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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,   oldalanként

  

1-1 db,

  
      

 

        

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.
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(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
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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.

  

 

  

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

