6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter
feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján - az ipari
miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel és a hatáskörét érintő kérdésekben a környezetvédelmi és vízgazdálkodási
miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaság területén közúton
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő járművekre terjed ki.
(2) A Bécsben 1968. évi november hó 8. napján aláírásra megnyitott közúti közlekedési Egyezményben részes
államok által kiadott hatósági jelzéssel közlekedő külföldi járművekre az Egyezmény 5. számú Függelékében foglalt
műszaki előírások az irányadók.
(3) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és rendészeti szervek járműveire a rendelet hatálya annyiban terjed ki,
amennyiben a felügyeletet ellátó miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) - a közlekedési, hírközlési és
építésügyi miniszterrel egyetértésben - a rendeletben foglaltaktól eltérően nem rendelkezik.
2. § (1) A rendelet alkalmazásában jármű: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, ezek pótkocsija, a
segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű és a kézikocsi. A járművekkel kapcsolatos fogalmakra
- a rendelet Függelékeiben meghatározott eltérésekkel - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendeletben, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendeletben (a továbbiakban: ER) meghatározottakat kell alkalmazni. A járművek egyes kategóriáit a rendelet
Függelékei határozzák meg.
(2) A rendelet alkalmazásában fokozott hőszigetelésű jármű az, amelynek felépítménye áruk előírt hőmérsékleten
történő szállítására szolgál, továbbá a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz
használt különleges szállítóeszközökről Genfben 1970. szeptember 1. napján kötött, a 25/1989. (III. 17.) MT
rendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodás B, C, E vagy F osztályainak megfelelően van kialakítva és oldalfalai
legalább 45 mm vastagok.
(3) A vontatott mezőgazdasági és ipari munkagépre - ha a rendelet eltérően nem rendelkezik - a pótkocsira
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) A rendelet alkalmazásában gázüzemű jármű az, amelynek üzemanyaga autógáz, ezen belül:
a) tiszta gázüzemű jármű az, amely kizárólag autógázzal,
b) vegyes üzemű jármű az, amely egyidejűleg autógázzal és egyéb üzemanyaggal,
c) kettős üzemű jármű az, amely vagy autógázzal, vagy egyéb üzemanyaggal
üzemeltethető.
(5) A rendelet alkalmazásában útkímélő-tengelynek kell tekinteni a jármű olyan hajtott tengelyét, melyen négy
gumiabroncs van felszerelve, és a tengely felfüggesztése légrugós vagy azzal egyenértékű.
(6) A rendelet alkalmazásában csendes gépkocsi az a tehergépkocsi, vontató, autóbusz, amely megfelel a 12. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(7) A rendelet alkalmazásában kis légszennyezésű gépkocsi az a tehergépkocsi, vontató, autóbusz, amely megfelel
a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(8) A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi az a tehergépkocsi, vontató, autóbusz, amely megfelel a
(6) és (7) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(9) A rendelet alkalmazásában fogyatékos személyek szállítására kialakított gépkocsi az a személygépkocsi vagy
autóbusz, amelyet:
a) fogyatékos személyek számára fenntartott ülőhelyekkel láttak el, és/vagy

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas
legyen, továbbá
c) az autóbusz utasterének kialakítása és felszereltsége megfelel az A. Függelék A/52. mellékletében
meghatározott követelményeknek.
(10) A rendelet alkalmazásában az ENSZ-EGB előírás: a gépjármű-alkatrészek és -tartozékok minőségének
jóváhagyására vonatkozó egyes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló,
Genfben, 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 21.
törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezményhez csatolt előírás.
(11) A rendelet alkalmazásában jóváhagyási jel: a rendelet A., B. és C. Függelékének mellékleteiben, illetőleg az
azokkal egyenértékű ENSZ-EGB előírásban meghatározott követelményeknek való megfelelőséget tanúsító jel,
amelyet az illetékes hatóság által kiadott jóváhagyó okmány alapján alkalmaznak.
(12) Ha a rendelet vagy más jogszabály valamely járműtulajdonság, járműalkatrész vagy járműtartozék
jóváhagyási jellel való ellátottságát követeli meg, ez azt jelenti, hogy a járműtulajdonságnak, - alkatrésznek vagy tartozéknak - az illetékes hatóság jóváhagyó okmányával igazoltan - meg kell felelnie a rendelet A., B. vagy C.
Függeléke vonatkozó mellékletében foglalt követelményeknek, illetőleg az azokkal egyenértékű ENSZ-EGB előírás
alapján alkalmazott jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.
(13) A rendelet alkalmazásában érvényes jóváhagyási jel: az a jóváhagyási jel, amelynek az előírás változatára
utaló számjele megegyezik az 1. számú mellékletben meghatározott érvényes számjellel.
3. § (1) A rendelet A., B. és C. Függelékeinek a mellékleteiben foglalt követelményeket az egyes kategóriákba
tartozó járművek típusjóváhagyása, illetőleg forgalomba helyezésének engedélyezése során az 1. számú mellékletben
meghatározottak szerint kell alkalmazni.
(2) Ha a rendelet üzemeltetési vagy további műszaki feltételei által szabályozott kérdésben a Függelékek
mellékletei azoktól eltérő követelményeket tartalmaznak, akkor:
a) a típusjóváhagyás és az új járművek forgalomba helyezésének engedélyezése esetén a Függelékek
mellékleteinek követelményei - az ott meghatározottak szerinti körben - alkalmazandók;
b) egyéb járművek forgalomba helyezésének engedélyezésekor a Függelékek mellékleteinek eltérő, valamint a
további műszaki feltételekben nem hivatkozott rendelkezéseit figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Ha a típusbizonyítvány, az összeépítési vagy az átalakítási engedély a járműre vagy a járműtípusra a
rendeletben foglaltaktól eltérő jellemzőt tartalmaz, a jármű forgalomba helyezésére és forgalomban tartására a
típusbizonyítványban, illetőleg az összeépítési vagy átalakítási engedélyben foglaltak az irányadók.
(4) A rendeletnek csak az üzemeltetési műszaki feltételekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni - az (5)
bekezdésben foglalt eltéréssel - a már forgalomba helyezett járművekre.
(5) A forgalomban levő jármű kialakítása, felszereltsége és tulajdonságai csak abban az esetben változtathatók
meg, ha a változás a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi jellemzőit nem rontja le. A változással érintett
közlekedésbiztonsági tulajdonságok tekintetében e rendelet további műszaki feltételeit is alkalmazni kell.
(6) A rendeletben mennyiségi jellemzővel (számértékkel) meghatározott követelmények teljesülése - a
zajkibocsátásra vonatkozó követelmények kivételével - az ott meghatározottól eltérő mértékegységben is kifejezhető,
illetőleg eltérő mérési módszerekkel is ellenőrizhető. A különböző mérési módszerek egybevetésének
(összehasonlításának) feltételeit és módját a szükséghez képest a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter - az
érdekelt szervek vezetőivel egyetértésben - határozza meg.
4. § (1) A rendelet rendelkezéseitől - a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közegészségügyi
követelmények sérelme nélkül - eltérést engedélyezhet
a)
b) a Közlekedési Főfelügyelet - kísérlet céljából - járművek tervezésével, fejlesztésével, gyártásával, illetőleg
vizsgálatával foglalkozók kísérleti járművei, valamint - kivételesen indokolt esetben - egyéb járművek tekintetében,
c) a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet a mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros
kerékpár, motorkerékpár és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi
adottságaihoz alakítása érdekében.
(2) A Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) a típusvizsgálat során egyes járművekre, illetőleg
járműfajtákra - közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi érdekből - a rendeletben foglaltakon kívül további, a
járműtípusra vonatkozó feltételeket is meghatározhat, ha a járműre, illetőleg járműfajtára - az azon alkalmazott
műszaki megoldásra annak sajátosságai miatt - e rendelet előírásai közvetlenül nem alkalmazhatók.

II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
A járművek méreteire vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
5. § (1) Motorkerékpár pótkocsijának a szélessége az 1,00 métert, fokozott hőszigetelésű jármű felépítményének a
szélessége a 2,60 métert, minden egyéb jármű szélessége a 2,55 métert nem haladhatja meg.
(2) A személygépkocsi pótkocsijának a magassága a 3,00 métert, egyéb jármű magassága a 4,00 métert nem
haladhatja meg.
(3) A jármű hosszúsága - a félpótkocsit kivéve - a 12,00 métert, a félpótkocsi hátsó pontjának függőleges síkja és a
királycsap tengelye közötti távolság a 12,00 métert nem haladhatja meg.
(4) A járműszerelvények megengedett legnagyobb hosszúsága
a)
nyergesvontatóból és
félpótkocsiból álló
16,50 méter,
járműszerelvénynél
1. gépkocsiból, mezőgazdasági
18,75 méter,
vontatóból vagy lassújárműből és egy
pótkocsiból álló járműszerelvénynél
2. csuklós autóbusznál
18,00 méter.
c) vontatóból vagy mezőgazdasági
vontatóból és két pótkocsiból álló
járműszerelvénynél
22,00 méter,
d) tehergépkocsiból és két pótkocsiból
álló járműszerelvénynél a 21. § (5)
bekezdésének utolsó mondatában említett
engedély megléte esetében
24,00 méter.
(5) A járműszerelvény hossztengelyével párhuzamosan mért legnagyobb távolság:
a rakfelület legelső, a vezető fülke mögötti külső pontja és a
a) járműszerelvény
16,40 méter
pótkocsijának leghátsó külső pontja között
az a) pontban meghatározott távolságból levonva a gépjármű hátsó vége és a
b) pótkocsi
15,65 méter
első vége közötti távolságot:
(6) A jármű szélességi méreteibe - a megengedett legnagyobb szélesség szempontjából - nem számítanak bele:
a) a gumiabroncsok, a talajjal való érintkezési pontjuk közelében, valamint a gumiabroncsok nyomásszabályozó
és nyomásjelző berendezéseinek a csatlakozó szerelvényei;
b) a hóláncok és más hasonló, a kerekekre csak időlegesen felszerelt csúszásgátló berendezések;
c) az olyan visszapillantó tükrök, amelyek - legfeljebb 150 N erő hatására - előre és hátra elhajolnak és ebben a
helyzetben nem nyúlnak túl az egyébként megengedett legnagyobb szélességi méreten;
d) az oldalt elhelyezett, 50 milliméternél nem nagyobb kinyúlású irányjelző és méretjelző lámpák;
e) a rakományon alkalmazott vámzárak, valamint az ezek rögzítésére és védelmére szolgáló berendezések.
(7) A jármű magassági méretébe a trolibusz áramszedője nem számít bele.
b)

A járművek tömegére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
6. § (1) A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű jármű, illetőleg járműszerelvény megengedett legnagyobb
össztömege:
a) kéttengelyes jármű esetében a
20,0 tonnát,
b) háromtengelyes jármű - kivéve autóbusz - esetében a
24,0 tonnát,
háromtengelyes autóbusz a
25,0 tonnát,
ba)
háromtengelyes autóbusz, ha útkímélő tengellyel rendelkezik a
26,0 tonnát,

bb)
c)

négy és ennél több tengelyes jármű - kivéve a ca) pontban meghatározott
autóbusz - esetében a
a két kormányzott tengelyű, útkímélő tengellyel rendelkező autóbusz a

30,0 tonnát,
32,0 tonnát,

ca)
d)
e)
f)

háromtengelyes járműszerelvény vagy csuklós jármű esetében a
28,0 tonnát,
négytengelyes járműszerelvény vagy csuklós jármű esetében a
36,0 tonnát,
öt vagy ennél több tengelyes járműszerelvény vagy csuklós jármű esetében
40,0 tonnát
a
nem haladhatja meg.
(2) Fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekűnek kell tekinteni azt a járművet, amelynek kereke az útigénybevétel
szempontjából a fúvott gumiabronccsal legalább azonos értékű.
(3) A fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege - a lánctalpas
járművet kivéve - 12,0 tonnát nem haladhatja meg.

A járművek tengelyterhelésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
7. § (1) A jármű tengelyterhelése fúvott gumiabronccsal felszerelt jármű esetében - a (6) bekezdésben említett
kivételtől eltekintve - a 10 tonnát, útkímélő tengely esetében a 11 tonnát, továbbá az autóbusz útkímélő tengelyének
tengelyterhelése a 11,5 tonnát nem haladhatja meg.
(2) Ha a jármű
a) két szomszédos tengelyének egymástól mért távolsága 1,00 méternél kisebb, a két tengelyt - a megengedett
tengelyterhelés szempontjából - egy tengelynek kell tekinteni, az ilyen tengelycsoport együttes megengedett
legnagyobb tengelyterhelése 11,0 tonna;
b) két szomszédos tengelyének egymástól mért távolsága legalább 1,00 méter és kisebb 1,30 méternél, az ilyen
tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése - a c) pontban meghatározott kivétellel - 16,0
tonna;
c) két szomszédos tengelyének egymástól mért távolsága autóbusz esetében legalább 1,30 méter és kisebb 2,00
méternél, az autóbusz ilyen tengelycsoportjának együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése 18,0 tonna;
d) három tengelyből álló tengelycsoportjának szélső tengelyei közötti távolság nem több, mint 2,60 méter, az ilyen
tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése 22,0 tonna;
e) három tengelyből álló tengelycsoportjának szélső tengelyei közötti távolság több, mint 2,60 méter, az ilyen
tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése 24,0 tonna.
(3) Tengelycsoportban lévő tengelynek azt a tengelyt kell tekinteni, amelynek távolsága a szomszédos tengelytől
nem több mint 2,00 méter.
(4) Ha a jármű jobb és bal oldali kerekei nincsenek egy tengelyvonalban, de az eltérés nem haladja meg a 0,50
métert, ezeket a kerekeket - a megengedett legnagyobb tengelyterhelés szempontjából - egy tengelyen lévőknek kell
tekinteni.
(5) Azok a jármű egy oldalán lévő kerekek, amelyeknek tengelyvonalai egymástól 1,00 méternél kisebb távolságra
helyezkednek el, a tengelyterhelés szempontjából egy keréknek minősülnek.
(6) Azoknál a járműveknél, amelyeknél a megengedett legnagyobb tengelyterhelés szempontjából egy tengelynek
minősülő elrendezésben:
a) két független kerékfelfüggesztésen együttesen négy vagy több kerék, illetve kerékpár van és ezek
középsíkjainak tengelyirányban mért egymástól való távolsága legalább 0,65 méter,
b) három vagy több független felfüggesztésű kerék vagy kerékcsoport van az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott megengedett legnagyobb tengelyterhelés 20%-kal túlléphető.
(7) A fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelése - a lánctalpas
járművet kivéve - 6 tonna.

A túlméretes és a megengedett össztömeget illetőleg tengelyterhelést meghaladó
járművekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
8. § (1) A KKF kivételesen engedélyezheti az 5-7. §-okban meghatározott méret-, illetőleg tömeghatárokat
meghaladó járművek forgalomba helyezését

a) nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi és pótkocsi esetében, ha
méret-, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai miatt,
b) munkavégzésre berendezett jármű esetében, ha a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a járműre szerelt
munkagép, illetőleg eszköz tulajdonságai miatt
nem tarthatók meg.
(2) A Közlekedési, Hírközlési, Építésügyi Minisztérium kivételesen engedélyezheti az 5-7. §-okban meghatározott
méret-, illetőleg tömeghatárokat meghaladó - az (1) bekezdésben nem említett - járművek forgalomba helyezését is,
ha azt közlekedéspolitikai szempontok indokolják.

Általános biztonságra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
9. § (1) A jármű e rendeletben említett szerkezeteinek, alkatrészeinek és tartozékainak működőképeseknek és
olyan állapotban kell lenniök, hogy rendeltetésüknek biztonságosan megfeleljenek.
(2) A jármű külső részén és belső terében (vezetőfülke, utastér) elhelyezett kinyúló alkatrészeknek és
felszereléseknek olyan kialakításúaknak kell lenniük, hogy sérülést ne okozhassanak.
(3) A villamos meghajtású, valamint villamos berendezéssel felszerelt járműnek meg kell felelnie a vonatkozó
érintésvédelmi előírásoknak.
(4) A gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos
pótalkatrészei és tartozékai minősítő vizsgálatra kötelezettek. A vizsgálatra kötelezett termékek körét és a minősítési
követelményeket szabvány határozza meg. Ezek a pótalkatrészek és tartozékok gépjárműbe és pótkocsijába csak
akkor építhetők be, ha a minősítő vizsgálaton megfeleltek.
(5) Az 1. számú mellékletben meghatározott követelmények hatálya alá tartozó alkatrészek és tartozékok
pótalkatrészként és tartozékként csak a 2. § (11) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén forgalmazhatók és
használhatók fel azokhoz a járművekhez,
a) amelyek a rendelet előírásai szerint csak az alkatrészre, tartozékra vonatkozó jóváhagyási jellel helyezhetők
forgalomba, vagy
b) amelyeket az alkatrészen, tartozékon feltüntetett jóváhagyási jellel ellátva helyeztek forgalomba.

Általános biztonságra vonatkozó további műszaki feltételek
10. § (1) A járművek vezetőüléseit, kezelőszerveit és a vezetéshez szükséges ellenőrző műszereit úgy kell
kialakítani és elhelyezni, hogy a vezetéshez szükséges hely és a vezető számára a szabad kilátás biztosított legyen, a
kezelőszerveket és műszereket a vezető jól áttekinthesse, rendeltetésüknek megfelelően működtethesse úgy, hogy e
közben ne vonja el figyelmét az útról.
(2) Az a jármű, amelynek tulajdonságára, alkatrészére, önálló műszaki egységére és tartozékára a rendelet
jóváhagyási jelet követel meg, csak abban az esetben helyezhető forgalomba, ha a járműtulajdonság, alkatrész,
önálló műszaki egység, tartozék teljesíti a 2. § (11) bekezdésében foglaltakat, és azok jóváhagyása az adott jármű
típusához és kategóriájához kapcsolódóan történt.
(3) A járművek hazai tervezése, gyártása, forgalmazása, valamint típusvizsgálata során, továbbá a pótalkatrészek
és tartozékok minősítő vizsgálata során a 2. számú mellékletben felsorolt és az 1. számú mellékletben nem szereplő
alkatrészekre, tartozékokra és tulajdonságokra a vonatkozó ENSZ-EGB előírásokat iránymutatónak kell tekinteni.
(4) Az 1. számú mellékletben felsorolt ENSZ-EGB előírások érvényes változatának, továbbá a rendelet
előírásaihoz kapcsolódó szabványoknak a változásait a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben megjelenő "Tájékoztatóban" teszi közzé.

Zajkibocsátásra és rezgésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
11. § A jármű kipufogónyílás közelében mért közeltéri zaja (álló helyzeti zaj) nem haladhatja meg a
típusbizonyítványban megadott közeltéri zaj 5 dBA-val megnövelt értékét. Ha a járműnek típusbizonyítványa nincs,
vagy abban a közeltéri zaj értéke nem szerepel, abban az esetben a mért közeltéri zaj nem haladhatja meg a 3. számú
mellékletben szereplő határértékeket.

Zajkibocsátásra és rezgésre vonatkozó további műszaki feltételek
12. § (1) A gépjárműnek a külső zajra (elhaladási zaj) vonatkozó jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.
(2) A mezőgazdasági vontató és a lassú jármű külső zaja (elhaladási zaj) nem haladhatja meg a 88 dBA értéket a
szabványban meghatározott mérési módszer szerint mérve.
(3) A gépkocsi, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű belső zaja (vezetőtéri, utastéri zaj) nem haladhatja meg
a 4. számú mellékletben meghatározott értéket.
(4) A jármű közeltéri zaját (álló helyzeti zaj) típusvizsgálat során meg kell határozni, és a típusbizonyítványban fel
kell tüntetni.
(5) A járművezetőre - annak egész testére - munkavégzés közben ható rezgés nem haladhatja meg a szabványban
meghatározott határértéket.
E rendelkezés hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.

A rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
13. § A gépjármű, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár rádiófrekvenciás sugárzásának mértéke nem lehet
nagyobb a 14. §-ban említett jóváhagyási jel használatának feltételeként megállapított legnagyobb megengedett
zavarszintnél.

A rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó további műszaki feltételek
14. § A villamos gyújtású gépjárműnek és lassú járműnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó jóváhagyási
jellel kell ellátottnak lenni.

Légszennyezésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
15. § A gépjármű, a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és a hatósági jelzés viselésére kötelezett
lassú jármű hajtómotorja által kibocsátott kipufogógázának, szennyezőanyag-tartalma nem haladhatja meg az 5.
számú mellékletben meghatározott határértékeket.

Légszennyezésre vonatkozó további műszaki feltételek
16. § (1) A gépjárműnek vagy a gépjármű hajtómotorjának a kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó
jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.
(2) Az Otto-rendszerű motorral meghajtott gépkocsinak az 5. számú mellékletben meghatározott kipufogógáz
utókezelő berendezéssel (katalizátorral) kell rendelkeznie.
(3) A mezőgazdasági vontató és a lassú jármű hajtómotorja kipufogógázának szennyezőanyag-tartalma nem
haladhatja meg a 7. számú mellékletben meghatározott határértéket.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelmények alkalmazása alól indokolt esetben a közlekedési,
hírközlési és vízügyi miniszter - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben - felmentést
adhat.

Fajlagos motorteljesítményre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
17. § Motorkerékpárhoz oldalkocsi csak abban az esetben kapcsolható, ha a motorkerékpár saját tömege az
oldalkocsi saját tömegének a kétszeresét, az oldalkocsis motorkerékpár saját tömegére vonatkoztatott
motorteljesítmény pedig 100 kilogrammonként a 3 kW-ot eléri.

Fajlagos motorteljesítményre vonatkozó további műszaki feltételek
18. § (1) A megengedett legnagyobb össztömegre vonatkoztatott motorteljesítmény
a) gépjármű esetében 5,9 kW/tonnánál,
b) mezőgazdasági vontató és lassú jármű, valamint a 6. §-ban említetteknél nagyobb össztömegű jármű esetében
2,2 kW/tonnánál
kevesebb nem lehet.
(2) Pótkocsi vontatására alkalmas jármű esetén a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege
alapulvételével kell a fajlagos motorteljesítményt meghatározni.

Terhelhetőségre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
19. § A jármű a hatósági engedélyben feltüntetett mértékig terhelhető.

Terhelhetőségre vonatkozó további műszaki feltételek
20. § (1) A terhelhetőséget a megengedett legnagyobb össztömeg és a sajáttömeg különbségeként kell
meghatározni. A jármű megengedett legnagyobb össztömegét a 6-8. és a 18. §-okban foglalt rendelkezések alapján,
továbbá a fékberendezés, a kormányszerkezet, a gumiabroncsok teherbírása és a gyártó által megadott egyéb adatok
figyelembevételével kell meghatározni.
(2) Teherszállításra szolgáló jármű megengedett legnagyobb össztömegét és terhelhetőségét kilogrammban kell
meghatározni. A terhelhetőségen belül külön meg kell határozni a rakomány tömegét kilogrammban és a szállítható
személyek számát - ideértve a jármű vezetőjét - is. A vizsgálat során a rakományt a rakfelületen egyenletesen
elosztva kell elhelyezni. A szállítható személyek száma azonos az ülőhelyek számával. Egy személy tömegét 68
kilogrammal, a vezetőt 75 kilogrammal kell számításba venni.
(3) Személyszállításra szolgáló jármű megengedett legnagyobb össztömegét kilogrammban kell meghatározni. A
terhelhetőségen belül külön meg kell határozni a szállítható személyek számát - ideértve a jármű vezetőjét - és a
poggyásztömeget is.
(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásában a szállítható személyek számát az ülőhelyek száma,
valamint - ha álló utasok szállítása is megengedett - az álló utasok elhelyezésére szolgáló terület minden
négyzetméterére
- menetrend szerinti helyi forgalom lebonyolítására készült autóbusz esetén 8 személy,
- egyéb autóbusz esetén 6,7 személy
figyelembevételével kell meghatározni.
(5) Személyszállításra szolgáló jármű esetében egy személy tömegét 68 kilogrammal, a nem menetrend szerinti
helyi forgalom lebonyolítására készült autóbuszok esetén 71 kilogrammal, az autóbusz vezetőjének tömegét 75
kilogrammal kell számításba venni.
(6) Személyszállításra szolgáló jármű esetében a poggyászt a vizsgálat során az e célra szolgáló csomagtérben
egyenletesen elosztva kell elhelyezni. A poggyásztömeget a terhelhetőségből a szállítható személyek tömegének
levonásával kell meghatározni.

Vontatásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
21. § (1) Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben
foglaltak az irányadók.
(2) A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt
a) személygépkocsi össztömegét,
b) autóbusz össztömegének a felét,
c) tehergépkocsi össztömegének az 1,4-szeresét,
d) vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a négyszeresét,
e bekezdés rendelkezései a félpótkocsira nem vonatkoznak.

(3) Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel abban az
esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének
a felét.
(4) Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a
vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.
(5) Oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel pótkocsi nem vontatható. Oldalkocsi nélküli
motorkerékpárral egy - legfeljebb 80 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű - egykerekű pótkocsi,
gépkocsival egy pótkocsi, nyerges vontatóval egy félpótkocsi, vontatóval és mezőgazdasági vontatóval legfeljebb két
pótkocsi, lassú járművel egy pótkocsi vontatható. A KKF - az ehhez szükséges műszaki és üzemeltetési feltételek
meghatározásával - tehergépkocsival második pótkocsi vontatását engedélyezheti.
(6) Mezőgazdasági vontatóval egy személyszállításra berendezett pótkocsi vontatható. Más járművel ilyen
pótkocsi nem vontatható.
(7) Lassú jármű pótkocsija gépjárművel nem, mezőgazdasági vontatóval pedig csak abban az esetben vontatható,
ha megfelel a mezőgazdasági vontató pótkocsijára vonatkozó előírásoknak.
(8) Vontatott munkagép a vontatási sebességre vonatkozó rendelkezések megtartásával mezőgazdasági vontatóval
és lassú járművel akkor is vontatható, ha
- nem elégíti ki a pótkocsik világító és fényjelző berendezéseire vonatkozó előírásokat, de megfelel a 37. § (6)
bekezdésében foglalt feltételeknek, illetőleg
- üzemi fékberendezése nincs, de össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegét.
(9) Ha a pótkocsi - szélességi mérete folytán - a vonó jármű hátsó helyzetjelző lámpáit takarja, az 55. § (2)
bekezdésében a pótkocsi hátsó helyzetjelző lámpájának elhelyezésére vonatkozó előírásokat a járműszerelvény
szélességét alapulvéve is teljesíteni kell. Ez a rendelkezés a 42. § (3) bekezdésében foglaltak megfelelő
alkalmazásával is teljesíthető.

A vontatásra vonatkozó további műszaki feltételek
22. § Azt, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, az 5-8., 17., 18., 33. és 34. §-okban
említett adatok, a gyártó által közölt és a típusvizsgálat során megállapított adatok, valamint a pótkocsi
csatlakozásához szükséges szerelvények meglétének illetőleg felszerelhetőségének a figyelembevételével kell
meghatározni és a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.

Vonóberendezésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
23. § (1) A pótkocsi vontatására szolgáló szerkezeteknek a használat közben reájuk ható erők (ideértve a
dinamikus igénybevételt is) felvételére alkalmasnak kell lenniük, biztosítaniuk kell a járművek biztonságos és
könnyű össze-, illetőleg szétkapcsolhatóságát, ki kell zárniuk a vonóberendezés véletlenszerű szétkapcsolódását.
(2) A pótkocsi vonószerkezete a pótkocsi lekapcsolt helyzetében és menet közben történő szétkapcsolódás esetén
sem érhet le a talajra.
(3) Az egytengelyes, vagy a legfeljebb 1,00 méter tengelytávolságú és nem kormányzott kerekű kéttengelyes
pótkocsit olyan másodlagos kapcsolószerkezettel is fel kell szerelni, amely menet közben történő szétkapcsolódás
esetén biztosítja, hogy a vonószerkezet ne érjen le a talajra, a szerelvény ne váljon szét, és megállásig lehetővé teszi a
pótkocsi irányítását. E rendelkezések a félpótkocsira nem vonatkoznak.

Vonóberendezésre vonatkozó további műszaki feltételek
24. § (1) Gépkocsin - a terepjáró, valamint a különleges célú gépkocsit kivéve - horgos rendszerű vonóberendezés
nem alkalmazható. E rendelkezést csak az 1991. évi július hó 1. napja után engedélyezett járműtípusokra kell
alkalmazni.
(2) A pótkocsi vonószerkezetének olyannak kell lennie, hogy az össze- illetőleg szétkapcsoláshoz szükséges kézi
erő a 250 N-t ne haladja meg.

Alvázszámra, motorszámra és adattáblára vonatkozó üzemeltetési műszaki
feltételek
25. § (1) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a pótkocsi alvázán vagy az alváz szerepét betöltő
szerkezeti részén (a továbbiakban együtt: alváz) egyedi azonosítási jelnek (a továbbiakban: alvázszám) kell lennie.
Az alvázszámot nem szabad eltüntetni, megváltoztatni.
(2) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű hajtómotorja a gyártója által egyedi azonosítási jellel,
illetőleg a hajtómotor egyedi azonosítására nem szolgáló típus azonosító jellel (a továbbiakban együtt: motorszám)
látható el. Amennyiben a hajtómotort motorszámmal látták el, az a jármű azonosító jelének tekintendő és azt
nyilvántartásba kell venni. A motorszámot nem szabad eltüntetni, megváltoztatni.
(3) Az (1) bekezdésben említett alvázszámot csak a gyártó - ideértve a gyártó és a Közlekedési Főfelügyelet (a
továbbiakban: KFF) által együttesen felhatalmazott hazai gyártói képviseletet is -, illetőleg a területi Közlekedési
Felügyelet tüntetheti fel a járművön. Az egyedi azonosításra alkalmatlanná vált alvázszám helyreállítására, illetőleg a
járműnek a Közlekedési Főfelügyelet által meghatározott és nyilvántartásba vett alvázszámmal (közlekedési hatósági
alvázszám) történő ellátására vonatkozó további feltételeket külön jogszabály határozza meg.
(4) Ha a járművön gyárilag rögzített adattábla van, azt nem szabad eltüntetni vagy megváltoztatni.

Alvázszámra, motorszámra és adattáblára vonatkozó további műszaki feltételek
26. § A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű, valamint a pótkocsi alvázán az alvázszámot, továbbá
a gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű azonosító jellel ellátott hajtómotorján a motorszámot beütéssel
vagy - ezek helyett - roncsolás nélkül el nem távolíthatóan rögzített táblán kell feltüntetni, továbbá e járműveket a
gyártómű által rögzített adattáblával is el kell látni.

Hatósági jelzések elhelyezésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
27. § (1) A jármű - az e célra kialakított helyre - a jogszabályban előírt hatósági jelzést feltüntető táblát
(rendszámtábla, azonosítási tábla) kell felszerelni.
(2) A gépjárműre, a mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a pótkocsira a szabványos "H" betűt feltüntető
államjelzést a jármű hátsó részén, jól látható helyen és úgy kell elhelyezni, hogy az államjelzésnek a hatósági
jelzéssel való összeolvasását kizárja.

Hatósági jelzések elhelyezésére vonatkozó további műszaki feltételek
28. § (1) A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a pótkocsit úgy kell kialakítani, hogy arra
a hatósági jelzés - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően - felszerelhető legyen.
(2) A hatósági jelzést, illetőleg annak tartószerkezetét a lassú járműre elöl, az oldalkocsi nélküli motorkerékpárra
és a pótkocsira hátul, a többi gépjárműre és a mezőgazdasági vontatóra elöl és hátul, a jármű hosszirányú függőleges
felezősíkjában, vagy attól balra, oldalkocsis motorkerékpárra elöl az oldalkocsin, hátul a motorkerékpáron úgy kell
elhelyezni, hogy a hatósági jelzés síkja a jármű hossztengelyére merőleges és megközelítően függőleges helyzetű
legyen, a járművön túl ne nyúljon, legalsó pontja az úttest szintjétől legalább 0,30 méter, legfelső pontja az úttest
szintjétől legfeljebb 1,50 méter magasságban és olyan helyen legyen, ahol könnyen leolvasható.

A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű fékezésére vonatkozó
üzemeltetési műszaki feltételek
29. § (1) A járművek fékrendszerei meg kell feleljenek a járműtípusra jellemző kerékfékerő határértékeknek. A
jármű típusára jellemző határértékeket a 30. §-ban meghatározott követelmények alapján a Központi Közlekedési
Felügyelet (a továbbiakban: KKF) határozza meg és a KFF adja ki.

(2) Az üzemi fékrendszer fékhatásának - az aszimmetrikus járműveket kivéve - a kétoldali kerekeken
megközelítően azonosnak kell lennie. Tengelyenként a két oldal közti eltérés a keréken mért nagyobb átlagos fékerő
20%-át - M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsik hátsó tengelyén a 30%-át - nem haladhatja meg.
(3) Az üzemi fék állandó nagyságú működtetőerő melletti fékerőingadozása kerekenként nem haladhatja meg a
keréken mért legnagyobb átlagos fékerő 30%-át.
(4) Ha a fékrendszerek helyes működése a járművezető részéről - a vezérlőszervek működtetésén, az ellenőrző
műszerek figyelemmel kísérésén és a pótkocsi fékcsatlakozó vezetékeinek összekapcsolásán kívül - egyéb
tevékenységet is igényel (pl. pótkocsi fékcsatlakozóhoz tartozó elzárócsapok működtetése), a vezetőülés közelében a
vezető által jól látható helyen az e kötelezettségekre utaló magyar nyelvű figyelmeztető feliratot kell elhelyezni. Ez a
rendelkezés a motorkerékpárra és a személygépkocsira nem vonatkozik.

A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű fékezésre vonatkozó további
műszaki feltételek
30. § (1) A fékrendszereknek ki kell elégíteniük a 8. és 9. számú mellékletben meghatározott fékezési
követelményeket, valamint a gépkocsinak a fékezés szempontjából jóváhagyási jellel ellátottnak kell lennie.
(2) A fékezési követelmények sík, száraz, nem csúszós, jó állapotban lévő szilárd burkolatú úton szélcsendes
időben egyenesen haladó járművel végrehajtott fékezésre vonatkoznak; az előírt követelmények teljesítése közben a
jármű egyik kereke sem csúszhat meg, a jármű a fékezés során a menetiránytól nem térhet el.
(3) El kell látni
a) üzemi fékrendszerrel a gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet,
b) biztonsági fékrendszerrel a gépkocsit,
c) rögzítő fékrendszerrel a gépkocsit, a motoros triciklit, a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet.
Az üzemi, a biztonsági és a rögzítő fékrendszereknek olyan fékezett felületekre kell hatniuk, amelyek megfelelő
szilárdságú alkatrészekkel állandóan a kerekekhez csatlakoznak.
(4) A gépjármű üzemi fékrendszerének a jármű összes kerekét fékeznie kell, az oldalkocsis motorkerékpár
oldalkocsijának a kereke azonban lehet nem fékezhető, ha az előírt fékhatás így is biztosítható. A mezőgazdasági
vontató és a lassú jármű üzemi fékrendszerének legalább a jármű egyik tengelyén levő valamennyi kereket fékeznie
kell.
(5) Az üzemi fékrendszer fékhatásának finoman változtathatónak kell lennie. A gépkocsi üzemi fékrendszerének
többkörösnek kell lennie.
(6) A biztonsági fékrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a járművet az üzemi fékrendszer üzemzavara
esetén a biztonsági fékezésre előírt hatásossággal megállítsa. Azt kell feltételezni, hogy üzemzavar esetén az üzemi
féknek egyidejűleg legfeljebb egyféle hibája lép fel.
(7) A rögzítő fékrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a járművet - a vezető távollétében is - a rögzítő
fékezésre előírt hatásossággal rögzítse. A rögzítő fékrendszernek a járművet kizárólag mechanikus alkatrészekkel
kell rögzített állapotban megtartania. A gépjármű rögzítő fékrendszerének a jármű haladása közben is
működtethetőnek kell lennie.
(8) Az üzemi és a rögzítő fékrendszereknek - kivéve a lassú jármű fékrendszereit - egymástól függetlenül
működtethetőknek kell lenniük, de - ha az a biztonságos és elkülönített működésüket nem veszélyezteti - lehetnek
közös alkatrészeik.
(9) Ha az üzemi fékrendszer kialakítása olyan, hogy fékhatása üzemzavar esetén sem csökken a biztonsági
fékrendszerre előírt fékhatás alá, vagy a rögzítő fékrendszer kialakítása olyan, hogy teljesíti a biztonsági
fékrendszerre előírt követelményeket is, a járműre külön biztonsági fékrendszer felszerelése nem kötelező.
(10) A fékrendszereknek olyanoknak kell lenniök, hogy
a) a vezetőülésből biztonságosan és kényelmesen legyenek működtethetők és az üzemi fékrendszer működtetése
közben a vezetőnek a kormányt egyik kezével se - lassú jármű esetében mindkét kezével ne - kelljen elengednie;
b) a jármű üzemszerű használata közben - még tartós fékezés esetén is - üzembiztosan működjenek;
c) a fékezés folytán a járművön rendellenes rezgések ne keletkezzenek;
d) az üzemi fékrendszer fékhatásának a fékezett tengelyek közötti elosztása a dinamikus tengelyterheléssel
megközelítően arányos legyen.
(11) A különböző tengelyeket fékező, de azonos rendeltetésű fékrendszereknek - kivéve a motorkerékpár
fékrendszerét - egy vezérlő berendezéssel (pedállal, emeltyűvel) működtethetőnek kell lenniük. A motorkerékpárt fel
kell szerelni két, egymástól független vezérlésű üzemi fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik hátsó
kerékre hat. Az oldalkocsis motorkerékpár oldalkocsija kerekére ható fékszerkezetnek - ha van ilyen - a hátsó kerék

üzemi fékszerkezetével együtt kell működnie. A motoros tricikli üzemi fékrendszere állhat két független vezérlésű
fékszerkezetből, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre (kerekekre) hat. A mezőgazdasági vontató és
a lassú jármű oldalanként önállóan működtethető fékszerkezeteinek egyetlen vezérlő berendezéssel együttesen is
működtethetőknek kell lenniök.
(12) A fékrendszerek úgy is kialakíthatók, hogy a fék működtetéséhez a vezető erején kívül más erőt is
igénybevegyenek (erőrásegítésű fékrendszer), vagy csak külső erővel működjenek (külső erővel működtetett
fékrendszer). A külső erővel működtetett üzemi féket, amennyiben a külső erő hiányában a biztonsági fékre előírt
hatásosságot nem képes teljesíteni, az esetleges nyomásmérőn kívül optikai vagy akusztikai figyelmeztető
berendezéssel is el kell látni, mely a tárolt erő csökkenését jelzi.
(13) A rugós féket olyan figyelmeztető berendezéssel kell ellátni, amely jelzi, ha a munkaberendezésben a nyomás
a rugó oldási nyomása alá csökken. A figyelmeztető berendezésekre vonatkozó rendelkezéseket csak az 1991. évi
július hó 1. napja után engedélyezett járműtípusokra kell alkalmazni.
(14) A külső erővel működtetett fék késedelmi ideje - a fékezés kezdetétől a teljes fékhatás 75%-ának
kialakulásáig eltelt idő - a vezérlő berendezés egyenletes sebességű 0,2 másodperc alatt végrehajtott működtetése
mellett legfeljebb 0,6 másodperc lehet.
(15) A gépjármű sűrített levegővel működő fékrendszerei esetében a pótkocsit fékező rendszernek két- vagy
többvezetékesnek kell lenni. E rendelkezést csak az 1991. évi július hó 1. napja után engedélyezett járműtípusokra
kell alkalmazni.
(16) A vonó jármű üzemi és biztonsági fékrendszerének - ha a járművel átmenőfékes pótkocsi vontatása
engedélyezett - a fékcsatlakozó berendezések összekapcsolása és az esetleges hozzájuk tartozó elzárócsapok
működtetése által - minden egyéb beavatkozás nélkül - biztosítani kell, hogy
a) a pótkocsi üzemi fékje működőképes állapotba kerüljön,
b) az üzemi fékrendszer meghibásodása esetén az üzemi fék vezérlésével a pótkocsi fékje legalább részlegesen
működtethető és a fékhatás finoman változtatható legyen,
c) a biztonsági fékrendszer működtetésével a pótkocsi fékhatása finoman változtatható legyen,
d) a sűrített levegővel működő fékrendszerek esetén a sűrített levegőt szállító vezetékek (vagy más ilyen jellegű
összeköttetések) bármelyikének megszakadása vagy szivárgása esetén:
- a vonó jármű biztonsági fékezésre előírt hatásossággal lefékezhető legyen,
- a pótkocsi fékje részlegesen vagy teljesen működtethető legyen akár az üzemi, akár a biztonsági, akár egy külön
fékrendszer vezérlésével, kivéve ha a hiba automatikus befékeződést okoz a pótkocsin.
(17) Külső erővel működő fékrendszerek esetén a külső erővel működő, de nem a fékrendszerekhez tartozó
berendezések energiaellátását oly módon kell megoldani, hogy ezek működése még az erőforrás sérülése esetén se
idézhesse elő a fékrendszereket tápláló erőtartalékoknak a (12) bekezdés szerinti figyelmeztető berendezés által
jelzett szint alá süllyedését.
(18) Az olyan gépjármű, mezőgazdasági vontató és lassú jármű rögzítő fékrendszerének, amellyel pótkocsi
vontatását engedélyezték, alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 8. számú mellékletben meghatározott mértékű lejtőn
vagy emelkedőn a teljes járműszerelvényt rögzítse.
(19) A jármű a (3) bekezdésben említett fékeken kívül más fékkel (pl. visszatartó fék, oktatói pótfék) is
felszerelhető, ha az a jármű közlekedésbiztonsági tulajdonságait nem rontja.
(20) A lánctalpas jármű fékrendszerére a lassú járművekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy a fékeknek nem kell a kerekekre hatniok, és nem alkalmazhatók a 29. § (2) bekezdésében, valamint e
§ (10) c) és d) pontjaiban, továbbá a (11) bekezdésben foglalt rendelkezések.
(21) A sűrített levegővel működő fékrendszerben lévő fékerőszabályozó - ha van ilyen - beállításának
ellenőrzésére vizsgálócsatlakozókat kell beépíteni. E rendelkezést csak az 1991. évi július hó 1. napja után
engedélyezett járműtípusokra kell alkalmazni.

Pótkocsi fékezésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
31. § (1) A pótkocsik fékrendszereinek ki kell elégíteniük a járműtípus üzemeltetésére meghatározott kerékfékerő
határértékeket. E határértékeket a KKF - a rendelet hatálybalépése után engedélyezett járműtípusokra a
típusbizonyítványban - állapítja meg.
(2) A pótkocsik fékrendszereire is alkalmazni kell a 29. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
(3) Ha a fékrendszerek helyes működése a járművezető részéről - a vezérlőszervek működtetésén és a pótkocsi
fékcsatlakozó vezetékeinek az összekapcsolásán kívül - egyéb tevékenységet is igényel (pl. fékerőhatároló kézi

állítása) a pótkocsi homlokfalán, a kapcsolófejek közelében, jól látható helyen az e kötelezettségekre utaló magyar
nyelvű figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.

Pótkocsi fékezésére vonatkozó további műszaki feltételek
32. § (1) A pótkocsi fékberendezéseinek ki kell elégíteniük a 10. számú mellékletben meghatározott fékezési
követelményeket.
(2) A pótkocsit üzemi és rögzítő fékrendszerrel kell ellátni. Az egytengelyes, vagy a legfeljebb 1,00 méter
tengelytávolságú, nem kormányzott kerekű kéttengelyes könnyű pótkocsit - a félpótkocsi kivételével - nem kell
üzemi és rögzítő fékrendszerrel ellátni.
(3) A pótkocsi fékrendszereinek olyan fékezett felületekre kell hatniuk, amelyek megfelelő szilárdságú
alkatrészekkel állandóan a kerekekhez csatlakoznak. Az üzemi fékrendszernek - kivéve a ráfutóféket, valamint a
mezőgazdasági vontató és a lassú jármű pótkocsijának üzemi fékrendszerét - a pótkocsi valamennyi kerekét fékeznie
kell.
(4) A pótkocsi üzemi fékrendszerének átmenő vagy részben átmenő rendszerűnek kell lennie (ezeknél a vezető
egy művelettel működteti a vontató jármű és a pótkocsi fékjét). Ha a pótkocsi - kivéve a félpótkocsit - megengedett
legnagyobb össztömege 3,5 tonnánál kisebb, az üzemi fékrendszer ráfutó fék is lehet.
(5) A pótkocsit - kivéve a 23. § (3) bekezdésében említett esetet - a menet közbeni szétkapcsolódáskor
automatikusan működésbelépő, részleges, vagy teljes fékhatást létrehozó fékkel kell ellátni. Az önműködő
befékeződés csak a pótkocsi leszakadásakor, másodlagos kapcsolószerkezet esetén pedig csak annak leszakadása
után léphet működésbe.
(6) A pótkocsi rögzítő fékrendszerét úgy kell kialakítani, hogy azt a talajon álló személy működtethesse. A 30. §
(7) bekezdésének rendelkezéseit - az utolsó mondat kivételével - a pótkocsira is alkalmazni kell.
(7) Sűrített levegővel működő fékrendszerek esetén a pótkocsi levegőszállító csatlakozói - kivéve a
mezőgazdasági vontató és a lassú jármű pótkocsiját - csak kétvezetékes rendszerűek lehetnek. Ezt a rendelkezést
csak az 1991. évi július hó 1. napja után engedélyezett pótkocsitípusokra kell alkalmazni.
(8) A pótkocsi fékrendszereire egyebekben a 30. § rendelkezéseit kell - megfelelően - alkalmazni.

A kormányzásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
33. § (1) A szimmetrikus építésű járműnek, illetőleg járműszerelvénynek olyan állapotban kell lennie, hogy
egyenes irányú haladás esetén a tengelyenkénti bal és jobb oldali keréknyomok közötti szimmetria vonalak
egybeessenek.
(2) A gépjármű és a gépjárművel vontatható pótkocsi kormányzott tengelyének (tengelyeinek) a tényleges
tengelyterhelése - a jármű bármely megengedett terhelése esetén - nem lehet kevesebb
- kéttengelyes jármű esetében a jármű tényleges tömegének 25%-ánál,
- három vagy több tengelyes jármű esetében a jármű tényleges tömegének 20%-ánál.
E rendelkezés alkalmazása szempontjából a talajkormányzott kerekekkel ellátott tengelyt nem kell kormányzott
tengelynek tekinteni.
(3) A jármű kormányberendezésének olyannak kell lennie, amely lehetővé teszi, hogy a vezető - a jármű terhelési
állapotától és sebességétől függetlenül - a jármű haladási irányát könnyen, gyorsan változtathassa, illetőleg a
járművet könnyen és megbízhatóan egyenes irányban tarthassa. A kormányberendezés a vezetőre fárasztó
rezgéseket, illetőleg lökéseket nem továbbíthat.
(4) A kormányműnek és a futóműnek olyannak kell lennie, hogy az a jármű megfelelő menetstabilitását biztosítsa.
A kormányberendezésnek menet közben érzékelhető visszaállási törekvést kell mutatnia bekormányzott helyzetből a
középállás felé.

A kormányzásra vonatkozó további műszaki feltételek
34. § (1) A járműnek és a járműszerelvénynek olyan mértékben kell kormányozhatónak lenni, hogy 12,50 méter
sugarú körön belül meg tudjon fordulni. Ha a jármű (járműszerelvény) legkülső pontja ilyen sugarú kört ír le, a jármű
(járműszerelvény) egy pontja sem lehet az azonos középpontú 5,30 méter sugarú körön belül; teljesen bekormányzott

állapotban elindulva pedig a jármű (járműszerelvény) egy pontja sem térhet el a korábbi egyenes haladási irányától a
kanyarodással ellentétes irányban 0,80 méternél - csuklós jármű esetében 1,20 méternél - nagyobb távolságra.
(2) A kormánykeréken a kormányzáshoz szükséges kerületi erő nem haladhatja meg a 150 N értéket. A
kormányberendezés működtetéséhez szükséges erő mérési módszerét szabvány határozza meg.
(3) A kormányberendezés úgy is kialakítható, hogy működtetéséhez a vezető erején kívül más erőt is igénybe
vesznek (erőrásegítésű kormányberendezés vagy szervókormány), vagy csak külső erővel működik (külső erővel
működtetett kormányberendezés vagy hidraulikus gépkormány). Az ilyen kormányberendezésnek a jármű álló
helyzetében is üzemszerűen működtethetőnek kell lennie. A csak külső erővel működő kormányberendezés
alkalmazását - ha a (4) bekezdés előírásai nem teljesülnek - az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes
gépjárművek esetében a Közlekedési Főfelügyelet, egyéb járművek esetében a KKF engedélyezi.
(4) A kormányberendezés kialakításának olyannak kell lennie, hogy üzemzavara esetén - a kormányzott kerekek
és a kormányzás vezérlése erőátvitele mechanikus alkatrészeinek meghibásodását kivéve - a jármű kormányozható
maradjon. Ez esetben a kormánykeréken a kormányozáshoz szükséges kerületi erő nem haladhatja meg a 400 N
értéket. E bekezdés alkalmazásakor azt kell feltételezni, hogy a kormányberendezésnek egyidejűleg csak egy hibája
van.
(5) Minden pótkocsinak olyannak kell lennie, hogy a pótkocsinak a vonószerkezet útján való megbízható
kormányzása - a vezető külön beavatkozása nélkül - lehetséges legyen. Vontatóval, mezőgazdasági vontatóval vagy
lassú járművel vontatható pótkocsi esetében e rendelkezés alól a Közlekedési Főfelügyelet felmentést adhat; ilyen
esetben azonban a pótkocsinak az azon helyet foglaló személy által kormányozhatónak kell lennie.

Kerékfelfüggesztésre vonatkozó további műszaki feltételek
35. § (1) A gépkocsi és pótkocsija kialakításának és kerékfelfüggesztésének olyannak kell lennie, hogy a jármű
megfelelő menetstabilitását biztosítsa.
(2) A gépjármű, valamint az általa vontatható pótkocsi kerekeinek rugózott felfüggesztésűeknek kell lennie. E
rendelkezés alól a különleges rendeltetésű járművekre a KKF felmentést adhat.

Kerekekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
36. § (1) A gépjárműnek, a mezőgazdasági vontatónak és a lassú járműnek, valamint ezek pótkocsijának a kerekeit
fúvott gumiabroncsokkal - vagy azzal a jármű menettulajdonsága szempontjából legalább egyenértékű berendezéssel
- kell felszerelni. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű és ezek pótkocsija vonatkozásában e rendelkezéstől a KKF
eltérést engedélyezhet.
(2) A járműre felszerelt gumiabroncs méretének, terhelhetőségének és sebességhatárának meg kell felelnie a jármű
vonatkozó adatainak. Téli mintázatú gumiabroncsot szabad felszerelni a járműre abban az esetben is, ha annak
sebességhatára alacsonyabb a jármű legnagyobb sebességénél. Ebben az esetben a jármű vezetőfülkéjében a
gumiabroncs megengedett sebességére utaló feliratot kell elhelyezni.
(3) Az M1 és az N1 kategóriájú járművek kivételével a gépkocsin, a személygépkocsi és a motorkerékpár
pótkocsija kivételével a pótkocsin, továbbá a mezőgazdasági vontatón és a lassú járművön minden kerék közelében
(pl. a sárvédőn) fel kell tüntetni az adott kerék gumiabroncsára előírt nyomást (nyomáshatárokat). A
gumiabroncsokban az előírt nyomást kell tartani.
(4) Az (1) bekezdésben említett járműveken csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amelyen a futófelület
mintázatának magassága a teljes felületen eléri:
a) az M1, N1, O1 és O2 kategóriájú járműveken a gumiabroncs átmérőjétől függetlenül az 1,6 mm-t; továbbá
b) az egyéb járműveken
ba) a 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumiabroncsok esetében az 1,6 mm-t,
bb) a 0,75 méternél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetében a 3 mm-t.
Nem szabad olyan gumiabroncsot használni, amelyen a bordázat közötti hornyokat utólagos beavatkozással
mélyítették, kivéve, ha a gumiabroncsgyártó az utánvágást engedélyezi, ezt a gumiabroncson feltüntette, és az
utánvágást a vonatkozó előírások megtartásával végezték. Nem szabad szögbetétes gumiabroncsot használni.
(5) Gépjárművön, mezőgazdasági vontatón, lassú járművön és pótkocsin az azonos tengelyen lévő kerekekre csak
olyan gumiabroncsok szerelhetők, amelyeknek mérete, szerkezete, teherbírása, mintázati jellege (nyári, téli, illetőleg
országúti, terep) azonos.

(6) A személygépkocsin a gumiabroncsoknak valamennyi tengelyen azonos szerkezetűeknek (egységesen vagy
diagonál, vagy radiál) kell lenniük. Textilöves és acélöves radiál abroncsok vegyes használata esetén - függetlenül
attól, hogy a jármű melyik tengelye a hajtott - az első tengely kerekeire kell szerelni a textilöves radiál abroncsokat.
(7) A személygépkocsi kivételével a többi gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a pótkocsi
kerekeire tengelyként eltérő szerkezetű gumiabroncsok is szerelhetők. Ebben az esetben - függetlenül attól, hogy a
jármű melyik tengelye hajtott - a radiál gumiabroncsokat kell a hátsó tengelyre (tengelyekre) szerelni.
(8) A fém kapaszkodókörmökkel, illetőleg vezetőélekkel ellátott kerekű mezőgazdasági vontató és lassú jármű e
berendezéseinek olyanoknak kell lenniük, hogy ezeket le lehessen szerelni, vagy olyan védőabronccsal lehessen
ellátni, amely meggátolja, hogy a kapaszkodókörmök, illetőleg vezetőélek az útburkolathoz érhessenek.

Kerekekre vonatkozó további műszaki feltételek
36/A. § Gépkocsira és pótkocsijára csak jóváhagyási jellel ellátott gumiabroncsot szabad felszerelni.

A világító és fényjelző berendezések alkalmazására és működésére vonatkozó
üzemeltetési műszaki feltételek
37. § (1) A járművön csak olyan fajta, olyan színű, oly módon elhelyezett és annyi világító, illetőleg fényjelző
berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet előír, vagy megenged. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik az olyan világítóberendezésekre, amelyeknek a fénye a jármű üzemszerű használata során kívülről nem
látható (pl. csomagtér-megvilágító lámpa, szerelőlámpa).
(2) Az azonos feladatot ellátó és azonos irányba mutató páros számú világító és fényjelző berendezések
elhelyezésének és alakjának - az aszimmetrikus járműveket kivéve - a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjára
szimmetrikusnak, az általuk kibocsátott fény színének és fényerejének pedig azonosnak kell lenniük és a
berendezéseknek - ha a rendelet másként nem rendelkezik - egyszerre kell működniük.
(3) A gépkocsira felszerelt három féklámpának egyszerre kell működnie és közülük kettő darab féklámpának ki
kell elégítenie a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket. A harmadik féklámpa (a továbbiakban: középső
féklámpa) színére és működésére vonatkozóan a (2) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
(4) A világító és a fényjelző berendezésekben csak a berendezés típusára előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező
izzólámpát szabad használni.
(5) Előre piros, hátra fehér fényt - a hátrameneti lámpa, a munkahelymegvilágító lámpa, taxi vészjelző lámpája,
továbbá a jármű belső világítására szolgáló lámpa kivételével - világító és fényjelző berendezés nem bocsáthat ki és
nem verhet vissza.
(6) Villogó fényt a világító, illetőleg fényjelző berendezés - az irányjelző, a megkülönböztető lámpa, a
figyelmeztető lámpa, a taxi vészjelző lámpája, továbbá a visszajelző lámpák kivételével - nem bocsáthat ki. A villogó
fényű lámpa villogásának egyenletesnek, jól érzékelhetőnek, a villogások számának percenként 90ń30-nak kell
lennie. Az első felvillanásnak a bekapcsolást követően legfeljebb 1 másodpercen belül kell bekövetkeznie.
(7) Az olyan vontatott munkagépet, amely nem elégíti ki a pótkocsik világító és fényjelző berendezéseire
vonatkozó rendelkezéseket, a közúti forgalomban való részvétel idejére kitűzhető fényjelző berendezésekkel kell
felszerelni. Az így elhelyezett fényjelző berendezések rögzítőszerkezetének biztosítania kell a rendelet világító és
fényjelző berendezések elhelyezésére vonatkozó előírásainak a teljesülését.

A világító és fényjelző berendezések alkalmazására és működésére vonatkozó
további műszaki feltételek
38. § (1) A páros számú tompított és távolsági fényszórókat fajtánként és oldalanként külön, a helyzetjelző
lámpákat oldalanként vagy átlósan külön kell zárlat elleni védelemmel ellátni. Ezt az előírást az 1991. évi július hó 1.
napja után engedélyezett járműtípusokra kell alkalmazni.
(2) A világító és fényjelző berendezések által kibocsátott, illetőleg visszavert fények színkoordinátáit az 1980. évi
3. törvényerejű rendeletben meghirdetett -, az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény határozza meg.
(3) A járművek jóváhagyásra kötelezett aszimmetrikus tompított fényszóróiban és távolsági fényszóróiban csak
jóváhagyási jellel ellátott izzólámpát szabad alkalmazni.

A világító és fényjelző berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozó
üzemeltetési műszaki feltételek
39. § (1) A világító és fényjelző berendezések optikai tengelyét - kivéve a tompított fényszóróét, a ködfényszóróét,
a hátrameneti lámpáét és a jármű oldalán elhelyezett fényjelző berendezésekét - úgy kell beállítani, hogy az
megközelítőleg vízszintes, és a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjával párhuzamos legyen. A vízszintestől,
illetőleg a párhuzamostól megengedett legnagyobb szögeltérés 3°.
(2) A világító és fényjelző berendezéseknek, valamint ezek alkatrészeinek a járművön oly módon kell rögzítettnek
lenniük, hogy a jármű rezgései, lengései következtében optikai tengelyüket a járműhöz képest ne változtathassák
meg.

A világító és fényjelző berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozó
további műszaki feltételek
40. § (1) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a pótkocsi, valamint a segédmotoros kerékpár
világító és fényjelző berendezéseinek megkövetelt legkisebb láthatósági szögeit a 11. számú melléklet tartalmazza. A
megkövetelt legkisebb láthatósági szögek szárain átmenő síkokkal határolt tér bármely pontjából szemlélve, a
megfigyelő és a lámpa külső átvilágított felületének a megfigyelés irányába eső vetülete között a járműtől származó
takarás nem lehet.
(2) A világító, illetőleg fényjelző berendezések átvilágított felülete kialakítható több optikai egységből is. Az
optikai egységeket úgy kell egymás mellé elhelyezni, hogy átvilágított felületeik az azokat körülzáró legkisebb
derékszögű négyszög területének legalább 60%-át tegyék ki. Az ilyen - azonos feladatokat ellátó és azonos színű
fényt kibocsátó - optikai egységekből álló berendezés egy világító, illetőleg fényjelző berendezésnek minősül. A
távolsági fényszóróra, a tompított fényszóróra és a ködfényszóróra e rendelkezések nem alkalmazhatók.
(3) A sáv alakú átvilágított felületű világító, illetőleg fényjelző berendezés két berendezésnek minősül, ha
- a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjára szimmetrikusan helyezkedik el,
- a jármű mindkét oldalán annak legszélső pontját legalább 0,40 méterre megközelíti,
- a sáv hosszúsága legalább 0,80 méter, és
- benne legalább két - egymástól lehető legtávolabb elhelyezett - fényforrás van.
(4) Különböző célt szolgáló világító és fényjelző berendezések, ha a rendelet eltérően nem rendelkezik
a) egyesíthetők (úgy, hogy átvilágított felületük azonos legyen), vagy
b) egy lámpatestbe csoportosíthatók (úgy, hogy átvilágított felületük ne legyen azonos)
feltéve, hogy ezáltal egymás működését nem befolyásolják, észlelhetőségük nem romlik és a berendezések
mindegyike külön-külön megfelel a reá vonatkozó rendelkezéseknek.

Távolsági fényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
41. § (1) Távolsági fényszóróval minden gépjárművet fel kell szerelni. A járműre felszerelendő távolsági
fényszórók száma:
a) a gépkocsi esetében
2 vagy 4 db,
b) oldalkocsi nélküli, illetőleg
oldalkocsis motorkerékpár esetében
1 db,
c) motoros tricikli esetében
2 vagy 4 db,
- ha 1,30 méternél nem szélesebb
elegendő
1 db.
(2) A motoros triciklire a távolsági fényszórót legkésőbb 1992. évi július hó 31. napjáig kell felszerelni.
(3) Távolsági fényszóróval fel szabad szerelni a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet is. A járműre
felszerelhető távolsági fényszórók száma:
a) mezőgazdasági vontató és lassú
jármű esetében
2 db,
b) 1,30 méternél nem szélesebb
lassú jármű esetében elegendő
1 db.

(4) A távolsági fényszórónak az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben legalább 100 méter távolságon
meg kell világítania úgy, hogy e távolságban a megvilágítás a távolsági fényszóró középpontjának magasságában 1
luxnál kevesebb nem lehet. A távolsági fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.

Távolsági fényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek
42. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott távolsági fényszórót szabad felszerelni.
(2) A motorkerékpáron - kivéve a motoros triciklit - a távolsági fényszórót úgy kell elhelyezni, hogy az átvilágított
felületének széle 100 milliméternél ne legyen távolabb a tompított fényszóró átvilágított felületének szélétől. Egyéb
járművön pedig a távolsági fényszóró átvilágított felületének külső széle nem lehet kijjebb, mint a tompított
fényszóró átvilágított felületének a külső széle.
(3) Ha a járművön olyan, munka végzésére szolgáló berendezés van, amelynek működését a szabályosan felszerelt
távolsági fényszóró akadályozná, vagy amely a szabályosan felszerelt távolsági fényszóró fényét takarná,
alkalmazhatók olyan távolsági fényszórók, amelyek nincsenek a járműre felszerelve, hanem - a közúti közlekedésben
való részvétel idejére - kitűzhetők. A kitűzhető távolsági fényszóró rögzítőszerkezetének - külön beállítás nélkül biztosítania kell a fényszóróra a rendeletben meghatározott megvilágítási (beállítási) előírások teljesülését.
(4) A távolsági fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a fényszóró csak a helyzetjelző
lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták.
(5) A távolsági fényszóróhoz alkalmazható olyan elektromos kapcsolás is, amellyel a távolsági fényszóró minden
más világító és fényjelző berendezéstől függetlenül - a kapcsoló működtetésének az időtartamára - bekapcsolható; e
kapcsoló elengedésekor a távolsági fényszórónak ki kell aludnia.
(6) A távolsági fényszóró - a motorkerékpár távolsági fényszóróját kivéve - a kormányzott kerékkel együtt nem
fordulhat el. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a 4 db távolsági fényszóróval ellátott gépkocsi távolsági
fényszóróiból 2 db a kormányzott kerékkel együtt elforduljon.

Tompított fényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
43. § (1) Tompított fényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és - a 118. §-ban említett kerti
traktor kivételével - minden lassú járművet fel kell szerelni.
A járműre felszerelendő tompított fényszórók száma:
a) gépkocsi, mezőgazdasági vontató,
motoros tricikli és lassú jármű esetében
2 db,
b) oldalkocsi nélküli, illetőleg
oldalkocsis motorkerékpár esetében
1 db,
c) 1,30 méternél nem szélesebb
motoros tricikli és lassú jármű esetében
1 db.
elegendő
(2) A tompított fényszórónak aszimmetrikus kivitelűnek kell lennie, a motorkerékpár tompított fényszórója
azonban szimmetrikus kivitelű is lehet.
(3) A tompított fényszórónak - anélkül, hogy a szembejövő jármű vezetőjét vakítaná - az út felületét a jármű előtt
sötétben, tiszta időben legalább 40 méter - mezőgazdasági vontató és lassú jármű előtt legalább 30 méter távolságon
meg kell világítania. A megvilágítás a tompított fényszóró középpontján átmenő vízszintes síkban és e felett a
járműtől 25 méter távolságban
a) aszimmetrikus tompított fényszóró
esetében
0,7 luxnál,
b) szimmetrikus tompított fényszóró
esetében
1 luxnál
több nem lehet. A tompított fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.

Tompított fényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek

44. § (1) A járműre csak jóváhagyási jellel ellátott tompított fényszórót szabad felszerelni. A jármű egyedi
forgalomba helyezésének engedélyezése során - a tompított fényszóró által biztosított megvilágítási kép vizsgálata
alapján - e rendelkezés alól a KKF felmentést adhat.
(2) A tompított fényszórót az oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és az oldalkocsis motorkerékpáron a
motorkerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjában gépkocsin és motoros triciklin úgy kell elhelyezni, hogy a
tompított fényszóró átvilágított felületének a külső széle a jármű legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb, a két
tompított fényszóró átvilágított felületének a belső szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek. Az olyan
motoros triciklin és lassú járművön, amelyen egy tompított fényszóró van felszerelve, a tompított fényszóró
átvilágított felületének a bal széle a jármű bal oldali legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet.
(3) A tompított fényszóró átvilágított felületének az alsó széle az úttest szintjéhez 0,50 méternél közelebb, az
átvilágított felület felső széle az úttest szintjétől 1,20 méternél távolabb nem lehet. Mezőgazdasági vontató és lassú
jármű esetében - ha a jármű szerkezeti kialakítása ezt szükségessé teszi - a tompított fényszóró átvilágított
felületének a felső széle az úttest szintjétől legfeljebb 1,50 méter távolságra lehet.
(4) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen irányadó a tompított fényszóróra is.
(5) A tompított fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelző
lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták. A távolsági
fényszóróról a tompított fényszóróra való átkapcsoláskor - a rendelet 42. § (5) bekezdésében említett esetet kivéve a távolsági fényszórók nem világíthatnak.
(6) A tompított fényszóró - a motorkerékpár tompított fényszóróját kivéve - a kormányzott kerékkel együtt nem
fordulhat el.
(7) Ha a személygépkocsi terhelési állapotának megváltoztatásakor a tompított fényszóró rendeletben előírt
beállítási értéke másként nem tartható, a fényszórónak szerszám használata nélkül átállíthatónak kell lennie.

Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
45. § (1) Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni.
A járműre felszerelhető ködfényszórók száma:
a) gépkocsi, mezőgazdasági vontató,
lassú jármű és motoros tricikli esetén
2 db,
b) oldalkocsi nélküli, illetőleg
oldalkocsis motorkerékpár esetében
1 db,
c) 1,30 méternél nem szélesebb
motoros tricikli és lassú jármű esetében
1 db.
elegendő
(2) A ködfényszóró által adott megvilágítás a ködfényszóró középpontján átmenő vízszintes síkban és e felett a
járműtől 25 méter távolságban 1 luxnál több nem lehet. A ködfényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga
fényt bocsáthat ki.

Ködfényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek
46. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott ködfényszórót szabad felszerelni.
(2) A ködfényszóró átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez, 0,25 méternél közelebb, az átvilágított
felület felső, a tompított fényszóró átvilágított felületének a felső szélénél magasabban, az átvilágított felület külső
széle pedig gépkocsin és motoros triciklin a jármű legkülső pontjától, 0,40 méternél távolabb nem lehet. A
motorkerékpár ködfényszóróját úgy kell elhelyezni, hogy optikai tengelye a motorkerékpár hosszirányú függőleges
felezősíkjába essen, vagy ha így nem helyezhető el, az átvilágított felületének ehhez a síkhoz legközelebbi pontja a
motorkerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától legfeljebb 0,25 méterre legyen. Az olyan motoros triciklin,
amelyre csak egy ködfényszórót szereltek, a ködfényszóró átvilágított felületének a bal széle a jármű bal oldali
legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet.
(3) A ködfényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelző
lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták.
(4) A ködfényszóró - kivéve a motorkerékpár ködfényszóróját - a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el.

Hátrameneti lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
47. § (1) Hátrameneti lámpával fel szabad szerelni a hátrameneti sebességfokozattal ellátott gépjárművet,
mezőgazdasági vontatót és lassú járművet, továbbá a pótkocsit. A járműre felszerelhető hátrameneti lámpák száma 1
vagy 2 db.
(2) A hátrameneti lámpa által adott megvilágítás 10 méter távolságban az úttest szintjétől számított 0,90 méter
magasság fölött 3 luxnál több nem lehet. A hátrameneti lámpa csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki.

Hátrameneti lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
48. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott hátrameneti lámpát szabad felszerelni.
(2) A hátrameneti lámpa átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb, az
átvilágított felület felső széle az úttest szintjétől 1,20 méternél távolabb nem lehet.
(3) A hátrameneti lámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa csak akkor világíthasson,
ha a gyújtáskapcsoló (központi kulcsos kapcsoló) és a hátrameneti sebességfokozat bekapcsolt állapotban van.

Rendszámtábla megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
49. § (1) A hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpával fel kell szerelni - a trolibuszt kivéve - a gépjárművet, a
mezőgazdasági vontatót és ezek pótkocsiját.
(2) A rendszámtáblát megvilágító lámpának a rendszámtáblát színtelen (fehér) fénnyel, teljes felületen, közelítőleg
egyenletesen és olyan fényerővel kell megvilágítania, hogy az álló jármű rendszámát sötétben, tiszta időben legalább
20 méter távolságból el lehessen olvasni. A rendszámtáblát megvilágító lámpa hátrafelé fényt közvetlenül nem
bocsáthat ki.

Rendszámtábla megvilágító lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
50. § (1) A gépkocsira és pótkocsijára csak jóváhagyási jellel ellátott rendszámtábla megvilágító lámpát szabad
felszerelni.
(2) A rendszámtáblát megvilágító lámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e lámpa - külön
bekapcsolás nélkül - a helyzetjelző lámpákkal együtt világítson.

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
51. § Olyan lámpával, amely az álló jármű körül a területet megvilágítja (munkahely megvilágító lámpa, ideértve
a keresőlámpát is) minden járművet fel szabad szerelni.

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
52. § (1) A munkahely megvilágító lámpa csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.
(2) A munkahely megvilágító lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e lámpák csak akkor
legyenek bekapcsolhatók, ha a jármű helyzetjelző lámpái be vannak kapcsolva.
(3) Munkahely megvilágító lámpának kell tekinteni az autóbusznak azt a lámpáját is, amely - kizárólag az ajtók
nyitvatartási ideje alatt - az utat az ajtók közelében megvilágítja.

Belső világításra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
53. § (1) A vezetőfülke, illetőleg az utastér megvilágítására szolgáló belső világítással minden zárt vezetőfülkéjű,
illetőleg zárt utasterű gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel kell szerelni.
(2) A belső világítás csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.

(3) A belső világításnak - kivéve a kizárólag helyi megvilágítást adó lámpákat - a vezetőülésből kapcsolhatónak
kell lennie.
(4) Az autóbusz belső világításának az utasteret, valamint a fel- és leszállásra szolgáló lépcsőket közel
egyenletesen kell megvilágítania. A belső világítás a vezetőt a járművezetésben nem zavarhatja.

Helyzetjelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
54. § (1) Két első és két vagy négy hátsó helyzetjelző lámpával fel kell szerelni - az oldalkocsi nélküli
motorkerékpárt és a 118. §-ban említett kerti traktort kivéve - minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú
járművet. Az oldalkocsi nélküli motorkerékpárt egy hátsó helyzetjelző lámpával fel kell, ezen kívül egy első
helyzetjelző lámpával fel szabad szerelni. Az oldalkocsi nélküli motorkerékpáron is kötelező az első helyzetjelző
lámpa, ha első helyzetjelző lámpával gyártották, illetőleg hozták forgalomba.
(2) Két vagy négy hátsó helyzetjelző lámpával fel kell szerelni a pótkocsit; az oldalkocsi nélküli motorkerékpár
0,80 méternél nem szélesebb pótkocsiján egy hátsó helyzetjelző lámpa is elegendő. Ezen kívül az 1,60 méternél
szélesebb pótkocsit fel kell, minden egyéb pótkocsit fel szabad szerelni két első helyzetjelző lámpával.
(3) A helyzetjelző lámpák fényének - anélkül, hogy a többi jármű vezetőjét zavarná - sötétben, tiszta időben 300
méter távolságról észlelhetőnek kell lennie. Az első helyzetjelző lámpa csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga, a
hátsó helyzetjelző lámpa csak piros fényt bocsáthat ki.
(4) Minden járművet fel szabad szerelni a jármű oldalán elhelyezett oldalirányban fényt kibocsátó, nem vakító,
oldalsó helyzetjelző lámpával (lámpákkal). A jármű hosszának hátsó harmadában elhelyezett oldalsó helyzetjelző
lámpa borostyánsárga vagy piros, az ennél előbbre elhelyezett lámpa csak borostyánsárga fényt bocsáthat ki.
(5) A 6,00 méternél hosszabb, vagy 2,00 méternél szélesebb gépkocsit, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet,
valamint minden pótkocsit fel szabad szerelni hátul olyan helyzetjelző lámpával, amely előre fehér fényt bocsát ki és
a vezetőt (a visszapillantó tükrön keresztül) a jármű (járműszerelvény) hátsó sarkainak a helyzetéről tájékoztatja.
(6) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű ajtaján elhelyezhető olyan lámpa, amely az ajtó nyitott
állapotában hátrafelé piros fényt ad.

Helyzetjelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
55. § (1) A gépjárműre, a mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a pótkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott
helyzetjelző lámpát szabad felszerelni.
(2) A helyzetjelző lámpákat a következőképpen kell elhelyezni:
a) gépkocsin, motoros triciklin, mezőgazdasági vontatón, lassú járművön és pótkocsin úgy, hogy a lámpák
átvilágított felületének a külső széle a jármű legszélső pontjától 0,40 méternél - pótkocsi első helyzetjelző lámpája
esetében 0,15 méternél - távolabb, a különböző oldalon lévő helyzetjelző lámpák átvilágított felületének a belső
szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb ne legyenek,
b) oldalkocsi nélküli motorkerékpáron a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjában, kivéve, ha az első
helyzetjelző lámpa a távolsági fényszóróval egyesített,
c) oldalkocsis motorkerékpáron - a b) pontban említetteken kívül - a második első és hátsó helyzetjelző lámpát az
oldalkocsi kerekének a síkjában.
(3) A helyzetjelző lámpák átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez 0,35 méternél közelebb, felső széle
az úttest szintjétől
- gépjármű és pótkocsi esetében 1,5 méternél,
- mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében 1,90 méternél
távolabb nem lehet. Ha a jármű szerkezeti kialakítása szükségessé teszi, az átvilágított felület felső széle az úttest
szintjétől legfeljebb 2,10 méterre lehet.
(4) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen irányadó a helyzetjelző lámpára is.
(5) Az 54. § (4)-(6) bekezdésében említett helyzetjelző lámpák magassági elhelyezésére e § (3) bekezdésének
rendelkezései az irányadók.
(6) A helyzetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy az összes helyzetjelző lámpa - az
57. § (3) bekezdésében említett esetet kivéve - csak együttesen legyen kapcsolható. A helyzetjelző lámpák
elektromos kapcsolásának - az oldalkocsi nélküli motorkerékpár lámpái kivételével - olyannak kell lenniük, hogy e
lámpák a motor álló helyzetében is bekapcsolhatók legyenek.

A nappali menetjelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
55/A. § (1) A gépkocsit fel szabad szerelni két, menetirányban fényt kibocsátó nappali menetjelző lámpával.
(2) A nappali menetjelző lámpa csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki.

A nappali menetjelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
55/B. § (1) A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott nappali menetjelző lámpát szabad felszerelni.
(2) A nappali menetjelző lámpákat a gépkocsin a következőképpen kell elhelyezni:
a) az átvilágított felület alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb és attól 1,50 méternél távolabb nem
lehet;
b) az átvilágított felület külső széle a gépkocsi legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb, a különböző oldalon
lévő lámpák átvilágított felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek, azonban az olyan
gépkocsin, amelynek a teljes szélessége nem éri el az 1,3 métert, a belső szélek közötti legkisebb távolság 0,40
méterre csökkenthető.
(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy csak a helyzetjelző
lámpákkal együtt legyenek bekapcsolhatók, de - kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet - automatikusan
kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.

Várakozást jelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
56. § (1) Várakozást jelző lámpával (lámpákkal) fel szabad szerelni a 6,00 méternél nem hosszabb, és 2,00
méternél nem szélesebb gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet.
(2) A várakozást jelző lámpa fényének - anélkül, hogy a többi jármű vezetőjét zavarná - sötétben, tiszta időben
100 méter távolságból észlelhetőnek kell lennie. A lámpa előre fehér, hátra piros - az oldal-irányjelzővel egyesített
lámpa borostyánsárga - fényt bocsáthat ki.

Várakozást jelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
57. § (1) A várakozást jelző lámpa elhelyezésére a helyzetjelző lámpák elhelyezésére vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni.
(2) A várakozást jelző lámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a jármű két oldalán lévő
lámpák külön legyenek bekapcsolhatók.
(3) A várakozást jelző lámpa helyett a 56. § (1) bekezdésében említett járművön alkalmazható olyan elektromos
kapcsolás, amely lehetővé teszi - minden más világító és jelzőberendezés működtetésétől függetlenül - a jármű bal
oldali, illetőleg jobb oldali helyzetjelző lámpáinak a külön való bekapcsolását.

Hátsó helyzetjelző ködlámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
58. § (1) Az oldalkocsi nélküli motorkerékpárt és a motorkerékpár 0,80 méternél nem szélesebb pótkocsiját egy,
minden más gépjárművet, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és pótkocsit egy vagy két hátsó helyzetjelző
ködlámpával szabad felszerelni.
(2) A hátsó helyzetjelző ködlámpa - a hátsó helyzetjelző lámpa fényénél nagyobb fényerejű - piros fényt bocsáthat
ki.

Hátsó helyzetjelző ködlámpára vonatkozó további műszaki feltételek
59. § (1) A járműre csak jóváhagyási jellel ellátott hátsó helyzetjelző ködlámpát szabad felszerelni.
(2) A hátsó helyzetjelző ködlámpa átvilágított felületének az alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb,
az átvilágított felület felső széle az úttest szintjétől 1,00 méternél távolabb, és átvilágított felülete a féklámpa
átvilágított felületéhez 0,10 méternél közelebb nem lehet. Ha a járművön csak egy hátsó helyzetjelző ködlámpát

alkalmaznak, akkor azt - e bekezdés előírásainak a megtartásával - a bal oldalon kell elhelyezni. Mezőgazdasági
vontató és lassú jármű esetében a hátsó helyzetjelző ködlámpa átvilágított felületének a felső széle az úttest szintjétől
legfeljebb 1,90 méterre - ha a jármű szerkezeti kialakítása szükségessé teszi, legfeljebb 2,10 méterre - lehet.
(3) A hátsó helyzetjelző ködlámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy csak külön kapcsolóval, a
helyzetjelző lámpák bekapcsolt állapotában legyen bekapcsolható.

Méretjelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
60. § (1) Két első és két hátsó méretjelző lámpával fel szabad szerelni minden 2,10 méternél szélesebb
gépjárművet, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és pótkocsit. Az első méretjelző lámpák által kibocsátott fény
csak fehér, a hátsó méretjelző lámpák által kibocsátott fény csak piros színű lehet.
(2) A járművön (rakfelületén) túlnyúló rakomány megjelölésére szolgáló - a járművön alkalmilag használt lámpákra a helyzetjelző lámpákra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni; e lámpáknak azonban
nem kell a helyzetjelző lámpákkal együtt kapcsolhatóknak lenniük.

Méretjelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
61. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott méretjelző lámpát szabad felszerelni.
(2) A méretjelző lámpát a járművön (vezetőfülkén, zárt felépítményen) a jármű külső széléhez lehető legközelebb
és egyúttal a lehető legmagasabban kell elhelyezni.
(3) A méretjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e lámpák csak a helyzetjelző
lámpákkal együtt legyenek kapcsolhatók.

Irányjelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
62. § (1) Irányjelző lámpákkal fel kell szerelni a gépkocsit, a mezőgazdasági vontatót, a zárt vezetőfülkéjű,
valamint a pótkocsi vontatására használt lassú járművet és a - motorkerékpár pótkocsija kivételével - a pótkocsit. A
járműre felszerelendő irányjelző lámpák száma:
a) a pótkocsi esetében hátul,
1-1 db,
oldalanként
b) az összes többi fent említett jármű
esetében elöl és hátul oldalanként
1-1 db.
Nyergesvontató és olyan gépjármű esetében, amelynél az első és hátsó irányjelzők közti távolság több mint 6,00
méter, mindkét oldalon további, legalább 1-1 db oldalirányjelzőt kell felszerelni. A pótkocsit vontató lassú járműre
és a lassú jármű pótkocsijára 1992. évi július hó 31. napjáig kell az irányjelző lámpát felszerelni.
(2) Irányjelző lámpákkal fel szabad szerelni a motorkerékpárt és a nyitott vezetőfülkéjű lassú járművet.
Oldalirányjelzőt minden irányjelzővel ellátott járműre fel szabad szerelni.
(3) Az irányjelző lámpák fényének - anélkül, hogy a többi jármű vezetőjét zavarnák - nappal, ráeső napfényben
legalább 50 méterről, sötétben, tiszta időben legalább 300 méterről határozottan felismerhetőnek kell lennie. E
követelményeknek a hátsó irányjelző lámpa vonatkozásában a helyzetjelző lámpa és a féklámpa bekapcsolt
állapotában is teljesülniük kell. Az első irányjelző lámpa fényének - a tompított fényszóró bekapcsolt állapotában legalább 75 méterről kell határozottan felismerhetőnek lennie. Az irányjelző lámpák csak borostyánsárga fényt
bocsáthatnak ki. Az azonos oldalon lévő valamennyi irányjelző lámpának azonos fázisban kell villognia. A pótkocsi
irányjelző lámpáinak - külön kapcsolás nélkül - a vonó jármű megfelelő oldali irányjelző lámpáival együtt kell
működniük.

Irányjelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
63. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott irányjelző lámpát szabad felszerelni.
(2) A 4,60 méternél nem hosszabb és 1,60 méternél nem szélesebb mezőgazdasági vontató és lassú jármű első és
hátsó irányjelző lámpái egyesíthetők, vagy egy lámpatestbe csoportosíthatók, ha a lámpákra vonatkozó láthatósági
követelmények így is teljesülnek.

(3) Az irányjelző lámpák átvilágított felületének külső széle a jármű legkülső pontjától 0,40 méternél távolabb
nem lehet. A különböző oldali irányjelző lámpák átvilágított felületének a belső szélei egymáshoz
a) oldalkocsi nélküli motorkerékpár első irányjelzői esetében 0,30 méternél,
b) oldalkocsi nélküli motorkerékpár hátsó irányjelzői esetében 0,24 méternél,
c) mezőgazdasági vontató és lassú jármű irányjelzői esetében 0,50 méternél,
d) minden egyéb jármű irányjelzői esetében 0,60 méternél
közelebb nem lehetnek; az oldalkocsi nélküli motorkerékpár első irányjelzői a fényszóró átvilágított felületének
széléhez nem lehetnek 0,10 méternél közelebb.
(4) Az első és hátsó irányjelző lámpa átvilágított felületének alsó széle az úttesthez 0,35 méternél közelebb,
átvilágított felületének felső széle az úttest szintjétől 1,50 méternél - mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében
1,90 méternél - távolabb nem lehet. Az oldalirányjelző lámpa átvilágított felületének alsó széle az úttesthez 0,50
méternél közelebb, átvilágított felületének felső széle az úttest szintjétől 1,50 méternél - mezőgazdasági vontató és
lassú jármű esetében 1,90 méternél - távolabb nem lehet. Ha a jármű szerkezeti kialakítása a magassági méretek
megtartását nem teszi lehetővé, az első és hátsó irányjelzők átvilágított felületének felső széle az úttesttől legfeljebb
2,10 méter, az oldalirányjelzők átvilágított felületének felső széle az úttesttől legfeljebb 2,30 méter távolságra lehet.
(5) Az oldalirányjelző lámpa (több ilyen lámpa esetében az első lámpa) átvilágított felületének első széle a jármű
elejétől, 1,80 méternél távolabb nem lehet. Ha a jármű szerkezeti kialakítása e távolság megtartását nem teszi
lehetővé, az oldalirányjelzők átvilágított felületének első széle a jármű elejétől 2,50 méternél távolabb nem lehet.
(6) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen vonatkozik az irányjelző lámpára is.
(7) Az irányjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy az irányjelzők az egyéb világító és
fényjelző berendezésektől függetlenül, egy kapcsolóval és a különböző oldalon lévő lámpák külön-külön, de az
azonos oldalon lévők csak együtt legyenek kapcsolhatók. Megengedett az olyan másodlagos elektromos kapcsolás is,
amely (a többi feltétel teljesítése mellett) lehetővé teszi, hogy az összes irányjelző lámpa - a jármű
meghibásodásának a jelzésére - együtt legyen bekapcsolható. Ez esetben valamennyi irányjelző lámpának azonos
fázisban kell villognia.

Féklámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
64. § (1) Féklámpával fel kell szerelni a gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és ezek pótkocsiját.
A felszerelendő féklámpák száma:
a) gépkocsi, mezőgazdasági vontató és
ezek pótkocsija, valamint motoros tricikli
esetében
2 db
b) oldalkocsi nélküli és oldalkocsis
motorkerékpár, valamint a motorkerékpár
0,80 méternél nem szélesebb pótkocsija
esetében
1 db
(2) a) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott féklámpákon kívül további egy darab, középső féklámpával
szabad felszerelni a gépkocsit és pótkocsiját;
b) egy vagy két féklámpával szabad felszerelni a lassú járművet és pótkocsiját.
(3) A féklámpa fényének - anélkül, hogy a többi jármű vezetőjét zavarná - nappal, ráeső napfényben legalább 300
méterről - egyéb fényjelző berendezés bekapcsolt állapotában is - határozottan felismerhetőnek kell lennie. A
féklámpa fényerejének jól érzékelhetően nagyobbnak kell lennie a hátsó helyzetjelző lámpa fényerejénél. A
féklámpa csak piros fényt bocsáthat ki. A gépkocsi belső terében felszerelt középső féklámpát úgy kell kialakítani és
elhelyezni, hogy annak fénye a vezetőt - közvetlenül vagy visszaverődés által - ne zavarja.

Féklámpára vonatkozó további műszaki feltételek
65. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott féklámpát szabad felszerelni.
(2) A féklámpát hátul, az oldalkocsi nélküli és az oldalkocsis motorkerékpáron, valamint a motorkerékpár 0,80
méternél szélesebb pótkocsiján a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjában, a többi járművön pedig úgy kell
elhelyezni, hogy a két féklámpa átvilágított felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél - mezőgazdasági
vontató és lassú jármű esetén 0,50 méternél - közelebb ne legyenek. Ha a jármű 1,40 méternél nem szélesebb, a két

féklámpa átvilágított felülete közti távolság 0,40 méterig csökkenthető. Ha a lassú járművet egy féklámpával szerelik
fel, azt a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjában, vagy attól balra kell elhelyezni.
(3) A féklámpa átvilágított felületének az alsó széle az úttest szintjéhez 0,35 méternél közelebb, az átvilágított
felület felső széle az úttest szintjétől
a) motorkerékpár és pótkocsija esetében 1,20 méternél,
b) gépkocsi és pótkocsi esetében 1,50 méternél,
c) mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében 1,90 méternél,
d) olyan jármű esetében, amelynél a jármű szerkezeti kialakítása a fenti magassági elhelyezést nem teszi lehetővé
2,10 méternél
távolabb nem lehet.
(4) A féklámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a féklámpa legkésőbb akkor kapcsolódjék
be, ha az üzemi fékrendszer a járművet 0,5 m/s2 lassulást eredményező hatásossággal fékezi és mindaddig
világítson, amíg a fékrendszer legalább ilyen fékhatással működik.
(5) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen irányadó a féklámpára is.
(6) A középső féklámpát a gépkocsi hosszirányú függőleges felezősíkjában, a jármű belső terében vagy azon kívül
úgy kell elhelyezni, hogy átvilágított felületének alsó széle a 64. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
féklámpa átvilágított felületének felső szélénél magasabban legyen, és
a) a gépkocsi belső terében történő elhelyezés esetén a hátsó ablak alsó vagy felső szélénél,
b) egyéb elhelyezés esetén:
ba) a hátsó ablak alsó széle alatt legfeljebb 0,15 méterrel, vagy
bb) az úttest felszínétől legalább 0,85 méter magasságban
legyen.

Megkülönböztető lámpára és figyelmeztető lámpára vonatkozó üzemeltetési
műszaki feltételek
66. § (1) Megkülönböztető lámpával kell felszerelni a megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés
használatára külön jogszabály alapján jogosult gépjárművet. A járműre annyi megkülönböztető lámpát kell
felszerelni, hogy a (3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesüljenek.
(2) A megkülönböztető lámpa fényének nappal, a ráeső napfényben legalább 150 méterről, sötétben, tiszta időben
pedig - a jármű távolsági fényszórójának bekapcsolt állapotában is - legalább 300 méterről határozottan
felismerhetőnek kell lennie. A megkülönböztető lámpa csak kék, vagy külön jogszabályban meghatározott jármű
esetében kék és piros villogó fényt bocsáthat ki.
(3) A megkülönböztető lámpát a járművön a lehető legmagasabban és úgy kell elhelyezni, hogy annak fénye
minden irányban látható legyen.
(4) A megkülönböztető fény- és hangjelzés használatára jogosult jármű elején 1 vagy 2 db kiegészítő
megkülönböztető lámpát is el lehet helyezni. Ezek átvilágított felületének felső széle 1,50 méternél magasabban nem
lehet.
(5) A megkülönböztető lámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e lámpa a vezetőülésből
minden más világító és fényjelző berendezéstől függetlenül - és a járművön lévő összes megkülönböztető lámpa csak
együtt - legyen bekapcsolható.
(6) Az út, vagy közmű építésére, fenntartására, illetőleg tisztítására szolgáló gépjárművet és lassú járművet,
valamint a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet lényegesen meghaladó járművet fel kell, egyéb járművet
a külön jogszabály szerinti engedély alapján fel szabad szerelni figyelmeztető lámpával. A figyelmeztető lámpa
felszerelésének a tényét a jármű forgalmi engedélyébe, illetőleg igazoló lapjába be kell jegyezni. Az olyan járműre,
amelyen megkülönböztető lámpa van, figyelmeztető lámpát felszerelni nem szabad.
(7) A figyelmeztető lámpára a megkülönböztető lámpára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy a figyelmeztető lámpa csak borostyánsárga fényt bocsáthat ki.

Tájékoztató lámpákra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
67. § (1) A taxit fel szabad szerelni az igénybevételi lehetőségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezéssel (taxi
szabadjelző). Ez a fényjelző berendezés előre színtelen (fehér) vagy borostyánsárga, illetőleg a kettő közötti
színkoordinátájú; hátra borostyánsárga, illetőleg kadmium és borostyánsárga közötti színkoordinátájú fényt bocsáthat

ki. A taxi szabadjelző készülék fényjelzése a "TAXI" feliratot kell mutassa; megengedett továbbá a taxi
szabadjelzőjén az üzemeltetőre, valamint a rendelési telefonszámra, hívószámra utaló jelzés alkalmazása is.
(2) A taxit fel szabad szerelni olyan villogó fényt kibocsátó vészjelző lámpával, amellyel a taxi vezetője segítséget
kérhet. Ezt a lámpát az (1) bekezdésben említett lámpával kell egybeépíteni.
(3) A menetrendszerű forgalmat lebonyolító autóbuszt fel kell szerelni olyan fényjelző berendezéssel, amely
megvilágított vagy átvilágított felirattal, szám- vagy betűjelzéssel a viszonylatot, illetőleg az útirányt jelzi. Ez a
jelzőberendezés csak előre és jobb oldalra bocsáthat ki fényt, amely csak színtelen (fehér) lehet.
(4) Az (1) és (3) bekezdésekben említett berendezések fénye a többi jármű vezetőjét nem zavarhatja.

Visszajelző lámpákra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
68. § (1) Minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel kell szerelni olyan fényjelző
berendezésekkel (visszajelző lámpákkal), amelyek jelzik a járműre felszerelt
a) távolsági fényszórók bekapcsolt állapotát,
b) helyzetjelző lámpák bekapcsolt állapotát,
c) hátsó helyzetjelző ködlámpa bekapcsolt állapotát,
d) első és hátsó irányjelző lámpák - ideértve pótkocsi vontatása esetén a pótkocsi hátsó irányjelző lámpáit is bekapcsolt állapotát, valamint hibáját (izzólámpa kiégését),
e) összes irányjelző lámpának az elakadás jelzésére szolgáló bekapcsolt állapotát,
f) a vezetőülésből nem látható munkahely megvilágító lámpa bekapcsolt állapotát,
g) megkülönböztető lámpa bekapcsolt állapotát,
h) figyelmeztető lámpa bekapcsolt állapotát.
(2) Motorkerékpárra - a zárt vezetőfülkéjű motorkerékpár kivételével az (1) bekezdés b) és d) pontjában említett
visszajelző lámpa felszerelése nem kötelező, ha a világító berendezés működése a vezetőülésből közvetlenül
ellenőrizhető. Az (1) bekezdés d) pontjában említett visszajelző lámpát a pótkocsi irányjelző lámpái működésének
visszajelzésére - pótkocsit vontató személygépkocsi esetében - 1992. évi július hó 31. napjáig kell alkalmassá tenni.
(3) A jármű felszerelhető az egyéb berendezéseinek működését, illetőleg hibáját visszajelző lámpával is, melyek
fénye kék kivételével bármilyen színű lehet. A kettős üzemű járművet fel kell szerelni továbbá olyan visszajelző
lámpával, amely a gázüzemre kapcsolt állapotot jelzi.
(4) A visszajelző lámpák elhelyezésének és fényerejének olyannak kell lennie, hogy a vezetőt a vezetésben ne
zavarják, de a vezető azokat könnyen észlelhesse, és egymással ne téveszthesse össze.

Visszajelző lámpákra vonatkozó további műszaki feltételek
69. § (1) A 68. § (1) bekezdés a) pontjában említett visszajelző lámpa csak kék, a c) pontjában említett lámpa csak
borostyánsárga, a d) pontjában említett lámpa csak villogó zöld, az e) pontjában említett lámpa csak villogó piros, a
g) pontjában említett lámpa csak kék, a h) pontjában említett lámpa csak borostyánsárga fényt bocsáthat ki. Minden
egyéb visszajelző lámpa fénye kék kivételével bármilyen színű lehet. A 68. § (1) bekezdés b) pontjában említett
visszajelző lámpa a műszerfalat megvilágító lámpa is lehet, ha az külön nem kapcsolható ki.
(2) Ha a visszajelzett lámpák és egyéb berendezések a motor álló, illetve a gyújtáskapcsoló (központi kulcsos
kapcsoló) kikapcsolt helyzetében is működnek, ilyen helyzetben a visszajelző lámpáknak is működniük kell.

Fényvisszaverőre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
70. § (1) Hátsó fényvisszaverővel minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és pótkocsit fel
kell szerelni. A járműre felszerelendő hátsó fényvisszaverők száma:
- oldalkocsi nélküli motorkerékpár és a
motorkerékpár 0,80 méternél nem
szélesebb pótkocsija esetében
1 db
- minden más jármű esetében
2 vagy 4 db.
A hátsó fényvisszaverő által visszavert fény csak piros lehet. A pótkocsi és a csuklós autóbusz hátsó
fényvisszaverője csak csúcsával felfelé álló egyenlő oldalú, 0,15-0,20 méter élhosszúságú háromszög lehet, annak

belsejében semmiféle világítóberendezés nem helyezhető el. Az összes többi jármű hátsó fényvisszaverője
háromszög kivételével bármilyen alakú lehet.
(2) Első fényvisszaverővel - a motorkerékpár 0,80 méternél nem szélesebb pótkocsija kivételével - minden
pótkocsit fel kell szerelni. Első fényvisszaverővel minden egyéb járművet fel szabad szerelni. Az első fényvisszaverő
háromszög alakú nem lehet. A járműre felszerelendő első fényvisszaverők száma az oldalkocsi nélküli
motorkerékpár és a motorkerékpár 0,80 méternél nem szélesebb pótkocsija esetében - ha azokat első
fényvisszaverővel felszerelik - 1 db, minden egyéb jármű esetében 2 db. Az első fényvisszaverő által visszavert fény
csak fehér lehet.
(3) Oldalsó fényvisszaverővel minden járművet fel szabad szerelni. Az oldalsó fényvisszaverő háromszög alakú
nem lehet. A jármű hosszának hátsó harmadában elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény
borostyánsárga vagy piros, az ennél előbbre elhelyezett fényvisszaverő által visszavert fény csak borostyánsárga
lehet.
(4) A fényvisszaverőknek - olyan járműből, amelynek a távolsági fényszórója a fényvisszaverőt megvilágítja sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.
(5) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű ajtaján elhelyezhető olyan fényvisszaverő, amely az
ajtó nyitott állapotában hátrafelé piros fényt ver vissza.
(6) A járművön túlnyúló rakomány megjelölésére szolgáló - a járművön alkalmilag használt - fényvisszaverőkre a
pótkocsi fényvisszaverőjére vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a
gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű rakományán lévő hátsó fényvisszaverő háromszög alakú nem
lehet.

Fényvisszaverőre vonatkozó további műszaki feltételek
71. § (1) Járműre - a kerékpár és a segédmotoros kerékpár kivételével - csak jóváhagyási jellel ellátott
fényvisszaverőt szabad felszerelni.
(2) Az első és hátsó fényvisszaverőket
- oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és a motorkerékpár pótkocsiján a jármű hosszirányú függőleges
felezősíkjában,
- oldalkocsis motorkerékpáron az egyik fényvisszaverőt a motorkerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjában, a
másikat az oldalkocsi kerekének a síkjában,
- minden más járművön úgy kell elhelyezni, hogy a fényvisszaverők hatásos felületének külső széle a jármű
legkülső pontjától 0,40 méternél - a pótkocsi első fényvisszaverője esetében 0,15 méternél - távolabb, a különböző
oldalon lévő fényvisszaverők hatásos felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél - az 1,30 méternél nem
szélesebb járművek esetében 0,40 méternél - közelebb ne legyenek.
(3) Az oldalsó fényvisszaverőket, ha
a) oldalanként 1 db van, azt a jármű középső harmadában,
b) oldalanként több van, az elsőt a jármű (járműszerelvény) elejétől számított 3,00 méteren belül, az utolsót a
jármű (járműszerelvény) végétől számított 1,00 méteren belül
kell elhelyezni. Két oldalsó fényvisszaverő hatásos felületei közti távolság 6,00 méternél több nem lehet.
(4) A fényvisszaverők hatásos felületének alsó széle az úttest felületéhez 0,35 méternél közelebb, felső széle az
úttest felületétől 0,90 méternél távolabb nem lehet. Ha az első és oldalsó fényvisszaverőknél a felső mérethatár
szerkezeti okokból nem tartható, akkor az 1,50 méterre növelhető. Ha a mezőgazdasági vontató hátsó
fényvisszaverőjénél a felső mérethatár nem tartható, akkor 1,20 méterre növelhető és ezen kívül a fényvisszaverők
egymástól mért távolsága 0,30 méterig csökkenthető, de ez utóbbi esetben további 2 db hátsó fényvisszaverőt kell
elhelyezni előírásos szélességi méretekkel olyan magasságban, hogy a fényvisszaverők hatásos felületének felső
széle az úttest szintjétől legfeljebb 2,10 méter távolságban lehet.
(5) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen irányadó a fényvisszaverőkre is.

Hangjelző berendezésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
72. § (1) Minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel kell szerelni - a motor álló
helyzetében is működő - hangjelző berendezéssel, amelynek hangja folyamatos, egyenletes hangmagasságú és
erősségű. Ez a hang több - egyidejűleg működő - készülékkel is előállítható.

(2) A hangjelzés hangereje gépkocsi esetében 93-112 dBA, motorkerékpár, mezőgazdasági vontató és lassú jármű
esetében 89-112 dBA lehet.
(3) A megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés használatára jogosult gépjárművet fel kell szerelni a
megkülönböztető hangjelzés adására szolgáló olyan hangjelző berendezéssel is, amely változó hangmagasságú, a
gépjármű előtt 7 m távolságban mérve hangonként 103 dB(A) és 120 dB(A) közti hangnyomásszintű hangjelzést ad.
A gépjárműre felszerelt megkülönböztető hangjelző berendezésre vonatkozó részletes hangtani követelményeket,
valamint azok vizsgálatára és minősítésére vonatkozó feltételeket szabvány határozza meg.
(4) Az olyan autóbuszt, amelynek a vezetőfülkéje az utastértől el van választva, valamint a mezőgazdasági vontató
utasszállításra berendezett pótkocsiját fel kell szerelni olyan hangjelző berendezéssel, amellyel az utasok a vezetőnek
hangjelzést adhatnak.
(5) A menetrendszerű helyi járatban közlekedő autóbuszt fel kell szerelni olyan indításjelző hangjelző
berendezéssel, amellyel az utasok figyelmét a jármű indulására fel lehet hívni.
(6) A nagyméretű, illetőleg nagytömegű járművet fel szabad szerelni olyan kiegészítő hangjelző berendezéssel,
amely hátramenet alkalmával csak a jármű közelében hallható hangjelzést ad.

Hangjelző berendezésre vonatkozó további műszaki feltételek
73. § A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott hangjelző berendezést szabad felszerelni. A gépkocsinak
hangjelzésre vonatkozó jóváhagyási jellel kell ellátottnak lennie. E rendelkezés csak a 72. § (1) bekezdésében
említett hangjelző berendezésre illetőleg hangjelzésre vonatkozik.

Tüzelőanyagellátó berendezésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
74. § (1) A belsőégésű motorral ellátott járművön a tüzelőanyagtartályt és a tüzelőanyagvezetéket olyan állapotban
kell tartani, hogy a tüzelőanyag azokból ki ne ömöljön, ki ne csepegjen és ne szivárogjon. A tüzelőanyagtartályt
zárófedéllel kell ellátni.
(2) A gázüzemű jármű gáz-üzemanyagellátó berendezésének meg kell felelni a külön jogszabályban
meghatározott feltételeknek, továbbá a járműbe történő beszerelésének és állapotának külön jogszabályban
meghatározottak szerint tanúsítottnak kell lenni.
(3) A gáz-üzemanyagellátó berendezés egyes elemeit a berendezéshez tartozó - a területi közlekedési felügyelet,
illetőleg a KKF által a jármű gázüzeművé történő átalakításának, vagy egyedi forgalomba helyezésének
engedélyezési eljárása során jóváhagyott - beszerelési utasításnak megfelelően kell beszerelni és rögzíteni.
(4) A gázüzemű jármű szélvédőjének jobb alsó sarkán e rendelet 13. számú mellékletében meghatározott
megjelölést kell elhelyezni.
(5) A cseppfolyós gázüzemű járműnek e rendelet 14. számú mellékletében meghatározott feltételeknek is meg kell
felelni.
(6) A sűrített földgázzal és az egyéb gázzal üzemelő jármű gáz-üzemanyagellátó berendezésének járműbe történő
beszerelésére vonatkozó feltételeket a KKF határozza meg.

Tüzelőanyagellátó berendezésre vonatkozó további műszaki feltételek
75. § (1) A belsőégésű motorral ellátott járművön a tüzelőanyagtartályt, valamint a tüzelőanyagvezetéket úgy kell
kialakítani és elhelyezni, hogy a hő- és mechanikai hatásoknak - különösen láng hatásának, valamint az üzemszerű és
az éghajlati hőingadozásoknak - kellően ellenálljon, azoktól kellően védve legyen. A gépjármű
tüzelőanyagtartályának betöltő nyílása az úttest szintjétől legfeljebb 1,5 méterre lehet.
(2) A tüzelőanyagtartályt és a tüzelőanyagvezetéket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy tüzelőanyag a jármű
vezetőfülkéjébe, illetőleg utasterébe ne juthasson. A tüzelőanyagtartály nem helyezhető el a jármű elején közvetlenül
a lemezborítás mögött. Az olyan tüzelőanyagtartályt, amely a motorral közös térben van, úgy kell elhelyezni,
illetőleg olyan védelemmel kell ellátni, amely a kigyulladás veszélyét baleset alkalmával is a lehető legkisebbre
csökkenti.
(3) Az olyan tüzelőanyagtartályt, amelyből a tüzelőanyag szabadeséssel jut a motorhoz (ejtőtartály) a
vezetőülésből könnyen kezelhető elzáró csappal kell felszerelni.

Kipufogó rendszerre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
76. § A kipufogó rendszernek kellően tömítettnek kell lenni; a kipufogó gáz csak a csővezeték végén távozhat.

Kipufogó rendszerre vonatkozó további műszaki feltételek
77. § (1) Minden belsőégésű motorral ellátott járművet fel kell szerelni olyan kipufogó csővezetékkel és
hangtompító berendezéssel, amely biztosítja, hogy az égéstermék kizárólag a berendezésen keresztül távozzék a
szabadba, és amely hatásosan tompítja a kipufogás zaját. A hangtompító berendezésnek olyannak kell lennie, hogy
az - szerszámokkal való megbontás nélkül - ne legyen kikapcsolható, illetőleg kiiktatható.
(2) A kipufogó csővezeték nem vezethető át, a hangtompító berendezés pedig nem helyezhető el a jármű zárt
vezetőfülkéjében, utasterében, illetőleg rakterében, és nem végződhet sem a vezetőfülke, sem az utastér alatt.
(3) A kipufogó csővezetéknek - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve - az égésterméket hátra, a
jármű függőleges felezősíkjával párhuzamosan vagy attól legfeljebb 45 fokkal balra és közel vízszintesen vagy
függőlegesen felfelé kell kivezetni. Ha a kipufogó csővezeték az égésterméket függőlegesen felfelé vezeti ki, annak
vége a jármű legfelső pontjánál alacsonyabban nem lehet.
(4) A menetrendszerű helyi forgalom lebonyolítására kialakított autóbusz kipufogó gázának függőlegesen a jármű
legmagasabb pontja fölé való kivezetésével vagy más módon meg kell akadályozni azt, hogy közvetlenül a jármű
mellett erős kipufogógáz kiáramlás és kipufogógáz okozta porfelverés legyen. E bekezdésben foglalt rendelkezést az
1991. évi július hó 1. napja után engedélyezett autóbusz típusokra kell alkalmazni.
(5) A kipufogócső - az általános biztonsági és környezetvédelmi követelmények megtartásával - a (3) bekezdésben
foglalt rendelkezésektől eltérően is kialakítható a különleges felépítményű és a veszélyes anyag szállítására szolgáló
járműveknél.

Vezetőtérből való kilátásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
78. § (1) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű vezetőterének olyannak kell lennie, hogy a vezető
részére minden vezetési művelet esetében biztosítsa az előre és oldalra való kilátást, továbbá visszapillantó tükrökkel
a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást.
(2) Minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet - kivéve a nem zárt vezetőfülkéjű lassú
járművet és mezőgazdasági vontatót - fel kell szerelni legalább két visszapillantó tükörrel. Az egyik visszapillantó
tükröt a jármű külső részén a bal oldalon, a másikat a jármű külső részén a jobb oldalon kell, illetőleg - ha a jármű
kialakítása, vagy a raktérben elhelyezhető rakomány a hátralátást nem akadályozza - a jármű belsejében lehet
elhelyezni. Motorkerékpáron a második visszapillantó tükröt az 1992. évi július hó 1. napjáig kell felszerelni.
(3) A menetrend szerinti forgalmat lebonyolító autóbuszt fel kell szerelni olyan visszapillantó tükrökkel, melyek
biztosítják a vezető számára az összes utasajtónál történő le- és felszállás figyelemmel kísérését.
(4) A menetrend szerinti helyi forgalmat lebonyolító autóbuszt és a háztartási hulladékot gyűjtő járművet fel kell
szerelni olyan tükörrel, amely közvetlen rálátás lehetőségének hiányában biztosítja a vezető számára a közvetlenül a
jármű előtt álló gyalogos észlelését. E rendelkezést a már forgalomban lévő járművekre 1991. évi július hó 1. napja
után kell alkalmazni.
(5) A nem zárt vezetőfülkéjű lassú járművet és a mezőgazdasági vontatót fel kell szerelni legalább egy - a jármű
bal oldalán elhelyezett - visszapillantó tükörrel.

A vezetőtérből való kilátásra vonatkozó további műszaki feltételek
79. § (1) A gépkocsi vezetőüléséből a vezető szemhelyzetéből nézve
a) a jármű hossztengelyére szimmetrikus elülső 180°-os szögtartományban takarást szemmagasságban csak ajtóés ablakoszlop, szélvédő, osztóléc, ablaktörlő és törletlen szélvédő felület okozhat,
b) a jármű előtt, a jármű elejétől 5,0 méter távolságban a talajnak a szélvédő törölt felületén keresztül láthatónak
kell lenni,
c) a jármű előtt, az úttest szintje felett 5,0 méter magasságban, a jármű elejétől 8,0 méter távolságra lévő pontnak
láthatónak kell lennie. A szélvédő törölt felületén át nézve ez a távolság 10,0 méter lehet,

d) a törletlen szélvédő felület takarási szöge a vezető szemmagasságában és a vezető oldalán nem lehet nagyobb,
mint a mellette lévő oszlop takarása,
e) a külső tükröknek a szélvédő törölt felületén keresztül vagy oldalablakon át láthatónak kell lenni.
A vezető szemhelyzetének meghatározását és a takarási szögek mérési módszerét szabvány rögzíti.
(2) A menetrend szerinti helyi forgalmat lebonyolító autóbusz jobb oldali külső visszapillantó tükrének, valamint a
tükrök tartószerkezetének legalsó pontja az úttest szintjéhez 2,10 méternél közelebb nem lehet.

A vezetőtérre és az utastérre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
80. § (1) A vezetőülésnek kellően rögzítettnek, gépkocsi és mezőgazdasági vontató esetében a vezető
testméretéhez igazodóan állíthatónak kell lenni.
(2) A menetrend szerinti helyi forgalmat lebonyolító autóbusz - az utasok fel- és leszállására szolgáló - ajtóinak a
vezetőülésből működtethetőknek kell lenniük.
(3) A vezető által működtetett távvezérlésű ajtók nyitott, illetőleg zárt állapotát a vezető részére visszajelző
lámpával jelezni kell.
(4) Biztonsági övvel fel kell szerelni
a) a személygépkocsi első üléseit, a taxi vezetőülése kivételével,
b) az 1992. évi július hó 1. napja után forgalomba helyezésre kerülő személygépkocsik hátsó üléseit,
c) a tehergépkocsi vezetőülését és első utasülését, valamint az autóbusz vezetőülését ha az ülés kialakítása a
biztonsági öv használatát lehetővé teszi,
amennyiben a biztonsági öv rögzítésére szolgáló rögzítő elemeket gyárilag beépítették. A b) pontban említett
biztonsági öv helyett biztonsági gyermekülés is beszerelhető.
(5) A biztonsági övnek meg kell felelni a járművön kialakított rögzítési pontok elhelyezésének és darabszámának.
Biztonsági övet csak gyárilag kialakított, biztonsági öv rögzítésére szolgáló elemekhez szabad csatlakoztatni.
(6) Ki kell cserélni a biztonsági övet, ha védő tulajdonságait befolyásoló maradó alakváltozást szenvedett.

A vezetőtérre és utastérre vonatkozó további műszaki feltételek
81. § (1) Gépkocsiba csak jóváhagyási jellel ellátott biztonsági övet szabad beépíteni.
(2) A személygépkocsinak a biztonsági öv rögzítő elemek kialakítására vonatkozó jóváhagyási jellel kell
ellátottnak lennie.
(3) A személygépkocsi vezetőülésénél és első utasülésénél legalább három, összes egyéb ülésénél pedig legalább
két, a biztonsági öv csatlakoztatására alkalmas, a mezőgazdasági vontató ülésénél (üléseinél) vagy az ülésen legalább
két, a rögzítőöv csatlakoztatására alkalmas rögzítő elemet kell gyárilag kialakítani.
(4) Biztonsági övvel kell felszerelni a személygépkocsi hátsó utasüléseit, amennyiben a biztonsági öv rögzítésére
szolgáló rögzítő elemeket gyárilag beépítették. E bekezdés rendelkezéseit 1991. évi július hó 1. napjától kell
alkalmazni.
(5) A gépjármű, mezőgazdasági vontató és a lassú jármű zárt vezetőfülkéjét és utasterét úgy kell kialakítani, hogy
a balesetmentes be- és kiszállást lehetővé tegye, továbbá a benne ülőknek összeütközés, illetőleg felborulás esetén is
védelmet nyújtson. A gépkocsi utasterét úgy kell kialakítani, hogy minden menetirányba néző ülésen ülő utas frontális ütközés esetén - előrezuhanás ellen védett legyen.
(6) A jármű kerekével vagy más elmozduló szerkezetével összefüggő alkatrész be- és kiszállás céljára nem
szolgálhat. Ez a rendelkezés nem zárja ki az ajtó kinyitásával kényszerfüggésben lévő lépcsők alkalmazását.
(7) A vezető- és utasüléseket úgy kell kialakítani és rögzíteni, hogy biztonságos ülést tegyenek lehetővé és a
vezetőülés a vezető részére biztosítsa a kényelmes és biztonságos vezetés lehetőségét. A gépkocsi és mezőgazdasági
vontató vezetőülésének különállónak kell lennie. A járművek állítható üléseit és az ülések állítható (dönthető)
háttámláját úgy kell kialakítani, hogy beállított helyzetben önműködően reteszelődjenek.
(8) Az olyan menetirányba néző ülés háttámlájának a fémvázát, amelyik mögött - azonos irányba néző - másik
ülés van, megfelelő módon burkolni kell és olyan szilárdságúra kell kialakítani, hogy frontális ütközéskor képes
legyen megtartani a mögötte ülő utast. A motorkerékpár vezető- és utasülését úgy kell kialakítani, hogy az ülésen
helyet foglaló személy a lábait megfelelően meg tudja támasztani és az utas kapaszkodási lehetősége biztosított
legyen.
(9) A gépjármű kormányberendezését úgy kell kialakítani, hogy frontális ütközés esetén a vezető sérülésének a
veszélyét ne növelje.

(10) Billenthető vezetőfülkéjű gépjármű billenő fülkéjét az alábbiak szerint kell kialakítani:
a) legalább két, egymástól független rögzítőrendszerrel kell ellátni, melyek közül az egyik meghibásodása nem
vonhatja maga után a másik meghibásodását,
b) alaphelyzetben a két rögzítő közül legalább az egyiknek automatikusan záródnia kell,
c) ne legyen lehetséges a rögzítőszerkezet akaratlan kioldása,
d) a rögzítő szerkezeteknek külön-külön is alkalmasnak kell lenni arra, hogy - a másik meghibásodása esetén - a
fülkét alaphelyzetben megtartsák,
e) amennyiben a rögzítő szerkezet zárt helyzete közvetlenül nem érzékelhető, a vezetőfülkében erről tájékoztató
jelzőberendezést kell alkalmazni,
f) a fülke teljesen felbillentett helyzetében történő rögzítését olyan szerkezettel kell biztosítani, melynek akaratlan
kioldása nem lehetséges és működtetése biztonságos.
(11) A jármű zárt vezetőfülkéjét, illetőleg utasterét a motortértől a tűz terjedését gátló módon el kell választani. Az
e célra szolgáló szerkezeti részt acéllemezből vagy más nem éghető anyagból kell készíteni, amely védelmet biztosít
a láng és - szükség esetén - az üzemanyag áthatolásával szemben.
(12) Az autóbusz kocsiszekrényét és utasterét az alábbi követelmények figyelembevételével kell kialakítani:
a) az ajtók méretének, kialakításának, számának és működtetési módjának meg kell felelni az autóbusz használati
céljának és a férőhelyek számának;
b) az utastérajtóknál - a menetrend szerinti helyi forgalmat lebonyolító autóbusz esetében az ajtónyílás mindkét
oldalán - le- és felszállást segítő kapaszkodókat kell elhelyezni;
c) az autóbusz utaslépcsői számának és méreteinek - az autóbusz felhasználási területének megfelelően - lehetővé
kell tenni a biztonságos és zavartalan utasforgalmat;
d) az autóbusz padlózatát úgy kell kialakítani, hogy az megbotlási veszélyt ne okozzon;
e) minden menetirányba néző utasülést el kell látni az alábbi utasvédő berendezések valamelyikével
- biztonsági öv, vagy
- kellő szilárdságú, ugyancsak előre néző ülés megfelelő kialakítású támlája, vagy
- megfelelő szilárdságú és kialakítású védőfal, illetőleg védőkorlát;
f) álló utasok szállítására is szolgáló autóbusz belmagasságának legalább 1,90 méternek kell lenni és az utastérben
az álló utasok számának megfelelő mennyiségű, elhelyezésű és kialakítású kapaszkodót kell felszerelni;
g) biztosítani kell, hogy veszélyhelyzetben az utastér elhagyására az autóbusz használati céljának és a férőhelyek
számának megfelelő számú, méretű, elhelyezésű, kialakítású és kezelési módú kijárat álljon rendelkezésre. Ilyen
kijáratnak minősülnek az utastér ajtói, a vészkijárati ajtók, a vészkijárati ablakok és a vészkijárati búvónyílások.

Ajtókra, zárakra, csuklópántokra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
82. § A zárt fülkéjű, illetőleg utasterű vagy rakodóterű jármű ajtóinak, ablakainak és nyitható zárófedeleinek
a) olyannak kell lenniük, hogy menet közben ki ne nyíljanak és véletlen illetőleg balesetkor történő kinyílásuk
veszélye a legkisebb legyen,
b) bezárhatóknak kell lenniük úgy, hogy illetéktelen személy a járműbe - szerkezeti alkatrészek erőszakos
megsértése nélkül - ne juthasson be.

Ajtókra, zárakra, csuklópántokra vonatkozó további műszaki feltételek
83. § A gépjármű oldalán lévő kifelé nyíló ajtók csuklópántjait úgy kell elhelyezni, hogy az ajtók ne a
menetiránnyal szemben nyíljanak. A kifelé nyíló ajtókat, valamint a menetiránnyal szemben nyíló motorház- és
csomagtérfedelet kettős reteszelésű zárral kell ellátni.

Üvegekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
84. § (1) A járműveken nem szabad használni olyan egyrétegű biztonsági üveget, amelyen sérülés van, továbbá
olyan többrétegű biztonsági üveget, amelyen minden rétegre kiterjedő repedés vagy a vezető kilátását zavaró sérülés
van.
(2) A járműveken csak olyan szélvédő és vezetőtéri ablak lehet, amely átlátszó és torzítás mentes.

Üvegekre vonatkozó további műszaki feltételek
85. § (1) A gépkocsi, mezőgazdasági vontató és lassú jármű szélvédője és ablaküvegei - ideértve az utastéri
válaszfalak ablakait is - törés esetén nem adhatnak éles törési felületet (biztonsági üveg).
(2) A motorkerékpár szélvédője, a zárt felépítményű járművek utastéri válaszfalainak ablakai, a lakófelépítményű
gépkocsik és lakófelépítményű pótkocsik ablakai olyan műanyagból is készülhetnek, amely törés esetén nem ad éles
törési felületet.

Sárvédőkre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
86. § (1) A gépkocsi és pótkocsija hátsó kerekének sárvédőjét fel kell szerelni a hátsó kerekeket hátul teljes
szélességükben takaró - nem merev anyagból készült - kiegészítő sárvédővel. A kiegészítő sárvédőnek annyira kell
lenyúlnia, hogy a jármű terhelt állapotában a kiegészítő sárvédő alsó szélétől a hátsó kerék alsó oldalához húzott
érintő az úttesttel legfeljebb 15°-os szöget zárjon be. Amennyiben a jármű olyan kialakítású, hogy e takarási feltételt
teljesíti, külön kiegészítő sárvédő felszerelése nem szükséges.
(2) Nem kell felszerelni az (1) bekezdésben említett kiegészítő sárvédővel az M1 és N1 járműkategóriába tartozó
gépkocsikat, a motorkerékpár pótkocsiját és az O1 és O2 kategóriába tartozó pótkocsikat.

Sárvédőkre vonatkozó további műszaki feltételek
87. § A gépjárművet minden kerekénél, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a pótkocsit a hátsó
kerekeknél fel kell szerelni sárvédővel. Ha a jármű felépítménye olyan kialakítású, hogy a sárvédő szerepét betölti,
sárvédő nem szükséges. Különleges célt szolgáló járműnél a sárvédő mellőzhető, ha az a jármű rendeltetésszerű
használatát akadályozná.

Ablaktörlőre és páramentesítőre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
88. § A zárt vezetőfülkéjű gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel kell szerelni ablaktörlő és
páramentesítő berendezéssel, a zárt vezetőfülkéjű gépjárművet ezen felül ablakmosó berendezéssel is.

Ablaktörlőre és páramentesítőre vonatkozó további műszaki feltételek
89. § (1) Az ablaktörlő berendezésnek - a vezető állandó beavatkozása nélkül és a jármű hajtómotorjának
működésétől függetlenül - a szélvédőt tisztítania kell úgy és olyan nagyságú felületen, hogy a vezető a járműből
megfelelően kiláthasson. Ha a megfelelő kilátás másként nem biztosítható, több ablaktörlő lapátot kell alkalmazni. A
gépjármű ablaktörlő berendezésének kikapcsolásakor az ablaktörlő lapátnak (lapátoknak) szélső helyzetben kell
megállnia.
(2) Az ablakmosó berendezésnek úgy kell a szélvédőre vizet bocsátania, hogy azzal az ablaktörlő berendezés a
szélvédő törölt felületét lemoshassa.
(3) A páramentesítő berendezésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szélvédő belső párásodását és külső
jegesedését - legalább az ablaktörlő által törölt felületen - megakadályozza.

Napellenzőre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
90. § A zárt vezetőfülkéjű gépjárművet a vezetőülésnél fel kell szerelni könnyen állítható - és beállított
helyzetéből el nem mozduló - belső napellenzővel. A napellenzőnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a vezető
szemmagasságáig a mellső szélvédő teljes szélességében biztosítsa a napfény elleni árnyékolást. A napellenzőnek a
vezetőülésből működtethetőnek kell lenni.

Fűtésre és szellőzésre vonatkozó további műszaki feltételek

91. § (1) Zárt vezetőfülkéjű, illetőleg zárt utasterű gépjárművet fel kell szerelni a vezetőfülke, illetőleg az utastér
fűtésére alkalmas, a vezetőülésből menet közben szabályozható berendezéssel. A motor melegét fűtésre csak olyan
módon szabad felhasználni, amely kizárja a motor égéstermékének a vezetőtérbe, illetőleg az utastérbe jutását.
(2) Minden zárt vezetőfülkéjű, illetőleg utasterű járműnél biztosítani kell a vezetőfülke, illetőleg az utastér
szabályozható szellőztetésének a lehetőségét.

Sebességmérőre és tachográfra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
92. § (1) A sebességmérő a jármű tényleges sebességénél - 20 km/h sebesség felett - kisebb értéket nem mutathat.
(2) Az autóbuszt, valamint az olyan N kategóriájú járművet, amelynek megengedett legnagyobb össztömege az
általa vontatható pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegével együtt a 3500 kg-ot meghaladja - a (3)
bekezdésben meghatározott kivételekkel - menetíró műszerrel (a továbbiakban: tachográf) kell felszerelni.
(3) Nem kell tachográffal felszerelni a (2) bekezdésben meghatározott olyan járművet:
a) amelynek tervezési sebessége nem haladja meg a 30 km/órát;
b) amelyet - az üzemeltetési cél és az üzemeltetési mód alapján, az Európai Közösségek vonatkozó
jogszabályaival összhangban - külön jogszabály mentesít a tachográffal való felszerelés kötelezettsége alól;
c) amelyet kizárólagosan belföldi forgalomban a ca)-cf) pontokban meghatározott valamely üzemeltetési célra
használnak:
ca) legfeljebb 17 személy szállítására alkalmas autóbusszal történő személyszállítás,
cb) közszolgáltatási feladatot ellátó költségvetési szerv (intézmény), valamint önkormányzat üzemeltetésében lévő
járművel történő - közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minősülő - szállítás,
cc) a jármű telephelyétől számított 50 km-es körzetben történő mezőgazdasági áruszállítás,
cd) állati hullák vagy hulladékok szállítása, az erre a célra kialakított járművekkel,
ce) élő állatok szállítása helyi értékesítési vagy feldolgozóhelyre,
cf) közúti járművezetők képzése.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott, 2002. január 1. napja előtt forgalomba helyezett gépkocsikra 2002.
december 31. napjáig kell a tachográfot felszerelni.

Sebességmérőre és tachográfra vonatkozó további műszaki feltételek
93. § (1) Sebességmérő és kilométerszámláló műszerrel fel kell szerelni - a tachográffal felszerelt járműveket
kivéve - a sík úton önerejéből 40 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni képes gépjárművet.
(2) A tachográfnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy
a) a megtett utat,
b) a sebességet, és
c) a gépkocsivezető vezetési idejét
legalább 24 órás időtartamra rögzítse, továbbá meg kell felelnie a kivitelére és a beépítésére vonatkozó külön
jogszabály rendelkezéseinek.

A sebességkorlátozóra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
93/A. § (1) Sebességkorlátozóval kell felszerelni - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 10 tonnát
meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű M3 kategóriájú gépkocsikat, az N3 kategóriájú gépkocsikat,
továbbá a veszélyes áru szállítására használt - külön jogszabályban meghatározott - egyéb gépkocsikat.
(2) Nem kell sebességkorlátozóval felszerelni:
a) azokat a gépkocsikat, amelyek felépítésükből adódóan nem képesek a (3) bekezdésben megadottnál nagyobb
sebességgel haladni,
b) a kommunális gépjárműveket, és
c) azokat a gépkocsikat, amelyeket 1988. január 1. napja előtt helyeztek forgalomba.
(3) A sebességkorlátozónak úgy kell szabályoznia, hogy
a) a veszélyes áruk szállítására használt gépkocsi sebessége a 85 km/óra,
b) az N3 kategóriájú (12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó) gépkocsi sebessége a 85 km/óra,
c) a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, M3 kategóriájú autóbusz sebessége a 100 km/óra
értékben korlátozott legyen.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott, 2002. január 1. napja előtt forgalomba helyezett gépkocsikra 2002.
december 31. napjáig kell a sebességkorlátozót felszerelni.

A sebességkorlátozóra vonatkozó további műszaki feltételek
93/B. § A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott sebességkorlátozó szerelhető fel.

Illetéktelen használat elleni védelemre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
94. § Az illetéktelen használat elleni védelemre szolgáló szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy e szerkezet
a) kikapcsolt állapotban ne befolyásolhassa a jármű biztonsági berendezéseinek rendeltetésszerű használatát,
b) működtetés nélküli bekapcsolódása és akaratlan bekapcsolása kizárt legyen.

Mezőgazdasági vontató védőkeretére és rögzítőövére vonatkozó üzemeltetési
műszaki feltételek
95. § (1) A mezőgazdasági vontatón olyan védőkeretnek vagy e feladatot is betöltő vezetőfülkének kell lennie,
amely felborulás esetén a benne ülőknek védelmet nyújt.
(2) A mezőgazdasági vontató üléseit rögzítőövvel kell ellátni. A rögzítőövet csak az öv rögzítésére szolgáló
elemekhez szabad csatlakoztatni. A megsérült, elhasználódott övet ki kell cserélni.

Emelési pontokra vonatkozó további műszaki feltételek
96. § A motorkerékpár, valamint a motorkerékpár egykerekű pótkocsija kivételével minden járművet úgy kell
kialakítani, hogy az emelési pontok (helyek) könnyen felismerhetők legyenek és a kocsiemelővel megemelt jármű
egyensúlyban maradjon.

Díszítések és jelzések alkalmazására vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
97. § (1) A rendszámtábla közelében - a rendszámmal történő összeolvasás lehetőségének kizárása érdekében betű, szám vagy ábra nem helyezhető el.
(2) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű szélvédőjén, valamint azon ablakain, amelyeken
keresztül a vezetőnek az utat és környezetét látnia kell, kilátást zavaró feliratot, ábrát, jelzést, tartozékot elhelyezni
tilos. Nem kell a kilátást zavarónak tekinteni
a) a belső visszapillantó tükröt;
b) a szélvédő felső részén elhelyezett olyan fényszűrőt, amely a kilátást nem akadályozza, magassága a járműre
felszerelt belső napellenző magasságánál nem nagyobb, rajta keresztül a közúti jelzések színe tévedésmentesen
felismerhető;
c) legfeljebb 10 cm méretű, a szélvédő alsó sarkában elhelyezett feliratot, ábrát, jelzést, tartozékot;
d) a szélvédő szélén elhelyezett antennát.
(3) Kívülről látható világító, megvilágított, átvilágított, illetőleg fényvisszaverő kivitelű feliratot, ábrát, vagy
jelzést - a 27., 67. és 103. §-okban említetteket, továbbá a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó előírás (ADR)
szerinti veszélyt jelző táblákat, a hosszú és nehéz, valamint a lassú járművek (járműszerelvények) megjelölésére
engedélyezett táblákat kivéve - a gépjárművön, a mezőgazdasági vontatón és a lassú járművön elhelyezni tilos.
(4) A jármű vezetőfülkéjében és utasterében tilos olyan díszítést alkalmazni mely a vezetőt zavarhatja, vagy a
szabad kilátásban akadályozhatja.
(5) A személygépkocsi ablakain - kivéve a lakófelépítmény ablakait - menet közben nem szabad függönyt, vagy
olyan más megoldást (fólia, üvegre felhordott fényelnyelő vagy fényvisszaverő réteg stb.) alkalmazni, amely a
személygépkocsi ablakain a kilátást, illetőleg az átlátást megakadályozza.

Hátramenetet biztosító berendezésre vonatkozó további műszaki feltételek

98. § A gépkocsit, továbbá a 400 kilogrammot meghaladó saját tömegű mezőgazdasági vontatót és lassú járművet
el kell látni a vezetőülésből kapcsolható olyan szerkezettel, amellyel a jármű hátrafelé mozgásba hozható.

Pótkeréktartóra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
99. § A pótkeréktartó berendezésnek a pótkereket - üzemkész és légnyomás nélküli állapotban egyaránt biztonságosan rögzítenie kell.

Pótkeréktartóra vonatkozó további műszaki feltételek
100. § A pótkeréktartó kialakításának olyannak kell lenni, hogy onnan a pótkerék le-, vagy felrakása egyszerű és
legfeljebb 500 N emberi erő igénybevételével elvégezhető legyen. Ezt az előírást csak az 1991. évi július hó 1. napja
után engedélyezett járműtípusokra kell alkalmazni.

Járműtámaszra vonatkozó további műszaki feltételek
101. § (1) Az oldalkocsi nélküli motorkerékpárt fel kell szerelni olyan támasztóberendezéssel, amely a
motorkerékpárt álló helyzetben rögzíteni képes. A támasztóberendezés a menetiránnyal szembe nem nyílhat.
(2) Minden félpótkocsit, a nem kormányzott kerekű kéttengelyes pótkocsit, továbbá - a motorkerékpár pótkocsija
kivételével - minden egytengelyes pótkocsit el kell látni olyan állítható magasságú támasztóberendezéssel, amely a
lekapcsolt üres vagy terhelt pótkocsit - megközelítőleg vízszintes helyzetben - meg tudja tartani és lehetővé teszi,
hogy a pótkocsit egy személy felkapcsolhassa.
(3) A támasztóberendezésnek a támasztási helyzetben rögzíthetőnek vagy önzárónak, használaton kívüli
helyzetben pedig rögzíthetőnek vagy önműködően rögzítettnek kell lenniük.

Billenthető rakfelületre vonatkozó további műszaki feltételek
102. § (1) A billenthető rakfelületet és billentő szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a billentő szerkezet
működtetése nélkül a rakfelület billenése kizárt legyen. Ha ez más módon nem teljesíthető, a rakfelületet el kell látni
olyan mechanikus működésű biztonsági berendezéssel, amely az alaphelyzetbe visszabillentett rakfelületet
önműködően rögzíti.
(2) A billentő szerkezet és a rögzítő szerkezet vezérlőszerveit úgy kell kialakítani, hogy menetközbeni akaratlan
működtetésük kizárt legyen.
(3) A billenthető rakfelületű járművet el kell látni olyan védőberendezéssel, amely megakadályozza, hogy az
ömlesztett rakomány a vezetőfülkét megrongálhassa.

Elakadásjelzőre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
103. § (1) Az oldalkocsi nélküli motorkerékpár kivételével minden gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú
járművön készenlétben kell tartani egy elakadásjelző háromszöget.
(2) Az elakadásjelző háromszögnek jóváhagyási jellel kell ellátottnak lennie.

Kerékkitámasztó ékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
104. § Legalább két - a jármű rögzítésére alkalmas, megfelelő méretű és teherbírású és egy személy által könnyen
kezelhető - kerékkitámasztó éket kell készenlétben tartani
a) minden járművön, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja;
b) az olyan gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön amely 3500 kilogrammot meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsit vontathat.

Izzólámpakészletre és biztosítékokra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
105. § Minden gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön készenlétben kell tartani az első és hátsó
helyzetjelző lámpában, a tompított fényszóróban, a féklámpában és az irányjelző lámpában használt izzólámpák
minden fajtájából legalább egy-egy darabot, az izzólámpacsere elvégzéséhez szükséges szerszámokat, valamint a
járművön alkalmazott olvadóbiztosíték minden fajtájából egy-egy darabot.

Elsősegélynyújtó felszerelésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
106. § A járműveken szabvány szerinti elsősegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani:
- oldalkocsi nélküli motorkerékpár és motoros tricikli esetében "A" típusú,
- személygépkocsi, tehergépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, valamint a
kizárólag menetrendszerű helyi járatban közlekedő autóbusz esetén "B" típusú,
- minden egyéb jármű esetén, ahol a szállítható személyek száma 10 vagy annál több, valamint veszélyes anyagot
szállító és tűzoltó jármű esetében "C" típusú
kivitelben.
Az 1976. évi december hó 31. napja előtt forgalomba helyezett járműveket 1991. évi július hó 1. napjáig kell az e
§-ban meghatározott elsősegélynyújtó felszereléssel ellátni.

Tűzoltókészülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására
a) 3500-12 000 kg megengedett
legnagyobb össztömegű jármű esetében
1 db 6 kg-os,
b) 12 000-24 000 kg megengedett
legnagyobb össztömegű jármű esetében
1 db 12 kg-os
c) 24 000 kg-ot meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegű
2 db 12 kg-os
jármű esetében
szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.
E rendelkezést azokra a tehergépkocsikra, amelyeken a rendelet hatálybalépése előtt nem kellett tűzoltókészüléket
készenlétben tartani 1992. július hó 1. napja után kell alkalmazni.
(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására
a) 30 személy befogadóképességig
1 db 3 kgos,
b) 31-100 személy befogadóképesség
között
1 db 6 kg-os,
c) 100 személy befogadóképesség
1 db 12
felett
kg-os vagy
2 db 6 kg-os
szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű
egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:
a) a 3 kg-os porral oltó készülék
1 db 5A és 34B,
b) a 6 kg-os készülék
1 db 13A és 89B,
c) a 12 kg-os készülék
1 db 34A és 144B.
(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti
szállítására vonatkozó jogszabályban előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű, de legalább az (1)-(2)
bekezdés előírásainak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő
helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.

III. FEJEZET
EGYES JÁRMŰFAJTÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖN ELŐÍRÁSOK
Trolibuszokra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
108. § E rendeletnek az autóbuszra vonatkozó műszaki üzemeltetési feltételeit a trolibuszra is alkalmazni kell.

Trolibuszokra vonatkozó további műszaki feltételek
109. § (1) E rendeletnek az autóbuszra vonatkozó további műszaki feltételeit a trolibuszra is alkalmazni kell.
(2) A 65. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést a trolibusz elektromos fékjére is alkalmazni kell.
(3) A trolibuszt úgy kell kialakítani, hogy annak elindítása ne legyen lehetséges a segédenergiát szolgáló
berendezések (fék- és kormányberendezés) működtetése (bekapcsolása) nélkül.
(4) A trolibusz elektromos berendezéseire vonatkozó követelmények:
a) a jármű hajtómotorjának gyorsításkor és fékezéskor finoman szabályozhatónak kell lenni; a jármű legnagyobb
gyorsulása nem haladhatja meg a 2 m/s2 értéket,
b) a jármű áramszedőjének automatikus lehúzószerkezettel ellátott kettős rúdáramszedőnek kell lennie,
c) az áramszedőnek a 4,2-6,0 méteres magasságú munkatartományban közel állandó statikus erővel kell terhelnie a
munkavezetéket, és álló helyzetben, valamint az engedélyezett legnagyobb sebesség mellett is biztosítania kell a
biztonságos áramlevételt.
d) az áramszedő konstrukciójának biztosítania kell, hogy a trolibusz hossztengelye a felsővezeték tengelyétől
mindkét irányban legalább 4,0 méterre kitérhessen. Az áramszedő - ha ez nem a munkavezetéken áll - csúszófejének
magassága az út szintjétől legfeljebb 7,0 méter lehet,
e) a vezérlő áramkörök névleges feszültsége 24 V-nál több nem lehet,
f) a hálózati feszültség kimaradását a vezető számára hangjelzéssel jelezni kell,
g) ha a járművön önjárást biztosító berendezés van, annak lehetővé kell tenni, hogy az üres jármű vízszintes
pályán legalább 5 km/h sebességgel legalább 1000 méteres utat megtegyen, és képes legyen üresen 8%-os
emelkedőn való megindulásra; az önjáró üzemmód bekapcsolt állapotát a vezető számára borostyánsárga visszajelző
lámpával jelezni kell,
h) a jármű elektromos fékrendszerének olyannak kell lenni, hogy automatikusan biztosítsa a visszatáplálásról az
ellenállás fékezésre való áttérést abban az esetben, ha a hálózat a visszatáplálást nem teszi lehetővé; ellenállásfékezés esetén a fékezést egészen kis (kb. 5 km/h) sebességig biztosítani kell,
i) a jármű villamosberendezésének külső és belső zárlatok és túlterhelések ellen biztosítottnak kell lennie.

Különleges anyagok szállítására szolgáló járművekre és járműfelépítményekre
vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
110. § (1) A jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműnek meg kell felelnie a
veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályzat (ADR) előírásainak.
(2) A közúti járműre felszerelt, élelmiszer szállítására szolgáló zárt felépítménynek (tartálynak) meg kell felelnie
az ilyen felépítményre (tartályra) vonatkozó közegészségügyi előírásoknak.

Különleges felépítményű járművekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
111. § (1) A gépjárműre, a mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, illetőleg a pótkocsira felszerelt, nem a
közlekedési üzemhez tartozó berendezésnek (daru, egyéb emelőgép, létra, nem a jármű meghajtására szolgáló
erőgép, vagy munkagép, erősáramot előállító vagy felhasználó berendezés, olyan tartály, amelyben az üzemszerű
használat - töltés, szállítás, ürítés - során a légköri nyomástól eltérő nyomás keletkezik vagy keletkezhet, továbbá a
külső hőmérséklettől eltérő hőfokon történő szállításra szolgáló tartály stb.) meg kell felelnie a járműre szerelt - ilyen
előírás hiányában a nem járműre szerelt ilyen berendezésre vonatkozó előírásoknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett, nem a közlekedési üzemhez tartozó berendezések alaphelyzetben a megengedett
legnagyobb magassági méret fölé, valamint oldalra a jármű legszélső pontján túl nem nyúlhatnak. A járművön előre
vagy hátra túlnyúló alkatrészek széleit piros-fehér sávozásúra be kell festeni, ezen felül - túlnyúló rakomány
megjelölésére vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával - jelző lámpákkal és fényvisszaverőkkel kell
felszerelni. Ha az alkatrész túlnyúlása a 0,50 métert meghaladja, azt mindkét oldalon oldalra mutató, borostyánsárga
fényt adó jelzőlámpákkal és borostyánsárga színű fényvisszaverőkkel is fel kell szerelni. E lámpákat és
fényvisszaverőket a legtávolabbra nyúló pont közvetlen közelében kell elhelyezni. E lámpáknak a helyzetjelzőkkel
együtt kell működniük. A korábban hatályban volt rendelkezések szerint előírt fekete-sárga sávozást az 1994. évi
július hó 1. napjáig kell piros-fehér sávozásúra átfesteni.

Különleges felépítményű járművekre vonatkozó további műszaki feltételek
112. § (1) A 111. § (1) bekezdésében említett berendezéseket olyan szerkezettel kell ellátni, amely alaphelyzetben
rögzíteni képes azokat a mozgó (lengő) alkatrészeket, amelyek a járművön túlnyúlhatnak. A rögzítőszerkezetnek
olyannak kell lennie, hogy a véletlen (akaratlan) kioldás kizárt legyen.
(2) Ha a különleges felépítmények tekintetében a járműre nem szerelt ilyen berendezésekre vonatkozó előírások a
járműre szereltség miatt közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, munkavédelmi vagy közegészségügyi
szempontból nem elegendőek, a berendezés minősítése tekintetében illetékes szerv a járműre szerelt ilyen
berendezésre további előírásokat állapíthat meg.
(3) Ha a különleges felépítménnyel ellátott jármű tekintetében e rendelet előírásai a különleges felépítmény miatt
közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi vagy munkavédelmi szempontból nem elegendőek, a KKF - a felépítmény
minősítése tekintetében illetékes szervvel (szervekkel) egyetértésben - a járműre e rendelet előírásain túlmenően
további előírásokat állapíthat meg.
(4) Az olyan járműszerelvényt, amely hosszú rakomány szállítására szolgál, és a rakomány egyidejűleg mind a
vonó járművet, mind a pótkocsit terheli, úgy kell kialakítani, hogy a rakomány a járműtagok egymáshoz viszonyított
és a járműszerelvény haladása közben szükséges elmozdulását ne akadályozza.

Az emelt sebességgel való közlekedésre alkalmas autóbuszra vonatkozó
üzemeltetési műszaki feltételek
112/A. § (1) A külön jogszabályban meghatározott emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbusz (a
továbbiakban: emelt sebességhatárú autóbusz) kizárólag ülő utasok szállítására kialakított legyen és feleljen meg a
15. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek.
(2) Az emelt sebességhatárú autóbusznak az ER. 13/A. §-ában meghatározott eljárás szerint kiadott hatósági
engedéllyel kell rendelkeznie.
(3) Az emelt sebesség számértékét az autóbusz hátsó oldalán - kör alakú, 15 cm átmérőjű, 2 cm széles piros
szegélyű, fehér alapon 6 cm magas fekete számjegyekkel fel kell tüntetni.

Csoportos személyszállításra használt tehergépkocsikra vonatkozó üzemeltetési
műszaki feltételek
113. § A csoportos személyszállításra használt tehergépkocsit fel kell szerelni:
a) a szállítandó személyek számának megfelelő, szilárd háttámlával ellátott ülésekkel; az üléseket az alvázhoz,
vagy a padlóhoz szilárdan rögzíteni kell; az üléseknek a kocsiszekrény oldalaitól függetleneknek kell lenniük; az
üléseket úgy kell elhelyezni, hogy az utasok fel- és leszállását ne akadályozzák,
b) az ülések ülőfelületénél legalább 0,35 méterrel magasabb oldalfalakkal; az oldalfalakat olyan szerkezettel kell
összekapcsolni, amely a rázkódás hatására sem nyílhat ki,
c) az utasok fel- és leszállására alkalmas lépcsővel vagy hágcsóval,
d) olyan könnyen kezelhető jelzőkészülékkel, amely a szállított személyek és a vezető állandó összeköttetését
biztosítja,
e) az e rendeletben az autóbuszra előírt mentődobozzal.

A segédmotoros kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
114. § A kétkerekű segédmotoros kerékpárra az oldalkocsi nélküli motorkerékpárra vonatkozó, a három- és
négykerekű segédmotoros kerékpárra pedig a motoros triciklire vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételeket kell a
következő eltérésekkel alkalmazni:
a) segédmotoros kerékpárhoz oldalkocsi nem csatolható,
b) segédmotoros kerékpárra vonószerkezet nem szerelhető fel,
c) segédmotoros kerékpárra a 29. § rendelkezései nem vonatkoznak, a segédmotoros kerékpár fékszerkezeteinek a
12. számú mellékletben meghatározott fékezési követelményeket kell kielégíteniük,
d) a segédmotoros kerékpárra távolsági fényszóró felszerelése nem kötelező,
e) a segédmotoros kerékpár tompított fényszórójára a 43. § (3) bekezdésének a megvilágításra vonatkozó
rendelkezései nem vonatkoznak, de a tompított fényszórónak legalább 15 W teljesítményűnek kell lennie,
f) a segédmotoros kerékpárra féklámpa felszerelése nem kötelező,
g) a segédmotoros kerékpáron hangjelzésre kerékpárcsengő, vagy 75-112 dBA hangerejű jelzést adó más
hangjelző berendezés alkalmazható,
h) a segédmotoros kerékpár kerekére is felszerelhető a kerékpárra előírt küllőprizma. A pedállal is hajtható
segédmotoros kerékpárt fel szabad szerelni mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga fényvisszaverővel.

A segédmotoros kerékpárra vonatkozó további műszaki feltételek
115. § (1) A segédmotoros kerékpárnak a külső zajra (elhaladási zaj), valamint a hajtómotor kipufogógáz
szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.
(2) Segédmotoros kerékpárra csak jóváhagyási jellel ellátott fényszórót, helyzetjelző lámpát és irányjelző lámpát
szabad felszerelni. Segédmotoros kerékpáron mind a segédmotoros kerékpárhoz mind a gépjárműhöz jóváhagyott
lámpák alkalmazhatók.
(3) A segédmotoros kerékpárt fel kell szerelni két, egymástól független vezérlésű üzemi fékszerkezettel, melyek
közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat.
(4) A segédmotoros kerékpár vázán vagy a vázon rögzített adattáblán beütéssel kell feltüntetni
- a gyártási számot a gyártónak,
- az azonosítási jelet a gyártónak, a forgalmazónak vagy a közlekedési felügyeletnek.

A kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
116. § (1) A kerékpárt fel kell szerelni
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó
kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverővel,
g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó
fényvisszaverővel (küllőprizmával).
A g) pontban előírt fényvisszaverőt a kerékpárokra 1991. évi december hó 31. napjáig kell felszerelni.
(2) A kerékpárt fel szabad szerelni
- elöl fehér,
- oldalán borostyánsárga,
- mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga
fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű
fényvisszaverőt tartalmaz.
(3) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverőknek sötétben, tiszta időben - olyan járműből, amelynek távolsági
fényszórója azt megvilágítja - 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.

(4) A kettőnél több kerekű és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az (1) bekezdés
d)-f) pontjában említett világító, illetőleg fényjelző berendezésekkel. Ezek a berendezések a jármű legszélső pontjától
0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek.
(5) A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban
és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót és
lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel,
illetőleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.
(6) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egytengelyű,
két nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó).
(7) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni
a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb
0,60 méter magasságban elhelyezett piros színű, háromszög alakú - a pótkocsira előírt - fényvisszaverővel,
b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lámpával. A kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektromos
kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja.
(8) A kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és
kikapcsolhatók.
(9) A kerékpár világító és fényjelző berendezéseit a következőképpen kell elhelyezni:
a) Az (1) bekezdés
- d) pontjában említett lámpát,
- e) pontjában említett hátsó (piros színű) helyzetjelző lámpát és
- f) pontjában említett hátsó (piros színű) fényvisszaverő(ke)t,
valamint a (2) bekezdésben említett első (fehér) fényvisszaverőt a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjában
úgy, hogy
- az úttesthez 0,35 méternél közelebb,
- a lámpák az úttesttől 0,90 méternél távolabb,
- a fényvisszaverők az úttesttől 0,60 méternél távolabb ne legyenek.
b) Az (1) bekezdés g) pontjában említett, kerékre oldalsó (borostyánsárga színű) fényvisszaverőt (küllőprizmát)
úgy, hogy annak távolsága a kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen.
c) A (2) bekezdésben említett szélességjelzőt úgy, hogy az a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától balra
0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétől 0,35-0,60 méterre legyen.

Az állati erővel vont járművekre és a kézikocsikra vonatkozó üzemeltetési műszaki
feltételek
117. § (1) Az állati erővel vont járművet és kézikocsit fel kell szerelni:
a) az üzembentartó nevét és lakcímét feltüntető, a jármű jobb első részén elhelyezett, legalább 0,150,30 méter
nagyságú táblával,
b) a jármű bal oldali legszélső pontját jelző, előre fehér, hátra piros fényt adó, éjszaka, tiszta időben legalább 150
méter távolságból látható, nem vakító lámpával (lámpákkal),
c) hátul mindkét oldalon, a jármű legszélső pontjától legfeljebb 0,40 méter távolságban, a talajtól legalább 0,35
méter és legfeljebb 0,60 méter távolságban elhelyezett, legalább 50 cm2 hatásos felületű, a 70. § (1) bekezdésében
meghatározott, piros színű fényvisszaverővel,
d) a jármű hátulján elhelyezett, hátulról jól látható, legalább 750 cm2 felületű, ferde piros-fehér csíkozású
fényvisszaverő táblával. A táblát úgy kell elhelyezni, hogy alsó széle az úttest szintjéhez legfeljebb 0,60 méter
távolságban legyen. A tábla fényvisszaverő képességének olyannak kell lennie, hogy sötétben, tiszta időben távolsági
fényszóróval megvilágítva 150 méterről észlelhető legyen.
(2) Az állati erővel vont járművet - a szán kivételével - fel kell szerelni olyan rögzítő fékkel, amely a járművet
16%-os lejtőn megtartja. A személyszállításra berendezett ilyen jármű fékberendezésének a hajtó által menet közben
is működtethetőnek kell lennie.

Kerti traktorra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

118. § Az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló, a közúti közlekedésben
egy egységként résztvevő, és 15 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes lassú járművet (a továbbiakban:
kerti traktor), ha a lassú járműre előírt követelményeknek nem felel meg, legalább a következőkkel kell felszerelni:
a) olyan, a vezető által menet közben is működtethető és rögzíthető fékberendezéssel, amely a járművet bármely
terhelési állapotában legalább 2 m/s2 lassulással lefékezni, és a terhelt járművet 18%-os lejtőn megtartani képes,
b) olyan kormányberendezéssel, amely a 33. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket kielégíti,
c) előre fehér, hátra piros fényt adó, éjszaka, tiszta időben legalább 150 méter távolságból látható, nem vakító
lámpával (lámpákkal) amely a jármű előtt az utat legalább 10 méter távolságig megvilágítja, az 1,60 méternél nem
szélesebb kerti traktoron e lámpát (lámpákat) a jármű bal oldalán, az 1,60 méternél szélesebb kerti traktoron e
lámpákat a jármű bal és jobb oldalán egyaránt el kell helyezni, elhelyezési méreteikre a helyzetjelző lámpákra
vonatkozó előírásokat kell alkalmazni és energiaellátásuk olyan legyen, hogy a jármű álló helyzetében is
világíthassanak,
d) a 117. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fényvisszaverőkkel,
e) a 117. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fényvisszaverő táblával,
f) mind az egytengelyes motoros részt, mind a hozzákapcsolt pótkocsit első, fehér színű, nem háromszög alakú
fényvisszaverővel.

IV. FEJEZET
HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
119. § (1) Ez a rendelet 1990. július hó 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/1975. (XII. 31.) KPM rendelet, továbbá az ezt módosító
15/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 4. szakasza, a 3/1984. (I. 29.) KM és a 9/1986. (XI. 16.) KM rendelet.

V. FEJEZET
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK JOGSZABÁLYAIHOZ VALÓ KÖZELÍTÉS
120. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást
kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:
- a Tanács 70/157/EGK irányelve a gépkocsik megengedett zajszintjére és kipufogó-berendezéseire vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 81/334/EGK, 84/424/EGK,
87/354/EGK, 89/491/EGK, 92/97/EK és 96/20/EK irányelve;
- a Tanács 70/220/EGK irányelve az M1 és N1 kategóriájú gépkocsik szennyezőanyag-kibocsátásának
jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács
77/102/EGK, 78/665/EGK, 83/351/EGK, 88/436/EGK, 88/76/EGK, 89/491/EGK, 91/441/EGK, 93/59/EK,
94/12/EK, 96/44/EK és 96/69/EK irányelve;
- a Tanács 70/221/EGK irányelve a gépkocsik tüzelőanyag-tartályára és a hátsó aláfutásgátlóra vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 79/490/EGK és 97/19/EK irányelve;
- a Tanács 70/222 EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik hátsó rendszámtáblájának elhelyezésére és
rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Tanács 70/311/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik kormányberendezésére vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 92/62/EK és 99/7/EK irányelve;
- a Tanács 70/387/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik ajtajaira vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 98/90/EK irányelve;
- a Tanács 70/388/EGK irányelve a hangjelző berendezésre (kürtre) vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 87/354/EGK irányelve;

- a Tanács 71/127/EGK irányelve a gépkocsik visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 79/795/EGK, 85/205/EGK, 86/562/EGK, 87/354/EGK és
88/321/EGK irányelve;
- a Tanács 71/320/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 74/132/EGK, 75/524/EGK, 79/489/EGK, 85/647/EGK,
88/194/EGK, 91/422/EGK és 98/12/EK irányelve;
- a Tanács 72/245/EGK irányelve a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról; valamint az azt módosító, a Tanács 89/491/EGK és 95/54/EK irányelve;
- a Tanács 72/306/EGK irányelve a dízelmotorok füstölésmérésére vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/491/EGK és 97/20/EK irányelve;
- a Tanács 74/60/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik belső kialakítására vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 78/632/EGK irányelve;
- a Tanács 74/61/EGK irányelve a gépkocsik illetéktelen használata elleni védelemre vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 95/56/EK irányelve;
- a Tanács 74/297/EGK irányelve a belső szerelvényekre - kormánynak ütközésre - vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 91/662/EGK irányelve;
- a Tanács 74/408/EGK irányelve a gépkocsik ülésszilárdságára vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 81/577/EGK és 96/37/EK irányelve;
- a Tanács 74/483/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik kinyúló részeire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 79/488/EGK irányelve;
- a Tanács 75/443/EGK irányelve a sebességmérőre és a hátramenetet biztosító berendezésre vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Bizottság 97/39/EK irányelve;
- a Tanács 76/114/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik adattábláira, előírt adataira és az adattáblák
felszerelési módjára, illetőleg helyére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító, a Tanács 78/507/EGK irányelve;
- a Tanács 76/115/EGK irányelve a gépkocsik biztonsági öveinek bekötési pontjaira vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 81/575/EGK, 82/318/EGK, 90/629/EGK és
96/38/EK irányelve;
- a Tanács 76/756/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik világító- és fényjelző berendezéseinek beépítésére
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 83/276/EGK, 91/663/EGK
és 97/28/EK irányelve;
- a Tanács 76/757/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 87/354/EGK és a Bizottság 97/29/EK irányelve;
- a Tanács 76/758/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik helyzetjelző lámpáira, féklámpáira, nappali
menetjelző lámpáira és méretjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító, a Tanács 87/354/EGK, 89/516/EGK és 97/30/EK irányelve;
- a Tanács 76/759/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 87/354/EGK, 89/277/EGK és 99/15/EK
irányelve;
- a Tanács 76/760/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik hátsó rendszámtáblájának megvilágítására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 87/354/EGK és 97/31/EK irányelve;
- a Tanács 76/761/EGK irányelve a fényszóróra és az alkalmazott izzóra vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/517/EGK és 99/17/EK irányelve;
- a Tanács 76/762/EGK irányelve a ködfényszórókra vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,
valamint az azt módosító, a Tanács 99/18/EK irányelve;
- a Tanács 77/389/EGK irányelve az elvontató szerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,
valamint az azt módosító, a Tanács 96/64/EK irányelve;
- a Tanács 77/538/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik hátsó helyzetjelző ködlámpáira vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/518/EGK és 99/14/EK irányelve;
- a Tanács 77/539/EGK irányelve a hátrameneti lámpára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,
valamint az azt módosító, a Tanács 97/32/EK irányelve;
- a Tanács 77/540/EGK irányelve a várakozást jelző lámpára vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 99/16/EK irányelve;
- a Tanács 77/541/EGK irányelve a biztonsági övekre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 81/576/EGK, 82/319/EK, 90/628/EGK és
96/36/EK irányelve;

- a Tanács 77/649/EGK irányelve a vezetőtérből való kilátásra (a látómezőre) vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 81/643/EGK, 88/366/EGK és 90/630/EGK irányelve;
- a Tanács 78/316/EGK irányelve a belső berendezések (működtető készülékek, visszajelző és ellenőrző) lámpák
és jelzőműszerek jelölésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács
93/91/EK és 94/53/EK irányelve;
- a Tanács 78/317/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik jég- és páramentesítő rendszereire vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Tanács 78/318/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik ablaktörlőire és ablakmosóira vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 94/68/EK irányelve;
- a Tanács 78/548/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik utasterében használt fűtőrendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Tanács 78/549/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik sárvédőire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 94/78/EK irányelve;
- a Tanács 78/932/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik fejtámaszaira vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 87/354/EGK irányelve;
- a Tanács 80/1268/EGK irányelve a CO2 kibocsátás és a tüzelőanyag fogyasztás meghatározására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/491/EGK és 93/116/EK irányelve;
- a Tanács 80/1269/EGK irányelve a motorteljesítmény mérésére vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 88/195/EGK, 89/491/EGK és 97/21/EK irányelve;
- a Tanács 88/77/EGK irányelve a dízelmotorok szennyezőanyag kibocsátásának korlátozására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 91/542/EGK és 96/1/EK irányelve;
- a Tanács 89/297/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik oldalsó aláfutás elleni védőszerelvényeire vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Tanács 91/226/EGK irányelve a felcsapódó víz elleni védelemre vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról;
- a Tanács 92/21/EGK irányelve az M1 kategóriájú gépkocsik tömegéről és méreteiről, valamint az azt módosító, a
Tanács 95/48/EK irányelve;
- a Tanács 92/22/EGK irányelve a biztonsági üvegezésről és üvegekről;
- a Tanács 92/23/EGK irányelve a gumiabroncsokról és azok felszerelhetőségéről;
- a Tanács 92/114/EGK irányelve az N kategóriájú gépkocsik vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeiről;
- a Parlament és a Tanács 94/20/EK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik kapcsoló berendezéseiről és azok
felszereléséről;
- a Parlament és a Tanács 95/28/EK irányelve az M3 kategóriájú gépkocsik beltéri anyagainak égési
tulajdonságairól;
- a Parlament és a Tanács 96/79/EK irányelve az elölről történő ütközés vizsgálatáról;
- a Parlament és a Tanács 96/27/EK irányelve az oldalról történő ütközés vizsgálatáról;
- a Parlament és a Tanács 97/27/EK irányelve az M2, az M3 és az N kategóriájú gépkocsik, valamint a pótkocsik
tömegéről és méretéről;
- a Tanács 98/91/EK irányelve a veszélyes áruk szállítására szánt gépkocsikról és pótkocsikról;
- a Tanács 93/14/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fékberendezéseiről;
- a Tanács 93/29/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és
visszajelző lámpáinak jelöléséről;
- a Tanács 93/30/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hangjelző berendezéseiről;
- a Tanács 93/31/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kitámasztó szerkezeteiről;
- a Tanács 93/32/EK irányelve a kétkerekű motorkerékpárok utasülésének kapaszkodójáról, valamint az azt
módosító, a Tanács 99/24/EK irányelve;
- a Tanács 93/33/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok illetéktelen használat elleni
védelmet biztosító berendezéseiről, valamint az azt módosító, a Tanács 99/23/EK irányelve;
- a Tanács 93/34/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok adattábláiról, előírt adatairól,
valamint az azt módosító, a Tanács 99/25/EK irányelve;
- a Tanács 93/92/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító és fényjelző
berendezéseiről;
- a Tanács 93/93/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tömegéről és méreteiről;
- a Tanács 93/94/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának
elhelyezéséről, valamint az azt módosító, a Tanács 99/26/EK irányelve;

- a Parlament és a Tanács 95/1/EK iránelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb
sebességéről, motorteljesítményéről és nyomatékáról;
- a Parlament és a Tanács 97/24/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről
és jellemzőiről;
- a Tanács 74/151/EGK irányelve a traktorok alkatrészeire és tulajdonságaira vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 88/410/EGK, 97/54/EK és 98/38/EK irányelve;
- a Tanács 74/152/EGK irányelve a traktorok legnagyobb tervezési sebességére és rakfelületére vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 88/412/EGK, 97/54/EK
és a Bizottság 98/89/EK irányelve;
- a Tanács 74/346/EKG iránelve a traktorok visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 97/54/EK és a Bizottság 98/40/EK irányelve;
- a Tanács 74/347/EGK irányelve a traktorok látómezőjére és ablaktörlőire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 79/1073/EGK, 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 75/321/EGK irányelve a traktorok kormányszerkezetére vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 88/411/EGK, 97/54/EK és a Bizottság
98/39/EK irányelve;
- a Tanács 75/322/EGK irányelve a traktorok rádió zavarszűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 75/323/EGK irányelve a traktorok és a pótkocsik elektromos csatlakozójára vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról;
- a Tanács 76/432/EGK irányelve a traktorok fékszerelvényeire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 96/63/EK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 76/763/EGK irányelve a traktorok vezető melletti pótülésére vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 77/311/EGK irányelve a traktorok vezetőire ható zajszintre vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 96/627/EK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 77/536/EGK irányelve a traktorok borulása elleni védőszerkezetek dinamikai vizsgálatára vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/680/EGK irányelve;
- A Tanács 77/537/EGK irányelve a traktorok dízelmotorjának szennyező anyag kibocsátására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 78/764/EGK irányelve a traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,
valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 83/190/EGK, 88/465/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 78/933/EGK irányelve a traktorok világító- és fényjelző berendezéseire vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 79/532/EGK irányelve a traktorok világító- és fényjelző berendezéseire vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 79/533/EGK irányelve a traktorok vontató és hátrameneti berendezéseire vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 79/622/EGK irányelve a traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetek statikus vizsgálatára
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/953/EGK és
88/413/EGK irányelve;
- a Tanács 80/720/EGK irányelve a traktorok vezetőüléseinek megközelítésére, az ajtókra és ablakokra vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 82/890/EGK, 88/414/EGK és
97/54/EK irányelve;
- a Tanács 86/297/EGK irányelve a traktorok teljesítmény-leadó tengelycsonkjaira és ezek védőburkolatára
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 86/298/EGK irányelve a traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetekre vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/682/EGK irányelve;
- a Tanács 86/415/EGK irányelve a traktorok kezelőelemeire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 87/402/EGK irányelve a keskenynyomtávú traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetekre
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/681/EGK irányelve;
- a Tanács 89/173/EGK irányelve a traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 97/54/EK irányelve;
- a Tanács 89/459/EGK irányelve a gumiabroncsok profilmélységére vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról;

- a Tanács 92/6/EGK irányelve a sebességkorlátozó készülék beépítéséről és használatáról;
- a Tanács 92/24/EK irányelve a sebességkorlátozó beépítéséről;
- a Parlament és a Tanács 98/69/EK irányelve a gépkocsik által kibocsátott gázok légszennyezése ellen hozott
rendszabályokról és a Tanács 70/220/EGK irányelvének módosításáról;
- a Bizottság 98/77/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 70/220/EGK irányelvét a
tagállamoknak a gépkocsik által kibocsátott gázok légszennyezése ellen hozott rendszabályainak összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/40/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 79/622/EGK irányelvét a
traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetek statikus vizsgálatára vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/55/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 77/536/EGK irányelvét a
traktorok borulása elleni védőszerkezetek dinamikai vizsgálatára vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/56/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 78/933/EGK irányelvét a
traktorok világító- és fényjelző berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/57/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 78/764/EGK irányelvét a
traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/58/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 79/533/EGK irányelvét a
traktorok vontató és hátrameneti berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Tanács 1999/86/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 76/763/EGK irányelvét a
traktorok vezető melletti pótülésre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Parlament és a Tanács 1999/96/EK irányelve a járművekben használt kompressziós gyújtású motorokból
származó gáz és szemcsés szennyező anyagok, valamint a szikragyújtású gáz- és folyékony gázzal működő
járművekből származó gáznemű anyagok kibocsátása elleni védekezésről és a Tanács 88/77/EGK irányelvének
módosításáról;
- a Bizottság 1999/98/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Parlament és a Tanács 96/79/EK
irányelvét a gépjárművek utasainak frontális ütközéssel szemben nyújtott védelméről;
- a Bizottság 1999/99/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 80/1269/EGK irányelvét a
motorteljesítmény mérésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/100/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 80/1268/EGK irányelvét a
CO2 kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás meghatározására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/101/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 70/157/EGK irányelvét a
gépkocsik megengedett zajszintjére és kipufogó berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról;
- a Bizottság 1999/102/EK irányelve, amely módosítja a Tanács 70/220/EGK irányelvét a gépkocsik
szennyezőanyag kibocsátása elleni fellépésről;
- a Bizottság 2000/1/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 89/173/EGK irányelvét a
traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 2000/2/EK irányelve, amely műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 75/322/EGK irányelvét a
traktorokra szerelt szikragyújtású motorok által előidézett rádiózavar szűréséről, valamint a Tanács 74/150/EGK
irányelvét a traktorok típusjóváhagyásáról;
- a Bizottság 2000/3/EK irányelve, amely módosítja a Tanács 77/541/EGK irányelvét a biztonsági övekre és az
utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Parlament és a Tanács 2000/4/EK irányelve, amely módosítja a Tanács 74/60/EGK irányelvét az M1
kategóriájú gépkocsik belső kialakítására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Parlament és a Tanács 2000/7/EK irányelve a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok
sebességmérőiről, valamint a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló a Tanács
92/61/EGK irányelvének módosításáról;
- a Bizottság 2000/8/EK irányelve, amely módosítja a Tanács 70/221/EGK irányelvét a gépkocsik tüzelőanyagtartályára és a hátsó aláfutásgátlóra vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 2000/19/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 86/298/EGK irányelvét a
traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 2000/22/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 87/402/EGK irányelvét a
keskenynyomtávú traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról;
- a Parlament és a Tanács 2000/25/EK irányelve a traktorok motorja által kibocsátott gáz és szemcsés szennyező
anyagok elleni fellépésről, valamint a Tanács 74/150/EGK irányelvének módosításáról;

- a Parlament és a Tanács 2000/40/EK irányelve az első aláfutásgátlóra vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról és a Tanács 70/156/EGK irányelvének módosításáról;
- a Bizottság 2000/63/EK határozata, amely módosítja a Tanács 77/311/EGK irányelvének a vezető által a
mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokon észlelhető zajszint szabályozásáról szóló 2. Cikkének végrehajtását
elrendelő 96/627/EK határozatot;
- a Bizottság 2000/72/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 93/31/EGK irányelvét a
motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kitámasztó szerkezeteiről;
- a Bizottság 2000/73/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 93/92/EGK irányelvét a
motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseiről;
- a Bizottság 2000/74/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 93/29/EGK irányelvét a
motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről;
- a Tanács 2000/710/EK határozata az Európai Közösség csatlakozásáról az ENSZ EGB 67. számú előírásához a
cseppfolyós gázzal üzemelő gépkocsik speciális felszereléseinek jóváhagyásáról;
- a Parlament és a Tanács 2001/1/EK irányelve, amely módosítja a Tanács 70/220/EGK irányelvét a gépkocsik
szennyezőanyag kibocsátása elleni fellépésről;
- Bizottság 2001/27/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 88/77/EGK irányelvét a
járművekben használt kompressziós gyújtású motorokból származó gáz és szemcsés szennyező anyagok, valamint a
szikragyújtású gáz- és folyékony gázzal működő járművekből származó gáznemű anyagok kibocsátása elleni
védekezésről szóló tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- a Bizottság 2001/31/EK irányelve, amely a műszaki fejlődéshez igazítja a Tanács 70/387/EGK irányelvét a
gépkocsik és pótkocsik ajtajairól.

1. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az egyes járműalkatrészekre, tartozékokra, járműtulajdonságokra vonatkozó
jóváhagyási kötelezettségek
1. A járművek meghatározott tulajdonságainak, valamint az alkatrészeknek (pótalkatrészeknek) és a tartozékoknak
meg kell felelniük:
- a rendelet A., B. és C. Függelékeinek mellékleteiben, illetőleg
- a Magyar Köztársaság által elfogadott ENSZ-EGB előírásokban foglalt jóváhagyási követelményeknek az e
melléklet táblázatában (a továbbiakban: táblázat) foglaltak szerint.
2. Az egyes jóváhagyási követelmények meghatározott változata a járművek típusjóváhagyása, illetőleg
forgalomba helyezésének az engedélyezése során a táblázatban foglalt érvényességi határidőig fogadható el, azonban
erre vonatkozóan az ER.-ben, valamint a Függelékekben meghatározott átmeneti és hatályba léptető rendelkezéseket
is figyelembe kell venni.
3. Az azonos számmal ellátott ENSZ-EGB előírások közül - az érvényességi határidőig - bármely előírás-változat
alapján kiadott jóváhagyási okmányt (jelet) a vonatkozó követelmény teljesítéseként el kell fogadni.
4. A Függelékek mellékleteiben, illetőleg az ENSZ-EGB előírásokban található meg az alkalmazási kötelezettség
jármű kategóriához történő hozzárendelése (tárgyi hatály), valamint egyes követelmények alkalmazási
kötelezettségére vonatkozó hatálybalépési időpont. Mindazonáltal általában:
- az A. Függelék mellékletei az M és N kategóriájú gépkocsikra és azok O kategóriájú pótkocsijaira,
- a B. Függelék mellékletei az L kategóriájú járművekre (motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra),
- a C. Függelék mellékletei a T kategóriájú traktorokra,
illetőleg azok tulajdonságaira, alkatrészeire (pótalkatrészeire), önálló műszaki egységeire és tartozékaira vonatkozó
követelményeket tartalmazzák.
5. 2003. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a táblázat A/2., A/9., és A/41. mellékletekre vonatkozó
rendelkezését a használtan, egyedileg behozott jármű forgalomba helyezése során. Az ilyen járműnek is meg kell
felelnie azonban
- szennyezőanyag kibocsátás tekintetében legalább az ENSZ-EGB 83 02/B,C, illetőleg 49.02/B. jóváhagyási
előírás, továbbá
- a fékberendezésekre vonatkozóan az ENSZ-EGB 13.06. jóváhagyási előírás
követelményeinek.
Jóváhagyási kötelezettségek
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érvényességi határidő
(alkalmazható)
(időpontig)
Zajszint és kipufogó-berendezések
2001. december 31. Károsanyag-kibocsátás*
2001. december 31.
2002. augusztus 6.
2002. október 4.
2003. október 1.
-

Tüzelőanyag-tartály és aláfutásgátló
Hátsó rendszámtábla rögzítése
Kormányberendezés
Gépkocsik és pótkocsik ajtói
Hangjelzőberendezések
Visszapillantó tükrök
Fékberendezések*
Elektromágneses összeférhetőség
Dízelmotorok kipufogógázai
Belső felszerelés kialakítása
Illetéktelen használat elleni védelem
Belső szerelvények kialakítása (kormányütközés)
Ülésszilárdság

Kinyúló részek
Sebességmérő és hátramenet
Gyári tábla
Biztonsági öv bekötése

Világítóberendezések
Fényvisszaverő prizma
Helyzetjelző és féklámpa

Irányjelző
Hátsó rendszámtábla megvilágítása
Fényszórók és fényszóró izzók
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B/5.

-
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B/6.
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B

B/7.

-
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Elvontató berendezés
Hátsó ködfényszórók
Hátrameneti (tolató-) lámpák
Parkolólámpa
Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek
Látómező***
Működtető berendezések megjelölése, ellenőrző lámpák*
Jég- és páramentesítő rendszerek
Ablaktörlő-mosó berendezések
Fűtés
Kerékburkolat***
Fejtámasz

CO2 kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás
Motorteljesítmény
Dízelmotor-emisszió*

-

Oldalvédelem aláesés ellen
Felcsapódó víz elleni védelem***
Gépkocsik tömege és méretei
Biztonsági üvegezés és üvegek
Gumiabroncsok és szerelhetőségük

-

Sebességkorlátozó készülék beépítése
Tömeg, méret
N kategóriájú járművek vezetőfülkéjében kinyúló részek
Gépkocsik és pótkocsik kapcsoló berendezései és
felszerelésük
Beltéri anyagok égési tulajdonságai
Az autóbuszokra vonatkozó követelmények***
Homlokütközés

Oldalról történő ütközés
A veszélyes áruk közúti szállítására szánt gépkocsikra és
pótkocsijukra vonatkozó követelmények
A gépjárművek mellső aláfutás elleni védelmére vonatko
követelmények
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
fékberendezései
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok jelző
működtető berendezései ellenőrző lámpáinak jelölése
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hangjelző
berendezései
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
támasztóberendezései
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó ülés
utaskapaszkodói és lábtartói
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok illetéktele
használat elleni biztosító berendezései
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt adat

B

B/8.

53
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B
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B/12.
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C/5.
C/6.
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C/9.
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96
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C
C
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C/13.
C/14.
C/15.
C/16.
C/17.

-

-

-

C
C
C

C/18.
C/19.
C/20.

-

-

-

C

C/21.

-

-

-

C

C/22.

-

-

-

C

C/23.

-

-

-

Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító és
fényjelző berendezései

Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tömege és
méretei
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó
rendszámtáblájának helye
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok maximális
sebessége, motorteljesítménye és nyomatéka
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tulajdonsá
Traktorok meghatározott jellemzői és alkatrészei***
Traktorok legnagyobb tervezett sebessége és rakfelülete*
Traktorok visszapillantó tükrei***
Traktorok látómezője és ablaktörlői***
Traktorok kormányszerkezete***
Traktorok rádiózavarszűrése***
Traktorok fékszerelvényei***
Traktorok vezetőülése melletti pótülés***
Traktorok vezetőire ható zajszint***
Traktorok borulása elleni védőszerkezetek dinamikai
vizsgálata***
A traktorok motorjának szennyezőanyag kibocsátására
vonatkozó követelmények
Traktorok vezetőülése***
Traktorok világító és fényjelző szerelvényei***
Traktorok világító és fényjelző szerelvényei***
Traktorok vontató és hátrameneti berendezései
Traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetek stat
vizsgálata***
Traktorok vezetőüléseinek megközelítése, ajtók, ablakok
Traktorokhoz alkalmazott leágazó meghajtások***
Traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetek
vizsgálata***
Traktorok kezelőelemeinek beépítése, elhelyezése,
működtetése***
Keskeny nyomtávú traktorok borulásának hatása elleni
védőszerkezetek vizsgálata***
Traktorok egyes alkatrészei és jellemzői***

További jóváhagyási kötelezettségek ENSZ-EGB előírások alapján

ENSZ-EGB előírás
száma
2

változata
03

9

05
06
01
04
05
03
03

10
22
27
36

Alkalmazható
(időpontig)
2003. 06. 17.
2002. 07. 01.
-

Tárgya

Aszimmetrikus tompított vagy távolsági fényt vagy
mindkettőt kibocsátó fényszórók izzólámpái
Háromkerekű járművek zaja
Elektromágneses összeférhetőség
Bukósisak
Elakadást jelző háromszög
Közforgalmú személyszállító járművek szerkezeti jellemzői

Jármű
forgalomba
helyezéshez
kötelező
+**
+**
+

+**

40
41

2003. 06. 16.
2003. 06. 16.

Motorkerékpárok Otto-motorja által kibocsátott szennyezés
Motorkerékpárok zaja

44
47

01
02
03
03
00

2003. 06. 16.

50

00

2003. 06. 16.

52
56
57
63
66
67

0l
00
01
01
00
00

2003. 06. 16.
2003. 06. 16.
2003. 06. 16.
2002. 12. 31.

Biztonsági gyermekülés
Segédmotoros kerékpárok Otto-motorja által kibocsátott
szennyezés
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fényjelző
berendezései
Kisautóbuszok
Segédmotoros kerékpárok fényszórói
Motorkerékpárok fényszórói
Segédmotoros kerékpárok zaja
Autóbuszok tetőszilárdsága
Cseppfolyós gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó
berendezései

80
110

01
01
00

-

Autóbuszok ülései
Sűrített földgáz üzemű (CNG) gépjárművek és különleges
berendezései

+**
+**

+**
+**
+**
+**
+**
+**
+**
+**

+**
+**

*Az egyedileg, használtan behozott járművek forgalomba helyezése során a megjelölt követelményeket a melléklet 5.
pontjában, valamint az A. Függelék 5.2. pontjában előírtak szerint kell alkalmazni.
** A jelölt előírások alkalmazási kötelezettsége a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról
szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján megszűnik, amennyiben ezen időpontig az
Európai Unió a jóváhagyási kötelezettség alkalmazását nem fogadja el.
*** A jelölt előírásoknak való megfelelőség nem követelmény a jármű hazai típusjóváhagyása és forgalomba
helyezésének engedélyezése során, azonban a jelölt előírás szerinti ENSZ-EGB jóváhagyás, illetőleg az EK
tagországának jóváhagyó hatósága által kibocsátott okmánnyal igazolt megfelelőség esetében a járműtípusra
típusbizonyítvány kiadása, valamint a jármű forgalomba helyezése nem tagadható meg.
A táblázatok utolsó oszlopában:
+ A jelzett követelmény alkalmazása kötelező a jármű egyedi forgalomba helyezési engedélyezése során.
- A jelzett követelmény alkalmazása nem kötelező a jármű egyedi forgalomba helyezési engedélyezése során.
Időpont: A táblázat utolsó oszlopában lévő időpont-megjelölés azt jelenti, hogy a melléklet alkalmazása csak a
megjelölt időponttól kötelező a járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyezésénél, az ott meghatározott
járműkategóriáknál.

2. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az Magyar Köztársaság által elfogadott ENSZ-EGB előírások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R2 és/vagy HS1 izzólámpával ellátott aszimmetrikus tompított vagy távolsági fényt vagy
mindkettőt kibocsátó fényszórók
Aszimmetrikus tompított vagy távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó fényszórók
izzólámpái
Fényvisszaverők
Hátsó rendszámtábla-világítás
Európai aszimmetrikus tompított vagy távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó sajtolt
burás (sealed beam) fényszórók
Irányjelző lámpák
Helyzetjelző lámpák, méretjelző lámpák és féklámpák (kivéve mkp)
H1, H2, H3, HB3, HB4 és/vagy H7 halogén izzólámpákkal ellátott aszimmetrikus
tompított vagy távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó fényszórók
Háromkerekű járművek zaja
Járművek rádiózavarszűrése

11.
12.
13.
13H
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Járművek ajtózárai és csuklópántjai
Kormánynak ütődés
Járművek fékezése
Személygépkocsik fékezése
Biztonsági övek bekötési pontjai
Biztonsági öv
Ülések, ülésrögzítések, fejtámaszok
Illetéktelen használat elleni védelem
Ködfényszórók
H4 halogén izzólámpával ellátott aszimmetrikus tompított fényt vagy távolsági fényt vagy
mindkettőt kibocsátó fényszórók
Gépjárművek belső berendezései
Bukósisak
Hátrameneti fényszórók
Dízelmotoros járművek motorja által kibocsátott füst
Fejtámaszok
Járművek külső kinyúlásai
Elakadást jelző háromszög
Hangjelzőkészülékek és hangjelzés
Haszongépjármű vezetőfülkéjében ülők védelme
Személygépkocsi gumiabroncsok
Aszimmetrikus tompított fényt vagy távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó sajtolt
burás (sealed beam) halogén fényszórók
Jármű ütközése hátulról
Jármű ütközése elölről
Tűzveszély megelőzése
Személygépkocsi pedálok elrendezése
Közforgalmú személyszállító járművek szerkezeti jellemzői
Jóváhagyott lámpákban alkalmazott izzólámpák
Hátsó ködlámpák
Sebességmutató műszer és annak beépítése
Motorkerékpárok légszennyezése
Motorkerékpárok zaja
Járművek első és hátsó védőberendezései
Biztonsági üvegek és beépítésük
Biztonsági gyermekülés
Fényszórótisztító
Visszapillantó tükrök és beépítésük
Segédmotoros kerékpárok motorja által kibocsátott szennyezés
Gépjárművek világító és fényjelző berendezéseinek beépítése (kivéve a
motorkerékpárokat)
Dízelmotorok szennyezőgáz-kibocsátása
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fényjelző berendezései
Legalább négykerekű gépjárművek zajkibocsátása
Kisautóbuszok
Motorkerékpárok világító és fényjelző berendezéseinek beépítése
Haszonjárművek gumiabroncsai
Járműszerelvényt csatlakoztató mechanizmusok
Segédmotoros kerékpárok fényszórói
Motorkerékpárok fényszórói
Teherszállító járművek hátsó aláfutásgátlói
Helyettesítő hangtompító berendezések
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszervei
Haszongépjármű fülkék kinyúlása
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok illetéktelen használat elleni védelme
Segédmotoros kerékpárok zaja

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Alkalmi pótkerék
Gépjárművek megkülönböztető és figyelmeztető lámpái
Autóbuszok tetőszilárdsága
Folyékonygáz-üzemű gépjárművek különleges berendezései
Gépjárművek legnagyobb sebességének mérése
Lassú jármű tábla
Nehéz és hosszú jármű tábla
Mezőgazdasági vontatók látómezeje
HS1 izzólámpás motorkerékpár fényszórók
Oldalról aláesés elleni védelem
Segédmotoros kerékpárok világító és fényjelző berendezéseinek beépítése
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok gumiabroncsa
Segédmotoros kerékpárok tompított és távolsági fényt kibocsátó fényszórói
Gépjárművek várakozást jelző lámpái
Motorkerékpárok fékezése
Gépjárművek kormányberendezése
Autóbuszülések
Kétkerekű motoros járművek visszapillantó tükre
HS2 izzólámpás segédmotoros kerékpár fényszórók
M1 és N1 kategóriájú járművek motorja által kibocsátott szennyezés
Üzemanyag-fogyasztás mérése
Motorteljesítmény-mérés
Mezőgazdasági vontatók világító és fényjelző berendezéseinek beépítése
Nappali menetlámpa
Kétkerekű járművek fényvisszaverős gumiabroncsa
Járművek sebességkorlátozó berendezése
Gépjárművek és pótkocsijaik helyettesítő fékbetéte
Oldalsó helyzetlámpa
Cserekipufogódob motorkerékpárokhoz
Első aláfutásgátló
Védelem homlokütközés esetén
Védelem oldalról ütközés esetén
Dízelmotoros mezőgazdasági vontatók légszennyezése
Riasztószerkezetek
Gázkisülésű izzólámpás fényszórók
Gázkisülésű izzólámpa
Akkumulátormeghajtású elektromos járművek
Személygépkocsik széndioxid-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása
Rövid vonószerkezet
Nehéz és hosszú járművek és pótkocsijaik megjelölése fényvisszaverő fóliával
Veszélyes árut szállító járművek
Mezőgazdasági járművek gumiabroncsa
Emeletes autóbuszok
Személygépkocsik felújított gumiabroncsai
Haszonjárművek felújított gumiabroncsai
Sűrített földgáz üzemű (CNG) gépjárművek és különleges berendezései
Tartályos felépítményű járművek borulása

3. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A járművek megengedett közeltéri zajkibocsátása
Jármű csop.

Jármű típusok

Határérték

I.

DACIA

92 dBA

II.

III.

IV.

V.

VI.

WARTBURG
BARKAS
ZASTAVA
Nyugati gyártm. személygépkocsik
Segédmotoros kerékpárok
LADA
TRABANT
POLSKI FIAT 125
SKODA
VOLGA, LATVIJA
NYSA
Motorkerékpárok
MOSZKVICS
VOLKSWAGEN (1200, 1300)
ROBUR
UAZ
ZUK
ZAPOROZSEC
POLSKI FIAT 126
ARO
IFA tgk.
Dízelüzemű személygépkocsik
A táblázatban nem szereplő személygépkocsik
STAR 200 tgk.
DIZIL tgk.
VOZIFA tgk.
KAMAZ tgk.
AVIA tgk.
SKODA tgk.
RÁBA tgk.
IKARUS 200 tip. autóbuszok
V. csoportban fel nem sorolt tehergépkocsi autóbusz

96 dBA

100 dBA

104 dBA

108 dBA

116 dBA

A közúti járművek által keltett közeltéri zajhatás mérési módszerét az MSZ-07-4607 számú szabvány tartalmazza.

Hangvisszaverő felület miatti korrekciók
- egy hangvisszaverő felület van (1. sz. ábra):
távolság
>3m
3-2 m
2-1 m
<1m

korrekció
1
2
mérés nem végezhető

- két, egymással párhuzamos hangvisszaverő felület van (2/a. sz. ábra):
távolság
>3m
3-2 m
2-1 m
<1m

korrekció
2
3
mérés nem végezhető

- két, egymásra merőleges hangvisszaverő felület van (2/b. sz. ábra):

távolság
>3m
3-2 m
2-1 m
<1m

korrekció
2
4
mérés nem végezhető

Hátrafelé kivezetett kipufogócsövű járműveknek az 1. és 2. számú ábrákon megjelölt helyzetekben történő
közeltéri zajmérése esetén a mért értéket a megfelelő korrekciós értékkel csökkenteni kell és a csökkentett értéket
kell mérési eredménynek tekinteni.

Alapzaj miatti korrekció
Ha a mérendő hangnyomásszint és az alapzaj szintje közötti különbség ( L):
- időben állandó zaj esetén kisebb, mint 4 dBA, vagy
- időben változó zaj esetén a változó zaj maximuma és a mért érték közötti különbség kisebb, mint 10 dBA és az
időben változik
akkor a jármű közeltéri zajszintje a szabvány által előírt pontossággal nem határozható meg.
Ha az időben állandó zaj esetén a L > 4 dBA, akkor a mérési eredményből le kell vonni a táblázat szerinti értéket:
L különbség (dB)
4-5
6-8
9-10

értéke (dB)
2
1
0,5
0

10

1. ábra

1/a. ábra

1/b. ábra

Az 1/b. ábrán meghatározott helyzetben közeltéri zajmérés csak a Központi
Közlekedési Felügyelet (KKF) előzetes engedélye alapján végezhető.
2. ábra

2/a. ábra

2/b. ábra

A 2. ábrán meghatározott helyzetben közeltéri zajmérés csak a Központi
Közlekedési Felügyelet (KKF) előzetes engedélye alapján végezhető.
4. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Jármű által keltett külső zaj megengedett határértékei
Jármű belső zaj megengedett határértékei
"A" súlyozási hangnyomásszint
vezetőfülkében
utastérben
dB (A)
dB (A)
Személygépkocsi
Autóbusz
Tehergépkocsi
Mezőgazdasági vontató és lassú jármű

80
82
82
85

80
80 (85)
-

A zárójelben lévő érték városi autóbuszra vonatkozik.
A mérési módszert az MI-07-4602 sz. műszaki irányelv tartalmazza.
4/A. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
5. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
I. Gépjármű, mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár és lassú jármű
kipufogógázának megengedett szennyezőanyag-tartalma
1. Gépkocsi
Szén-monoxid

Szénhidrogén
alapjáraton és

alapjáraton
(tf%)

1969. július 1.
előtt gyártott

6,0

emelt
fordulatszámon
(m)
-

1969. július 1.
és
1987. január 1.
között gyártott
1987-1990.
január 1. között
gyártott
Egyéb
Kétütemű motorral

4,5

1000

3,5

1000

3,0
2,5

600
2000
Szénhidrogén
(ppm) és/vagy
lambda
alapjáraton
és emelt
fordulatszámon

A beépített motor jellege

Otto-rendszerű
motorral

Kipufogógáz Négyütemű
utókezelés
motorral
nélkül

Szén-monoxid
alapjáraton / emelt
fordulatszámon
(tf%)

A beépített motor jellege

Kipufogógáz
utókezeléssel

Dízel-rendszerű
motorral

3 komponensre ható katalitikus
utókezelő berendezés, szabályozott
keverékképzéssel
egyéb utánégető négyütemű
motornál
kétütemű
motornál
A környezetvédelmi osztályának jele a melléklet II.
fejezete szerint
0, vagy 3
normál (szívó) motor
feltöltött, füstkorlátozó nélkül
4
7 vagy ennél nagyobb

0,5/0,3

0,097 < < 1,03

1,0

I
400 és > 1,00
2000

1,5

Szabadgyorsításos füstkibocsátás
[K (m-1)]
2,5
3,0
1,5
1,0

2. Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár Otto-rendszerű motorral
A beépített motor jellege
Kipufogógáz utókezelés nélkül
Kipufogógáz utókezeléssel

kétütemű
négyütemű
kétütemű
négyütemű

Szén-monoxid
alapjáraton
(tf%)
3,0
3,0
2,0
1,5

Szénhidrogén alapjáraton
és a névleges fordulatszám
60%-án (ppm)
1 000
2 000
600

3. Mezőgazdasági vontató és lassú jármű
A beépített motor jellege
Otto-rendszerű motorral
Dízel-rendszerű motorral

Szén-monoxid
alapjáraton (tf%)
a névleges legnagyobb
Szénhidrogén alapjáraton
fordulatszám 60%-án (tf%) és a névleges legnagyobb
fordulatszám 60%-án (ppm)
3,5
2,5
500
Szabadgyorsításos füstkibocsátás (m-1)
3,5

II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása
A gépjármű kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát meghatározó
konstrukciós jellemzők és a rendelet függelékeinek mellékleteiben meghatározott
szennyezőanyag kibocsátási követelmények teljesítése alapján a gépjárművek
környezetvédelmi osztályba sorolása a következő táblázat alapján történik.
A környezetvédelmi
A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző
osztály jelzés (kód)
0
- katalizátor nélküli, Otto-motoros
- a jóváhagyási előírások szerint nem minősített Dízel-motoros
- ENSZ-EGB 83.00 - 83.01/A vagy 49.00 - 49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel
ellátott Dízel-motoros
1
- katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros
2
- katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros
3
- az ENSZ-EGB 83.01/C vagy 49.02/A előírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel
ellátott, Dízel-motoros
4
- az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és
51.02 előírások (EURO-II) szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros
5
- tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg
- hybrid (elektromos és Otto- vagy Dízel-motoros) hajtású
6
- katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05/B előírás szerint
jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros
7
- az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D, illetőleg a 49.03/A és 51.02 előírás (EURO-III.)
szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros
8
- az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D vagy 49.03/A és 51.02 előírás (EURO-III.) szerint
jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros
Megjegyzés: A 3. jelzésű környezetvédelmi osztályba kell besorolni azokat az ENSZ-EGB 49. számú előírás
hatálya alá tartozó gépkocsikat is, amelyek szennyezőanyag-kibocsátás szempontjából kielégítik a 4., 7. vagy
8. osztály követelményeit, azonban zajkibocsátás tekintetében nem felelnek meg az ENSZ-EGB 51.02 számú
előírásban meghatározott követelményeknek.

6. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
7. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A mezőgazdasági vontató és a lassú jármű szennyezőanyag kibocsátásának
megengedett határértékei
A beépített motor rendszere

Fajlagos szénmonoxid
emisszió (g/MJ)

Fajlagos szénhidrogén
emisszió (g/MJ)

Fajlagos nitrogénoxid
emisszió (g/MJ)

Fajlagos
szénhidrogén+nitrogé
noxid emisszió (g/MJ)

Ottó-rendszerű motorral

22,77

-

-

6,95

Dízel-rendszerű motorral

3,9

0,98

5,0

-

A vizsgálati módszer és a számítási eljárás Otto-rendszerű motor esetén az MSZ
21871 számú, Dízel-rendszerű motor esetén az MSZ 21866/1-4. számú szabvány

szerint. (A szabvány szerint meghatározott g/kWh fajlagos kibocsátás átszámítása
g/MJ-ra: 1 g/MJ = 3,6 g/kWh)
8. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsi, a mezőgazdasági vontató és lassú jármű fékrendszereinek
hatásosságára vonatkozó előírások
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9. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok fékrendszereinek hatásosságára vonatkozó előírások

Jelmagyarázat a 10. mellékletben.
* Ha a jármű legnagyobb sebessége (Vmax) 80 km/h-nál
kisebb,
a vizsgálatot 0,9 Vmax sebességről kell végrehajtani.
10. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A pótkocsi fékrendszereinek hatásosságára vonatkozó előírások
Járműkategória
megnevezése
és jele

Üzemi fék
H
V
P

km/ó

N

N

Rögzítő fék
B
Terhelési állapot
Rövid távon
Hosszú
K
lekaptörténő tartós lejtőn tört.
vagy
csolt pótfékezés utáni tartós fékezés
L
kocsira
fékhatásossá
utáni
g
fékhatásossá
g
az
az
az előírt %-a
előírt eredet
i
%%N
%
a
a

egytengelyes
könnyű
pótkocsi

01

pótkocsi
3,5 tonna egytengelyes
többmegengede tenge- 02
tt
lyes
legnagyobb
össztömegi
g
pótkocsi
10 tonna
megengedett
legnagyobb
össztömegig

0,09.G

0,5.G

80

60

-

600

18

80

60

-

600

18

60
1/
60

0,09.G
0,5.G
0,06.G

1/
03

60

0,5.G -

80

60

-

600

18

Üresen, valamint
megengedett
legnagyobb
terheléssel

Jelmagya

pótkocsi
10 tonna
megengedett
legnagyobb
össztömeg
felett
Mezőgazdasá
gi* vontató
és lassú
jármű
pótkocsija
lassú
jármű**
pótkocsija

G:

1/
04

60 0,5.G

30

-

80

60

600

18
H:

0,30.G 0,06.G

-

-

0,25.G

75

-

-

600

-

600

18

16

0,06.G

25

*1991. január 1. után engedélyezett típusokra
**1990. december 31. előtt engedélyezett típusokra
1/ Félpótkocsi esetében 0,45.G
11. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi,
valamint a segédmotoros kerékpár világító és fényjelző berendezéseinek
megkövetelt legkisebb láthatósági szögei
(1) A megkövetelt legkisebb láthatósági szögek csúcsai a lámpa külső
átvilágított felületének középpontjában - nem szabályos körvonalú ilyen felület
esetén annak súlypontjában - helyezkednek el. A talajjal párhuzamos síkban
megadott szögek a á vízszintes szögek; a jármű hosszirányú szimmetria síkjával
párhuzamos síkban megadott szögek az . függőleges szögek. A vízszintes szögek
szárain átmenő függőleges, valamint a függőleges szögek szárain átmenő és az
előbbi függőleges síkokra merőleges síkok határolják a láthatósági teret.
(2) A szögek helyzete vízszintes, illetőleg függőleges síkhoz viszonyítva:
+: a vízszintes sík feletti szög;
-: a vízszintes sík alatti szög;
+á: jármű hosszirányú szimmetria síkjától kifelé megadott szög; és
-á: a jármű hosszirányú szimmetria síkja felé megadott szög

(3) A távolsági fényszóró megkövetelt legkisebb láthatósági tere:
a külső átvilágított felület kerületét érintő széttartó tér, amely palástjának
alkotója legalább 5°-ot zár be az átvilágított felület középpontján (súlypontján)
átmenő vízszintes és hosszirányú függőleges sík metszésvonalával.
(4) A páratlan számú világító és fényjelző berendezések megkövetelt legkisebb
láthatósági szögeit az 1. táblázat tartalmazza.
(5) A gépjárművön és pótkocsiján elhelyezett páros számú világító és fényjelző
berendezések megkövetelt legkisebb láthatósági szögeit a 2. táblázat tartalmazza.
(6) A mezőgazdasági vontatón, lassú járművön és pótkocsiján elhelyezett páros
számú világító és fényjelző berendezések megkövetelt legkisebb láthatósági
szögeit a 3. táblázat tartalmazza.
11. számú melléklet - 1. táblázat
Járművön elhelyezett páratlan számú világító és fényjelző berendezések
megkövetelt legkisebb láthatósági szögei
Láthatósági szög; fok
Lámpa megnevezése

+
felfelé

Tompított fényszóró

lefelé

+
kifelé

befelé

15 10

45

45

55

45

451

Hátrameneti lámpa

15 5

45

45

Helyzetjelző lámpa első

15

152

80

80

15

152

80

80

5

5

25

25

15

152

45

45

180

180

Ködfényszóró

hátsó
Hátsó helyzetjelző
ködlámpa
Féklámpa
Megkülönböztető vagy
figyelmeztető lámpa
Fényvisszaverő

5

20

elöl

15

152

30

30

oldalt

15

152

30

30

hátul

15

152

30

30

Megjegyzések:
1 Ha nem a hosszirányú szimmetria síkban van elhelyezve, akkor -= 10°.
2 Ha az átvilágított felület alsó éle 0,75 m-nél közelebb van a talajhoz, akkor =5°.

3 ń a fényvisszaverő felület középpontján (súlypontján) átmenő és a
hosszirányú szimmetria síkra, valamint a talajra merőleges síkra
vonatkoztatva.
11. számú melléklet - 2. táblázat
Gépjárművön és pótkocsiján elhelyezett
páros számú világító és fényjelző berendezések
megkövetelt legkisebb láthatósági szögei
Láthatósági szög; fok
Lámpa
megnevezése

+
felfelé

Tompított fényszóró
Ködlámpa

lefelé

10 45

10

5

5 45

10

15

Helyzetjelző lámpa elöl

15

Várakozást jelző lámpa
Hátsó helyzetjelző
ködlámpa
Méretjelző lámpa
Irányjelző lámpa
gépkocsin és
pótkocsin

Irányjelző lámpa
oldalkocsi nélküli
motorkerékpáron

15
15

5 45
80 vagy
151
45
80 vagy
151
45
151 453

30
45
80
45
80
453

5

5 25

elöl

5

20 80

-

hátul

5

-

elöl
oldalt
hátul

15
15
15

20 80
151 80
151 60
151 80

15

151 45

45

15
15

151 30
151 45

30
45

oldalt
2
hátul

15

151 30

30

elöl

15

151 80

20

hátul

15

151 80

20

Féklámpa
Fényvisszaverő

befelé

15

Hátrameneti lámpa

hátul

+
kifelé

elöl

25

45
-10
45

Megjegyzések:
1 Ha az átvilágított felület alsó éle 0,75 m-nél közelebb van a talajhoz, akkor =5°.
2 ń a lámpa ill. fényvisszaverő felület középpontján (súlypontján) átmenő és
hosszirányú szimmetria síkra, valamint a talajra merőleges síkra
vonatkoztatva.

3 Előre és hátrafelé is.
11. számú melléklet - 3. táblázat
Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, és pótkocsijai
páros számú világító és fényjelző berendezéseinek
megkövetelt legkisebb láthatósági szögei

Megjegyzések:
1/ Ha az átvilágított felület alsó éle 0,75 m-nél közelebb van a talajhoz, akkor =5° és, ha 1,90 m-nél közelebb, akkor -=10°.
2/ B és C elrendezésnél, ha az átvilágított felület alsó éle 1,90 m-nél közelebb van
a talajhoz, akkor -=10°. Ugyanez vonatkozik B és D elrendezés első irányjelző
lámpáira is.
3/ Ha a fényvisszaverő felület alsó éle 0,75 m-nél közelebb van a talajhoz akkor =5°.
4/ Ha az átvilágított felület alsó éle 1,50 m-nél közelebb van a talajhoz, akkor =10°, és ha 0,75 m-nél közelebb, akkor -=5°
5/ Ha a felépítmény nem teszi lehetővé a -=10° betartását, akkor -=5°; 1,40 m-nél
nem szélesebb járműnél -= 3°-ra csökkenthető.
6/ Előre és hátrafelé is.
7/ ń a fényvisszaverő felület középpontján (súlypontján) átmenő és a hosszirányú
szimmetria síkra, valamint a talajra merőleges síkra vonatkoztatva.

Mezőgazdasági vontató és lassú jármű irányjelző
lámpáinak megkövetelt legkisebb láthatósági
szögei a vízszintes síkban

3. táblázat - ábra
12. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Segédmotoros kerékpár fékberendezéseinek hatásosságára vonatkozó előírások

Jelmagyarázat a 10. mellékletben
13. melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gázüzemű járművek megjelölése

Mérete: átmérő 80 mm
Színezése: piros alapszín, fekete színű felirattal
Kivitele: a felragasztás oldaláról olvasható, öntapadó kivitel.
a) Cseppfolyós gázüzemű járműhöz:

b) Sűrített földgáz üzemű járműhöz:

c) Egyéb gázüzemű járműhöz:

14. melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A cseppfolyós gázüzemű járművek gáz-üzemanyagellátó berendezésének járműbe
szerelésére vonatkozó előírások
A cseppfolyós gáz üzemanyagellátó berendezés egyes elemeit és tartozékait e
mellékletben meghatározott feltételeknek és a berendezéshez tartozó beszerelési
utasításban foglaltaknak megfelelően kell a járműbe szerelni.
1. A gáztartály elhelyezése
A gáztartálynak a járműből történő kiszerelés nélkül tölthetőnek kell lenni.
A jármű külső részén a gáztartályt úgy kell elhelyezni, hogy ezzel a jármű
szélessége és szabad magassága ne változzon meg, a kipufogórendszer melegítő
hatása, illetőleg mechanikus sérülések ellen védett legyen.
A napsugárzás közvetlen hatásának kitett módon elhelyezett gáztartályt
átszellőző burkolattal kell ellátni.

A gáztartályt a jármű utasterétől elválasztott térben kell elhelyezni. A gáztartály
nem helyezhető el a jármű motorterében, illetőleg a jármű első tengelyének
függőleges síkja előtt.
A gáztartálynak a jármű belső részében (külön térben) történő elhelyezése
esetén elzárószerkezettel el nem látott, legalább 20 cm2 keresztmetszetű
szellőztetőnyílást kell biztosítani. A nyílás a tér legalsó pontjának a közelében
legyen. Amennyiben ez a kipufogórendszer fölött van, úgy terelőlemez
alkalmazásával kell védelmet biztosítani.
Ha a gáztartály csatlakozó szerelvényei köré gáztömör burkolatot alakítottak ki
és ez a járműből kivezető - elzárószerkezettel el nem látott - szellőzőcsatornával
rendelkezik, külön szellőztetőnyílás nem szükséges.
A gáztartály lefúvató szelepét a kipufogórendszer kivezetésével ellentétes
oldalon a jármű alján kell kivezetni.
2. A gáztartály rögzítése
A gáztartály rögzítésére szolgáló helyet úgy kell megválasztani és a gáztartály
rögzítését úgy kell megoldani, hogy baleset esetén a tartály a lehető legkisebb
sérülést szenvedjen.
A gáztartály rögzítő elemeit, és a rögzítésre szolgáló kötőelemeit a jármű
hossztengelyének irányában előre 50 m/s2, hátra 30 m/s2, illetőleg oldal irányban
20 m/s2 gyorsulási érték és legalább négyszeres biztonsági tényező
figyelembevételével kell méretezni.
Az alkalmazott kötőelemeknek oldható kötést, elmozdulás-mentességet,
valamint a tartály egyes szerelvényeihez történő hozzáférhetőséget kell biztosítani.
A tartállyal érintkező kötőelemeknél - az érintkezési felületeken - korróziógátló
szigetelést kell elhelyezni.
3. A gáztartály és szerelvényeinek elhelyezésére kialakított tér
A gáztartálynak és szerelvényeinek az illetéktelen hozzáférés ellen védettnek
kell lenni.
4. A távtöltőnyílás elhelyezése
A távtöltőnyílást a jármű külső részén úgy kell elhelyezni, hogy a járművet hossztengelyével párhuzamos, illetőleg arra merőleges, függőleges - érintő
síkfelületek által határolt térből ne nyúljon ki, valamint a járműre jellemző
terepszöget - kinyúlása folytán - ne csökkentse.
A távtöltőnyílás közelében a járművön, a töltést végző által olvasható, sárga
színű AUTÓGÁZ-LPG feliratot kell elhelyezni.
5. A gázvezetékek járműben való elhelyezése
A nem flexibilis cső vezetékként csak varratmentes, korrózióvédelemmel
ellátott, szavatolt minőségű (folyáshatárú) acél- vagy rézcső alkalmazható.

A csövek külső átmérője a 12 mm-t nem haladhatja meg. A falvastagságnak 8
mm külső átmérőig 1 mm-nek, 8-12 mm külső átmérő között legalább 1,5 mmnek kell lenni.
A rézcső szakítószilárdsága legalább 240 N/mm2 és legfeljebb 350 N/mm2,
szakadási nyúlása legalább 20 százalék mértékű kell legyen.
A csövek csatlakozását gáztömören kell kialakítani úgy, hogy a bennük
keletkező nyomást tartósan megtartsák. A csőkötéseket karimás vagy menetes
csatlakozó alkalmazásával kell létrehozni. A csatlakozásoknál tömítőanyag nem
alkalmazható. Rézcsövek menetes csatlakoztatása esetén erősítő-hüvelyt kell
alkalmazni.
A cseppfolyós gázt tartalmazó csöveket a gáztartálytól a legrövidebb úton, a
jármű belső teréből ki kell vezetni. A csöveket úgy kell elhelyezni és rögzíteni,
hogy épségüket veszélyeztető elmozdulások ne jöhessenek létre. Az alváz, illetőleg
a felépítmény rugalmas deformációja a csövek biztonságát nem veszélyeztetheti.
A csövek rögzítési pontjainak egymástól mért távolsága 500 mm-t nem haladhat
meg.
6. Az üzemanyagellátó berendezés kezelőszerkezetének kialakítása
A gáz-üzemanyagellátó berendezés üzembe helyezésére kialakított
kezelőszerkezetet a járműben a jármű vezetője által könnyen kezelhető módon
kell elhelyezni.
15. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az emelt sebességhatárú autóbuszra a vonatkozó engedélyezési műszaki feltételek
1. Emelt sebességgel való közlekedésre M2 vagy M3 kategóriájú, az ENSZ-EGB
36. számú előírás szerinti III., vagy az ENSZ-EGB 52. számú előírás szerinti B
osztályhoz tartozó autóbusz kaphat engedélyt.
2. A megengedett legnagyobb össztömegre vonatkoztatott motorteljesítmény 11
kW/tonnánál kevesebb nem lehet. E rendelkezés tekintetében a 18. § (2)
bekezdését nem kell alkalmazni.
3. Fékezés szempontjából:
a) Az autóbusz típusa feleljen meg a jármű első forgalomba helyezése
időpontjában érvényes - de legalább az ENSZ-EGB 13.06 számú előírás
szerinti - jóváhagyási követelményeknek. Mindazonáltal, az autóbusznak az A.
Függelék A/9. számú melléklete szerinti I. kategóriájú blokkolásgátlóval kell
rendelkeznie akkor is, ha a korábbi jóváhagyás értelmében ez nem volt
számára kötelező. Ha a jóváhagyás a blokkolásgátlóra (ABS) nem terjedt ki,
az külön vizsgálattal igazoltan meg kell, hogy feleljen az A. Függelék A/9.
számú melléklete szerinti követelményeknek.

b) Az autóbusz üzemi fékrendszerét az A. Függelék A/9. számú melléklete
szerinti 0 típusú vizsgálat módszerével, de 100 km/óra kezdősebességről
végrehajtott kiegészítő fékvizsgálatnak kell alávetni.
4. Az autóbusz ténylegesen elérhető végsebessége 100 km/óra ń 5% legyen.
Amennyiben ennek biztosításához sebességkorlátozó szükséges, azzal az
autóbuszt fel kell szerelni.
5. A menetíró műszer méréshatára legalább 125 km/óra legyen.
6. A gumiabroncsokra vonatkozó követelmények
a) A gumiabroncsok sebességi indexe feleljen meg a jármű ténylegesen
elérhető végsebességének.
b) Nem szabad olyan gumiabroncsot használni, amelyen a bordázat közötti
hornyokat utólagos beavatkozással (utánvágás) mélyítették.
c) A kormányzott kerekekre felszerelt gumiabroncs nem lehet felújított.
Felújított gumiabroncs csak ikerkerekeknél vagy utánfutó tengelyen
alkalmazható, feltéve, hogy az ENSZ-EGB 109. számú előírás szerinti
jóváhagyással rendelkezik.
d) A gumiabroncsok teljes futófelületén a mintázat magassága 0,75 métert
meg nem haladó átmérőjű gumiabroncs esetén érje el a 3 mm-t, ennél nagyobb
átmérőjű gumiabroncs esetében érje el az 5 mm-t.
7. Az autóbusz olyan járműtípushoz tartozzon, melynek a passzív biztonsági
tulajdonságait a következő nemzetközi előírások szerint jóváhagyták:
a) a biztonsági öv bekötési pontjai: ENSZ-EGB 14. számú előírás,
b) autóbuszok tetőszilárdsága: ENSZ-EGB 66. számú előírás,
c) autóbuszok ülései: ENSZ-EGB 80. számú előírás
vagy az a), illetve c) pont vonatkozásában feleljen meg az A. Függelék 19.,
illetve 15. számú mellékletének.
8. Belső kialakítás
a) Az autóbusz olyan, távolsági utazásra alkalmas utasülésekkel legyen
felszerelve, melyek
- háttámla magassága legalább 650 mm (leghátsó üléssoron 560 mm) legyen,
- üléslapja, háttámlája és legalább a háttámla felső éle párnázott legyen,
- közül azok, amelyek előtt nincs másik ülés, vagy nem megfelelően párnázott
háttámlájú ülés található, legalább kétpontos biztonsági övvel legyenek
felszerelve,
- hosszanti (menetiránnyal párhuzamos) elrendezés esetén mindkét oldalról
kellően párnázott kartámaszokkal határoltak legyenek (üléspad esetén annak
minden ülése);
b) a vezetőülést és az utaskísérő ülését (üléseit) legalább kétpontos biztonsági
övvel kell felszerelni;

c) a biztonsági övek használatára az adott ülésből látható felirat vagy képjel
hívja fel az utas és utaskísérő figyelmét;
d) a vezetőülés fejtámasszal legyen ellátva;
e) a vezető védve legyen az előrecsúszó/előrezuhanó tárgyak elöl;
f) az utastéri csomagtartók kialakítása akadályozza meg a csomagok
kiesését.
9. Menetviselkedés
Az autóbusz 100 km/h sebességű haladása közben rendellenes menetviselkedés
(iránytartás, zajok és rezgések), szerkezeti elemek rendellenes működése nem
léphet fel, menetstabilitása megfelelő legyen.
A. Függelék a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
1. E Függelék alkalmazásában - a rendelet 2. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a járművek fajtái a következők:
1.1. "Gépjármű": olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági
vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem
minősül gépjárműnek.
1.2. "Gépkocsi": olyan gépjármű, amelynek legalább négy kereke van; kivéve
az olyan négykerekű gépjárművet, amely a motoros triciklivel egy tekintet alá
esik.
1.3. "Pótkocsi": olyan jármű, amely gépkocsival történő vontatásra készült.
1.4. "Járműtípus": az azonos járműkategóriába tartozó olyan járművek
összessége, amelyek nem különböznek lényegesen egymástól az e Függelék
mellékletében meghatározott jellemzők tekintetében.
2. Arra a mezőgazdasági vontatóra, amely nem minősül traktornak (a tráktor
meghatározása a C. Függelék Alapvető rendelkezéseiben szerepel) e Függelék
alkalmazásában az áruszállító gépkocsikra (tehergépkocsi, vontató) vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A gépkocsik és pótkocsik kategóriái a következők:
3.1. M járműkategória: Személyszállító gépkocsik.
3.1.1. M1 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül
legfeljebb nyolc ülőhellyel.
3.1.2. M2 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül
több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb
össztömeggel.
3.1.3. M3 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül
több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb
össztömeggel.
3.2. N járműkategória: Áruszállító gépkocsik.

3.2.1. N1 kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag
megengedett legnagyobb össztömeggel.
3.2.2. N2 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t
műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
3.2.3. N3 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag
megengedett legnagyobb össztömeggel.
3.2.3.1. Olyan vontató gépkocsi esetén, amely nyerges pótkocsi vagy központos
tengelyelrendezésű pótkocsi vontatására szolgál, az osztályba soroláshoz
mértékadó műszakilag megengedett össztömeg a vontató jármű saját tömegének,
a támaszkodási terhelésnek megfelelő tömegnek, amit a nyerges pótkocsi, illetve a
központos tengelyelrendezésű pótkocsi a vonó járműre átad, valamint - adott
esetben - a vontató jármű rakománya műszakilag megengedett legnagyobb
tömegének összegéből adódik.
3.2.3.2. A különleges célú járművek (darus jármű, műhelygépkocsi stb.)
felépítményének részét képező berendezéseket és felszereléseket a kategóriába
soroláskor áruval egyenértékűnek kell tekinteni.
3.3. O kategória: Pótkocsik (nyergespótkocsik is)
3.3.1. O1 kategória: Pótkocsik, legfeljebb 0,75 t műszakilag megengedett
legnagyobb össztömeggel.
3.3.2. O2 kategória: Pótkocsik, több mint 0,75 t, de legfeljebb 3,5 t műszakilag
megengedett legnagyobb össztömeggel.
3.3.3. O3 kategória: Pótkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t műszakilag
megengedett legnagyobb össztömeggel.
3.3.4. O4 kategória: Pótkocsik, több mint 10 t műszakilag megengedett
legnagyobb össztömeggel.
3.4. Terepjáró gépkocsik
3.5. Különleges rendeltetésű gépkocsik, illetve pótkocsik: lakókocsik,
páncélozott járművek, mentőautók, halottszállító kocsik.
4. E Függelék mellékleteit az egyes járműkategóriákra 2000. július 1. helyett a
4.1-4.7. pontban foglalt eltérő időpontoktól kell alkalmazni:
4.1. A gépkocsik által kibocsátott zaj mérésére és a határértékekre vonatkozó
követelményeket meghatározó A/1. számú melléklet 7. pontját, amely a
helyettesítő kipufogódobra, mint önálló műszaki egységre vonatkozó
követelményeket tartalmazza, 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.
4.2. Az A/3. számú melléklet I. fejezetében a gépkocsik tüzelőanyag tartályaira
vonatkozóan meghatározott követelményeket az M2, M3 és N kategóriákba
tartozó gépkocsik esetében, valamint az A/3. számú melléklet II. fejezetében az
aláfutásgátlóra vonatkozóan meghatározott követelményeket 2002. január 1.
napjától kell alkalmazni.

4.3. Az A/9. számú melléklet 17. pontjában - a csere fékbetétre, mint önálló
műszaki egységre - vonatkozó követelményeket 2002. január 1. napjától kell
alkalmazni.
4.4. 2001. január 1. napjától kell alkalmazni:
4.4.1. a gépkocsik ülésszilárdságára vonatkozó követelményeket meghatározó
A/15. számú melléklet,
4.4.2. a gépkocsik és pótkocsik adattábláira, az előírt adatokra és az adattáblák
felszerelési módjára, illetőleg helyére vonatkozó követelményeket meghatározó
A/18. számú melléklet,
4.4.3. a gépkocsik és pótkocsik oldalsó aláfutás elleni védőszerelvényeire
vonatkozó követelményeket meghatározó A/42. számú melléklet,
4.4.4. az M, az N és az O kategóriájú járművek kapcsoló berendezéseire és
felszerelésükre vonatkozó követelményeket meghatározó A/50. számú melléklet
előírásait az M1 járműkategória vonatkozásában,
4.4.5. az elölről történő ütközés vizsgálatára vonatkozó követelményeket
meghatározó A/53. számú melléklet, valamint
4.4.6. az oldalról történő ütközés vizsgálatára vonatkozó követelményeket
meghatározó A/54. számú melléklet
követelményeit.
4.5. 2002. január 1. napjától kell alkalmazni:
4.5.1. a gépkocsik és a pótkocsik kormányberendezésére vonatkozó
követelményeket meghatározó A/5. számú melléklet előírásait az M2, az M3 és az
N járműkategória vonatkozásában,
4.5.2. a gépkocsik és a pótkocsik ajtajaira vonatkozó követelményeket
meghatározó A/6. számú melléklet előírásait az N és az O járműkategória
vonatkozásában,
4.5.3. a gépkocsik illetéktelen használata elleni védelemre vonatkozó
követelményeket meghatározó A/13. számú melléklet előírásait az M2, az M3 és
az N járműkategória vonatkozásában,
4.5.4. a motorteljesítmény mérésére vonatkozó követelményeket meghatározó
A/40. számú melléklet előírásait az M2, az M3 és az N járműkategória
vonatkozásában,
4.5.5. a felcsapódó víz elleni védelem követelményeit meghatározó A/43. számú
melléklet előírásait az M2, az M3 és az N járműkategória vonatkozásában,
4.5.6. az M2, az M3, az N és az O kategóriájú járművek tömegeire és méreteire
vonatkozó követelményeket meghatározó A/48. számú melléklet előírásait,
4.5.7. az N kategóriájú gépkocsik vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló
részekre vonatkozó követelményeket meghatározó A/49. számú melléklet
előírásait,

4.5.8. az M, az N és az O kategóriájú járművek kapcsoló berendezéseire és
felszerelésükre vonatkozó követelményeket meghatározó A/50. számú melléklet
előírásait az M2, az M3, az N és az O járműkategória vonatkozásában,
4.5.9. az M3 kategóriájú járművek beltéri anyagainak égési tulajdonságaira
vonatkozó követelményeket meghatározó A/51. számú melléklet előírásait.
4.6. 2002. október 1. napjától kell alkalmazni a rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó követelményeket meghatározó A/10. számú melléklet előírásait.
4.7. Az áru- és személyszállításra nem alkalmas az ER 20. § (2) bekezdésének
a)-e) pontjai alapján különleges felépítményűnek minősülő gépkocsik egyedi
forgalomba helyezésének engedélyezésekor:
4.7.1. a gépkocsik által kibocsátott zaj mérésére és határértékekre vonatkozó
követelményeket meghatározó A/1. számú, valamint
4.7.2. a dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására vonatkozó
követelményeket meghatározó A/41. számú
mellékletek előírásait nem kell alkalmazni, azonban e gépkocsiknak az ENSZEGB 51.01 és 49.02/A előírásai szerint jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.
5. E Függelék 44/2001. (XII. 18.) KöViM rendelet által megállapított vagy
módosított mellékleteinek új rendelkezéseit 2002. január 1. napjától kell
alkalmazni az új járműtípusok jóváhagyásakor, valamint a típusbizonyítvány
kiadásakor, kivéve, ha az érintett melléklet a jármű kategóriájára vagy műszaki
jellemzői alapján kialakított csoportjára vonatkozóan ettől eltérő rendelkezést
tartalmaz.
5.1. Járműsorozat engedélyezésekor, valamint az újonnan forgalomba kerülő
járművek forgalomba helyezése során az 5. pontban meghatározott új
követelményeket 2002. július 1. napjától kell alkalmazni.
5.2. 2003. december 31. napjáig nem kell alkalmazni az 5. pontban
meghatározottak szerinti, a rendelet A. Függelék A/2., A/9. és A/41.
mellékleteinek rendelkezését a használtan, egyedileg behozott jármű forgalomba
helyezése során. Az ilyen járműnek is meg kell felelnie azonban
- szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében legalább az ENSZ-EGB 83.02/B, C,
illetőleg 49.02/B. jóváhagyási előírás, továbbá
- a fékberendezésekre vonatkozóan az ENSZ-EGB 13.06. jóváhagyási előírás
követelményeinek.
Az A. Függelék A/1. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik által kibocsátott zaj határértékei és a zaj mérésére vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/2. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

Az M1 és az N1 kategóriájú gépkocsik szennyezőanyag-kibocsátásának
jóváhagyására vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/3. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik tüzelőanyag-tartályára, valamint a gépkocsik és pótkocsik hátsó
aláfutásgátlóira vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/4. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik hátsó rendszámtáblájának elhelyezésére és rögzítésére
vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/5. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik kormányberendezésére vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/6. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 és az N kategóriájú gépkocsik, valamint az O kategóriájú pótkocsik
ajtajaira vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/7. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A hangjelző berendezésre (kürtre) vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/8. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A visszapillantó tükrökre vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/9. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik fékberendezésére vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/10. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/11. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A dízelmotorok füstölésmérésére vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/12. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik belső kialakítására vonatkozó követelmények

Az A. Függelék A/13. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik illetéktelen használata elleni védelemre vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/14. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A belső szerelvényekre - kormánynak ütközésre - vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/15. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik ülésszilárdságára vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/16. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik kinyúló részeire vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/17. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A sebességmérőre és a hátramenetet biztosító berendezésre vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/18. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik adattábláira, előírt adataira és az adattáblák
felszerelési módjára, illetőleg helyére vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/19. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik biztonsági öveinek bekötési pontjaira vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/20. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik világító- és fényjelző berendezéseinek beépítésére
vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/21. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik fényvisszaverőire vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/22. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik helyzetjelző lámpáira, féklámpáira, nappali
menetjelző lámpáira és méretjelző lámpáira vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/23. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A gépkocsik és a pótkocsik irányjelző lámpáira vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/24. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik hátsó rendszámtábla megvilágítására vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/25. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A fényszóróra és az alkalmazott izzóra vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/26. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A ködfényszórókra vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/27. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az elvontató szerkezetekre vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/28. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik hátsó helyzetjelző ködlámpáira vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/29. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A hátrameneti lámpára vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/30. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A várakozást jelző lámpára vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/31. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A biztonsági övekre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/32. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A vezetőtérből való kilátásra (a látómezőre) vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/33. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A belső berendezések [működtető készülékek, visszajelző (ellenőrző) lámpák és
jelzőműszerek] jelölésére vonatkozó követelmények

Az A. Függelék A/34. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik jég- és páramentesítő rendszereire vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/35. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik ablaktörlőire és ablakmosóira vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/36. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik utasterében használt fűtőrendszerekre vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/37. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik sárvédőire vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/38. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik fejtámaszaira vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/39. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás meghatározására vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/40. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorteljesítmény mérésére vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/41. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A kompresszió gyújtású motorok, valamint a külső gyújtású földgáz és PB-gáz
üzemű motorok szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/42. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik oldalsó aláfutás elleni védőszerelvényeire vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/43. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A felcsapódó víz elleni védelem követelményei
Az A. Függelék A/44. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M1 kategóriájú gépkocsik tömegére és méreteire vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/45. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A biztonsági üvegezésre és üvegekre vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/46. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gumiabroncsokra és azok felszerelhetőségére vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/47. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Sebességkorlátozó beépítésére vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/48. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M2, M3 és az N kategóriájú gépkocsik, valamint a pótkocsik tömegeire és
méreteire vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/49. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az N kategóriájú gépkocsik vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeire
vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/50. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépkocsik és a pótkocsik kapcsolóberendezéseire és azok felszerelésére
vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/51. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az M3 kategóriájú gépkocsik beltéri anyagainak égési tulajdonságaira vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/52. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az autóbuszokra vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/53. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az elölről történő ütközés vizsgálatára vonatkozó követelmények

Az A. Függelék A/54. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az oldalról történő ütközés vizsgálatára vonatkozó követelmények
Az A. Függelék A/55. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Az A. Függelék A/56. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A veszélyes áruk közúti szállítására szánt gépkocsikra és pótkocsijukra vonatkozó
követelmények
Az A. Függelék A/57. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A gépjárművek mellső aláfutás elleni védelmére vonatkozó követelmények
B. Függelék a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
1. E Függelék alkalmazásában - a rendelet 2. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a járművek fajtái a következők:
1.1. "Motorkerékpár": olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van,
továbbá az olyan négykerekű gépjármű, amelynek az üres tömege - elektromos
hajtású gépjármű esetében az akkumulátorok nélkül számítva - legfeljebb 400 kg
(áruszállító gépjármű esetében legfeljebb 550 kg) és legnagyobb
motorteljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot.
1.2. "Motoros tricikli": a három- vagy négykerekű motorkerékpár.
1.3. "Segédmotors kerékpár": olyan két- vagy háromkerekű jármű, amelynél a
hajtómotor hengerűrtartalma az 50 cm3-t és tervezési sebessége a 45 km/órát
nem haladja meg. Segédmotoros kerékpár továbbá az olyan négykerekű könnyű
jármű, amelynek az üres tömege - elektromos hajtású járművek esetében
akkumulátorok nélkül számítva - legfeljebb 350 kg, tervezési sebessége legfeljebb
45 km/óra, külső gyújtású motor esetében a hajtómotor hengerűrtartalma
legfeljebb 50 cm3, illetve más motortípus esetében a hajtómotor legnagyobb
névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW.
1.4. "Pótkocsi": olyan jármű, amely segédmotoros kerékpárral vagy
motorkerékpárral történő vontatásra készült.
2. A segédmotoros kerékpárok és a motorkerékpárok kategóriái a következők:
L járműkategória: Segédmotoros kerékpárok és motorkerékpárok.
L1 kategória: Kétkerekű segédmotoros kerékpárok.
L2 kategória: Három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárok.
L3 kategória: Kétkerekű motorkerékpárok.
L4 kategória: Oldalkocsis motorkerékpárok.
L5 kategória: Motoros triciklik.

3. E Függelék B/1., B/2., valamint B/4-B/12. számú mellékleteiben foglalt
követelményeket 2000. július 1. helyett 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.
A B. Függelék B/1. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok fékberendezéseire vonatkozó
követelmények
A B. Függelék B/2. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző- és
visszajelző lámpáinak jelölésére vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/3. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok hangjelző berendezéseire
vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/4. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok kitámasztó szerkezetére
vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/5. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A kétkerekű motorkerékpárok utasülésének kapaszkodójára vonatkozó
követelmények
A B. Függelék B/6. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok illetéktelen használata elleni
védelmet biztosító berendezésekre vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/7. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok gyári adattábláira vonatkozó
követelmények
A B. Függelék B/8. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok világító és fényjelző
berendezéseire vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/9. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok tömegére és méreteire
vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/10. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának
elhelyezésére vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/11. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok legnagyobb sebességére,
motorteljesítményére, nyomatékára vonatkozó követelmények
A B. Függelék B/12. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A B. Függelék B/13. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
Két- és háromkerekű motorkerékpárok sebességmérői
C. Függelék a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
1. E Függelék alkalmazásában - a rendelet 2. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a járművek kategóriái a következők:
1.1. "Traktor": olyan fúvott gumiabronccsal rendelkező mezőgazdasági
vontató, lassújármű, illetve kivételesen egyéb jármű (gépkocsi, munkagép),
amelyet beépített erőgép hajt, tervezési sebessége legalább 6 km/óra és legfeljebb
40 km/óra, legalább két tengelye van és rendeltetése szerint mezőgazdasági
(erdőgazdasági) munkavégzésre szolgáló pótkocsit, gépet vagy egyéb eszközt
vontat, illetve - adott esetben - alkalmas arra is, hogy ezeket tolja, szállítsa vagy
meghajtsa.
1.2. "Pótkocsi": olyan jármű, amely traktorral történő vontatásra készült.
A C. Függelék C/1. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorokra, azok alkatrészeire és tulajdonságaira vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/2. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok legnagyobb tervezési sebességére és rakfelületére vonatkozó
követelmények
A C. Függelék C/3. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok visszapillantó tükreire vonatkozó követelmények

A C. Függelék C/4. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok látómezőjére és ablaktörlőire vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/5. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok kormányszerkezetére vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/6. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok rádió zavarszűrésére (elektromágneses zavarszűrésre) vonatkozó
követelmények
A C. Függelék C/7. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok és a pótkocsik elektromos csatlakozójára vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/8. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok fékszerelvényeire vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/9. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok vezető melletti pótülésére vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/10. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok vezetőire ható zajszintre vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/11. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok borulás elleni védőszerkezetek dinamikai vizsgálatára vonatkozó
követelmények
A C. Függelék C/12. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok motorjának szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/13. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok vezetőülésére vonatkozó előírások
A C. Függelék C/14. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok világító- és fényjelző berendezéseire vonatkozó követelmények

A C. Függelék C/15. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok világító- és fényjelző berendezéseire vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/16. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok vontató- és hátrameneti berendezéseire vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/17. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetek statikus vizsgálatára
vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/18. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok vezetőüléseinek megközelítésére, az ajtókra, ablakokra vonatkozó
követelmények
A C. Függelék C/19. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok teljesítményleadó tengelycsonkjaira és ezek védőburkolatára
vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/20. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A keskenynyomtávú traktorok borulásának hatása elleni, hátsó szerelésű
védőszerkezeteire vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/21. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok kezelőelemeire vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/22. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A keskenynyomtávú traktorok borulásának hatása elleni védőszerkezetekre
vonatkozó követelmények
A C. Függelék C/23. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez
A traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó követelmények

