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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.
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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.
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(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 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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