, hogy:
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„A … sz. vonat (tolató szerelvény) a … sz. vágányon (… sz. jelzı elıtt) indulásra kész.”

A  jármőtelepi  forgalmi  szolgálattevı  a  vágányút  beállítása  után,  rádiótelefonon  engedélyezi  a  vonat  (szerelvény)
személyzetének a teljes kihaladás megkezdését a következı szöveggel:

„A … sz. vonat (tolató szerelvény) a … sz. vágányon a … sz. tolatásjelzı „Szabad a tolatás” jelzésére indulhat a … sz.
tolatásjelzıig, vagy vágányra (tárolóhelyre).”

 99.   A mkv. bekapcsolja a kompresszorokat. A jármőtelepi forgalmi szolgálattevı engedélye (valamint a mksv. „Indulás” parancs
szavának elhangzása) után „Figyelj!” jelzést ad és indítja a szerelvényt.
A haladási sebesség a vonat teljes kihaladásáig legfeljebb 10 km/h.

100.   A jármőfenntartási szakterület kijelölt dolgozója köteles figyelni a szerelvény teljes kihaladását. Ha a szerelvényen, vagy a
kihaladás  során  bármilyen  rendellenességet  észlel,  köteles  a  vészkioldót  mőködtetni  és  rádiótelefonon  intézkedni  a
szerelvény megállításáról.
Amennyiben a kihaladás során a vágánylíra harmadik-sínjei  feszültség mentessé válnak, a személyzet azonnal köteles
vészfékezni és érdeklıdni a feszültség mentesítés okáról.

Behaladás lengıkábellel ellátott tárolóhelyre

101.   A kapu elıtt lévı „Megállás helye” jelzınél (a kaputól 25 méterre), légfékezéssel meg kell állni. Ellenırizni kell, hogy a
kapu  nyitva  van-e  és  a  jelzılámpák  zöld  jelzést  mutatnak-e.  Ezután  a  jármőfenntartási  szakterület  kijelölt  dolgozója
jelzılámpával  adott  „Közeledj  felém!”  jelzésére  (a  mksv.  „Indulás”  parancsszavára),  a  mkv.  „Figyelj!”  jelzést  ad  és
Menet-1-re kapcsolva behalad a tárolóhelyre.

A behaladási sebesség legfeljebb 5 km/h. Hátsó tárolóhelyre történı behaladáskor, a kapu és az útátjáró elhagyása
után a mkv. felgyorsíthatja a szerelvényt legfeljebb 10 km/h-ra.

Amennyiben a személyzet úgy ítéli meg, hogy a kapu nincs teljesen nyitva, vagy a kapu jelzılámpája sötét, vagy vörös,
vagy zöld és vörös fény együtt  ég, akkor csak a jármőfenntartási szakterület kijelölt dolgozójának szóbeli  engedélyére
szabad behaladni.

102.   A behaladáskor a személyzetnek fokozott éberséggel kell figyelniük a vágány foglaltságát és a vágány két oldalán lévı
„biztonsági sáv” -ot. Veszély esetén a vonatot kötelesek azonnal vészfékkel megállítani.

Hátsó tárolóhelyre történı haladáskor a mkv. köteles „Figyelj!” jelzést adni az elsı tárolóhely végénél kialakított átjáróhely
elıtt.

A tárolóhelyre való beálláskor a mkv. légfékkel üzemszerően fékezve köteles a vonatot megállítani úgy, hogy a szerelvény
eleje a tárolóhely megjelölt pont jávai egyvonalban legyen.

Kihaladás harmadik-sínnel ellátott jármőtelepi tárolóhelyrıl

103.   A szerelvény indulása elıtt a mkv. (és a mksv.) köteles meggyızıdni arról, hogy az adott vágány kapuja megfelelıen
nyitva van és a kapu jelzılámpája zöld jelzést mutat, valamint arról, hogy a biztonságos kihaladást nem akadályozza semmi.

104.   Az indulás elıtt a mkv. kikapcsolja a kompresszorokat és az akaratlan elindulás gátló kapcsolót „1”-es állásba kapcsolja,
(majd a mksv. „Indulás”  parancsszavára) légkürttel „Figyelj!” jelzést ad, s indítja a szerelvényt a vezérkontroller karjának
Menet-1 fokozatra való kapcsolásával.

105.   Ha a személyzet bármilyen rendellenességet tapasztal a kapu helyzetével, illetve a jelzılámpával kapcsolatban, köteles ezt
a kocsiszíni diszpécsernek jelenteni és az ı utasításai szerint eljárni.
Ilyen esetben a kihaladást fokozott figyelemmel szabad végrehajtani, felkészülve a szerelvény azonnali megállítására, ha
ezt a kapu helyzetének megváltozása szükségessé teszi.

106.   Az 5 km/h sebesség elérése után a mkv. a vezérkontroller karját „0”-ra kapcsolja és amikor az elsı vezetıfülke a kapun
kívülre érkezett, légfékkel megállítja a szerelvényt.

107.   A megállás  utáni  teendık  megegyeznek  a  „Kihaladás  lengıkábellel  ellátott  tárolóhelyrıl”  c.  fejezetben  leírtakkal,  a
jármőfenntartási dolgozó feladatainak kivételével.

A kocsiszíni diszpécser köteles figyelni a szerelvény kihaladását. Ha a szerelvényen, vagy a kihaladás során bármilyen
rendellenességet észlel, köteles a vészkioldót mőködtetni és rádiótelefonon intézkedni a szerelvény megállításáról.

Behaladás harmadik-sínnel ellátott jármőtelepi tárolóhelyre

108.   A kapu elıtt lévı „Megállás helye” jelzınél (a kaputól 25 méterre) légfékezéssel meg kell állni. Ellenırizni kell, hogy a kapu
nyitva van-e és a jelzılámpa zöld jelzést mutat-e. Ha a kapu nyitva van és a jelzılámpa zöld jelzést mutat (a mksv. „Indulás”
parancsszavára), a mkv. „Figyelj!” jelzést ad és Menet-1-re kapcsolva elindítja a szerelvényt.

Ha a személyzet bármilyen rendellenességet tapasztal a kapu helyzetével, illetve a jelzılámpával kapcsolatban, köteles ezt
a kocsiszíni diszpécsernek jelenteni, és a kocsiszíni diszpécser utasításai szerint eljárni.

109.   A kapuban a szerelvényt a mkv. légfékkel köteles úgy megállítani,  hogy a kapu mögötti  átjáró belátható és átjárható
legyen. Újra indulni és a tárolóhelyre behaladni csak akkor szabad, ha a személyzet indulás elıtt meggyızıdött arról, hogy
a behaladás biztonságosan végrehajtható. Az újra indulás elıtt a mkv. köteles „Figyelj!” jelzést adni.

110.   Az újra indulás utáni  teendık megegyeznek a „Behaladás lengıkábellel  ellátott  tárolóhelyre”  c.  fejezetben leírtakkal,
kivéve a behaladás sebességét, mely függetlenül  attól,  hogy elsı, vagy hátsó tárolóhelyre történik, minden esetben
legfeljebb 5 km/h.
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3.    FEJEZET
ÜZEMSZERŐ FORGALOM

A vonat forgalomba állítása

111.   A vonatok forgalomba állításakor a jármőtelepen a fıvágányokat fedezı fényjelzı elıtt villamosfékkel kell megállni, az
akaratlan elindulás gátló kapcsolót be kell kapcsolni („0” állás).

Vonali tároló vágányról történı forgalomba állítás esetén az elsı „Megállás helye” jelzınél kell villamosfékkel megállni.

Tárolóhelyrıl forgalomba álló vonat csak a villamosfékkel elvégzett megállás után kezdheti meg az utasszállítást.

A biztonsági járat közlekedése

112.   A biztonsági járat (elsı vonatok) indítása csak léptetéses indítással történhet.

113.   A biztonsági járat közlekedése során a rosszabb tapadási  viszonyok következtében fellépı megcsúszásveszély (vagy
egyéb  elıre  nem látható  körülmény)  miatt  automata  villamos  fékezést  alkalmazni  tilos!  Légfék  használata  esetén  a
fékvezetéki nyomáscsökkentés elsı fokozata 0,7 - 0,8 bar lehet.

A vonat állomáson való tartózkodása és állomásból történı indítása

114.   A vonat állomáson való tartózkodása idején a mkv. köteles:
a)    a vonatot befékezett állapotban tartani;
b)    ellenırizni a töltıvezetékben, a fékvezetékben és a fékhengerekben lévı levegı nyomását a nyomásmérı mőszerek

alapján;
c)    ellenırizni, hogy az ajtójelzés jelzılámpája az ajtók tényleges helyzetének megfelelıen jelez;
d)    ellenırizni a kisfeszültségő Voltmérın a jármőtípusnak megfelelı akkumulátor feszültséget;
e)    figyelni az állomási idımérın a pontos idıt a vonat menetrend szerinti indítása céljából;
f)     figyelni a kijárati jelzı jelzését;
g)    ügyelni arra, hogy a mksv. idıben megkezdje az ajtók bezárásával kapcsolatos teendıit;
h)    a vonat ajtóinak bezárása után meggyızıdni arról, hogy az ajtójelzés jelzılámpája az ajtók bezárt állapotát jelzi, s ennek

tényét „Ajtók zárva” szöveggel közölni a mksv.-vel;
i)      a mksv. „Indulás” parancsszava után ellenırizni, hogy a kijárati jelzı a továbbhaladást engedélyezi, s ha a felsoroltak

rendben vannak, feloldani a féket, ellenırizni, hogy a fékhenger-nyomásmérı „0”-t mutat, majd indítani a vonatot;

81-es típuson a mkv. köteles:
j)      ellenırizni az utasok ki- és beszállását a visszapillantó tükrökön keresztül;
k)    az utasok ki-  és beszállásának megtörténte után mőködtetni az utastájékoztató berendezést, annak meghibásodása

esetén utasítani a mksv.-t az           utastájékoztatásra;
l)      az ajtózáró kapcsolóval bezárni az ajtókat;
m)  az ajtók bezáródása és a biztonságos kihaladás feltételeinek ellenırzése után a tényt az „Ajtók zárva, indulásra kész”

szöveggel közölni a mksv.-vel;
n)    a  vonat  indulásától  kezdve  a  visszapillantó  tükrön,  illetve  az ITV-n  keresztül  ellenırizni  a  vonat  kihaladását  az

állomásból;
o)    a  vonat  állomásról  való  indulása  elıtt  a  mkv.  köteles  az ajtónyitó  nyomógombot  a  következı  állomáson  történı

ajtónyitásnak  megfelelıen  zárófedéllel  biztosítani  (81-2M  típuson  az  ajtóválasztó  kapcsolót  a  nyitási  oldalnak
megfelelıen átkapcsolni).

115.   A vonat állomáson való tartózkodása idején (jobb és balperonos állomásokon) a mksv. köteles:
a)    a visszapillantó tükrökön, illetve az ITV-n keresztül ellenırizni az utasok ki- és beszállását. Ha a visszapillantó tükrökön,

illetve az ITV-n keresztül a vonat ellenırzése nem hajtható végre, a mksv. a peronon állva köteles az ellenırzést és az
ajtózárást elvégezni;

b)    a tartózkodási idıt úgy meghatározni, hogy a vonat feleslegesen ne várakozzon az állomáson;
c)    szükség esetén irányítani az utasok ki- és beszállását;
d)    figyelemmel kísérni a kijárati jelzı jelzését;
e)    az indulási idıt a mkv.-vel közölni;
f)     idıben megkezdeni az ajtók bezárásával kapcsolatos teendık elvégzését úgy, hogy a vonat zárt  ajtókkal  indulásra

készen álljon a menetrendben elıírt idıre;
g)    az ajtók bezárása elıtt az utasokat az elıírt utastájékoztató szöveggel figyelmeztetni az ajtók bezárására (ha a kijárati

jelzı „Megállj!”  jelzést mutat, az ajtók bezárására vonatkozó szöveget nem szabad bemondani, csak ha a KFM erre
rendelkezést ad);

h)    az ajtózáró kapcsolót a jármőtípusnak megfelelıen mőködtetve bezárni a vonat ajtóit;
i)      ellenırizni az ajtók zárt állapotát (ha a mksv. az ajtók zárt állapotának ellenırzését a peronon állva végezte, belép a

vezetıfülkébe és becsukja az ajtót);
j)      ellenırzi a kijárati jelzı szabad jelzését;
k)    ellenırzi, hogy a vonat indításának és a biztonságos kihaladásnak nincs-e valamilyen akadálya;
l)      a jármőtípusnak, valamint a peron elhelyezkedésének megfelelıen állva fogja a vészfékkart;
m)  a mkv. „Ajtók zárva” közlése után a mkv.-nek bemondja a kijárati jelzı szabad jelzését és „Indulás” szóval engedélyt ad

az indításra;

a mksv. teendıi 81-es típuson a következık:
n)    ellenıriznie kell a mkv. ajtómőködtetéssel kapcsolatos teendıinek helyes elvégzését;
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o)    folyamatosan figyelnie kell a kijárati jelzı jelzését, valamint a pályát;
p)    a vonat állomásról való indulása elıtt köteles meggyızıdni az ajtónyitó nyomógombok zárófedelének (81-2M típuson az

ajtóválasztó kapcsolónak) helyzetérıl.

Valamennyi felsorolt teendıt a mksv. minden esetben állva köteles végezni.

116.   A vonat indításától kezdve, lehetıség szerint annak teljes kihaladásáig, a mksv. folyamatosan köteles figyelni a vonat
kihaladását  az állomásból  a  mksv.-i  visszapillantó  tükrön  keresztül.  Veszély  esetén  köteles  vészfékezni,  illetve  „Állj!”
parancsszóval utasítani a mkv.-t, hogy a vonatot vészfékkel állítsa meg.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a vezetıfülke oldalajtajának bezárása után köteles a következı
állomásra vonatkozó utastájékoztatást megadni. A vonat indításától kezdve a mkv. köteles figyelni a kijárati jelzı jelzését, a
vágány szabad voltát, a váltók állását.

117.   Olyan állomáson, ahol a peron a jobb oldalon van, illetve 81-es típuson a mkv. mőködteti az ajtókat. A visszapillantó
tükrökön, illetve az ITV-n keresztül ellenırzi az utascserét.

A mksv. a jármőtípusnak, valamint a peron elhelyezkedésének megfelelıen állva, fogja  a vészfékkart.  Ha a mkv. erre
engedélyt ad, a mksv. megadja a szükséges utastájékoztatást.  A mkv. zárja az ajtókat.  Az ajtók zárt  állapotának és a
biztonságos kihaladás lehetıségének ellenırzése után e tényt „Ajtók zárva, indulásra kész” szöveggel közli a mksv.-vel. A
mksv. az ajtójelzı lámpa alapján ezt ellenırzi és a kijárati jelzı szabad jelzési képét bemondva „Indulás” szóval engedélyt
ad az indításra.

A mkv. indítja a vonatot és lehetıség szerint annak teljes kihaladásáig folyamatosan köteles figyelni a visszapillantó tükrön
keresztül a biztonságos kihaladást az állomásból.
A mksv.  köteles  a vágány szabad voltát,  a  váltók  megfelelı  állását  és  a  kijárati  jelzı  jelzését  annak  meghaladásáig
folyamatosan figyelni és veszély esetén vészfékezni. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a kijárati
jelzı után tájékoztatja az utasokat a következı állomásról.

118.   Ha a  vonat  állomásból  való  kihaladása  közben  a  vonatszemélyzet  feszültség  kimaradást  észlel,  köteles  a  vonatot.
vészfékkel megállítani, mivel feltételezhetı, hogy a feszültség kimaradás oka peronvész-kapcsoló mőködtetés.

119.   A mkv. az alábbiak szerint köteles indítani a vonatot:
a)    fognia kell a vezérkontroller és a fékezıszelep karját a gyorsítás befejezéséig;
b)    intenzív indítást kell alkalmazni;
c)    törekedni kell arra, hogy a vonat rángatás nélkül gyorsuljon;
d)    rossz tapadási viszonyok esetén a kerékfelpörgés megelızése érdekében léptetéses indítást kell alkalmazni;
e)    amennyiben a vonat indítása a menetrendben elıírt  idıben, intenzív fokozatos indítással  történik,  a  menetdiagram

szerinti közlekedés érdekében köteles legkésıbb a kék „Áramot kikapcsolni!” jelzınél megszüntetni a vontatást;
f)     késés  esetén,  a  menetrend  szerinti  közlekedésre  történı  visszatérés  érdekében  a  KFM  rendelkezésére  feszített

üzemmódra kell áttérni.
Ilyen esetben a kék „Áramot kikapcsolni!” jelzınél nem kell a vontatást megszüntetni, de a kikapcsolás helyét a mkv.-nek
úgy kell megválasztani, hogy az alkalmazható sebességet ne lépje túl.

A felsorolás a), c) és d) pontja minden indításra érvényes, függetlenül attól, hogy hol történik az indítás.

A vonatszemélyzet teendıi menet közben

120.   A mkv. a vonatot a jelzık jelzései szerint, a pálya lejt- és irányviszonyainak figyelembe vételével, a menetrend betartásával
és minimális villamos energia felhasználásával köteles vezetni. Köteles a kiképzés során elsajátított, a forgalmi és a pálya
viszonyoknak legmegfelelıbb vezetési módszert alkalmazni.

Nem oktatott,  illetve az utasításokkal,  a szabályzatokkal,  vagy rendelkezésekkel  ellentétes vezetéstechnikát  alkalmazni
tilos!

121.   Menet közben a mkv. köteles:
a)    figyelni a pálya szabad voltát, állapotát;
b)    figyelni a váltók állását;
c)    figyelni a jelzéseket és végrehajtani az általuk kapott parancsokat;
d)    hangosan megismételni (bal ív esetén bemondani a mksv. felé) a jelzık jelzéseit;
e)    a fékberendezést mindig mőködésre készen tartani;
f)     a fékezıszelep karját II. (utazó) állásban tartani;
g)    a vezérkontroller, vagy a fékezıszelep karját fogni. Fékezés, illetve vontatás esetén, valamint váltókörzetben (illetve

váltón való áthaladás esetén) mindkettıt fogni;
h)    „Megállj!”  jelzés felé haladva kellı idıben megkezdeni a fékezést, s úgy fékezni, hogy a vonat a „Megállj!”  jelzés elıtt

feltétlenül megállítható legyen;
i)      az alkalmazható sebességet szigorúan betartani;
j)      veszély esetén vészfékezni;
k)    vontatás nélkül áthaladni nem átfedett harmadik-sín megszakításon (ha a vonat az ilyen helyen lendületbıl nem tud

áthaladni, a mkv. a vezérkontrolIer karját Menet-1, vagy legfeljebb Menet-2 fokozatra kapcsolhatja);
l)      állandóan figyelni, hogy a vonat az elıírt menetrend szerint halad-e, s úgy vezetni a vonatot, hogy a menetrend szerinti

haladás biztosítva legyen;
m)  a szükséges teendıket azonnal megtenni rendkívüli helyzet   bekövetkezésekor.

122.   A mkv.-nek tilos:
a)    egyidıben villamosfékkel és légfékkel fékezni;
b)    menet közben az irányváltó kart közép („0”), vagy a vonat menetirányával ellentétes állásba kapcsolni;
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c)    a vezérkontroller karját „Menet”  fokozatról „Fék”  fokozatra, illetve „Fék”  fokozatról „Menet”  fokozatra kapcsolni, a „0”
állásban való kitartás nélkül;

d)    a rögzítıféket menet közben (nem álló helyzetben) mőködtetni.

123.   A vonat haladása közben a mksv. köteles:
a)    figyelni a pálya szabad voltát, állapotát;
b)    figyelni a váltók állását;
c)    figyelni a jelzéseket és azt, hogy a mkv. végrehajtja-e a jelzések által kapott parancsokat. Ha figyelmeztetés ellenére

sem hajtja végre, a mksv. köteles a vonatot vészfékkar mőködtetésével megállítani;
d)    hangosan bemondani (bal ív esetén visszaismételni a mkv. felé) a jelzık jelzéseit;
e)    figyelmeztetni a mkv.-t, ha a következı fényjelzı jelzési képe megváltozott, az új jelzési kép bemondásával;
f)     „Megállj!”, vagy sebességcsökkentı jelzés felé közeledve a vészfékkart fogni, szükség esetén vészfékezni;
g)    ügyelni arra, hogy a mkv. ne lépje túl az engedélyezett sebességet. Ha a figyelmeztetés ellenére sem csökkenti a vonat

sebességét az engedélyezett sebességre, a vonatot a mksv. köteles vészfékkar mőködtetésével megállítani;
h)    fogni a vészfékkart váltókörzetben (illetve váltón való áthaladáskor), fékezéskor, valamint minden olyan esetben, amikor

a vonat a személyzet számára szokatlan, vagy rendkívüli körülmények között halad (hívójelzés, foglalt vágány, pályahiba
stb.);

i)      veszély esetén vészfékezni;
j)      ha a vonat állomásközben 1 percet meghaladóan várakozni kényszerül, utastájékoztatást adni.
A b), f), h) alpontban felsorolt teendıket a mksv. minden esetben állva köteles végezni.

A vonat behaladása állomásba

124.   A vonat állomásba való behaladásakor a vonat teljes megállásáig a mkv. köteles:
a)    figyelni a jelzık jelzéseit, a váltók állását, a vágány szabad voltát, illetve azt, hogy a vonat állomásba való biztonságos

behaladásának nincs-e valamilyen akadálya;
b)    a vonat fékezését kellı idıben megkezdeni és úgy fékezni, hogy a vonat rángatás nélkül álljon meg a „Megállás helye”

jelzınél;
c)    ha a vonat sebessége a vörös „F”  „Fékezés kezdete”  jelzıhöz érve kisebb a menetdiagram által a pálya e pontjára

meghatározott sebességértéknél, a mkv. a fékezést a jelzı után is megkezdheti, de ezt a szándékát köteles közölni a
mksv.-vel („Késıbb fékezek” szöveggel) legkésıbb a jelzı elérésekor;

d)    „Figyelj!”  jelzést  adni  minden olyan esetben,  ha az utasok az állomás peronjának biztonsági  sávján tartózkodnak,
szükség esetén vészfékezni;

e)    a vonat teljes megállása után a vonat peron felıli tolóajtóit kinyitni (ha az állomás peronja a menetirány szerinti jobb I
oldalon van, vagy 81-es típuson);

f)     a vezérkontroller és a fékezıszelep karját fogni;
g)    veszély esetén vészfékezni.

125.   A vonat állomásba való behaladásakor a mksv. köteles:
a)    menetdiagram szerinti vontatás esetén a vörös „F” „Fékezés kezdete” jelzı elıtt, feszített ütemő üzemmódban a vörös

„M”  „Fékezés kezdete”  jelzı elıtt 10-20 méterrel „Állomás!”  szóval figyelmeztetni a mkv.-t, hogy figyelmét a fékezés
megkezdésére és az állomásba való behaladásra összpontosítsa;

b)    az „Állomás!” szó elhangzásától kezdve figyelni a mkv.-t, hogy megkezdte-e a fékezést;
c)    ha a mkv. nem kezdte meg a fékezést és arról a szándékáról, hogy késıbb kezd fékezni, a mksv.-t nem tájékoztatta, a

mksv. köteles azonnal „Fékezz!” szóval újra figyelmeztetni a mkv.-t és, ha szükséges, a vonatot vészfékkel megállítani;
d)    a járrnőtípusnak, valamint a peron elhelyezkedésének megfelelıen állva a vészfékkart fogni és figyelni arra, hogy a

vonat ajtói a peronnak megfelelı oldalon kerüljenek kinyitásra;
e)    figyelni a bejárati jelzı jelzését, a váltók állását, a vágány szabad voltát és, ha azon akadály jelenne meg (a vágányra

ember került, stb.) vészfékezni;
f)     a vonat megállása elıtt 10-20 méterrel utastájékoztatást adni;
g)    baloldali peron esetén a vonat megállása után a jármőtípustól függıen azonnal ajtót nyitni;
h)    a jármőtípustól függıen, a vonat baloldali ajtóit a megállás után azonnal kinyitni, illetve ellenırizni, hogy a mkv. a peron

felıli ajtókat nyitja-e;
i)      peronváltás esetén figyelmeztetni erre a mkv.-t, a téves oldalon történı ajtónyitás elkerülése érdekében.

A vonat áthaladása állomáson

126.   A vonat állomáson való áthaladásakor a mkv. köteles:
a)    figyelni a jelzéseket, a váltók állását, a vágány szabad voltát és azt, hogy a biztonságos áthaladásnak nincs-e akadálya;
b)    a vonat fékezését kellı idıben megkezdeni és úgy fékezni, hogy a vonat sebessége a peron elejénél legfeljebb 40

km/h legyen;
c)    az utasperon elejétıl 10-20 méterre kezdve, szükség szerint „Figyelj!” jelzést adni;
d)    szükség esetén az áthaladás sebességét csökkenteni, veszély esetén vészfékezni;
e)    a vezérkontroller  és  a  fékezıszelep  karját  fogni  a  fékezés megkezdésétıl  az állomásból  történı  kihaladás,  illetve

gyorsítás befejezéséig;
f)     a vonatot vészfékkel azonnal megállítani, ha az áthaladás közben feszültség kimaradást észlel.

127.   A vonat állomáson való áthaladásakor a mksv. köteles:
a)    figyelni a jelzéseket, a váltók állását, a vágány szabad voltát és azt, hogy a biztonságos áthaladásnak nincs-e akadálya;
b)    a „Fékezés kezdete” jelzınél „Állomási áthaladás” szavakkal felhívni a mkv. figyelmét a szükséges sebességcsökkentés

kellı idıben történı megkezdésére;
c)    figyelni  a  mkv.-t,  hogy  kellı  idıben  megkezdi-e  a  fékezést,  valamint  a  vonat  sebességének  megfelelı  mértékő
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csökkentését;
d)    ügyelni arra, hogy a mkv. ne lépje túl az engedélyezett sebességet. Ha a mkv. figyelmeztetés ellenére sem csökkenti a

vonat sebességét a peron elejéig az engedélyezett értékre, vagy túllépi azt áthaladáskor, a mksv. köteles vészfékkel
megállítani a vonatot;

e)    a jármőtípusnak, valamint a peron elhelyezkedésének megfelelıen állva a vészfékkart fogni;
f)     szükség esetén figyelmeztetni a rnkv.-t a „Figyelj!” jelzés adására;
g)    veszély, illetve feszültség kimaradás esetén vészfékezni.

A vonat fordítása, menetirányváltás

A vonat fordítása vonatszemélyzettel

128.   A kihúzó vágányra történı indulás elıtt a vonat elsı kocsijának üres voltát a vonatszemélyzet köteles ellenırizni.

Az ajtózárást megelızıen köteles utastájékoztatást adni. Ha ez megtörtént, az ajtókat be kell zárni.

Az utasok testi épségének védelmét a vonat fordításának ideje alatt az utastéri tolóajtók zárva tartásával kell biztosítani.

129.   Ha a kijárati jelzı szabad jelzést mutat, a vonatot el kell indítani „A vonat állomáson való tartózkodása és állomásból
történı indítása” c. fejezetben leírtak szerint.

Ha a kijárati jelzı „Megállj!” jelzést mutat, az ajtók bezárása után a mksv. köteles figyelmeztetni erre a rnkv.-t és köteles a
vészfékkart fogni, s az engedélye nélküli indulást vészfékezéssel megakadályozni.

130.   A mkv. köteles a kihaladástól a megállásig fogni a vezérkontroller és a fékezıszelep karját, fokozottan figyelni a vágány
szabad voltát, a váltók állását és a vonatot a kijelölt „Megállás helye” jelzınél megállítani.

A vonat megállása után a mkv. légfékkel teljes üzemi fékezéssel befékezi a vonatot (közben oldja a villamosféket). Üzemen
kívül helyezi a vezetıfülke mkv.-i oldalát.

131.   A mksv. a vészfékkart fogva figyeli a vágány szabad voltát, a váltók állását és a mkv. tevékenységét a megállásig.
A vonat megállása után üzemen kívül  helyezi a vezetıfülke rnksv.-i oldalát (ha a járda a jobb oldalon van, bezárja az
oldalajtót).

132.   Miután  a mkv.  üzemen kívül  helyezte  a  vezetıfülkét,  a  mksv.  ellenırzi  az üzemen kívüli  állapotot,  valamint  a  vonat
befékezettségét a fékhenger-nyomásmérı alapján. Ezalatt a rnkv. elhagyja a vezetıfülkét és a szolgálati járdán tartózkodva
ellenırzi  a  zárjelzık  fényét  és  a  fényszórók  sötét  voltát.  A mksv.  a  vezetıfülke  ellenırzése  után  elhagyja  azt  és  a
vezetıfülke ajtaját kulccsal bezárja.

133.   Ha a szolgálati járda a fordító vágányon megállt vonat jobb oldala mellett van, az ajtónyitást csak az elsı motorkocsi jobb
oldali pneumatikus tolóajtóinál kell elvégezni a belsı VKNY-nyel.

A VKNY-t a mkv. köteles mőködtetni. A mőködtetés elıtt a rnkv.-nek meg kell gyızıdnie arról, hogy az elsı motorkocsi
utasterében utas nem tartózkodik.

Ha az elsı motorkocsiban bentmaradt utas van, a mkv. köteles az utast udvariasan felszólítani arra, hogy foglaljon helyet, s
várja meg, amíg a vonat kihalad az állomásra. A vonatszemélyzet az átjáró ajtókon keresztül  köteles az új  menetirány
szerinti elsı vezetıfülkébe menni, elindulás elıtt a KFM-t tájékoztatni. A pneumatikus tolóajtókat kinyitni tilos!

134.   Ha a  fordító  vágány  mellett  nincs  járda  (vagy  az biztonságosan  nem használható),  továbbá  ha  a  vonatszemélyzet
tudomására jutott, hogy a vonatban utas maradt, a vonat tolóajtóit nem szabad kinyitni.

Ilyen esetben a vonatszemélyzet a kocsikon keresztül megy át az új menetirány szerinti elsı vezetıfülkébe.

135.   A vonatszemélyzet az új menetirány szerinti elsı vezetıfülke felé haladva köteles:
- ellenırizni az utastéri világítást, az utastér állapotát;
- figyelemmel kísérni a szomszédos vágányon zajló vonatforgalmat a balesetek elkerülése érdekében.

136.   Ha a szolgálati járda a fordító vágányon megállt vonat baloldala mellett van, az ajtónyitást tilos végrehajtani. Amikor az új
menetirány szerinti elsı motorkocsihoz ér a vonatszemélyzet, köteles meggyızıdni arról, hogy a motorkocsiban utas nem
tartózkodik és a külsı VKNY-nyel csak ezután nyithatja ki a mkv. a pneumatikus tolóajtókat.

Ha az új menetirány szerinti elsı motorkocsiban bentmaradt utas tartózkodik, köteles a mksv. (a menetokmányok és az
ajtókulcs mkv.-nek történı átadása után) az utashoz legközelebb esı pneumatikus tolóajtónál maradni a szolgálati járdán.

Az ajtók kinyitása után a mksv. köteles a motorkocsi utasterébe belépni, s a bentmaradt utast udvariasan felszólítani arra,
hogy foglaljon helyet a baloldali ülések egyikén, s ott várja meg, amíg a vonat kihalad az állomásra.
Amikor a mkv. bezárta az elsı motorkocsi pneumatikus tolóajtóit, a mksv. köteles bemenni a vezetıfülkébe.

137.   Ha mindkét oldalon van szolgálati járda:
- amennyiben utas van az elsı kocsiban, a baloldali szolgálati járdára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni;
- ha az elsı kocsiban nincs utas, akkor a jobb oldali szolgálati járdára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

138.   A vezetıfülkébe elsıként a mksv. lép be. Belépés után a mksv. ellenırzi és bemondja, a mkv. ellenırzi és visszaismétli a
fényjelzı jelzését,  a mksv. üzembe helyezi  a  vezetıfülke mksv.-i  oldalát.  Ha a fényjelzı szabad jelzést  mutat,  üzembe
helyezi a vezetıfülke mkv.-i oldalát, majd a mksv. „Indulás” parancs szavának elhangzása után feloldja a légféket és indítja
a  vonatot  „A  vonat  állomáson  való  tartózkodása  és  állomásból  történı  indítása”  c.  fejezetben  leírtak  értelemszerő
alkalmazásával.

A mkv. köteles a vezérkontroller és a fékezıszelep karját, a mksv. pedig a vészfékkart fogni, a vonat állomási peron melletti
megállásáig.
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139.   Szigorúan tilos a mkv.-nek az irányváltó kart az irányváltó-hengerbe betenni mindaddig, amíg a fényjelzı „Megállj!” jelzést
mutat  (kivéve,  ha  a  KFM  engedélyt  adott  a  „Megállj!”  jelzés  meghaladására).  A vezetıfülke  mkv.-i  oldalán  csak  a
rádiótelefont és a kompresszort kell bekapcsolni.

A vonat fordítása fordítóbrigáddal

140.   A fordítóbrigád három fıbıl (két mkv. és egy mksv.) áll.

141.   A végállomásra való beérkezés után a mkv. átadja a vonatot az elsı fordító mkv.-nek. Az átadás alatt a vonatot légfékkel
befékezett  állapotban  kell  tartani,  az  irányváltó  kart  az  átadó  mkv.  köteles  magával  vinni.  A  fordító  mkv.  belép  a
vezetıfülkébe, ellenırzi a csapok és kapcsolók állását, s leül a vezetıülésbe és az irányváltó kart „Elıre” állásba kapcsolja.

A továbbiakban „A vonat fordítása vonatszemélyzettel”  c. fejezetben elıírtak szerint járnak el, egészen a fordító vágányon
történı megállásig.

142.   A fordító vágányon való megállás után a tolóajtókat nem kell kinyitni, a mksv.-i oldalajtót be kell zárni.

A fordító vágányon a mkv. légfékkel rögzíti a vonatot. A vezetıfülkét üzemen kívül helyezi a fordítószemélyzet. A mksv.
ellenırzi a mkv. munkáját, illetve a vezetıfülke üzemen kívüli állapotát. .

A mkv. a vezérlést két hosszú csengı jelzéssel átadja, megvárja míg az átvételt igazoló egy hosszú csengıjelzést meghallja
(ha a jelzıcsengı hibás, a vezérlés átadása az utastájékoztató berendezésen keresztül történik). Ezután a vezetıfülkébıl
mindketten kimennek az utastérbe és a mksv. a vezetıfülke ajtaját kulccsal bezárja.

Ha a vezérlés átvétele nem történt meg, az elsı fordító mkv. rádiótelefonon köteles értesíteni a KFM -t és továbbiakban az
ı utasításai szerint eljárni.

143.   A hátsó fordító mkv. belép az utolsó kocsi utasterébe, ellenırzi annak üres voltát és „Szabad a továbbhaladás!”  jelzés
adásával jelzi a fordító mksv. felé, hogy a helyét elfoglalta. A mksv. csak az utastájékoztatás után zárhatja a vonat ajtóit.

144.   A vonat ajtóinak bezáródás a után a hátsó fordító mkv. bemegy a vezetıfülkébe és bekapcsolja a rádiótelefont.

A fordító vágányon történı megállás után üzembe helyezi a vezetıfülke mksv.-i oldalát.

A vezérlés átadása után, egy hosszú csengıjelzéssel átveszi a vezérlést (ha a jelzıcsengı hibás a vezérlés átadása az
utastájékoztató berendezésen keresztül történik).

Ha a fényjelzı szabad jelzést mutat, üzembe helyezi a vezetıfülke mkv.-i oldalát, majd indítja a vonatot „A vonat fordítása
vonatszemélyzettel” c. fejezetben leírtak értelemszerő alkalmazásával.

A vonatot az állomásban légfékkel befékezett állapotban adja át a vonat mkv.-jének, az irányváltó kart magával viszi.

145.   A  fordítóbrigád  a  vonatszemélyzettel  azonos  mértékben  felelısséggel  tartozik  a  vonat  állapotáért  és  a  forgalom
biztonságáért.  A  vezetıfülkék  átvétele  után  kötelesek  annak  állapotát  ellenırizni.  Rendellenesség  észlelése  esetén
kötelesek a vonat személyzetet tájékoztatni.

146.   Ha a fordítóbrigád a vonaton a forgalom biztonságát veszélyeztetı meghibásodást tapasztal, ezt a tényt azonnal köteles
jelenteni a KFM-nek és a vonali instruktornak, akik kötelesek intézkedni.

A vonat fordítása fordító motorkocsivezetıvel

147.   Ebben az esetben a vonatszemélyzet viszi be a vonatot a fordító vágányra és a fordító mkv. hozza vissza a felszállóhelyre.
Feladataik megegyeznek a fordítóbrigád feladataival.
A fordító mkv. a felszállóhelyen történı megállás után köteles a vezetıfülkében maradni és megvárni a vonatszemélyzetet.

Menetirányváltás állomási peron mellett

A peron a bal oldalon van

148.   A mkv. a megállás után befékezi teljes üzemi légfékezéssel a vonatot, üzemen kívül helyezi a vezetıfülke mkv.-i oldalát.
Magához veszi az irányváltó kart és kilép a vezetıfülkébıl.

149.   A mksv. megálláskor nyitja a vonat ajtóit, majd üzemen kívül helyezi a vezetıfülke mksv.-i oldalát.

Ezután ellenırzi a vezetıfülke üzemen kívüli állapotát, a vonat befékezettségét a fékhenger-nyomásmérı alapján, magához
veszi a menetokmányokat, kilép a vezetıfülkébıl a peronra, s bezárja a vezetıfülke oldalajtaját. Ezalatt a mkv. a peronról
köteles ellenırizni a zárjelzık fényét, a fényszórók sötét voltát. Ezután mindketten átmennek az új menetirány szerinti elsı
vezetıfülkébe.

150.   Ha a vonat kiáll a forgalomból, a peronon az új menetirány szerinti elsı vezetıfülke felé haladva kötelesek ellenırizni, hogy
egyik kocsiban sem tartózkodik utas. Ha valamelyik kocsiban utas maradt, udvariasan felszólítják a kiszállásra.

151.   Az elsı vezetıfülkéhez érve a mksv. lép be elıször a vezetıfülkébe, ellenırzi és bemondja a kijárati jelzı jelzését, a mkv.
ellenırzi és visszaismétli.

Ezután a mksv. üzembe helyezi a vezetıfülke mksv.-i oldalát és bemondja a mkv.-nek a menetrend szerinti indulási idıt.
Jármőtípustól függıen állva megfogja a vészfékkart és felkészül az indulásra.

152.   A mkv. üzembe helyezi a vezetıfülke mkv.-i oldalát, de az irányváltó kart „0”  állásban, az ajtózáró kapcsolót kikapcsolt
állásban hagyja. Ezután a fékhenger-nyomást 1 bar-ra csökkenti.

153.   Szigorúan  tilos  (kivéve  forgalomból  történı  kiálláskor)  a  mkv.-nek  az irányváltó  kart  az irányváltó-hengerbe  betenni
mindaddig,  amíg  a  kijárati  jelzı  „Megállj!”  jelzést  mutat  (kivéve,  ha  a  KFM  engedélyt  adott  a  „Megállj!”  jelzés
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meghaladására).

Ha a vonat  kiáll  a forgalomból,  az új  menetirány szerinti  elsı vezetıfülke üzembe helyezése után a vonatellenırzésre
beosztott dolgozó „Szabad a továbbhaladás!” jelzésére a mkv. bezárja a vonat ajtóit, majd az irányváltó kart újra „0” állásba
kapcsolja, s ott tartja mindaddig, amíg a jelzı szabad jelzést nem mutat.

154.   Ha a kijárati jelzı szabad jelzést mutat, a menetrend szerinti indulás érdekében kellı idıben az irányváltó kart „Elıre”
állásba kapcsolja, majd utasítja a mksv.-t az ajtózárás elıtti utastájékoztatásra és a jobb oldali ajtózáró kapcsolóval zárja az
ajtókat. Ezután oldja a légféket.
A kihaladás az állomásból való kihaladás szabályai szerint történik.

A peron a jobb oldalon van

155.   A mkv. megálláskor kinyitja a jobb oldali ajtókat, befékezi teljes üzemi légfékezéssel a vonatot és üzemen kívül helyezi a
vezetıfülke mkv.-i oldalát.

156.   A mksv. csak akkor kezdhet hozzá a vezetıfülke mksv.-i oldalának üzemen kívül helyezéséhez, amikor a mkv. az irányváltó
kart kivette az irányváltó-hengerbıl. Az üzemen kívül helyezés után bezárja a vezetıfülke oldalajtaját.

157.   A mkv. magához veszi az irányváltó kart és kilép a vezetıfülkébıl. A mksv. ellenırzi a vezetıfülke üzemen kívüli állapotát, a
vonat  befékezettségét  a  fékhenger-nyomásmérı  alapján,  magához veszi  a  menetokmányokat,  a  mkv.  után  kilép  a
vezetıfülkébıl és bezárja a vezetıfülke utastéri ajtaját. Ezalatt a mkv. köteles ellenırizni a zárjelzık fényét, a fényszórók
sötét voltát.
Ezután mindketten átmennek az új menetirány szerinti elsı vezetıfülkébe.

158.   Ha a vonat kiáll a forgalomból, a peronon az új menetirány szerinti elsı vezetıfülke felé haladva kötelesek ellenırizni, hogy
egyik kocsiban sem tartózkodik utas. Ha valamelyik kocsiban utas maradt, udvariasan felszólítják a kiszállásra.

Az elsı vezetıfülkéhez érve a mksv. lép be elıször a vezetıfülkébe, ellenırzi és bemondja a kijárati jelzı jelzését, a mkv.
ellenırzi  és visszaismétli. Ezután a mksv. jármőtípustól függıen üzembe helyezi a vezetıfülke mksv.-i oldalát, ellenırzi
jármőtípustól függıen a ajtózáró kapcsoló kikapcsolt helyzetét, bemondja a mkv.-nek a menetrend szerinti indulási idıt és
figyeli az utasok beszállását.

159.   A mkv. üzembe helyezi a vezetıfülke mkv.-i oldalát, ezután a fékhenger-nyomást 1 bar-ra csökkenti. A további teendıket
„A vonatok állomáson való tartózkodása és állomásból történı indítása” c. fejezetben leírtak szerint kell el végezni. A mkv.
az irányváltó kart a mksv. ajtózárás elıtti utastájékoztatás elıtt kapcsolja „Elıre” állásba.

Közvetlenül az indítás elıtt oldja a légféket.

160.   Szigorúan tilos a mkv.-nek az irányváltó kart az irányváltó-hengerbe betenni mindaddig, amíg a kijárati jelzı „Megállj!”
jelzést mutat (kivéve, ha a KFM engedélyt adott a „Megállj!” jelzés meghaladására).

Ha a vonat kiáll  a forgalomból,  az új  menetirány szerinti  elsı vezetıfülke üzembe helyezése után, a vonatellenırzésre
beosztott dolgozó „Szabad a továbbhaladás!” jelzésére, a mksv. bezárja a vonat ajtóit, majd a mkv. az irányváltó kart újra
„0” állásba kapcsolja, s ott tartja mindaddig, amíg a jelzı szabad jelzést nem mutat.

A vonat kiállása a forgalomból

161.   A vonat forgalomból történı kiállítását „A vonat állomásban való tartózkodása és állomásból történı indítása”, „A vonat
fordítása” és „Menetirányváltás állomási peron mellett” c. fejezetekben leírtak szerint kell végezni.

162.   A vonatszemélyzet  a  végállomástól  egészen  a  tárolóhelyen  történı  megállásig  köteles  fokozottan  figyelni  a  jelzıket,
váltókat, a mksv. köteles fogni a vészfékkart, a mkv. a fékezıszelep és a vezérkontroller karját, szükség esetén kötelesek
vészfékezni.

163.   A jármőtelepet védı tolatásjelzı elıtt minden esetben meg kell állni, függetlenül annak jelzésétıl. A vonat megállítását
légfékkel kell végrehajtani.

Az akaratlan elindulásgátló kapcsolót ki kell kapcsolni („1”-es állás). A további mozgásokat a tolatásra vonatkozó szabályok
szerint kell végezni.

164.   Kedvezıtlen idıjárás esetén a sebességet úgy kell megválasztani, hogy belátható távolságon belül a vonat meg állítható
legyen.

Metrószerelvények közlekedése mindkét vonalon

165.   A metrókocsik üzemeltetése, a vonatforgalom lebonyolítása és a jármő javítás szükségessé teszik, hogy a két metróvonal
között esetenként metrószerelvények közlekedjenek.

166.   A jármőfenntartási szakterületek megbízottjai és a kocsiszíni diszpécserek elızetes egyeztetése után a mindkét vonalat
érintı vonatközlekedés az alábbi szabályok betartásával valósítható meg:

167.   Üzemidıben  a  mindkét  vonalon  közlekedı  szerelvény  legfeljebb  7  kocsiból  állhat,  de  ebben  az esetben  a  vonat
átjárhatóságát biztosítani kell. 7 kocsiból álló szerelvény közlekedésekor, ha minden kocsi részt vesz a vontatásban, a
Kelet-Nyugati vonalon az automata indítás tilos.

168.   A vonatot lehetıleg úgy kell összeállítani, hogy az mindkét végérıl vezethetı legyen. Amennyiben ez az eltérı kocsitípus
miatt nem biztosítható, akkor a vonat személyzetét jól mőködı hordozható rádiótelefonnal is el kell látni.

A vonatra (nagy gyakorlattal és mindkét vonalon helyismerettel rendelkezı) 2 fıs vonatszemélyzetet kell biztosítani.
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169.   A szerelvényt forgalomba adás elıtt a technológiai rendben elıírtaknak megfelelıen kell átvizsgálni és mőködés-, vagy
futópróbát tartani, különös tekintettel a fékekre és a biztonsági berendezésekre. A fenti feltételek biztosítása a forgalomba
adó jármőfenntartási szakterület feladata és felelıssége.

A forgalomba adó jármőfenntartási szakterület megbízottjának a szerelvény üzembiztos állapotára vonatkozó nyilatkozatát a
kocsiszíni  diszpécser  Szolgálati  Naplójába  kell  bejegyezni.  A  szerelvényt  csak  ennek  alapján  szabad  üzemidıben
közlekedtetni.

170.   A technológiai rendben elıírt feltételek hiánya esetén a szerelvény csak utasforgalmi idın kívül (az utolsó vonat után saját
vontatással,  vagy  üzemszünetben  dízel  vontatással)  közlekedtethetı.  A szükséges  intézkedéseket  a  forgalomba  adó
jármőfenntartási szakterület megbízottja határozza meg.

Üzemszünetben szükségessé váló közlekedésrıl elızetesen értesíteni kell mindkét vonal központi forgalmi menetirányítóját
és a szolgálati vonatok munkatervét összeállító pályamestert.

171.   A Kelet-Nyugati  vonalon  5  kocsinál  hosszabb  szerelvény  Pillangó  utcától  csak  a  próbapályán  közlekedhet,  ha  a
jármővezetı erre a jármőtelepi forgalmi szolgálattevıtıl engedélyt kapott. Az 5 kocsinál hosszabb szerelvény forgalomba
állítása szintén a próbapályán keresztül történik.
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4.    FEJEZET
ELTÉRÉS AZ ÜZEMSZERŐ FORGALOMTÓL

A meghibásodott vonat közlekedtetése

172.   A vonat csak üzemképes állapotban vehet részt az utasforgalom lebonyolításában.

173.   Vonali meghibásodás esetén a vonatszemélyzet köteles a hibaelhárításra vonatkozó elıírások szerint eljárni. Amennyiben
a hibát nem tudják elhárítani,  kötelesek az instruktor segítségét igénybe venni.  A hibát és annak elhárítását (röviden)
köteles  a  mkv.  a  Jármőkísérı  Lapra  beírni.  Amennyiben  a  hiba  elhárításához segítségre  nem volt  szükség,  úgy  a
hibajelenséget,  valamint  annak  elhárítását  a  mkv.  köteles  jelenteni  a  vonali  instruktornak,  legkésıbb  szolgálatának
befejezésekor.

174.   A vonatszemélyzet az utasszállító vonatnál rendkívüli felül vizsgálatot köteles kérni:
a)    ha valamelyik vezérkocsin meghibásodott a légkürt, a fényszóró, a zárjelzı, illetve, ha mőszaki meghibásodás miatt ki

kellett kapcsolni az UAVA-t;
b)    ha valamelyik kocsin meghibásodott az 1. EP-szelep, vagy a 2. EP-szelep;
c)    ha a kompresszorok vezérlése bizonytalanná vált;
d)    ha a külsı VKNY meghibásodott;
e)    ha az utastéri világító-testek több mint a fele nem világít;
f)     ha a kilométeróra meghibásodik;
g)    ha az utastájékoztató berendezések közül egyik sem üzemképes;
h)    EV/ AV típuson az elektromos csatlás jelzılámpa nem világít és más csatlás hibára utaló jelenség nincs;
i)      minden olyan jellegő egyéb meghibásodás esetén, amikor a mkv. szükségesnek tartja a vonat rendkívüli átvizsgálását,

köteles ezt a vonali instruktornak jelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

175.   A vonattovábbítás üzemmódjától függetlenül a túlterhelési relét (RP) a következı esetekben tilos visszaállítani, ha a vonat
egy kocsiján mőködött:

a)    ha az RP mőködésével egyidıben a harmadik-sín feszültség mentessé vált;
b)    ha az RP ismételten mőködött (két, egymást követı kapcsolás);
c)    ha az RP mőködésekor a vezérlési fıbiztositó is kiolvadt;
d)    ha az RP mőködése a vontatómotorok automatikus jelleggörbe szerinti gyorsulásakor következett be;
e)    ha az RP mőködése a menet-, illetve a fékáramkör összeállásának pillanatában következett be.

(A 81-2M típuson a gyorsmegszakító ismételt leoldása után visszakapcsolása tilos a leoldás okának tisztázásáig.)

176.   Ha a vezérkocsi meghibásodása miatt az akaratlan elindulásgátló nyomógombot minden indításnál mőködtetni kellene,
akkor  az akaratlan elindulásgátló  kapcsolóját  ,,1”-es állásba kell  kapcsolni  üzemszerő kiállásig. A hibát a Jármőkísérı
Lapon rögzíteni kell.

177.   A vezetıfülkét a mkv., illetve a mksv. csak indokolt esetben hagyhatja el.

Ha  a  mkv.  hagyja  el  a  vezetıfülkét,  a  mksv.  köteles  az elsı  vezetıfülkében  maradni.  A mkv.  köteles  a  vezetıfülke
elhagyása elıtt légfékkel (rögzítıfékkel) befékezni, s az irányváltó kart magával vinni.

Ha a mksv. hagyja el a vezetıfülkét, a vonatot az állomásból utasokkal csak akkor szabad indítani, ha a mksv. az elsı
vezetıfülkébe visszaérkezett.

Az üzemképtelen vonat közlekedtetése

178.   A vonat üzemképtelenségét a mkv. köteles megállapítani.

A vonatszemélyzet a következı esetekben köteles az utasokat kiszállítani a vonatból:
a)    ha a vonat, vagy annak egy kocsija, kényszermenetes;
b)    ha a villamos fék a vonat 1/3-ánál nagyobb részben hibásodott meg;
c)    ha a vonat vezérlése nem a menetirány szerinti elsı vezetıfülkébıl történik;
d)    ha a vonat villamos csatlását vonalon szét kellett választani;
e)    ha az ajtók, vagy a kompresszorok vezérlése lehetetlenné vált;
f)     ha az ajtók állásának visszajelentésében rendellenesség tapasztalható (az ajtójelzés lámpája nem az ajtók tényleges

állásának megfelelı jelzést mutatja);
g)    ha bármely ajtó nem zárható be;
h)    ha a fékezıszelep, vagy a vonat bármely kocsiján a légfék üzemképtelenné vált (EV/AV típuson a rugóerıtárolós fék

kényszeroldott állásban van);
i)      ha valamely kerékpár beékelıdött, vagy a rugóerıtárolós fék feloldhatatlan;
j)      ha valamely kocsin ablak kitörött, vagy megsérült;
k)    ha bármelyik visszapillantó tükör használhatatlan;
l)      ha a VKNY nem üzemszerően mőködik;
m)  vészjelzı hiba esetén;
n)    minden olyan esetben, amikor a mkv. úgy ítéli meg a helyzetet, hogy a vonat további üzemelése az utasok, illetve a

forgalom biztonságát veszélyezteti.

179.   Ha a villamosfék a vonat 1/3-án, vagy annál kisebb részén meghibásodott, a mkv.-nek automata fékezést alkalmazni tilos,
megállás elıtt gyengítenie kell a villamos féket helyettesítı légfék hatását.

Ha a villamosfék a vonat egyharmadánál nagyobb részben hibásodott meg, a mkv.-nek légféket kell használnia.
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180.   Tartalék kontrollerrel való közlekedés kor a mkv. köteles:
a)    indításkor fokozatos indítást alkalmazni;
b)    fékezéskor légféket alkalmazni;
c)    a vontatás megszüntetését a tartalék kontroller 1-es fokozatán a vezérlés nyomógombjának elengedésével végezni;
d)    a vonat haladása közben a tartalék kontrollert „Menet” pozíción tartani („0” pozícióba kapcsolni tilos!).

Szükségindítással és tartalék kontrollerrel történı közlekedéskor utasokat szállítani tilos!

181.   Ha a vonat meghibásodás miatt megállt két állomás között és az elsı vezetıfülkébıl nem indítható, a mkv. a vonatot
valamely közbülsı (hátsó) kocsi vezetıfülkéjébıl köteles vezérelni.

A mksv.-nek a vonat menetirány szerinti elsı vezetıfülkéjében kell tartózkodnia a pálya foglaltsága, a váltók állása, a jelzık
jelzéseinek  figyelése  céljából,  valamint  azért,  hogy  a  mkv.-t  a  vonat  vezetésében  irányítani  tudja  az F.  1.  Jelzési
Utasításban elıírt („Figyelj!”, „Féket húzd meg!”, „Féket ereszd meg!”, „Vészjelzés!”) hangjelzésekkel és szükség esetén a
vészfékkar mőködtetésével a vonatot megállítsa.

Ilyenkor a vezetıfülke ablakát nyitva kell tartani és a mkv.-nek tilos indítani a vonatot mindaddig, amíg a mksv. a légkürttel
indítást engedélyezı („Féket ereszd meg!”) hangjelzést nem ad. Ebben az esetben a vonat biztonságos továbbhaladásáért
a menetirány szerinti elsı vezetıfülkében tartózkodó mksv. felelıs.

Az elsı állomáson történı megállás és az utasok kiszállítása után a vonat további vezetését a hátsó vezetıfülkébıl kell
végezni. A vonat irányítását a mksv. végzi rádiótelefonon adott utasításokkal.

A mozgásképtelen vonat közlekedtetése

Segélyvonat közlekedtetése

182.   A mkv. köteles segélyvonatot kérni a KFM-tıl az alábbi esetekben:
a)    a  vonat  automatikus  ütközı-  és  vonókészüléke  mechanikus  csatlórészének  szétszakadása  esetén,  a  leszakadt

vonatrész kivontatása céljából;
b)    ha a vonatot a villamos csatlás szétválasztása után sem sikerült mozgásba hozni;
c)    ha a vonat  meghibásodása  miatti  hibaelhárítás  (megítélése szerint)  a  követı  második  menetrendi  vonat  forgalmát

zavarni fogja;
d)    ha a vonat légfékrendszerének több mint 50%-a üzemképtelen. Ebben az esetben a segélyvonat megérkezéséig a hibás

vonaton a légfékkel nem fékezhetı kocsikat rögzítıfékkel kell rögzíteni. A rögzítıfékeket csak a segélyvonattal történt
összecsatolás után szabad feloldani.

183.   A segélyvonat  szükségességét  a  mkv.  jelenti  a  KFM-nek rádiótelefonon,  annak meghibásodása esetén más hírközlı
eszközön (a másik vezetıállásból).

184.   A segélyvonat kérése után a meghibásodott vonat mkv.-jének folytatnia kell a hibaelhárítást a segélyvonat megérkezéséig
a  vonatának  mozgásképessé  tétele  érdekében és  a  vonatot  olyan  állapotba  kell  hoznia,  hogy  lehetıvé  tegye  annak
segélyvonattal való továbbítását.

185.   A segélyvonat  megérkezése után a meghibásodott  vonat mkv.-je tájékoztatja a segélyvonat mkv.-jét  a meghibásodás
jellegérıl, majd összecsatolják a két vonatot.

Jármőtípustól függıen lehetıség szerint a visszapillantó tükröket be kell hajtani.

Ha mőszaki akadálya nincs, legkésıbb a következı állomáson a két vonatot pneumatikusan is össze kell csatolni.

186.   A segélyvonat és a meghibásodott vonat helyes összecsatolásáért a segélyvonat mkv.-je a felelıs.

Az összecsatolt két vonat biztonságos továbbításáért a menetirány szerinti elsı vezetıfülkében tartózkodó vonatszemélyzet
a felelıs.

A segélyvonat tolja a hibás vonatot

187.   A két vonat pneumatikusan össze van csatolva:
a)    a segélyvonat mkv.-je feltölti  a légrendszert üzemi nyomásértékre, légfékpróbát tart (az összecsatolt  két kocsiban a

mőszerek ellenırzésével), befékezi a vonatot, majd üzemen kívül helyezi a fékezıszelepet. Kikapcsoltatja a mksv.-kel az
UAVA-t az összecsatolt két kocsiban;

b)    a  hibás  vonat  mkv.-je  a  menetirány  szerinti  elsı  vezetıfülkében  bekapcsolja  a  rádiótelefont,  üzembe  helyezi  a
fékezıszelepet  és  légfékpróbát  tart  a  nyomásmérı  mőszer  ellenırzésével,  majd  rádiótelefonon  engedélyt  ad  az
indulásra.

c)    a segélyvonat mkv.-je leellenırzi az oldást és a fékezést, a nyomásmérı mőszer alapján, majd engedélyt kér a KFM-tıl
az indulásra. Az engedély birtokában utasítja a hibás vonat mkv.-jét a légfék oldására;

d)    a közlekedés szabályozása rádiótelefon segítségével történik. A vonat haladása során a hibás vonat mkv.-je kezeli a
légféket;

e)    a haladás sebessége legfeljebb 25 km/h.

188.   A két vonat pneumatikusan nincs összecsatolva:
a)    a segélyvonat mkv.-je kikapcsoltatja a mksv.-kel az összecsatolt két kocsiban az UAVA-t;
b)    a hibás vonat mkv.-je feloldja vonatán a rögzítı-, illetve légfékeket (a meghibásodás jellegének megfelelıen kell a hibás

vonaton a fékezıszelepet üzembe helyezni). Ezután a menetirány szerinti elsı vezetıfülkébıl rádiótelefonon engedélyt
ad az indulásra;

c)    a segélyvonat mkv.-je engedélyt kér a KFM-tıl az indulásra és az engedély birtokában feloldja a légféket, indítja az
összekapcsolt vonatokat és leellenırzi a gördülést;
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d)    a közlekedés szabályozása rádiótelefon segítségével történik. A vonat haladása során a segélyvonat mkv.-je kezeli a
légféket;

e)    a haladás sebessége legfeljebb 15 km/h.

A segélyvonat húzza a hibás vonatot

189.   A két vonat pneumatikusan össze van csatolva:
a)    a segélyvonat mkv.-je feltölti a légrendszert üzemi nyomásértékre és légfékpróbát tart (az összecsatolt két kocsiban a

mőszerek  ellenırzésével),  befékezi  a  vonatot,  valamint  kikapcsoltatja  a  mksv.-kel  az összecsatolt  két  kocsiban  az
UAVA-t;

b)    a hibás és a segélyvonat vezetıfülkéjét (az összecsatolásnál) üzemen kívül kell helyezni;
c)    a segélyvonat mkv.-je a menetirány szerinti  elsı vezetıfülkében üzembe helyezi  a vezetıfülkét,  visszakapcsolja  az

UAVA-t és engedélyt kér a KFM-tıl az indulásra;
d)    a hibás vonat személyzete köteles vonatának menetirány szerinti elsı vezetıfülkéjében tartózkodni;
e)    a haladás sebessége legfeljebb 40 km/h.

190.   A két vonat pneumatikusan nincs összecsatolva:
a)    a segélyvonat mkv.-je befékezi a vonatát, valamint kikapcsoltatja a mksv.-kel az összecsatolt két kocsiban az UAVA-t. A

hibás és a segélyvonat vezetıfülkéjét (az összecsatolásnál) üzemen kívül kell helyezni;
b)    a hibás vonat fékjeit fel  kell oldani (a meghibásodás jellegének megfelelıen kell a hibás vonaton a fékezıszelepet

üzembe helyezni);
c)    a segélyvonat mkv.-je a menetirány szerinti elsı vezetıfülkét üzembe helyezi, visszakapcsolja az UAVA-t és engedélyt

kér a KFM-tıl az indulásra;
d)    segélyvonat mkv.-je indítja az összekapcsolt vonatokat és leellenırzi a gördülést;
e)    a hibás vonat mkv.-je az elsı, a mksv.-je a hátsó vezetıfülkében köteles tartózkodni;
f)     a mksv. köteles a rádiótelefont bekapcsolni és veszély esetén vészfékezni;
g)    a haladás sebessége legfeljebb 25 km/h.

A forgalom lebonyolításával kapcsolatos eszközök, berendezések meghibásodása, elvesztése, vagy rongálódása
esetén követendı eljárás

191.   Ha az ajtókulcs, vagy az irányváltó kar állomáson, vagy menet közben elveszik, vagy használhatatlanná válik, a KFM-nek
jelenteni kell. A KFM az instruktorral történt egyeztetés után közli a teendıket, és aszerint kell tovább közlekedni.

192.   Ha az ajtókulcs, vagy az irányváltó kar fordítás közben elveszik, vagy használhatatlanná válik, a KFM-nek jelenteni kell.

193.   Ha a vonat  menetlevele,  vagy Jármőkísérı Lapja  elveszik,  vagy használhatatlanná válik,  az F.2.  Forgalmi  Utasítás
elıírásai szerint kell eljárni.

194.   Ha a Motorkocsi Menetrendkönyv elveszik, vagy használhatatlanná válik, a KFM rendelkezései szerint kell eljárni.

195.   Ha a mkv.  a  vonatán menet közben,  vagy fordítás közben rongálást  tapasztal,  jelentenie kell  a  KFM-nek.  A KFM a
járrnővezetö instruktorral történt egyeztetés után közli a teendıket, és aszerint kell tovább közlekednie. Ha a rongálás miatt
az utasok  biztonsága,  egészsége,  ruházatának  épsége,  tisztasága  veszélybe  kerül,  a  vonattal  nem szabad  utasokat
szállítani. Ha csak egy kocsi érintett, akkor abból az egy kocsiból kell kiszállítani az utasokat és a kocsit az utasok elıl le
kell zárni. A vonat a kocsiszín felıli végállomásig maradhat forgalomban.
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5.    FEJEZET
RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Kényszermegállás vonalon

196.   A vonatszemélyzet köteles megállítani a vonatot az érvényben lévı utasításokban, szabályzatokban és rendelkezésekben
elıírt esetekben, valamint minden olyan esetben, amikor a forgalom biztonságát veszélyeztetve látja.

Ha a vonat a mkv. rosszulléte, vagy cselekvıképtelensége miatt állt meg, a mksv. köteles a KFM-t tájékoztatni. Ha ezzel
egyidıben a rádiótelefon is meghibásodik, a mksv. a hátsó vezetıállásból köteles a jelentést megtenni.

197.   A mkv. köteles a mőszaki mentöcsoportot kihívni a KFM-n keresztül a következı esetekben:
a)    ha a vonatánál kisiklás történt;
b)    ha a vonatán továbbhaladást akadályozó törés van.

Ütközés

198.   Két haladó vonat összeütközésének veszélye, vagy a vonat akadályba ütközésének veszélye esetén a vonatszemélyzet
mindaddig nem hagyhatja el a vezetıfülkét, amíg minden szükséges intézkedést meg nem tettek az összeütközés, vagy az
akadályba ütközés elhárítása érdekében.

199.   Két egymással szemben haladó vonat összeütközésének veszélye esetén a vonatszemélyzet haladéktalanul vészfékezni
köteles. Ha a körülmények szükségessé teszik és a lehetıség meg van rá, az elsıként megálló vonat mkv.-jének a féket
oldani kell, s hátra kell tolatni legfeljebb. 100 méteres szakaszon az ütközés elkerülése, illetve enyhítése céljából, ha ez
nem veszélyezteti nyilvánvalóan a forgalom biztonságát.
A két vonat megállása után egyiket sem szabad mozgásba hozni a KFM engedélye nélkül.

Várakozás

200.   Abban az esetben, ha a vonat huzamosabb ideig emelkedın, vagy lejtın kénytelen állni és a töltıvezeték nyomása 5
bar-ra csökkent, köteles a mkv. a vonat minden egyes kocsiját külön-külön, vagy távvezérelt úton rögzítıfékkel rögzíteni,
vagy rögzíttetni.

A várakozás alatt az irányváltó kart „0” állásba kapcsolni tilos!

A  rögzítıféket  feloldani  csak  azután  szabad,  miután  fékpróba  (mőszeres  fékpróba)  útján  meggyızıdtek  a  légfék
üzemképességérıl.

Utasok rendkívüli kiszállítása

201.   Ha a vonat alagútban állt meg, a vonat pneumatikus tolóajtóit kinyitni szigorúan tilos!

Ha a vonat állomási behaladáskor úgy állt meg, hogy nem minden kocsi érkezett be az állomási utasperon mellé (és nem
lehet, vagy nem szabad a „Megállás helye” jelzıig továbbítani), a vonat pneumatikus tolóajtóit ajtónyitó kapcsolóval, illetve
nyomógombbal kinyitni tilos!

Ilyen esetben csak az utasperon mellett álló kocsik tolóajtóit szabad kinyitni az utaskiszállítás érdekében, az ajtónyitást az
ajtómőködtetı lég elosztó (DVR) kézzel történı mőködtetésével kell elvégezni kocsinként.

Az alagútban rekedt kocsikból az utasokat az átjáró ajtókon keresztül kell kiszállítani. Ennek feltétele a pálya feszültség
mentes állapota! A mkv. a központi ajtóretesz-oldó kapcsolót csak szükséghelyzetben használhatja. Az ólomzár épségérıl
minden szerelvény átvételnél és személyzet váltásnál meg kell gyızıdnie.

Teendık utasbaleset esetén

202.   Ha a vonatszemélyzet utas balesetet vesz észre, vagy olyan utast észlel, akinek állapotából, mozgásából, helyzetébıl stb.
arra  következtet,  hogy  az illetı  utas  feltehetıen  balesetet  szenvedett,  vagy  rosszul  van,  a  mkv.  köteles  értesíteni
rádiótelefonon a KFM-t az észleltekrıl. Ha a rádiótelefon üzemképtelen, az értesítést az állomási segélykérın keresztül kell
megtenni.

203.   Ha a vágányra utas került, a vonatszemélyzet köteles azonnal vészfékkel megállítani a vonatot és feszültség mentesítést
kérni rádiótelefonon a KFM-tıl.

A vonat megállása után a mksv. köteles a peronvész-kapcsolót mőködtetni és a mkv. jelentést köteles tenni az eseményrıl
a  KFM-nek  rádiótelefonon.  A  továbbiakban  a  vonatszemélyzet  a  KFM  utasításai  szerint  jár  el.  Ha  a  rádiótelefon
üzemképtelen, más hírközlı eszközön keresztül köteles jelenteni az eseményt a KFM-nek.

204.   Ha a vonat a vágányra került utast elgázolta (az utas a vonat alá került), a vonatot tilos mozgásba hozni mindaddig, amíg a
KFM, vagy helyszíni megbízottja erre utasítást nem ad a vonatszemélyzetnek. A kezelıszerveket az utoljára mőködtetett
helyzetben kell hagyni (a mentést vezetı utasításáig, a töltıvezeték nyomásának megtartása érdekében).

205.   Ha a vonatszemélyzet tudomást szerez arról, hogy a vonatán utasbaleset, vagy rosszullét történt, köteles azonnal jelenteni
az  utas  állapotát  a  KFM-nek  rádiótelefonon,  ha  a  rádiótelefon  üzemképtelen,  a  következı  állomáson  az  állomási
segélykérın keresztül. A továbbiakban a KFM rendelkezései szerint kell eljárni.

206.   Ha a vonatszemélyzet  tudomást  szerez arról,  hogy a  vonat  valamelyik  kocsijában haláleset  történt,  köteles  a KFM-t
azonnal értesíteni. Az utasokat a vonatból ki kell szállítani, s a vonatot a KFM által meghatározott helyre félre kell állítani.
A halál beálltát csak orvos állapíthatja meg!
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207.   Vonattal kapcsolatos utasbaleset, illetve a vonaton bekövetkezett haláleset esetén a vonatszemélyzet lehetıség szerint
kísérelje meg két pártatlan tanú biztosítását.

Vészjelzı mőködtetése esetén követendı eljárás

208.   Ha menet közben az utastól kapott információ (vagy egyéb jelenség) tőzre utal, a mkv. köteles ezt a KFM-nek jelenteni és
az F.2. Forgalmi Utasítás elıírásai szerint kell eljárni.

209.   Ha menet közben az utastól kapott információ (vagy egyéb jelenség) az ajtók nyitott  állapotára utal, a mkv. köteles a
vonatot üzemi fékkel megállítani és az ajtózáró kapcsoló zárt helyzetét ellenırizni, majd a tartalék ajtózárót megnyomni. Az
eseményt a KFM-nek jelenteni kell. A mksv. köteles a vonaton végighaladva az ajtókat leellenırizni, újra elindulni akkor
szabad, miután a mksv. meggyızıdött arról, hogy a vonat ajtói zárva vannak.

Ha az ajtó mechanikusan nem zárható le, a mksv. köteles a biztonságos továbbhaladás érdekében az utasokat az ajtó
környezetébıl félreállítani, errıl vészjelzın a mkv.-t tájékoztatni. A mksv. a hibás ajtó mellett köteles tartózkodni.

Továbbhaladni az elsı állomásig legfeljebb 15 km/h-val szabad.

210.   Ha vészjelzı mőködtetéssel egyidıben tömeges rendbontásra, vagy terrorgyanús cselekményre utaló információ érkezik, a
mkv. köteles a KFM-t tájékoztatni. Továbbiakban a rendırség utasításai szerint kell eljárni.

211.   Ha menet  közben  a  vészjelzı  mőködésen  kívül  más  információ  nem áll  rendelkezésre,  a  vonatot  az állomásra  kell
továbbítani. Az eseményt a KFM-nek jelenteni kell. A vészjelzı mőködés okát a vonatszemélyzetnek ki kell deríteni. Az ok
elhárításáról a KFM-t tájékoztatni kell, az állomásból elindulni csak a KFM engedélyére szabad.

212.   Ha a vészjelzı mőködés az állomásban álló vonaton történik, elindulni nem szabad. Az eseményt a KFM-nek jelenteni kell.
A vészjelzı  mőködtetés  okát  a  vonatszemélyzetnek  ki  kell  deríteni.  Az ok  elhárításáról  a  KFM-t  tájékoztatni  kell,  az
állomásból elindulni csak a KFM engedélyére szabad.

213.   Ha a vészjelzı mőködés az állomásból kihaladó vonaton történik,  akkor vészfékkel  meg kell állni és az F.2. Forgalmi
Utasítás elıírásai szerint kell eljárni.

Eljárás tőz esetén

214.   Ha a szerelvényen tőz üt ki, a tüzet tilos vízsugárral oltani az áramütés veszélye. miatt. Tőzoltásra a rendszeresített tőzoltó
készüléket kell használni.

A vonatszemélyzet köteles saját biztonságának szem elıtt tartásával végezni munkáját.

215.   Ha a tőz feszültség alatt lévı szerelvényen keletkezett, azonnal feszültség mentesíteni kell. A pálya feszültség mentesítése
után a szerelvény valamennyi akkumulátorát ki kell kapcsolni.

A feszültség mentesítést tárolóhelyen a vészkioldóval, vonalon pedig a rendkívüli feszültség mentesítés szabályai szerint
kell végrehajtani.

Ha utasszállító vonaton keletkezik tőz, a feszültség mentesítést csak akkor szabad elvégezni, ha a vonat menetirány szerinti
legközelebbi  állomásban  megállt,  illetve  semmilyen  lehetıség  nincs  a  vonat  (saját  erejébıl)  állomásba  történı
továbbítására.

216.   A tőzesetes szerelvényt vizsgálatra félre kell állítani.

217.   A mkv. és mksv. a tárolóhely épületében, vagy a kocsiállományban keletkezett tőz észlelése esetén köteles haladéktalanul
e tényt a KFM -nek jelenteni.

218.   A tárolóhely területén tartózkodó mkv.-k és mksv.-k tőz észlelése, vagy tőzriadó esetén kötelesek a tőz keletkezésének
helyére sietni és a tőz oltásában részt venni.

219.   Ha az állomáson tartózkodó vonaton tőz keletkezik, a mkv.-nek haladéktalanul ki kell nyitnia a vonat peron felıli tolóajtóit
és a peronvész-kapcsolóval feszültség mentesíteni kell. Az utasokat ki kell szállítani és jelentést kell tenni a KFM-nek.

220.   Ha a mkv. a vonalon tőzre utaló jelenséget (égett szag, füst) tapasztal, köteles a KFM-nek részletesen jelenteni és az ı
utasításai szerint eljárni.

221.   A feszültség mentesítés után a vonatszemélyzetnek a motorkocsin lévı kézi tőzoltó készülékkel meg kell kezdeni a tőz
oltását.

A tőz oltását addig kell végezni, amíg a tőz kialszik, vagy amíg a tőzoltók megérkeznek és átveszik a tőz oltását.

222.   Ha állomásközben haladó vonaton a vonatszemélyzet tüzet észlel, köteles a vonatot a menetirány szerinti legközelebbi
állomásra továbbítani és az F.2. Forgalmi Utasítás elıírásai szerint eljárni.
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6.    FEJEZET
TOLATÁS

223.   A tolatások lebonyolítására beosztott mkv.-k a kocsiszíni diszpécsernek vannak alárendelve és annak engedélye nélkül
szolgálati helyüket nem hagyhatják el.
A tolató szerelvény vezetését a jármőtelepi vágányokon egy mkv. is végezheti, ha a vezetés feltételei az elsı vezetıfülkébıl
folyamatosan biztosíthatók.

A tolató szerel vényre második, tolatásvezetıi feladatokat is ellátó, mkv.-t kell beosztani ha:
a)    a tolatás során szükségessé válik közbülsı, vagy hátsó vezetıfülkébıl történı vezetés;
b)    a tolató szerelvény a légrendszerébe be nem kapcsolt kocsit továbbít;
c)    a tolató szerelvényben kézifékkel fékezendı kocsi van.

224.   A jármőtelepen  a  motorkocsikból  álló  szerelvények  rendezése,  a  motorkocsik  össze-  és  szétcsatolása,  valamint  a
motorkocsikkal végzett mindennemő tolatás csak a kocsiszíni diszpécser utasítására történhet.

225.   A jármőtelepen  történı  tolatás  megkezdése  elıtt,  a  kocsiszíni  diszpécser  hangrögzítı  berendezésre  kötött  hírközlı
eszközön köteles engedélyt kérni a jármőtelepi forgalmi szolgálattevıtıl, az elızetesen egyeztetett tolatás lebonyolítására
és ezután személyesen eligazítást tartani a tolatásban résztvevı dolgozóknak.

226.   A mkv.  köteles  a  kocsiszíni  diszpécsernek  a  tartalék  szerelvények  és  a  javításból  kikerült  kocsik  (szerelvények)
átvizsgálására,  azok próbafutásának elıkészítésére és lebonyolítására,  valamint  a tárolóhelyen és vágánylírán történı
tolatások végrehajtására vonatkozó utasításait végrehajtani.

227.   Ha az összekapcsolt  motorkocsik  villamos mozgatása lehetséges és a tolatás villamos vontatással  végezhetı,  akkor
azokat a tolatás során üzemelı motorkocsiknak kell tekinteni.

228.   Javításból,  vagy  karbantartásból  kikerült,  tolatásra  kijelölt  motorkocsik  mőszaki  állapotáról  és  mozgathatóságáról  az
illetékes kocsiszolgálati-, illetve karbantartó mővezetı, vagy csoportvezetı köteles a kocsiszíni diszpécsernél a Szolgálati
Naplóban írásban nyilatkozni.

Azokról a motorkocsikról, amelyek nem mozgathatók, vagy csak külön biztonsági feltételek mellett mozgathatók, a kocsiszíni
diszpécsernél nyilvántartást kell vezetni. Az erre vonatkozó adatokat a karbantartási-, illetve a kocsiszolgálati mővezetı,
vagy csoportvezetı kötelesek megadni a kocsiszíni diszpécsernek. Ezeket a kocsikat a jármőfenntartási szakterületnek meg
kell jelölni.

229.   A mkv. köteles a tolatás megkezdése elıtt a tolatásra kijelölt kocsikat átvizsgálni és meggyızıdni arról, hogy azokon a
kocsikon,  melyekbıl  a  vezetés  történni  fog,  van-e üzemképes rádiótelefon  és  légkürt,  a  kocsik  futómővei  üzemképes
állapotban  vannak,  légfékei  üzembiztosan  mőködnek,  az  automatikus  ütközı-  és  vonókészülékek  összecsatolása
megbízható, a kocsik alatt senki sem tartózkodik és a síneken semmiféle tárgy sem található.

A  vezérelt  és  a  menetirány  szerinti  elsı  vezetıfülkében  üzemképes  rádiótelefonnal  és  légkürttel  kell
rendelkezni, ennek hiányában tilos a tolatást megkezdeni.

230.   A légfékek üzembiztos mőködésének ellenırzését lengıkábellel ellátott tárolóhelyen a szerelvény biztonsági ellenırzésénél
leírt fékpróba szerint (részleges fékpróba, egy mkv. esetén rövidített fékpróba), a harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen a
szerelvény átvételénél leírt fékpróba (mőszeres fékpróba) szerint kell elvégezni.

Ha a tolatásra kijelölt motorkocsik között olyan motorkocsi is van, mely csak kézifékkel fékezhetı, az adott motorkocsin a
kézifék próbáját a féktuskók helyzetének ellenırzésével kell elvégezni.

231.   A vágányIírán  történı  mozgás  során  ügyelni  kell  arra,  hogy  a  tolató  szerelvény  ne  álljon  meg harmadik-sín  nélküli
szakaszon úgy, hogy az elindulása (saját vontatással) lehetetlen legyen.

Ha a tolatási mozgás során a szerelvény úgy állt meg, hogy annak egyetlen áramszedı saruja sem érintkezik a harmadik-
sínnel, rádiótelefonon jelenteni kell ezt a jármőtelepi forgalmi szolgálattevınek, s a továbbiakban az ı rendelkezései szerint
kell eljárni.

Ha a rádiótelefon meghibásodott, a mkv.-nek „Figyelj!”  jelzés adásával kell felhívnia a jármőtelepi forgalmi szolgálattevı
figyelmét a rendkívüli körülményre, aki a szükséges intézkedéseket köteles megtenni.

232.   A tolatási mozgások során a következı sebességkorlátozásokat kell betartani:
- legfeljebb 10 km/h a sebesség a vágánylírán:

- ha a tolatási mozgás tolatásvezetı jelzéseire történik;
- ha a vezérlés nem a szerelvény elején lévı vezetıfülkébıl történik.

- legfeljebb 5 km/h a sebesség:
- kedvezıtlen idıjárási viszonyok esetén a vágánylírán (sőrő köd, illetve rossz tapadási viszonyok);
- lefúvatóaknára való ráhaladáskor;
- kocsimosó berendezésen nem kocsimosás céljából történı áthaladáskor;
- tárolóhelyi ki-, illetve behaladáskor, ha a vezérlés nem a szerelvény elején lévı vezetıfülkébıl történik;
- ha a kocsi áramszedıjére lengıkábel van feldugaszolva.

- legfeljebb 3 km/h a sebesség:
- álló kocsi, vagy akadály 10 méternél kisebb távolságra való megközelítésekor (ez a sebességkorlátozás érvényes

a vonalon közlekedı vonatokra is, ugyanilyen forgalmi helyzetben);
- kézifékkel fékezhetetlen motorkocsik mozgatásakor;
- fordítókorongra, tolópadra, kocsiemelı berendezéssel felszerelt vágányra való ráhaladáskor.
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- legfeljebb 1-1,5 km/h a sebesség:
- tárolóhelyen a kocsik mozgáspróbája során (a mozgáspróba csak akkor végezhetı el, ha a kocsi elıtt, vagy mögött

legalább 25 méter hosszban szabad hely van);
- a kocsimosó berendezésen történı áthaladáskor kocsimosás esetén;
- össze-, vagy szétcsatoláskor (ez a sebességkorlátozás érvényes a vonalon közlekedı vonatokra is, ugyanilyen

forgalmi helyzetben).

233.   A tolató szerelvény személyzete köteles figyelni  a vágány szabad voltát,  a váltók állását, a jelzéseket,  a szomszédos
vágányon  történı  tolatást,  valamint  köteles  a  fékezıszelep  és  a  vezérkontroller  karját  folyamatosan  fogni.  A tolatási
mozgások során az akaratlan elindulásgátIó kapcsolót a vezetett kocsikon ki kell kapcsolni, a tolatás befejezéséig.

234.   A tolató szerelvény személyzete köteles a részére rádiótelefonon adott utasításokat figyelemmel kísérni és maradéktalanul
végrehajtani.

Ha a rádiótelefon meghibásodik, a tolatást be kell fejezni (az utoljára engedélyezett tolatási mozgás elvégzése után).

235.   A tolatás befejezése után épületen belül tárolt valamennyi önálló, valamint szerelvénybe sorolt motorkocsik közül a kapu
felıli elsı motorkocsit rögzítıfékkel rögzíteni kell.

Épületen kívül valamennyi motorkocsit rögzítıfékkel rögzíteni kell.

A  rögzítıfék  használhatatIansága  esetén  a  rögzítést  az  összekapcsolt  motorkocsik  mindkét  végén  alátétfával  kell
végrehajtani.
Az ilyen motorkocsi(k) csak sík pályán tárolható(k).
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7.    FEJEZET
PRÓBAFUTÁS

236.   Próbafutás lebonyolítható jármőtelepi próbavágányon és vonali fıvágányon.

A jármőtelepi próbavágány használatát a jármőtelepi forgalmi szolgálattevı engedélyezheti.

A vonali fıvágány használatát a KFM engedélyezheti.

237.   A próbafutást végzı szerelvényre és annak személyzetére a tolatási mozgásokra, illetve a közlekedı vonatokra vonatkozó
szabályok érvényesek.

238.   A próbafutást a kocsiszíni diszpécsertıl kell igényelni írásban.
- Az írásbeli igénynek tartalmaznia kell:

- a próbafutás helyét;
- a próbafutás jellegét;
- a próbafutás tervezett idıtartamát;
-  továbbá  az arra  vonatkozó  nyilatkozatot,  hogy  a  próbaszerelvény  a  forgalom biztonsági  követelményeknek

megfelelı állapotban van.
- A próbafutást igényelheti:

- kocsiszolgálati, illetve karbantartó mővezetı, csoportvezetı;
- instruktor;
- fıinstruktor;
- üzemvezetı.

239.   A  jármőtelepi  próbavágányon  történı  próbafutás  engedélyezését  a  kocsiszíni  diszpécser  a  jármőtelepi  forgalmi
szolgálattevıtıl  köteles  kérni  hangrögzítı  berendezésre  kapcsolt  hírközlı  eszközön  keresztül.  Az engedélykérésnek  a
kocsiszíni diszpécserhez benyújtott kérelem tartalmán felül a próbafutás-vezetı nevét is tartalmaznia kell.

240.   A próbafutás  csak  a  próbafutás-vezetı  jelenlétében  végezhetı.  A  próbafutás  alatt  a  próbafutás-vezetı  köteles  a
próbaszerelvényen tartózkodni.

A próbafutás-vezetı a próbaszerelvény forgalombiztos közlekedéséért felelıs.

Ha a próbafutás fékmérés céljából történik, a mkv.-nek a Fékvizsgálati Jegyzıkönyvet ellen kell jegyezni.

241.   A próbafutás-vezetıt a jármőfenntartási  szakterület  jelöli  ki.  Az erre vonatkozó megbízást a menetlevélen írásban kell
rögzíteni, melyet a megbízott dolgozó köteles aláírni.

Próbafutás-vezetınek a jármőfenntartási szakterület olyan dolgozója jelölhetı ki, aki érvényes jármővezetıi igazolvánnyal
és megfelelı helyismerettel rendelkezik.

242.   Amennyiben a próbafutás jellege megköveteli (mőszaki próba), a próbaszerelvényen mőszaki felelısnek is tartózkodnia
kell. A mőszaki felelıs a próbafutás forgalmi lebonyolítását érintı kérdésekben a próbafutás-vezetı alárendeltje.

243.   A mőszaki felelıs személyét a próbafutást igénylı dolgozó jelöli ki. A kijelölt személy nevét a menetlevélen írásban kell
rögzíteni, melyet a kijelölt dolgozó köteles aláírni.

244.   Amennyiben a mőszaki felelıs a próbafutás során a próbaszerelvény mőszaki állapotában változást észlel, azt köteles
haladéktalanul a próbafutás-vezetıvel közölni.  Amennyiben a változás a forgalombiztonság veszélyeztetésével járhat,  a
próbafutás-vezetı köteles a próbafutás azonnali leállítása iránt intézkedni.

A próbafutás leállítását a jármő mkv.-je is kérheti, közölve a próbafutás-vezetıvel az indokot.

245.   A  próbafutás  alatt  a  próbaszerelvényen  tartózkodó  valamennyi  személy  a  próbafutás-vezetı  alárendeltje,  az  ı
szabályszerő utasításait köteles végrehajtani, engedélye nélkül sem forgalmi, sem mőszaki ténykedést nem végezhet.

Biztonságot veszélyeztetı tevékenységet a próbafutás-vezetı nem engedélyezhet.

246.   A próbafutás  befejezésérıl  a  próbafutás-vezetı  az utolsó  menet  megkezdése  elıtt  köteles  tájékoztatni  a  jármőtelepi
forgalmi szolgálattevıt.

Az utolsó menet befejezése után a próbapálya végszakaszából, a szerelvény álló helyzetében, a próbafutás-vezetı köteles
engedélyt kérni a jármőtelepi forgalmi szolgálattevıtıl a próbapályáról történı kihaladásra.

247.   A jármőtelepi  forgalmi  szolgálattevı  az engedélyt  csak  a  vágányút  beállítása  után  a  tolatási  mozgásokra  vonatkozó
szabályoknak megfelelıen adhatja ki.

248.   A vonali  fıvágányon történı  próbafutás  engedélyezését  a  kocsiszíni  diszpécser  a  KFM-tıl  köteles  kémi  hangrögzítı
berendezésre kapcsolt hírközlı eszközön keresztül. Az engedélykérésnek a kocsiszíni diszpécserhez benyújtott kérelem
tartalmát és a próbafutás- vezetı nevét kell tartalmaznia.

249.   A vonali próbafutás felelıs irányítója a próbafutás-vezetı. Feladata, felelıssége megegyezik a jármőtelepi próbafutásnál
leírtakkal.

250.   Ha a vonali próba futás jellege megköveteli, a próbaszerelvényen mőszaki felelısnek is tartózkodnia kell. Feladata és
felelıssége megegyezik a jármőtelepi próbavágányon történı próbafutásnál leírtakkal.

251.   A vonali próbafutás befejezésérıl a próbafutás-vezetı köteles tájékoztatni a KFM-t az utolsó menet megkezdése után az
elsı állomásközben.
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8.    FEJEZET
A MOTORKOCSIK CSATOLÁSA

Általános rendelkezések

252.   Jármőtelepen a kocsik össze- és szétcsatolása az instruktor, vagy a jármőfenntartási szakterület megbízott dolgozójának
irányításával történik. A csatolás helyességéért az irányító dolgozó felelıs.

253.   Vonalon történı össze- és szétcsatolásért a helyszínen tartózkodó instruktor, a szerelvény rnkv.-je, segélyvonat esetén a
segélyvonat mkv.-je, valamint a mőszaki mentıcsoport vezetıje a felelıs.

254.   Az eltérı villamos csatlással szerelt motorkocsikat egymással villamosan összecsatolni tilos!

Az összecsatolás

255.   A mkv.  a felcsatolandó kocsit  (szerelvényt,  vonatot)  a saját  szerelvényével  (vonatával)  megközelíti  1-2 méterre, s ott
légfékkel megáll.

256.   A kocsik összecsatolása elıtt a csatolás ért  felelıs személy köteles meggyızıdni arról,  hogy az összecsatolandó két
kocsin:

a)    az önmőködı ütközı- és vonókészülék állása, iránya               megfelelı;
b)    megvan a töltı- és fékvezeték tömítıgyőrője és beszerelése megfelelı;
c)    villamos csatlás reteszelései oldott állásban, a villamos érintkezık behúzott helyzetben vannak;
d)    a villamos csatlás szekrényének fedele alsó helyzetben és rögzítve van;
e)    a felcsatolandó kocsi (szerelvény, vonat) rögzítı-, illetve légfékkel be van fékezve;
f)     a zártárcsák szabadon végigforognak (az oldókötél meghúzásával);
g)    a zártárcsa-rugó eredeti helyzetébe visszaforgatja a zártárcsát és a csatlónyelvet;
h)    a mőködtetı kar és a reteszelı kar alaphelyzetben hegyesszöget zár be.

257.   Az elızı pontban leírtak elvégzése után a mkv. az összecsatolásért felelıs személy utasítására 1-1,5 km/h sebességgel
rájár az álló kocsira.

258.   Összecsatolás  után  szemrevételezéssel  (a  mechanikus  csatlás  mőködtetı  karjának  hegyesszöge),  majd  a  csatoló
szerelvény  hátramozdításával  ellenırizni  kell  a  mechanikus  csatolás  megbízhatóságát,  majd  a  felcsatolt  kocsiban
(szerelvényen, vonaton) fel kell oldani a féket.

Különálló (nem szerelvénybe sorolt) motorkocsikkal történı csatolások után ellenırizni kell a korábban elvégzett csatolások
megfelelı voltát, szemrevételezéssel és szakítópróbával. A szakítópróbát ilyen esetben úgy kell elvégezni, hogy a vontató
jármő felıl tekintve az utolsó kocsit kell befékezni és abefékezés után kell a vontató jármővel az összekapcsolt kocsikat
meghúzni.

259.   A mechanikus csatolás ellenırzése után, szerelvény összeállításkor:
a)    ki kell nyitni a végelzáró csapokat az összecsatolt két kocsi szomszédos kocsi végén;
b)    az összecsatolt két kocsi vezetıfülkéjét üzemen kívül kell helyezni;
c)    az összecsatolt két kocsi autostop-szelepének kengyelét jármőtípustól függıen rögzíteni kell;
d)    le kell nyomni az egyik kocsi automatikus ütközı- és vonókészülékén a villamos csatlás csatlórúdját és alsó állásban,

rögzíteni kell (EV típusnál);
e)    az EV típusú motorkocsik kivételével pneumatikusan történik a villamos csatolás. Ehhez a töltıvezetékben legalább 4

bar  levegınyomás  szükséges.  A pneumatikus  csatolás  létrehozása  után  mindkét  kocsin  ellenırizni  kell  a  dugattyú
táplálóvezetékén lévı csap nyitott állását, s jármőtípustól függıen az irányváltó karral a dugattyú mőködtetı csapokat
megfelelı állásba kell fordítani.

260.   Összecsatolás  után  a  mkv.  köteles  feltölteni  a  légrendszert  üzemi  nyomásértékre  és  fékpróbát  végezni  úgy,  hogy
befékezés után, majd fékoldás után az összecsatolt két kocsiban a fékhenger-nyomásmérın ellenırzi a befékezést, illetve a
fékoldást.

A szétcsatolás

261.    A kocsik szétcsatolásakor (sorrendben) a következıket kell végrehajtani:
a)    be kell fékezni rögzítı-, vagy légfékkel a helyben maradó kocsikat;
b)    valamennyi kocsit üzemen kívül kell helyezni;
c)    jármőtípusnak megfelelıen szét kell bontani a villamos csatlást;
d)    szét kell bontani a pneumatikus csatlást (el kell zárni a szomszédos kocsivégeken a végelzáró csapokat);
e)    a lecsatolandó kocsik fékjeit fel kell oldani (a vezérlésre szolgáló vezetıfülkét üzembe kell helyezni);
f)     szét kell bontani a mechanikus csatlást (az egyik kocsin a rugós foglalatból ki kell venni az oldókötél fogantyúját és meg

kell húzni);
g)    a csatolásért felelıs személy szóbeli utasítására a vezérelt kocsit 1-1,5 méterre hátra kell mozdítani és meg kell állítani;
h)    az oldókötél fogantyúját vissza kell helyezni a rugós foglalatba;
i)      a szétcsatolt két kocsin a villamos csatlás fedelét zárt helyzetben rögzíteni kell.

Ha a szétcsatolt két kocsi közül egyik, vagy mindkét kocsi egy-egy szerelvény vezérkocsija lesz, a fentieken kívül még a
következıket kell végrehajtani az adott kocsin:

a)    munkaállásba (függıleges helyzetbe) kell állítani az autostop-szelep kengyelét;
b)    be kell kapcsolni az UAVA-t.
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262.   Szerelvény  vonalon  való  szétcsatolásakor  a  lecsatolt  és  vonali  tárolásra  otthagyott  valamennyi  kocsit  egymással
mechanikusan össze kell csatolni és minden kocsit rögzítıfékkel be kell fékezni.

Jármőtelepi tárolóhelyen a szétcsatolás után a lecsatolt egyedül álló kocsit, illetve a lecsatolt szerelvénynek a kapu felıli
elsı kocsiját kell rögzítıfékkel befékezni.

Fékezhetetlen motorkocsi csatolása

263.   Fékezhetetlen kocsit csak jármőtelepen szabad csatolni. Vonalon, vonaIi tárolóhelyen és összekötı vágányon
fékezhetetlen kocsit lecsatolni tilos!

Fékezhetetlen  kocsit  felcsatolni  csak  egyet  szabad,  összecsatolásnál  a  fékezhetetlen  kocsit  kell  az  üzemképes  és
befékezett felcsatoló kocsira rámozgatni. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben szakításpróba nem végezhetı, a mechanikus
csatlás helyességét fokozottan ellenırizni kell.

264.   Szétcsatolásnál a fékezhetetlen lecsatolandó kocsit alátétfával kell rögzíteni mindkét irány felıl és a szétcsatolás csak
ezután végezhetı el.
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9.    FEJEZET
UTASTÁJÉKOZTATÁS

265.   A mksv. az ajtók mőködtetése, valamint az állomásokra vonatkozó utastájékoztatás során az alábbi szövegek közül köteles
használni  a  helyzetnek  megfelelıt  (ha  nem üzemképes  a  beszédszintetizátor,  illetve  az audiovizuális  utastájékoztató
berendezés):

a)    Ajtózárás elıtt:
„Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak!”
„Tessék vigyázni, az ajtók záródnak!”
„Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak!”
„Kérem vigyázzanak, az ajtók csukódnak!”
„Tessék vigyázni, az ajtók csukódnak!”
„Kérem vigyázzanak, záródnak az ajtók!”

b)    Állomásból való kihaladás után:
„A(z) … következik.”
Ha a végállomás következik, az állomás nevéhez hozzá kell tenni a „végállomás” szót.
Abban az esetben, ha a következı állomáson a vonat másik oldalán lévı ajtókat kell kinyitni, akkor a mksv. errıl köteles
tájékoztatni az utasokat a következı állomásra vonatkozó tájékoztató szöveg bemondása, valamint az állomás neve után:
„Az ajtók a jobb (bal) oldalon nyílnak.”

c)    Állomásba való behaladáskor:
Csak az állomás nevét kell bemondani érthetıen. Végállomás esetén az állomás neve után a „végállomás” szót is be kell
mondani.

d)    Fordító állomásba való behaladáskor:
Az állomás nevének és a „végállomás” szónak a bemondás a után:
„Kérem, hogy megállás után a vonatot szíveskedjenek elhagyni és erre utastársaikat is figyelmeztessék!”

e)    Fordító vágányra érkezéskor ajtónyitás elıtt:
„A vonat üzemi területen áll  meg. Kérjük, maradjon a kocsiban!  A vonat rövidesen visszaérkezik az állomásra, ahol
kiszállhat.”

f)     Forgalomból való kiállás esetén, ha az nem kihúzó vágányról történik:
Az állomás nevének és a „végállomás” szónak a bemondása után:
„Kérem, hogy megállás után a vonatot szíveskedjenek elhagyni! A vonat kiáll a forgalomból.”
„Kérem, hogy megállás után a vonatot szíveskedjenek elhagyni! A vonat a kocsiszínbe megy.”

266.   Szükség  esetén,  rendkívüli  esemény  bekövetkeztekor  a  mksv.  a  felsoroltaktól  eltérı  utastájékoztató  szöveget  is
használhat, de ügyelnie kell arra, hogy megfogalmazása udvarias, érthetı, egyértelmő, s lehetıleg rövid legyen.

267.   Minden olyan esetben, ha a vonat 1 percet meghaladóan várakozni kényszerül, utastájékoztatást kell adni, az utasok
megnyugtatása érdekében.
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10.    FEJEZET
MUNKAVÉDELEM

Általános szabályok

268.   A  metró  motorkocsijai  közlekedésének  és  hibaelhárításának  körülményei  a  vonatszemélyzettıl  állandó  figyelmet
követelnek  meg,  mivel  a  legkisebb  figyelmetlenség  is  balesetet  okozhat.  Ezért  a  motorkocsik  üzemelésekor  és
hibaelhárításkor  a mkv. és mksv. köteles betartani  a  jelen fejezet munkavédelmi szabályait,  valamint a Munkavédelmi

Szabályzat elıírásait.

A munkavédelmi szabályok betartásáért a mkv. és mksv. személyesen felelısek.

269.   Minden üzemeltetéssel, hibaelhárítással kapcsolatos tevékenység megkezdése elıtt a vonatszemélyzetnek figyelembe kell
vennie  a  motorkocsik  berendezésein,  készülékein,  vagy  egyéb  helyeken  feltüntetett  balesetveszélyre  utaló  feliratokat,
figyelmeztetéseket. Az ilyen feliratok által elıírt követelményeket feltétlenül be kell tartani.

270.   A mkv.-nek  és  a  mksv.-nek  ismernie  kell  az áramütés  következtében  megsérült  személyek  elsısegélynyújtásának
szabályait.

271.   A metró minden motorkocsiból álló szerelvényét a Szabályzatban elıírt munkavédelmi eszközökkel kell ellátni.

272.   A feszültség alatt lévı villamos berendezések mőködéspróbája, ellenırzése és javítása folyamán kizárólag egy irányváltó
kart szabad használni, amelynek a munka végzéséért felelıs személynél kell lennie.

273.   Feszültség alatt lévı szerelvényen a vezérlési biztosító cseréjét speciális (szigetelt pofájú) fogóval kell végrehajtani.

Tilalmak

274.   Szigorúan tilos:
a)    a motorkocsik,  vagy a tárolóhely villamos berendezéseihez,  alkatrészeihez, kábeleihez,  vezetékeihez nyúlni,  azokat

átvizsgálni,  ha  feszültség  alatt  vannak,  függetlenül  a  feszültség  nagyságától,  kivéve  a  vezéráramkörő  biztosítók
ellenırzését és cseréjét;

b)    a  motorkocsik  homlokajtóin  keresztül  kiszállni  (kivéve  az  utasításokban,  szabályzatokban  elıírt  eseteket),  a
motorkocsiról leugrani;

c)    a szerelıaknát átugrani, vagy a szerelıaknába beugrani;
d)    a vezérkontroller védıburkolatát eltávolítani;
e)    a motorkocsik csatolásának pillanatában az önmőködı ütközı- és vonókészülékek csatlásfejét igazítani, vagy irányítani;
f)     a motorkocsik csatolásának pillanatában a motorkocsik között tartózkodni;
g)    a féktuskók és a futófelületek közötti hézagot kézi tapintással ellenırizni;
h)    a tárolóhely nyitott kapuja elıtt körültekintés nélkül a vágányon átmenni;
i)      a  közeledı  vonat  (szerelvény,  motorkocsi)  elıtt  a  vágányon  átmenni,  a  vágányon  maradni,  a  vizsgálóaknában

tartózkodni;
j)      az állomás peronján, a szolgálati járdán futni, a vágánynak hátat fordítani, a biztonsági sávon tartózkodni (ha a peron

mellett nem áll vonat);
k)    harmadik-sínre, illetve annak burkolatára lépni;
l)      mozgó motorkocsiból kihajolni, kivéve az alábbi eseteket:

- tárolóhelyi mozgás;
- jármőtelepi tolatás.

(A kihajolás veszélytelenségérıl a dolgozó köteles elızıleg meggyızıdni!  A kihajolást kellı körültekintéssel, fokozott
figyelemmel és csak a testi épséget nem veszélyeztetı módon és mértékig szabad végezni);

m)  a homlokajtókon keresztül egyik motorkocsiból a másikba átmenni mozgó szerelvényen.

Jármőtelepi tárolóhely

275.   Ha valamely vágány mellett az áramvezetı-sín feszültség alatt van, azt a vizsgálóaknában és a vágány mellett felszerelt
jelzılámpák folyamatos vörös fénye jelzi.

Ha valamely vágány áramvezetı-sínje feszültség mentes állapotban van, a vizsgálóaknában és a vágány mellett felszerelt
vörös jelzılámpák nem világítanak.

276.   Tilos az áramvezetı-sínt feszültség alá helyezni, ha annak jelzıberendezése meghibásodott. Ha a meghibásodást a mkv.,
vagy mksv. észleli, köteles ezt a kocsiszíni diszpécsernek jelenteni.

277.   A vizsgálóaknán lévı szerelvény (motorkocsi) feszültség alá helyezése elıtt, a feszültség bekapcsolását kérı dolgozónak
meg kell gyızıdnie arról, hogy a szerelvény feszültség alá helyezhetı, a szerelvényen mindennemő munkálatot befejeztek
és azon, alatta, vagy közvetlen mellette senki sem tartózkodik.

278.   Ha  a  feszültség  mentesítés  áramütés  veszélye,  vagy  tőzeset  miatt  történt,  ezt  azonnal  jelenteni  kell  a  kocsiszíni
diszpécsernek.

279.   A jármőtelepen tárolt valamennyi szerelvénybe sorolt, illetve önálló motorkocsin az akkumulátor telepek kapcsolóit ki kell
kapcsolni.

280.   Olyan  szerelvény  (vagy  motorkocsi),  melynek  áramszedıjére  a  lengıkábel  fel  van  dugaszolva,  legfeljebb  5  km/h
sebességgel mozoghat, kikapcsolt kompresszorral.
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A lengıkábel eltávolítása elıtt a szerelvénnyel (motorkocsival) meg kell állni.

281.   A kocsimosó berendezésen történı mosás elıtt az elsı kocsi vezetıfülkéjében a mksv. felıli oldalajtót be kell zárni, a mkv.
felıli ablakot be kell csukni és zárt állapotban rögzíteni kell. A visszapillantó tükröket a homlokfal elé be kell hajtani. Az
utastéri szellızı ablakokat be kell húzni, s valamennyi ajtót be kell csukni.

Vonal

282.   A vonat közlekedésekor valamennyi szárnyasajtót zárva kell tartani.

283.   A vonat közlekedésekor a vezetıfülkék jobb oldali ablakát állandóan rögzített, zárt állásban kell tartani, kivételt képez az a
vezetıfülke, ahol a vonatszemélyzet tartózkodik.

284.   A vonat közlekedésekor a mkv., vagy mksv. a vezetıfülkébıl a vonat megállása után hajolhat ki. A visszapillantó tükröket
vonalon csak a vonat álló helyzetében szabad beállítani, illetve tisztítani. A mksv.-i visszapillantó tükör beállítását, illetve
tisztítását csak a peronon, vagy a szolgálati járdán szabad végezni.

285.   Közlekedı vonaton a lezárt és elhagyott vezetıfülkében az alábbi személyek tartózkodhatnak:
- az instruktor;
- a jármőfenntartási szakterület megbízott dolgozója (hibaelhárítás céljából);
- valamint az instruktor engedélyével rendelkezı személyek
a vonatszemélyzet elızetes értesítése után.

286.   Vonalon tárolt motorkocsiknak mechanikusan összecsatolt és rögzítıfékkel rögzített állapotban kell lenniük. Valamennyi
motorkocsin ki kell kapcsolni az akkumulátor telepek kapcsolóit.

287.   A feszültség alatti pályára lemenni csak az F.2. Forgalmi Utasítás elıírásai szerint szabad. A feszültség alatti pályán való
munkavégzésre elıírt érvényes munkavédelmi szabályokat be kell tartani.

288.   Vágányokon, váltókon járni csak fokozott figyelemmel szabad.
A csúcs sín és a tısín közé lépni tilos!

Tolatás

289.   Ha  a  tolatási  mozgások  alkalmával  adott  hangjelzéseket  külsı  zaj  zavarja,  a  tolatási  mozgásokat  fokozott
elıvigyázatossággal kell végezni.

290.   A tolatási mozgások során alkalmazandó kézijelzések adását kellı körültekintéssel, fokozott figyelemmel és csak a testi
épséget nem veszélyeztetı módon szabad végezni.

291.   A tolatási mozgásoknál a vezetıfülke oldalablakát nyitott helyzetben kell tartani az esetleges élıszóval adott (pl. veszély
miatti) utasítások jó hallhatósága érdekében.

Ez alól kivétel:
- kocsimosás;
- a vonat forgalomba állásakor a létesítménybıl történı teljes kihaladás után;
- a vonat forgalomból való kiállásakor a létesítménybe történı behaladás elıtt.

Próbafutás

292.   Jármőtelepi próbavágányokon a próbafutás alatt a két vezérkocsi homlokajtaját be kell zárni.

A többi  szárnyasajtót  csak  be  kell  csukni.  Az üzemen  kívüli  vezetıfülkékben,  a  próbafutásban  résztvevı  személyek
tartózkodhatnak.

Csatolás

293.   A motorkocsik villamos csatlásának szétcsatolás a, vagy összecsatolása elıtt a vezérelt kocsin kívüli kocsikat üzemen
kívül kell helyezni.

294.   A szerelvény villamos csatlását csak a harmadik-sín feszültség mentesítése után szabad szétcsatolni, ha a szétcsatolást a
pályán állva kell végezni.

Feszültség mentesség

295.   Vonalon közlekedı, vagy harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen tárolt vonat, illetve szerelvény akkor feszültség mentes, ha
az áramellátási szakterület illetékes dolgozója a KFM-n, illetve a kocsiszíni diszpécseren keresztül feszültség mentesnek
nyilvánította az érintett tápkörzetet.

Dolgozók szállítása

296.   Jármőtelepre, tárolóhelyre, vizsgáló helyre, fordító-,  vagy összekötı vágányra továbbá minden olyan egyéb vágányra,
területre, amely utasok által üzemszerően nem használható, a metró dolgozói szállíthatók vonattal (szerelvénnyel).

A munkavégzés céljából történı szállítást a KFM-nek be kell jelenteni.

A szállított dolgozóknak a menetirány szerinti elsı kocsiban kell tartózkodniuk (indokolt esettıl eltekintve).

297.   A dolgozók jármőtelepre történı be-, illetve kiszállítását a vonat mkv.-je a telepbelépési, illetve ellenırzési és intézkedési
igazolvány alapján engedélyezheti.
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298.   A szállított dolgozók a mksv.-i oldalajtón, ha ez nem lehetséges, akkor pneumatikus oldalajtókon keresztül hagyhat ják el a
vonatot (szerelvényt), annak megállása után.

299.   Az elsı kocsi pneumatikus oldalajtajait DVR-rel, ennek meghibásodása esetén légtelenítı kar segítségével kell kinyitni. Az
ajtók bezárását az ajtókat kinyitó dolgozó köteles elvégezni a kiszállás után.

300.   A dolgozók biztonságos szállításáért a vonat mkv.-je a felelıs.
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1. sz. melléklet

Az alkalmazható sebességek

Legfeljebb 50 km/h sebesség alkalmazható:
- próbapályán végzett próbafutás negyedik menetében

Legfeljebb 40 km/h sebesség alkalmazható:
- biztonsági járatnál
- állomáson való áthaladáskor
- vonatfordításkor
- önmőködı hívójelzéskor
- ha a pneumatikus fékrendszer egyharmada meghibásodott
- ha a segélyvonat húzza a hibás vonatot
- állomástávolságú közlekedéskor
- helytelen irányú közlekedéskor, szabad állomásközben
- próbapályán végzett próbafutás harmadik menetében
- lezárt váltón való áthaladáskor

Legfeljebb 35 km/h sebesség alkalmazható:
- ha utasforgalomban lévı vonat a próbapályán közlekedik

Legfeljebb 25 km/h sebesség alkalmazható:
- állomási csonkavágányra való behaladáskor (ha energiaemésztı ütközıbak van)
- összekötı vágányon
- ha a pneumatikus fékrendszer fele meghibásodott
- ha a segélyvonat tolja a hibás vonatot
- tolatáskor
- próbapályán végzett próbafutás második menetében

Legfeljebb 15 km/h sebesség alkalmazható:
- állomási csonkavágányra való behaladáskor (ha energiaemésztı ütközıbak nincs)
- kézi hívójelzéskor
- foglalt vágányra járáskor
- ha a pneumatikus fékrendszer legalább egyharmada meghibásodott és a vezetés nem az elsı vezetıfülkébıl történik
- ha a vízszint a síntalpat eléri
- kikapcsolt UAVA-val
- ha a feszültség alatti pályán munkát végeznek
- villamos vezérléső váltó kézi állításakor
- helytelen irányú közlekedéskor, foglalt állomásközben
- jármőtelepi vágányokon
- próbapályán végzett próbafutás elsı menetében le nem zárt váltón való áthaladáskor
- menet közben jelentkezı nyitott ajtó esetén (ha az nem zárható le), az elsı állomásig

Legfeljebb 10 km/h sebesség alkalmazható:
- kerékpár beékelıdéssel a legközelebbi félreállító helyig
- tolatás közben, ha a tolatási mozgás tolatásvezetı jelzéseire történik
- tolatás közben, ha a vezetés nem az elsı vezetıfülkébıl történik
- lengıkábellel ellátott hátsó tárolóhelyre történı behaladáskor, a kapu és az útátjáró elhagyása után
- létesítménybıl való kihaladáskor, a forgalmi szolgálattevı engedélye után

Legfeljebb 5 km/h sebesség alkalmazható:
- hibás pályaszakaszon
- hibás váltó korlátozott használhatósága esetén
- felvágott váltóról történı lehaladáskor
- létesítménybe való behaladáskor és kihaladáskor
- ha a kocsi áramszedıjére lengıkábel van feldugaszolva
- tolatás közben a vágánylírán kedvezıtlen idıjárási viszonyok esetén
- lefúvatóaknára való ráhaladáskor
- kocsimosó berendezésen, nem kocsimosás céljából történı áthaladáskor
- harmadik-sínnel ellátott jármőtelepi hátsó tárolóhelyre történı behaladáskor

Legfeljebb 3 km/h sebesség alkalmazható:
- kézifékkel fékezhetetlen motorkocsik mozgatásakor
- fordítókorongra, tolópadra, kocsiemelı berendezéssel felszerelt vágányra való ráhaladáskor
- álló jármővek 10 méternél kisebb távolságra való megközelítésekor

Legfeljebb 1 - 1,5 km/h sebesség alkalmazható:
- egyéb mőszaki berendezésre való ráhaladáskor és lehaladáskor
- mőszaki vizsgálat céljából végzett mozgáspróba esetén
- jármővek össze- és szétkapcsolásakor
- kocsimosó berendezésen, kocsimosás esetén történı áthaladáskor
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1. sz. Függelék

Automatikus Vonatvezetı Rendszer
Az Automatikus Vonatvezetı Rendszerben (AVR) a vonat vezetése a vonalon telepített berendezések és a vonatokon elhelyezett
fedélzeti berendezések segítségével történik.

AVR  berendezéssel  felszerelt  vonalon  a  vonat  vezetését  a  motorkocsivezetı  egyedül  végzi  a  vonaton  alkalmazható
üzemmódoknak megfelelıen. A motorkocsi-segédvezetı feladatait részben az AVR berendezés, részben a (AVR berendezés
által lecsökkent feladatokkal ellátott) motorkocsivezetı végzi.

Az AVR-ben a vonaton alkalmazható üzemmódok:
- Automatikus vonatvezetés (PA);
- Ellenırzött kézi vezetés (CMC);
- Szabad kézi vezetés (CML).

Az üzemmódok kiválasztását a motorkocsivezetı végzi a vezérkocsikban felszerelt négyállású üzemmódválasztó kapcsolóval.

Az ellenırzött üzemmódok kiválasztása (átkapcsolás) a programszınyeggel ellátott állomási vágányok „Megállás helye!” jelzıinél
történhet  2  méteres  pontossággal.  Az  átkapcsolást  követıen  az  „Alaphelyzet”  (Reset)  nyomógombot  2  másodpercig
folyamatosan nyomni kell.

Ha bármilyen ok miatt ellenırzött üzemben a vonat vészfékkel megállt, és van pályajel a légféket leoldani csak az „Alaphelyzet”
nyomógomb kezelése után lehet.

A két ellenırzött üzemmód közötti átkapcsolást a kapcsoló „N” állásán keresztül kell végrehajtani, 2 másodperces kitartással.

Ellenırzött  üzembıl  szabad  kézi  vezetésre  történı  átkapcsolást  közvetlenül  az indulás  elıtt  kell  végrehajtani,  de  a  vonat
fékezettségérıl gondoskodni kell.

A szabad kézi vezetésre történı átkapcsolás engedéllyel a vonat álló helyzetében történhet a vonal bármely pontján.

Automatikus vonatvezetés (PA)

Ez az üzemmód az AVR legmagasabbrendő szolgáltatása, a vonatforgalom lebonyolítása alapvetıen ebben az üzemmódban
történik.

Ebben az üzemmódban, állomásokon, ha az „Ajtónyitás engedélyezve” jelzılámpa világít csak a peron felıli ajtók nyithatók, az
indítás az ajtózáráshoz reteszelt.

A motorkocsivezetınek a „Start”  nyomógomb megnyomásával és az állomásból történı kihaladás közbeni folyamatos nyomva
tartásával (az „Indítás vége” jelzılámpa kigyulladásáig) kell a vonatot indítania.

Az AVR a vonat haladása közben biztosítja az engedélyezett sebességre gyorsulást és annak betartását, a „Megállj!” állású jelzı
elıtti, illetve az állomási „Megállás helye!” jelzınél történı megállást. A mkv.-nek a berendezés helyes mőködését figyelnie kell.

Ellenırzött kézi vezetés (CMC)

Ebben az üzemmódban állomásokon, ha az „Ajtónyitás engedélyezve”  jelzılámpa világít csak a peron felıli ajtók nyithatók, az
indítás szintén az ajtózáráshoz reteszelt.

A mkv.-nek a vonatot a vezérkontroller kezelésével hagyományos módon kell  indítani  és vezetni,  a programszınyeg szerint
engedélyezett sebesség betartásával.

A fedélzeti berendezés az engedélyezett és tényleges sebességet folyamatosan összehasonlítja. Az engedélyezett sebesség
megközelítésekor, illetve elérésekor „Sebességhatár” (egyre sőrősödı, majd folyamatossá váló) hangjelzéssel figyelmezteti a
mkv.-t a beavatkozásra.

A beavatkozás elmaradása (folyamatos hangjelzés) esetén az AVR a vonatot vészfékkel megállítja.

Szabad kézi vezetés (CML)

Ebben az üzemmódban a programszınyeg jelfeladási  funkciója  hatástalan,  az ajtónyitás  ellenırizetlen,  a  vonat  sebessége
technikailag 45 km/h-ra van korlátozva. A motorkocsivezetı tevékenységét éberségi berendezés ellenırzi.

Az  éberségi  berendezést  25  másodpercenként  kezelni  kell.  Az  éberségi  berendezés  kezelését  nyomógombbal,  illetve  a
vezérkontroller pozícióváltásával kell végezni (a kezelést 81-es típuson lábpedállal is végre lehet hajtani).

Szabad kézi vezetés (CML) esetén alkalmazható maximális sebesség 40 km/h.

Az éberségi berendezés 25 másodperc elteltével fényjelzéssel, majd újabb 2,5 másodperc elteltével fény és hangjelzéssel kéri a
mkv.-t a cselekvésre. A kezelés elmulasztása esetén újabb 2,5 másodperc elteltével vészfékez.

Ha a vonatot az éberségi berendezés (a kezelés elmulasztása, vagy a 45 km/h sebesség meghaladása miatt) vészfékezéssel
megállította, a vonatszemélyzet ezt a központi forgalmi menetirányítónak köteles jelenteni.

A légféket leoldani csak a „Vészféktörlés” nyomógomb kezelése után lehet.

Szabad kézi vezetést (CML) csak addig szabad alkalmazni, amíg automatikus vonatvezetés (PA), vagy ellenırzött kézi vezetés
(CMC) alkalmazására nem nyílik lehetıség.

A mkv.-nek mind távvezérelt, mind mechanikus úton lehetısége van az AVR hatástalanítására (elzárt EPK).

Az AVR-t hatástalanítani távvezérelt úton az üzemmódválasztó kapcsoló CML állásában, a vezérkontroller „Fék–2” pozícióján, a
vonat  álló  helyzetében  a  „Távelzáró”  nyomógomb  2  másodpercig  tartó  mőködtetésével  szabad  (mőszakilag  bármilyen
üzemmódban lehetséges).
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Ez az éberségi berendezés és a sebességellenırzı funkció kikapcsolását is jelenti, ezért a vonat csak a legközelebbi
félreállító helyre továbbítható.
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1.    FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat tartalma, hatálya

A Szabályzat tartalma

     1.   (A V.1. 1. ponthoz)

A V.1. Szolgálati Szabályzat 1. sz. Függeléke (továbbiakban Függelék) azokat az eltérı szabályokat tartalmazza, amelyeket
az Automatikus Vonatvezetı Rendszer (továbbiakban: AVR) alkalmazása esetén be kell tartani.

A V.1.  Szolgálati  Szabályzat  elıírásait  AVR  üzemben  is  be  kell  tartani  a  Függelékben  szabályozott  eltérésekkel.  A
szolgálatellátás  során a mksv.  számára elıírt  teendık értelemszerő elvégzése is  a  mkv.  (szükség  esetén  a  beosztott
második személy) feladata.

A mksv. teendıinek másik részét üzemmódoktól függıen az AVR végzi.

A Szabályzat hatálya és jóváhagyása

     2.   (A V.1. 4. ponthoz)

Jelen Függelék érvényes az Észak-Déli metróvonalon.

A Függeléknek a jármővek kezelésére vonatkozó elıírásait az AVR berendezéssel felszerelt vonatokon mindenhol be kell
tartani.

A Szabályzat ismerete

     3.   (A V.1. 7. ponthoz)

A Függelékkel minden olyan dolgozót el kell látni, akinek munkaköre a Függelék teljes ismeretét megköveteli.
Azoknak,  akinek a munkájához csak a Függelék részleges ismerete szükséges,  az elsajátítandó  részeket  a  szolgálati
fınökük jelöli ki.

     4.   (A V.1. 8. ponthoz)

Az elızı pontban meghatározott dolgozóknak a Függelékbıl és módosításaiból vizsgázni kell.

Kiegészítı segédletek

     5.   (A V.1. 9. ponthoz)

A Függeléket kiegészíti az AVR rendszerrel felszerelt motorkocsi hibakeresése oktatási jegyzet.

A vonatszemélyzet általános feladatai

A szolgálati beosztás

     6.   (A V.1. 18. pontjához)

AVR berendezéssel felszerelt vonatra mkv-nek kizárólag AVR vizsgával rendelkezı dolgozó osztható be.

A vonat vezetése, a vezetés átadása

     7.   (A V.1. 27. pontjához)

A beosztott mkv. jogosult a vonatot egyszemélyben vezetni, amennyiben a jelen Függelékben szabályozott módon az AVR
berendezés által a mőszaki támogatottság biztosított.

AVR  üzemben  történı  közlekedés  során  tilos  egyedül  vezetni  a  vonatot,  ha  az  egyszemélyes  közlekedtetés
feltételei nem biztosítottak. (F.2. Forgalmi Utasítás 1. sz. Függelék 46. pont)

Egyszemélyes üzemmódban a vezetıfülkét elhagyni a KFM engedélyével szabad.

A mkv. – a jelen Függelékben felsorolt esetek kivételével – fülke elhagyása elıtt köteles:
- a vonatot teljes üzemi fékkel befékezni és a fékezıszelep csapjait elzárni;
- az üzemmódválasztó kapcsolót „N” állásba kapcsolni;
- az irányváltó kart magához venni;
- az üzemen kívül helyezést a KFM-nek bejelenteni;
- a vezetıfülkét bezárni.

A vezetıfülke üzemen kívüli, illetve üzembe helyezett állapota

     8.   (A V.1. 31. ponthoz)

A két vezérkocsin:
- a biztonsági vészfékszelep (EPK) táplálócsapja nyitott állásban van;
- az üzemmódválasztó kapcsoló „N” állásban van;
- a vezérlési fıkapcsoló a két vezérkocsin bekapcsolt állásban van;
- a segédvezetıi ajtózáró kapcsoló bekapcsolt állásban van (minden típuson).
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     9.   (A V.1. 32. ponthoz)
- a biztonsági vészfékszelep (EPK) táplálócsapja nyitott állásban van;
- az üzemmódválasztó kapcsoló „N”-tıl eltérı állásban van;
- PA-ban az irányváltó karja „0” állásban van.
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2.    FEJEZET
A SZERELVÉNY ÁTVÉTELE ÉS LEADÁSA, BIZTONSÁGI ELLENÖRZÉSE, TÁROLÓHELYI KI- ÉS BEHALADÁS

Általános rendelkezések

 10.   (A V.1. 41. ponthoz)

A Jármőkísérı Lapon szereplı aláírás a jármőfenntartási szakterület részérıl a szerelvény egyszemélyes üzemmódra való
alkalmasságát igazolja.

A szerelvény átvétele lengıkábellel ellátott tárolóhelyen

 11.   (A V.1. 43. ponthoz)

Az AVR-rel ellátott szerelvény átvételét két fı mkv alkalmazásával kell végrehajtani.

A V.1. Szolgálati Szabályzatban elıírtak közül az mkv teendıit az mkv, az mksv. teendıit a kijelölt  mkv. (továbbiakban
mksv.) köteles elvégezni.

 12.   (A V.1. 47. ponthoz)

AVR-rel ellátott szerelvény átvételekor a mksv. köteles ellenırizni mindkét vezérkocsi vezetıfülkéjében:
- a sebességmérı mőszer „0” állását (bekapcsolt akkumulátor mellett);
- az adatgyőjtı berendezés üzemképességét (az akkumulátor bekapcsolásakor a jelzılámpa kigyullad, majd elalszik).

 13.   (A V.1. 52/a. ponthoz)

AVR-rel ellátott szerelvény átvételekor a mkv. CML-be kapcsol és az akaratlan elindulásgátló ellenırzése elıtt ellenırzi az
EPK fék mőködését a következık szerint:

- légfékkel befékez teljes üzemi fékezéssel;
- az üzemmódválasztó kapcsolót PA állásba kapcsolja;
- megkísérli a fékezıszelep utazó (II.) állásában a fékezıszelepet leoldani;
- ellenırzi a nyomásmérı mőszer alapján, hogy nem old-e le az EPK–fék.

Az ellenırzést CMC állásban megismétli.

A fenti ellenırzések során a vezetıpulton világítani kell az „Ellenırzött üzem” és a „Nincs pályajel” jelzılámpáknak.

Az ellenırzés befejezése után CML üzemmódot kell kapcsolni és a mkv. lepróbálja az éberségi berendezés fényjelzését (ha
az éberségi berendezés mőködik max. 25 másodperc eltelte után megjelenik a fényjelzés)

A jelzést a vezérkontroller „Fék–1” pozícióra kapcsolással nyugtázni kell.

 14.   (A V.1. 52/i. ponthoz)

AVR-rel  ellátott  szerelvény  átvételekor  az  elektromos  mőködéspróba  során  a  mksv.  a  2.  EP-szelep  mőködésének
ellenırzését a „Hibajelzı” nyomógomb folyamatos nyomvatartása mellett a vezérkontroller „Fék–2-re” kapcsolásával végzi
(A vezérkontroller „0”-ba kapcsolása után az „RP”-t vissza kell állítani).

 15.   (A V.1. 52/l. ponthoz)

A mkv. a szerelvény végéhez érve a „Próba befejezve” jelzés után ellenırzi az EPK-csap elzáródását, és azt „EPK rendben”
szöveggel nyugtázza. A légfék leoldása után a mksv. „EPK rendben” közleményt hallva az EPK csapot kinyitja.

 16.   (A V.1. 52/m. ponthoz)

A mksv az RP mőködtetése után a vezérkontroller karját Fék–2-re kapcsolva mőködteti az EPK távelzáró nyomógombot.
Ellenırzi az EPK csap zárását, a vezérkontroller karját „0”-ba és az üzemmódválasztó kapcsolót „N” állásba kapcsolja, majd
leoldja a légféket.

A légfék  leoldása  után  CML  üzemmódot  kapcsol  és  „EPK  rendben”  szöveggel  tájékoztatja  a  mkv.-t  az EPK helyes
mőködésérıl és a csap nyithatóságáról. Ezután kinyitja az EPK-csapot.

 17.   (A V.1. 52/n. ponthoz)

A mksv a vezetıfülke üzemen kívül helyezésekor az üzemmódválasztó kapcsoló „N” állásba kapcsolásakor meggyızıdik az
EPK vészfék mőködésérıl.

A szerelvény biztonsági ellenırzése

 18.   (A V.1. 61. ponthoz)

AVR-rel ellátott szerelvényen a mkv. a légfék leoldása elıtt az üzemmódválasztó kapcsolót CML-be kapcsolja.

 19.   (A V.1. 64. – 66. ponthoz)

AVR-rel ellátott szerelvényen a légfékpróbát a feszültség alá helyezés elıtt kell megtartani.

A mkv. befékez teljes üzemi fékezéssel és feloldja a rögzítıféket. a fékezıszelep karját zárt (III.) állásban hagyja.

Körbejárja a vonatot, ellenırzi a befékezettséget, és a fıszakaszolók bekapcsolt állását, majd megkéri a feszültséget.

Felszáll a vonatra, üzemen kívül helyezi a vezetıfülkét és bezárja a szerelvény szárnyasajtóit.
A haladási iránynak megfelelı vezetıfülkét üzembe helyezi. A fékoldásról a fékvisszajelentı lámpa, a nyomásmérı mőszer,
valamint a gördüléspróba alapján gyızıdik meg.
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A szerelvény leadása lengıkábellel ellátott tárolóhelyen

 20.   (A V.1. 70. ponthoz)

A szerelvény leadása során a mkv. az akkumulátorok kikapcsolása után ellenırzi a kilométeróra sötét voltát.

A szerelvény átvétele harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen

 21.   (A V.1. 77. ponthoz)

Az EPK fék és az éberségi berendezés mőködését a lengıkábellel ellátott tárolóhelyen történı szerelvényátvétel elıírásai
szerint kell ellenırizni.

A 2. EP-szelep mőködését a az „Hibajelzés” nyomógomb segítségével kell ellenırizni.

 22.   (A V.1. 79. ponthoz)

A szerelvény átvételét áramszedısínnel ellátott  tárolóhelyen – egyszemélyes üzemmódban – a beosztott  mkv. egyedül
végzi, ezért a vésztelefon mőködıképességérıl az utastérben gyızıdik meg.

A szerelvény átvétele a vonatszemélyzet váltásakor

 23.   (A V.1. 92. ponthoz)

A szolgálatot átadó mkv. köteles tájékoztatni az átvevı mkv.-t az AVR berendezések mőködésérıl.
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3.    FEJEZET
ÜZEMSZERŐ FORGALOM

A vonat állomáson való tartózkodása és állomásból történı indítása

 24.   (A V.1. 116. – 117. ponthoz)

AVR üzemben a mkv. a vonat kihaladását és a pályát is köteles figyelemmel kísérni.

A vonatszemélyzet teendıi menet közben

 25.   (A V.1. 121. ponthoz)

PA üzemmódban történı közlekedés során menet közben a mkv. köteles:
- az irányváltóhengert „0” állásban tartani;
- az üzemmódválasztó kapcsolót PA állásban tartani;
 felügyelni a vonat haladását.

A vonat vezetését az AVR végzi, az ellenırzött üzem jelzılámpának folyamatosan világítania kell.

Ha a vonatot „Megállj!” jelzés elıtt az AVR megállította:
- a jelzı „Szabad”-ra váltása után a vonat az „Start”  nyomógomb megnyomásával indítható (a nyomógombot az „Indítás

vége” jelzılámpa kigyulladásáig nyomva kell tartani),
- ha a jelzı meghibásodás miatt nem vált „Szabad”-ra, vagy azon „Hívójelzés” van, a mkv. CML üzemmódba kapcsol és a

KFM rendelkezései szerint halad tovább.

Ha az AVR a vonatot „Szabad”  jelzés ellenére megállította a mkv. a megállást jelenteni köteles a KFM-nek és a KFM
utasítása szerint jár el.

Ha az AVR a vonatot „jelhiány”  miatt állította meg a mkv. a megállást köteles a KFM-nek jelenteni, majd az utasításnak
megfelelıen  halad  tovább.  (Jelhiány  esetén  az AVR a  megállítást  biztonsági  vészfékkel  hajtja  végre,  a  vezetıpulton
felgyullad a „Nincs pályajel” jelzılámpa.)

Rádiótelefon meghibásodása esetén a mkv. PA-ból önállóan CML üzemmódba kapcsolhat, ha:
- az AVR a vonatot megállította;
- az állomásközben olyan meghibásodás következik be, amely az AVR mőködését akadályozza.

A következı  állomáson  a  mkv.  köteles  megkísérelni  PA vagy  CMC  üzemmódban  való  indítást,  és  a  KFM-mel  való
kapcsolatfelvételt.

CMC üzemmódban történı közlekedés során menet közben a mkv. köteles:
- az irányváltóhengert „Elıre” állásba kapcsolni,
- az üzemmódválasztó kapcsolót CMC állásban tartani.

A vonat vezetését a mkv. végzi az érvényes utasításoknak megfelelıen az AVR ellenırzése mellett, az „Ellenırzött üzem”
jelzılámpának folyamatosan világítania kell,

A  mkv.  köteles  a  vonatot  az  engedélyezett  sebességgel  vezetni,  az  engedélyezett  sebesség  megközelítését  a
sebességhatár hangjelzés (sőrősödı szaggatott hang) jelzi.

Ha a vonat az engedélyezett sebességet túllépi az AVR vészféket kezdeményez.

Jelhiány,  illetve  „Megállj!”  jelzés  meghaladása  esetén  az AVR a  vonatot  vészfékkel  megállítja,  ezt  a  mkv.  köteles  a
KFM-nek jelenteni és rendelkezései szerint továbbhaladni.

CML üzemmódban történı közlekedés során menet közben a mkv. köteles:
- az irányváltóhengert „Elıre” állásba kapcsolni;
- az üzemmódválasztó kapcsolót CML állásban tartani.

A vonat vezetését a mkv. végzi az érvényes utasításoknak megfelelıen, max. 40 km/h sebességgel.

A vonattovábbítás a hagyományos módon történik, az AVR hatástalan, az éberségi berendezés aktív.

Az éberségi berendezés jelzéseit (kb. 25 másodpercenként fényjelzések) a mkv.-nek nyugtázni kell.

A nyugtázás történhet:
- nyomógombbal;
- a vezérkontroller pozíció váltásával;
- pedállal (81-es típusnál).

Az éberségi berendezés vészfékkel megállítja a vonatot,
- ha a mkv. a berendezés jelzéseit nem nyugtázza;
 ha a vonat az engedélyezett sebességet (legfeljebb 40 km/h) +15%-kal túllépi.

(Ha a vészfékezés bekövetkezett, a vonat teljes megállása és a „Vészféktörlés”  nyomógomb mőködtetése után lehet a
légféket feloldani.)

Vonat behaladása állomásba

 26.   (A V.1. 124. ponthoz)

A vonat állomásba való behaladása közben – a vonat teljes megállásáig – a mkv. köteles:
-
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PA üzemmódban fogni a fékezı szelepet és figyelni, hogy az AVR idıben megkezdte-e a fékezést;

- ha a „Megállás helye!” jelzı meghaladásának veszélye fennáll, a vonatot vészfékkel megállítani;
- ha a vonat nem a kijelölt helyen – „Megállás helye!” jelzı elıtt – áll meg (ajtónyitás engedély nincs) CML üzemmódba

kapcsolni, a „Megállás helye!” jelzıig közlekedni és ott ajtót nyitni;
-

PA és CMC üzemmódban az ajtónyitás engedélyezése után, a vezetıpulton lévı ajtózáró kapcsolót

felkapcsolni, majd a megfelelı oldali ajtónyitó nyomógombot mőködtetni (a segédvezetıi ajtónyitó-

kapcsoló hatástalan);

- amennyiben ellenırzött (PA, CMC) üzemben történı megállás után a „Megállás helye!” jelzınél ajtónyitás engedély nincs,
CML üzemmódba kapcsolni, ajtót nyitni és azt jelenteni a KFM-nek.

A vonat áthaladása állomáson

 27.   27.  (A V.1. 126/d. ponthoz)

PA üzemmódban, a fékezıszelep karját fogni és, ha az AVR a peron elejéig nem csökkentette le a vonat sebességét 40
km/h-ra, a mkv. köteles a vészféket mőködtetni és ezt a KFM-nek jelenteni.

A vonat fordítása, menetirányváltás

A vonat fordítása vonatszemélyzettel

 28.   (A V.1. 129. ponthoz)

AVR üzemben:
- a mkv. PA üzemmódban az indító nyomógombbal, CMC üzemmódban ellenırzött kézi vezetéssel indítja a vonatot, és

behalad a fordítóvágányra;
- ha a vonat fordítása programszınyeg nélküli fordítóvágányon történik, a mkv.-t errıl elızetesen értesíteni kell. A mkv. a

KFM  engedélyével  CML  üzemmódba  kapcsol  és  szabad  kézi  vezetéssel,  fokozott  figyelemmel  halad  be  a
fordítóvágányra.

 29.   (A V1. 133. ponthoz)

Ha az új menetirány szerinti elsı kocsi utasterében utas tartózkodik, köteles a mkv. visszamenni az elsı olyan motorkocsiig,
ahol  a  szárnyasajtón  keresztül  tud  bejutni  a  szerelvénybe,  és  az átjáróajtókon keresztül  irányt  váltani.  Errıl  a  KFM-t
értesíteni kell.

 30.   (A V.1. 138. – 139. ponthoz)

A kihúzóvágányon, irányváltás után, programszınyeggel ellátott fordítóhelyrıl történı kihaladás elıtt a mkv.:
-  ha a kihaladás engedélyezve van, az üzemmódválasztó kapcsolót PA, illetve CMC állásba kapcsolja és mőködteti  az

„Alaphelyzet” nyomógombot (minimum 2 másodpercig nyomva tartja);
- az EPK-szelep lezárása után a fékezıszeleppel csökkenti a fékhengernyomást az 1. EP-szelep értékéig (minden esetben,

ha a biztonsági vészfék mőködött, az „Alaphelyzet” nyomógombot kezelni kell);
- az üzemmódnak megfelelıen indítja a vonatot és kihalad a fordítóvágányról.

A vonat fordítása fordítóbrigáddal

 31.   (A V.1. 140. ponthoz)

AVR üzemben közlekedı vonaton a fordítóbrigád két mkv.-bıl áll (egy-egy mkv. a két vezérkocsin).

 

4.    FEJEZET
ELTÉRÉS AZ ÜZEMSZERŐ FORGALOMTÓL

A meghibásodott vonat közlekedtetése

 32.   (A V.1. 177. ponthoz)

Ha a hiba jellege az üzemmódválasztó kapcsoló „N”  állásba való kapcsolását kizárja, akkor a fülke elhagyása elıtt az
utasokat ki kell szállítani.

 

5.    FEJEZET
RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Várakozás

 33.   (A V.1. 200. ponthoz)
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AVR üzemben, ha a rögzítıfékek mőködtetése válik szükségessé, a mkv. köteles a KFM-nek jelentést tenni.

Az üzemmódválasztó kapcsolót tilos „N” állásba kapcsolni.

Vészjelzı mőködtetése esetén követendı eljárás

 34.   (A V.1. 209. ponthoz)

Ha az ajtó mechanikusan nem zárható le, az utasokat a szomszédos kocsikba át kell szállítani.

 35.   (A V.1. 213. ponthoz)

PA üzemmódban az indító nyomógombot elengedve kell a vészféket mőködtetni.

 

6.    FEJEZET
TOLATÁS

 36.   (A V.1. 229. ponthoz)

Ha a vezérlés üzemmódválasztó kapcsolóval el nem látott vezetıfülkébıl történik, az üzemmódválasztó kapcsolókat „N”
állásba kell kapcsolni, az EPK-csapokat el kell zárni.

 

7.    FEJEZET
PRÓBAFUTÁS

 37.   (A V.1. 236. – 251. ponthoz)

Próbafutás vezetınek csak AVR vizsgával rendelkezı dolgozó jelölhetı ki.

AVR-rel ellátott szerelvény próbafutásának megkezdése elıtt a kocsiszínben a biztonsági vészféket (EPK) ellenırizni kell a
lengıkábeles átvételnél leírtak szerint.

A próbafutás végezhetı az AVR hatástalanításával (elzárt EPK-csap) hagyományos módon.

AVR üzemő próbafutás lehet:
- teljeskörő próbafutás;
- nem teljeskörő próbafutás.

A „nem teljeskörő próbafutás” ellenırzött üzemben elvégzett funkcióit a próbafutás-vezetı határozza meg.

A „teljeskörő próbafutást” a következıképpen kell végrehajtani:

CML üzemmódban

- a próbafutás harmadik és negyedik menetében a próbavonat mindkét vezérkocsiján el kell végezni az éberségi berendezés
próbáját;  a  hang-  és  fényjelzés  bekövetkezése  után  meg kell  várni  a  vészfékmőködést  és  a  szerelvény  tényleges
megállását. Az éberségi berendezés mőködésekor a vonat sebessége legfeljebb 15 km/h lehet;

- ezt követıen le kell próbálni 46 km/h sebességnél az éberségi berendezés sebességtúllépés elleni védelmét.

CMC üzemmódban

El kell végezni az AVR vonatmegállító funkcióinak ellenırzését:
- kötelezı megállás elmulasztása (legfeljebb 8 km/h sebességgel);
- sebességtúllépés (E117a, B117a jelzık elıtt legfeljebb 20 km/h sebességgel);
- szolgálattevı által kezdeményezett jelhiány (E117a, B117a jelzık elıtt legfeljebb 20 km/h sebességgel).

Mindhárom esetben a biztonsági vészféknek (EPK) mőködnie kell.

PA üzemmódban

Ellenırizni kell a fedélzeti berendezés helyes mőködését az alábbi funkciópróbákkal:
- indításjelzés ellenırzése;
- ajtónyitás hozzájárulás ellenırzése;
- jelzıtıl jelzıig való közlekedés ellenırzése;
- állomástól állomásig való közlekedés ellenırzése;
- állomáson történı áthaladás ellenırzése;
- indító nyomógomb korai elengedése;
- ajtónyitás-próbák az „engedélyezett” illetve a „nem engedélyezett” oldalon;
- végszakaszból való indulás-próba „vörös jelzı” mellett.
 

8.    FEJEZET
A MOTORKOCSIK CSATOLÁSA

 38.   (A V.1. 252. – 253. ponthoz)

AVR-rel ellátott motorkocsik össze- és szétcsatolása elıtt az EPK csapokat el kell zárni.
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AVR-rel  ellátott  szerelvényen,  kocsitípustól  függıen az elektromos össze-  és  szétcsatolást  a  lengıcsatláson is  el  kell
végezni.
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