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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

 1 / 4



Fényvisszaverőre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek - Rs-Tuning Webáruház - Minden ami autó tuning!
2011. január 31. hétfő, 16:26 - Módosítás: 2011. február 01. kedd, 21:09

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,
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- 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.
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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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