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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;
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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,
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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.
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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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