
VI. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (LAKÓAUTÓK)

1. A 2001/116/EK irányelv II. melléklete A. szakasza 5.1. pontjában meghatározott, 3500 kg és
4250 kg közötti össztömegű, legfeljebb 1000 kg terhelésű lakóautók felhasználóinak gépjárműve-
zető-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 gépjárművezető-képzés tartalma

— egynapos (legalább 7 óra);

— elméleti és túlnyomórészt gyakorlati rész és záróbeszélgetés;

— vezetési dinamika és biztonsági kritériumok, helyes rakodás, valamint biztonsági tartozékok;

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

VII. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (MOTORKERÉKPÁR KATEGÓRIÁK)

1. Gépjárművezető-képzés egyik motorkerékpár kategóriáról a másikra történő áttéréskor.

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 gépjárművezető-képzés tartalma

— időtartama: legalább öt óra;

— koncentrálni kell az egyes kategóriák közti különbségekre;

— gyakorlati rész zárt területen, az alábbi gyakorlatok végrehajtásával: fékezési gyakorlatok, fékút,
fékezés/kitérés, manőverezés, gyorsítás;

— gyakorlati rész: a forgalomban tanúsított magatartás.

VIII. MELLÉKLET

A. rész

az egymást követő módosításokkal hatályon kívül helyezett irányelv

(hivatkozás a 18. cikkben)

91/439/EGK (1) Tanácsi irányelv (HL L 237., 1991.8.24., 1. o.)
94/72/EK Tanácsi irányelv (HL L 337., 1994.12.24., 86. o.)
96/47/EK Tanácsi irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 1. o.)
97/26/EK Tanácsi irányelv (HL L 150., 1997.6.7., 41. o.)
2000/56/EK Bizottsági irányelv (HL L 237., 2000.9.21., 45. o.)
2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
csak a 10. cikk 2. bekezdés

(HL L 226., 2003.9.10., 4. o.)

(1) A 91/439/EGK irányelvet módosította az alábbi jogi aktus is, amely nem került hatályon kívül: Az Osztrák Köztár-
saság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási okmánya (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.).
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