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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 sem közvetlenül, sem közvetve nem látható
(pl. csomagtér-megvilágító lámpa, szerelőlámpa), továbbá azokra a világító-, illetőleg fényjelző
berendezésekre, amelyeket a világító- és fényjelző berendezések elhelyezése tekintetében
jóváhagyási jellel ellátott járműveken gyárilag helyeztek el.

  

(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
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érzékelhetőnek, a villogások számának percenként 90?30-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°.
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(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
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- 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.

  

 

  

A teljes hivatkozó hatályos jogszabály innen tölthető le (nagyon lassan tölt be):

  

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

  

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről

  

Az érvényben lévő Uniós szabályok NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG által pedig innen:

  

ENSZ-EGB gépjármű előírások
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000006.koh&amp;timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000006.koh&amp;timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000006.koh&amp;timeshift=1
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-gepjarmu-eloirasok
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