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Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

  

45. § (1) Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel
szabad szerelni.

  

A járműre felszerelhető ködfényszórók száma:

        

a) gépkocsi, mezőgazdasági vontató,   lassú jármű és motoros tricikli esetén

  

 2 db,

  
      

 

        

b) oldalkocsi nélküli, illetőleg   oldalkocsis motorkerékpár esetében

  

 1 db,

  
      

 

        

c) 1,30 méternél nem szélesebb   motoros tricikli és lassú jármű esetében elegendő
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 1 db.

  
      

(2) A ködfényszóró által adott megvilágítás a ködfényszóró középpontján átmenő vízszintes
síkban és e felett a járműtől 25 méter távolságban 1 luxnál több nem lehet. A ködfényszóró
csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.

  

Ködfényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek

  

46. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott ködfényszórót szabad felszerelni.

  

(2) A ködfényszóró átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez, 0,25 méternél
közelebb, az átvilágított felület felső, a tompított fényszóró átvilágított felületének a felső
szélénél magasabban, az átvilágított felület külső széle pedig gépkocsin és motoros triciklin a
jármű legkülső pontjától, 0,40 méternél távolabb nem lehet. A motorkerékpár ködfényszóróját
úgy kell elhelyezni, hogy optikai tengelye a motorkerékpár hosszirányú függőleges
felezősíkjába essen, vagy ha így nem helyezhető el, az átvilágított felületének ehhez a síkhoz
legközelebbi pontja a motorkerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától legfeljebb 0,25
méterre legyen. Az olyan motoros triciklin, amelyre csak egy ködfényszórót szereltek, a
ködfényszóró átvilágított felületének a bal széle a jármű bal oldali legszélső pontjától 0,40
méternél távolabb nem lehet.

  

(3) A ködfényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a
helyzetjelző lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat
már bekapcsolták.

  

(4) A ködfényszóró - kivéve a motorkerékpár ködfényszóróját - a kormányzott kerékkel együtt
nem fordulhat el.
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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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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000006.koh&amp;timeshift=1
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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

