
4.2.2. A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy azok a vizsgáztatók, akiknek az esetében az érvényes minőségbiztosítási rendszer
súlyos hibákat állapított meg, haladéktalanul speciális továbbképzésben részesüljenek.

4.2.3. A rendszeres továbbképzésre megbeszélések, oktatás, hagyományos vagy számítógéppel
támogatott információátadás formájában kerülhet sor egyes személyek vagy csoportok
számára. Amennyiben a tagállamok célszerűnek tartják, a továbbképzés tartalmazhatja
a megállapított követelmények módosítását.

4.2.4. Ha egy vizsgáztató számára több kategóriában engedélyezik a járművezetési vizsgákon
való vizsgáztatást, akkor a tagállamok meghatározhatják, hogy a több kategóriára
vonatkozó továbbképzési követelmény az egy kategóriában történő továbbképzéssel tel-
jesül, amennyiben a 4.2.5. pont követelményei teljesülnek.

4.2.5. Ha egy vizsgáztató 24 hónapos időtartamon belül egy adott kategóriában járműveze-
tési vizsgán nem vizsgáztat, akkor egy megfelelő újraértékelésen kell átesnie, mielőtt
engedélyezik számára, hogy ebben a kategóriában további járművezetési vizsgákon
vizsgáztasson. Az újraértékelésre a 4.2.1. pont követelményei keretében kerülhet sor.

5. Szerzett jogok

5.1. A tagállamok engedélyezhetik a járművezetési vizsgákon való további vizsgáztatást olyan sze-
mélyek részére, akik közvetlenül ezen rendelkezések hatályba lépése előtt járművezetési vizs-
gákon vizsgáztathattak, még akkor is, ha nem a 2. pont általános feltételeinek, illetve a
3. pont alapképesítési eljárásának megfelelően kapták meg az engedélyt.

5.2. Az érintett vizsgáztatókra azonban vonatkozik a rendszeres ellenőrzés és a 4. pont szerinti
minőségbiztosítási szabályok.

V. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (PÓTKOCSIS NEHÉZ-TEHERGÉPJÁRMŰVEK)

1. A B kategóriájú, 3500 kg és 4250 kg közötti össztömegű pótkocsis nehéz-tehergépjárművek felhasz-
nálóinak gépjárművezető-képzésen kell részt venniük.

2. A gépjárművezető-képzést olyan képzőintézmény végzi, amelyet azon tagállam hatóságai, amelyben a
vezető szokásos tartózkodási helye található, hivatalosan elismernek és ellenőriznek. A részleteket
a tagállam szabályozza.

3. A járművezetési oktatás tartalma

— egynapos (legalább 7 óra);

— elméleti és túlnyomórészt gyakorlati rész és záróbeszélgetés;

— jármű mozgásdinamika és biztonsági kritériumok, vontatójármű és pótkocsi, helyes rakodás,
valamint biztonsági tartozékok;

— gyakorlati rész egy zárt területen az alábbi elemek gyakorlásával: fékezési gyakorlatok, fékút,
sávváltás, fékezés/kitérés, pótkocsi kilengése, manőverezés, parkolás.
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