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A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztály Műszaki
Engedélyezési Osztályára 2015. február 03-án érkezett kérdésével kapcsolatban a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (tovább.iakban:
Ket.) 5.§ alapján a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (lV.12.) KöHEM ren-
delet (továbbiakban: ER), a közútijárművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről szólő 611990. (lV. 12.) KöHEM rendelet (továbbiakban: MR) előírásai szerint
az alábbi tájékoztatást adom,

A már forgalomba helyezett jármúvekre nappali menetjelzó lámpa felszerelésének lehetőségét és
felszerelésének követelményeit az MR határozza meg.
Az MR szerint, idézve:
,,55/A. § (1) A gépjárművet fel szabad szerelni két, menetirányban fényt kibocsátó nappali menet-
jelző lámpával.
(2) A nappali menetjelző lámpa csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki.
55/B. § (1) A gépjárműre csak jóváhagyási jellel ellátott nappali menetjelző lámpát szabad felsze-
relni.
(2) A nappali menetjelző lámpákat a gépkocsin a következőképpen kell elhelyezni:
a) az-áttlág ítettreffietalsffi*azlitWterné4-tézete bb, é*-*!tet-l §+metev--
néltávolabb nem lehet;
b) az átvilágított felület külső széle a gépkocsi legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb, a külön-
böző oldalon lévő lámpák átvilágított felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb
nem lehetnek, azonban az olyan gépkocsin, amelynek a teljes szélessége nem éri el az 1 ,3 métert,
a belső szélek közötti legkisebb távolság 0,40 méterre csökkenthető.
(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa
automatikusan bekapcsolódjon, ha a motorindító kapcsoló a motor indítására kész állapotában
van, de - kivéve a 42. § (5) bekezdése szerintieseíef - automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a
fé ny szó rókat b e kapcsolj ák. "

A nappali menetjelző lámpának a 87. számú ENSZ-EGB előírás (R87) szerint kell jóváhagyottnak
lennie, a világítóberendezés a kategóriája ,,RL". A megfelelőséget tanúsító jelöléseknek magán a
lámpán is szerepelnie kell.
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Ha a nappali menetjelző lámpa egy másik kategóriájú lámpával egybeépített, akkor ügyelni kell
arra is, hogy egy másik előírásnak való megfelelés ne változzon.
Az MR 37.§ (1) szerint, idézve:
,,37, § (1) A járművön csak olyan fajta, olyan színű, oly módon elhelyezett és annyi világító-, illető-
leg fényjelző berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet előír vagy megen-
ged."
A járműre szerelhető összes világító és fényjelző berendezés követelményeit az MR 37-71.§ írja
elő.

A már forgalomba helyezett jármű a követelményeknek megfelelő nappali menetjelző lámpával
történő felszerelése nem von maga után külön engedélyezési eljárást az ER előírásai alapján.
Az ER 2.§ (3) szerint, idézve:
,,(3) Nem minősül átalakításnak
a) olyan taríozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését az MR. előírja vagy
megengedi;

Az említett jogszabályok hatályos változata ingyenesen hozzáférhető és olvasható a
http:l/www.rnaovarórszaq.hu/ és a http://eur-lex.europa.eu/homepaq hontápón található jog-
szabálykereső seg ítségével.

Kérem tfiékoztatásom szíves tud o m ás u l véte|ét.

Budapest, 2015. február,1 3.
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