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6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
( r é s z l e t e k )
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi
miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben1 kapott felhatalmazás
alapján — az ipari miniszterrel és kereskedelmi miniszterrel és a hatáskörét érintő kérdésekben a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem:
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. § (1)2 A rendelet hatálya — a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel — Magyarország területén
közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő járművekre terjed ki. (2) A Bécsben 1968. évi november hó 8. napján aláírásra megnyitott közúti közlekedési Egyezményben részes államok által kiadott hatósági jelzéssel közlekedő külföldi járművekre az
Egyezmény 5. számú Függelékében foglalt műszaki előírások az irányadók.
2. § (1)4 A rendelet alkalmazásában jármű: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű,
ezek pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű és a kézikocsi. A
járművekkel kapcsolatos fogalmakra – a rendelet Függelékeiben meghatározott eltérésekkel – a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: ER) meghatározottakat kell alkalmazni. A járművek egyes kategóriáit a rendelet Függelékei határozzák meg.
(2) A rendelet alkalmazásában fokozott hőszigetelésű jármű az, amelynek felépítménye áruk előírt
hőmérsékleten történő szállítására szolgál, továbbá a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről Genfben 1970. szeptember 1. napján kötött, a 25/1989. (III. 17.) MT rendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodás B, C, E vagy F
osztályainak megfelelően van kialakítva és oldalfalai legalább 45 mm vastagok.
(3) A vontatott mezőgazdasági és ipari munkagépre – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – a
pótkocsira vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A lassú járműnek nem minősülő, legfeljebb 40
km/óra tervezési sebességű önjáró munkagépre a mezőgazdasági vontatóra, illetőleg a 40 km/óra tervezési sebességet meghaladó önjáró munkagépre a gépjárműre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) E rendelet alkalmazásában
a) autógáz:
aa) a cseppfolyós gáz (propán, propilén, bután, izobután, izobutilén, butilén, valamint ezek elegyei),
ab) a sűrített földgáz,
ac) egyéb gáz;
b) gázüzemű jármű az, amelynek üzemanyaga autógáz, ezen belül:
ba) tiszta gázüzemű jármű az, amely kizárólag autógázzal,
bb) vegyes üzemű jármű az, amely egyidejűleg autógázzal és egyéb üzemanyaggal,
bc) kettős üzemű jármű az, amely vagy autógázzal, vagy egyéb üzemanyaggal
üzemeltethető.
(5) A rendelet alkalmazásában
a) útkímélő-tengelynek kell tekinteni a jármű olyan hajtott tengelyét, amelyen
aa) négy gumiabroncs van felszerelve (ikerabroncsozású), és
ab) a tengely felfüggesztése légrugós vagy azzal egyenértékű (az egyenértékűség megállapításának
feltételeit az A. Függelék A/48. számú melléklet 3.11. pontja tartalmazza);
b) útkímélő tengelycsoportnak kell tekinteni azt a két tengelyből álló tengelycsoportot, amelynek
ba) egyik tengelye útkímélő tengely, illetve
bb) hajtott tengelye vagy tengelyei ikerabroncsozásúak, továbbá tengelyterhelései nem haladják meg
a 9,5 tonnát.
(6) A rendelet alkalmazásában csendes gépkocsi az a tehergépkocsi, vontató, autóbusz, amely megfelel a 12. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(7) A rendelet alkalmazásában kis légszennyezésű gépkocsi az a tehergépkocsi, vontató, autóbusz,
amely megfelel a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(8) A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi az a tehergépkocsi, vontató, autóbusz,
amely megfelel a (6) és (7) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(9) A rendelet alkalmazásában fogyatékos személyek szállítására kialakított gépkocsi az a személygépkocsi vagy autóbusz, amelyet:
a) fogyatékos személyek számára fenntartott ülőhelyekkel láttak el, és/vagy
b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására
alkalmas legyen, továbbá
c) az autóbusz utasterének kialakítása és felszereltsége megfelel az A. Függelék A/52. mellékletében
meghatározott követelményeknek.
(9a) A rendelet alkalmazásában versenyjármű: a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi.
(9b) A rendelet alkalmazásában csuklós lassújármű: csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két
vagy több merev részből álló lassújármű, ahol a merev részek szétválasztása csak erre használt eszközökkel lehetséges.
(10) A rendelet alkalmazásában az ENSZ–EGB előírás: a gépjármű-alkatrészek és -tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egyes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös
elismeréséről szóló, Genfben, 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezményhez csatolt előírás.
(11) A rendelet alkalmazásában jóváhagyási jel: a rendelet A., B. és C. Függelékének mellékleteiben,
illetőleg az azokkal egyenértékű ENSZ–EGB előírásban meghatározott követelményeknek való megfelelőséget tanúsító jel, amelyet az illetékes hatóság által kiadott jóváhagyó okmány alapján alkalmaznak.
(12) Ha a rendelet vagy más jogszabály valamely járműtulajdonság, járműalkatrész vagy járműtartozék jóváhagyási jellel való ellátottságát követeli meg, ez azt jelenti, hogy a járműtulajdonságnak, alkatrésznek vagy tartozéknak – az illetékes hatóság jóváhagyó okmányával, illetőleg a jóváhagyó vizsgálat elvégzésére feljogosított szervezet13 vizsgálati jelentésével igazoltan – meg kell felelnie a rendelet
A., B. vagy C. Függeléke vonatkozó mellékletében foglalt követelményeknek, illetőleg az azokkal egyenértékű ENSZ–EGB előírás alapján alkalmazott jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.
(13) A rendelet alkalmazásában érvényes jóváhagyási jel: az a jóváhagyási jel, amelynek az előírás
változatára utaló számjele megegyezik az 1. számú mellékletben meghatározott érvényes számjellel.
(14) A rendelet alkalmazásában ,,európai típusbizonyítvánnyal ellátott jármű'': az, amelynek típusára
vonatkozóan az Európai Gazdasági Térség tagállamának jóváhagyó hatósága a gépjárművek és
pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvet módosító, a Tanács 92/53/EGK irányelve, illetőleg az ER. A. Függeléke alapján ,,EK
típusjóváhagyó okmány''-t adott ki.
(15) A rendelet alkalmazásában ,,kommunális jármű'': az a gépjármű, amely – műszaki felépítésénél
fogva – csak a mentőszolgálatban, a tűzoltószolgálatban, halottszállításra, úttisztításra (közterületek
tisztán tartása, locsolása, valamint közutak, repülőterek hó- és síkosságmentesítése, só- és homokszórása), a lakosság vízellátására, a kommunális hulladékszállításra, a villamos- és gázenergia-, távfűtés-,
melegvíz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok hibabemérésére, -elhárítására használható.
(16) A rendelet alkalmazásában a jóváhagyó hatóság a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság).
(17) A rendelet alkalmazásában alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabroncs az olyan gumiabroncs, amelynek előírt üzemi nyomását a gyártója legfeljebb 3,0 bar értékben határozta meg, és ezeknek a gumiabroncsoknak a nyomása a jármű legnagyobb össztömegű terhelése esetén sem haladja
meg a 3,0 bar-t.
(18) A rendelet alkalmazásában mezőgazdasági pótkocsi a mezőgazdasági vontató vagy traktor által
vontatott pótkocsi, továbbá a lassú jármű által vontatott olyan pótkocsi, amellyel rendszeresen mezőgazdasági termények szállítását végzik.
3. § (1) A rendelet A., B. és C. Függelékeinek a mellékleteiben foglalt követelményeket, valamint a
közösségi rendeleteket az egyes kategóriákba tartozó járművek típusjóváhagyása, illetőleg forgalomba
helyezésének engedélyezése során az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.
A rendelet A., B. és C. Függelékeinek a mellékleteiben foglalt követelmények, valamint a közösségi
rendeletek alkalmazásakor figyelembe kell venni az ER. A., B. és C. Függelékeiben, az e rendelet A., B.
és C. Függelékeinek vonatkozó mellékletében, valamint a közösségi rendeletekben meghatározott hatályba léptető és átmeneti rendelkezéseket is.
(2) Ha a rendelet üzemeltetési vagy további műszaki feltételei által szabályozott kérdésben a Függelékek mellékletei azoktól eltérő követelményeket tartalmaznak, akkor:
a) a típusjóváhagyás és a járművek első magyarországi forgalomba helyezésének engedélyezése esetén (a közösségi jármű kivételével) a Függelékek mellékleteinek követelményei, valamint a közösségi
rendeletek – az ott meghatározottak szerinti körben – alkalmazandók;
b) egyéb járművek forgalomba helyezésének engedélyezésekor a Függelékek mellékleteinek eltérő,
valamint a további műszaki feltételekben nem hivatkozott rendelkezéseit figyelmen kívül kell hagyni.

2

(3) Ha a típusbizonyítvány, az összeépítési vagy az átalakítási engedély a járműre vagy a járműtípusra a rendeletben foglaltaktól eltérő jellemzőt tartalmaz, a jármű forgalomba helyezésére és forgalomban tartására a típusbizonyítványban, illetőleg az összeépítési vagy átalakítási engedélyben foglaltak az
irányadók.
(4) A rendeletnek csak az üzemeltetési műszaki feltételekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
– az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a már forgalomba helyezett járművekre.
(5) A forgalomban levő jármű kialakítása, felszereltsége és tulajdonságai csak abban az esetben változtathatók meg, ha a változás a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi jellemzőit nem rontja le. A változással érintett közlekedésbiztonsági tulajdonságok tekintetében e rendelet további műszaki feltételeit is alkalmazni kell.
(6) A rendeletben mennyiségi jellemzővel (számértékkel) meghatározott követelmények teljesülése –
a zajkibocsátásra vonatkozó követelmények kivételével – az ott meghatározottól eltérő mértékegységben is kifejezhető, illetőleg eltérő mérési módszerekkel is ellenőrizhető. A különböző mérési módszerek
egybevetésének (összehasonlításának) feltételeit és módját a szükséghez képest a közlekedésért felelős miniszter – az érdekelt szervek vezetőivel egyetértésben – határozza meg.
4. § (1) A rendelet rendelkezéseitől — a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közegészségügyi
követelmények sérelme nélkül — eltérést engedélyezhet
b)22 a közlekedési hatóság – kísérlet céljából – járművek tervezésével, fejlesztésével, gyártásával, illetőleg vizsgálatával foglalkozók kísérleti járművei, valamint – kivételesen indokolt esetben – egyéb
járművek tekintetében,
c) a közlekedési hatóság a mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár, motorkerékpár és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakítása érdekében.
(2) A közlekedési hatóság a típusvizsgálat során egyes járművekre, illetőleg járműfajtákra – közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi érdekből – a rendeletben foglaltakon kívül további, a járműtípusra
vonatkozó feltételeket is meghatározhat, ha a járműre, illetőleg járműfajtára – az azon alkalmazott
műszaki megoldásra annak sajátosságai miatt – e rendelet előírásai közvetlenül nem alkalmazhatók.
---------------------Tűzoltó készülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására
a) 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
b) 12 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű
esetében 1 db 12 kg-os,
c) 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os
szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására
a) 30 személy befogadóképességig
1 db 3 kg-os,
b) 31—100 személy befogadóképesség között
1 db 6 kg-os,
c) 100 személy befogadóképesség felett
1 db 12 kg-os
vagy
2 db 6 kg-os
szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány159 szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:
a) a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
b) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
c) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.
(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelő, de legalább az (1) bekezdés szerinti tűzoltó készüléket kell készenlétben
tartani.
(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.
----------------

3

IV. FEJEZET
HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
119. § (1) Ez a rendelet 1990. július hó 1. napján lép hatályba.
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V. Fejezet170
Az Európai Unió jogának való megfelelés171
---------------A. Függelék a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez281
---------------Az A. Függelék A/52. számú melléklete a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelethez510
Az autóbuszokra vonatkozó követelmények
I. Rész
Alkalmazási terület, meghatározások, (EK) típusjóváhagyás kérelmezése járműre vagy
önálló műszaki egységként felépítményre, jármű vagy felépítmény módosítása, gyártásegyöntetűség és követelmények
1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a melléklet az ER A. Függelék A/2. számú mellékletének 1. Részében meghatározott M2 és M3 kategóriájú egyszintes, emeletes, merev vagy csuklós járművekre vonatkozik.
1.2. Mindazonáltal e melléklet követelményei nem vonatkoznak a következő járművekre:
1.2.1. Személyek, pl. rabok zárt térben történő szállítására szolgáló járművek;
1.2.2. Sérült, vagy beteg személyek szállítására tervezett járművek (mentőautók);
1.2.3. Terepjárók;
1.2.4. Iskolás gyermekek szállítására tervezett járművek (iskolabuszok).
1.3. E melléklet a következő járművekre csak annyiban vonatkozik, amennyiben követelményei e
járművek tervezett felhasználási területével és funkciójával összeegyeztethetők:
1.3.1. Rendőrség, biztonsági erők, katonai felhasználás számára tervezett járművek;
1.3.2. Olyan járművek, melyekben menet közben a vezetőn kívül nyolcnál több utas nem tartózkodhat és ezen felül kizárólag a jármű álló helyzetében használatos üléseket tartalmaznak. Ilyenek pl. a
mozgó könyvtárak, templomok, orvosi rendelők. E járművek menet közbeni használatra tervezett üléseit az utasok számára egyértelműen meg kell jelölni.
1.4. 2012. november 1-jétől az autóbuszokra vonatkozó követelményeket a 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító 407/2011/EU bizottsági rendelet határozza meg.
1.4.1. 2012. november 1-jétől az e melléklet I–IX. Részében foglalt rendelkezések alapján típusjóváhagyás már nem adható ki.
1.4.2. Az e melléklet I–IX. Részében foglalt rendelkezések alapján kiadott típusjóváhagyással rendelkező járműtípusba tartozó járművek forgalomba helyezése továbbra is engedélyezhető, valamint engedélyük meghosszabbítható 2014. október 31. napjáig.”
2. MEGHATÁROZÁSOK
E melléklet számára:
2.1. ’Jármű’ az ER A. Függelék A/2. számú mellékletének 1. Részében meghatározott M2 vagy M3 kategóriájú jármű.
2.1.1. A vezetőn kívül 22 utasnál többet befogadó járművek három osztálya:
2.1.1.1. ’I. osztály’: járművek álló utasok számára szolgáló területekkel, amelyek lehetővé teszik az
utasok gyakori mozgását.
2.1.1.2. ’II. osztály’: főleg ülő utasok szállítására gyártott járművek, amelyek lehetővé teszik álló
utasok szállítását az utasfolyosón és/vagy az olyan állóhelyen, amely nem haladja meg a két kettős
ülés által elfoglalt területet.
2.1.1.3. ’III. osztály’: kizárólag ülő utasok számára gyártott járművek.
Egy jármű több osztályhoz is tartozhat; ilyen esetben minden osztály szerint jóváhagyható, melynek
megfelel;
2.1.2. A vezetőn kívül 22 utasnál többet nem befogadó járművek két osztálya:
2.1.2.1. ’A osztály’: Álló utasokat szállító olyan jármű, amelynek ülései vannak és álló utasok számára is van hely.
2.1.2.2. ’B osztály’: Álló utasokat nem szállító jármű; az ebbe az osztályba tartozó járműben nincs álló utasok számára kialakított hely.
2.1.3. ’Csuklós jármű’: olyan jármű, amely csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két vagy
több merev részből áll; az ilyen járművön a merev részek utasterei összeköttetésben vannak egymással úgy, hogy az utasok szabadon közlekedhetnek köztük; a merev részeket állandó jelleggel egymással úgy kapcsolták össze, hogy szétválasztásuk csak műhelyben használt eszközökkel lehetséges.
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2.1.3.1. ’Emeletes csuklós jármű’: olyan jármű, amely csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt
két vagy több merev részből áll; az ilyen járművön a merev részek utasterei legalább egy szinten öszszeköttetésben vannak egymással úgy, hogy az utasok szabadon közlekedhetnek köztük; a merev részeket állandó jelleggel egymással úgy kapcsolták össze, hogy szétválasztásuk csak műhelyben használt eszközökkel lehetséges.
2.1.4. ’Alacsony padlójú jármű’: olyan I., II. vagy A osztályú jármű, amelyben az álló utasok rendelkezésére álló terület (vagy csuklós jármű esetén az első rész területének) legalább 35 %-a egyetlen,
lépcső nélküli területet képez, amely legalább egy utasajtón keresztül elérhető.
2.1.5. ’Felépítmény’: az ER A függelékékének 2. cikkében meghatározott önálló műszaki egység,
mely a jármű összes speciális belső és külső felszerelését tartalmazza.
2.1.6. ’Emeletes autóbusz’: olyan jármű, ahol az utastér legalább részben két egymás feletti szinten
helyezkedik el és a felső szinten nincs hely álló utasok számára;
2.2. A típus meghatározása:
2.2.1. ’Járműtípus’: olyan járművek, melyek nem különböznek egymástól a következő lényeges jegyekben:
- felépítménygyártó,
- alvázgyártó,
- járműkoncepció (>22 utas) vagy (≤22 utas),
- felépítménykoncepció (egyszintes/emeletes, csuklós, alacsonypadlós),
- felépítménytípus, ha a felépítményt önálló műszaki egységként hagyták jóvá;
2.2.2. ’Felépítménytípus’ az önálló műszaki egységként történő jóváhagyás szempontjából olyan felépítményfajta, mely nem különbözik lényegesen az alábbi jegyekben:
- felépítménygyártó,
- járműkoncepció (>22 utas) vagy (≤22 utas),
- felépítménykoncepció (egyszintes/emeletes, csuklós, alacsonypadlós),
- a teljesen felszerelt felépítmény tömege 10% tűréshatáron belül,
- meghatározott járműtípusok, melyekre a felépítménytípus szerelhető;
2.3. ’Jármű vagy önálló műszaki egység jóváhagyása’ a 2.2. pont szerint meghatározott jármű- vagy
felépítménytípus jóváhagyását jelenti az e mellékletben meghatározott konstrukciós jellemzők tekintetében;
2.4. ’Felépítményváz’: a járműszerkezet szilárdságához hozzájáruló rész felborulás esetén;
2.5. ’Utasajtó’: szokásos körülmények között az utasok által használt ajtó, miközben a vezető a helyén ül;
2.6. ’Kettős ajtó’: kettő, vagy kettővel egyenértékű megközelítési folyosót biztosító ajtó;
2.7. ’Tolóajtó’: olyan ajtó, mely egy, vagy több egyenes, vagy közelítőleg egyenes vonalú sin mentén
történő elcsúsztatással nyitható és csukható;
2.8. ’Vészkijárati ajtó’ olyan ajtót jelent, amelyet az utasok csak kivételesen, főleg csak vészhelyzetben használhatnak kijáratként;
2.9. ’Vészkijárati ablak’ nem feltétlenül üvegezett olyan ablakot jelent, amelyet az utasok csak veszélyhelyzetben használnak kijáratként;
2.10. ’Kettős vagy többszörös ablak’ olyan vészkijárati ablakot jelent, amely egy képzelt függőleges
vonallal (vagy síkkal) két, vagy több részre osztható, s e részek mindegyike kielégíti a szokásos vészkijárati ablak követelményeit a méretek és a hozzáférhetőség szempontjából;
2.11. ’Búvónyílás’ olyan tető, vagy padlónyílás, amelyet az utasok csupán vészhelyzetben használnak
kijáratként;
2.12. ’Vészkijárat’ vészkijárati ajtót, vészkijárati ablakot vagy búvónyílást jelent;
2.13. ’Kijárat’ utasajtót, fedélzetközi lépcsőfeljárót, fél-lépcsőfeljárót vagy vészkijáratot jelent;
2.14. ’Padló vagy fedélzet’ a felépítmény azon részét jelenti, amelynek felső felületén az utasok állnak, az ülő utasok és a gépkocsivezető lába nyugszik, és amelyhez az üléseket szerelik;
2.15. ’Utasfolyosó’ azt a helyet jelenti, amelyen keresztül az utasok az egyik üléstől vagy üléssortól a
másikig vagy bármely utas-ajtótól vagy fedélzetközi lépcsőfeljárótól a másikig közlekednek, továbbá az
álló utasok helyét; nem foglalja magában:
2.15.1. az ülő utasok lábának elhelyezésére szolgáló, az ülések előtt 300 mm-re kinyúló teret; kivéve
a kerékdobok fölötti oldalra néző üléseket, ahol ez a méret 225 mm-re csökkenthető
2.15.2. bármely lépcső vagy lépcsőfeljáró feletti teret, vagy
2.15.3. valamely ülés vagy üléssor vagy egymással szembenéző keresztirányú ülés vagy üléssor
megközelítésére szolgáló helyet;
2.16. ’Feljáró’ azt a teret jelenti , amely a jármű belseje fele terjed az utasajtótól a felső lépcső legtávolabbi széléig (az utasfolyosó széle). Ahol nincs lépcső az ajtónál, a feljárónak tekintendő teret úgy
kell meghatározni, mintha olyan feljáró lenne, amelyet a 7.7.1. bekezdés szerint mérnek a kettős panel
belső felületének kezdőhelyzetétől számított 300 mm távolságig;
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2.17. ’Vezetőtér’ a vezető kizárólagos használatára – veszélyhelyzetet kivéve – fenntartott olyan helyet jelent, ahol a kormánykerék, a vezérlőszervek, a műszerek és a jármű vezetéséhez és működtetéséhez szükséges egyéb eszközök el vannak helyezve;
2.18. ’Menetkész tömeg’ a jármű tömegét jelenti az MR A/48. melléklete I. Részének 2.5. pontjában
meghatározottak szerint;
2.19. ’Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg’ (M’) a jármű tömegét jelenti az MR A/48. melléklete I. Részének 2.6. pontjában meghatározottak szerint;
2.20. ’Utas’: szállított személy a járművezetőt és a személyzet tagjait kivéve;
2.21. ’Csökkent mozgásképességű utas’: olyan utast jelent, akinek nehézséget okoz a tömegközlekedési eszközök használata (ideértve a csökkent érzékelési és szellemi képességekkel, a beteg végtagokkal rendelkezőket, a kerekesszéket használókat, a kis termetűeket, az idős embereket, a terhes nőket,
a nehéz csomaggal, bevásárló kocsival közlekedőket, a kisgyerekkel vagy babakocsival, gyerekkocsival
utazókat).
2.22. ’Kerekesszéket használó’: az olyan utas, aki gyengeség, fogyatékosság miatt kerekesszékkel
közlekedik;
2.23. ’A személyzet tagja’: az a személy, akinek társ-vezetői vagy segítői megbízatása van;
2.24. ’Utastér’: az utasok által használt tér, kivéve ebből a beépített szerelvények, mint bár, konyha
vagy mosdó által elfoglalt teret;
2.25. ’Távműködtetésű utasajtó’: olyan utasajtó, melyet kizárólag külső energiaforrás (nem izomerő)
működtet és amely automatikusan, vagy a vezetőnek, illetve a személyzet tagjának távvezérlésével
nyílik és csukódik;
2.26. ’Automatikus utasajtó" olyan távműködtetésű utasajtó, amely az utas által csak akkor nyitható
(nem vészvezérlő szerkezettel), ha vezérlését a gépjárművezető előzőleg működőképessé tette és automatikusan záródik;
2.27. ’Indítást megakadályozó készülék’ olyan automatikus berendezés, amely megakadályozza a
jármű elindulását;
2.28. ’Vezető által működtetett utasajtóajtó’ olyan utasajtó, amelyet általában a gépjárművezető nyit
ki és zár be;
2.29. ’Fenntartott ülőhely’: csökkent mozgásképességű utas részére fenntartott, eképp megjelölt nagyobb helyfoglalású ülés;
2.30. ’Beszállást segítő berendezés’: olyan berendezés, mely megkönnyíti a kerekesszék bejutását a
járműbe, mint pl. emelők, felhajtók stb.;
2.31. ’Térdelőrendszer’: olyan rendszer, mely a járműfelépítmény szintjét a normál utazási helyzetéhez képest részben vagy teljesen leereszti és visszaemeli;
2.32. ’Emelő’: olyan, emelőlappal rendelkező eszköz vagy rendszer, mely az utas bejuttatása céljából
az utastér és a talaj, vagy járdaszegély között felemelhető és leereszthető;
2.33. ’Felhajtó’: olyan készülék, mely áthidalja az utastér padlója és a talaj, vagy járdaszegély között
lévő rést;
2.34. ’Hordozható felhajtó’: olyan felhajtó, mely lecsatlakoztatható a jármű felépítményéről s melyet
a vezető, vagy a személyzet tagja helyezhet üzembe;
2.35. ’Leszerelhető ülés’: olyan ülés, mely könnyen leszerelhető a járműről;
2.36. ’Elől’, ’hátul’ a jármű menetirány szerinti első és hátsó részét jelenti; hasonlóképpen értendők
az ’előre’, ’hátra’, ’legelöl’, ’leghátul’ szavak;
2.37. ’Fedélzetközi lépcsőfeljáró’ az utasoknak a jármű alsó és felső fedélzete közti közlekedését lehetővé tévő lépcsőt/lépcsőfeljárót jelenti;
2.38. ’Elkülönített terület/utastér’ a jármű olyan tere, melyet utasok, vagy a személyzet foglalhat el
menet közben, s amely egy másik utas- vagy személyzeti tértől különálló; nem számít elkülönített területnek, ahonnan másik utastérbe át lehet látni és az utasfolyosóhoz ajtó nélkül csatlakozik;
2.39. ’Fél-lépcsőfeljáró’ a felső fedélzetről induló, vészkijárathoz vezető lépcső/lépcsőfeljáró.
---------------7. KÖVETELMÉNYEK
---------------7.5. Tűzvédelem
7.5.1. Motortér
7.5.1.1. A motortérben tilos alkalmazni bármiféle gyúlékony hangszigetelő anyagot, illetve olyan
anyagot, ami magába szívja a tüzelő-, kenőanyagot vagy más éghető anyagot, hacsak nincs bevonva
át nem eresztő réteggel.
7.5.1.2. A motortér megfelelő kialakításával vagy lefolyónyílásokkal lehetőleg meg kell akadályozni,
hogy a motortér bármely részében tüzelő-, kenőanyag vagy más éghető anyag gyűlhessen össze.
7

7.5.1.3. A motortér vagy bármely hőforrás és a jármű többi része közé hőálló anyagból készült válaszfalat kell beépíteni (ilyen hőforrások lehet a jármű hosszú lejtőn való leereszkedésekor felszabaduló
energia felemésztésére szolgáló szerkezet, mint pl. a lassítófék vagy az utastér fűtésére szolgáló berendezés, kivéve a meleg vízzel működő fűtőberendezést). A válaszfal minden rögzítőelemének, tömítésének stb. tűzállónak kell lennie.
7.5.1.4. Nem forró vízzel működő fűtőkészüléket akkor lehet az utastérben elhelyezni, ha a készülék
által keltett hőmérsékleteknek ellenálló anyagból készült házban helyezkedik el, nem bocsát ki mérgező füstöt és úgy van beépítve, hogy az utasok forró felülettel nem kerülnek érintkezésbe.
7.5.2. Elektromos berendezések és hálózat
7.5.2.1. Valamennyi kábelt megfelelően szigetelni kell, valamennyi kábel és elektromos berendezés
álljon ellen azoknak a hőmérsékleti és nedvességi hatásoknak, amelyeknek ki van téve. A motortérben
különösen ügyelni kell, hogy képesek legyenek ellenállni a környezeti hőmérsékletnek és az összes valószínű szennyezőanyag behatásának.
7.5.2.2. Az elektromos áramkör egyik kábele sem vezethet nagyobb erősségű áramot, mint amekkora az adott kábelre – a beépítési mód és a legnagyobb környezeti hőmérséklet figyelembevételével –
megengedett.
7.5.2.3. Az elektromos berendezés egységeinek minden tápáramkörét – kivéve az indítómotor, Otto
motoroknál a gyújtás, az izzító gyertyák, a motort leállító szerkezet, az akkumulátor-töltőáram körét és
az akkumulátor testelését – olvadó biztosítékkal vagy áramkör-megszakítóval kell ellátni. A kis fogyasztású elektromos berendezések áramkörei védhetők közös olvadó biztosítékkal vagy közös árammegszakítóval is, ha áramerősségük nem nagyobb 16 A-nál.
7.5.2.4. Valamennyi kábelt beépítési helyén megfelelően védeni és biztonságosan rögzíteni kell, nehogy megsérüljenek vágás, dörzsölés vagy kopás következtében.
7.5.2.5. Ha egy jármű egy vagy több áramkörének feszültsége (négyzetes középértéke) nagyobb,
mint 100 V, akkor minden ilyen áramkört lássanak el a fő táphálózatról lekapcsolást biztosító kézi megszakítóval, amely a tápáramkör minden olyan pólusára hat, amely elektromosan nincs földelve. Ehhez
a megszakítóhoz a vezető a járművön belül könnyen hozzáférjen. Az ilyen megszakító nem szakíthatja
meg a kötelező külső járművilágítás egyetlen elektromos áramkörét sem. Ez a bekezdés nem vonatkozik nagyfeszültségű gyújtóáramkörökre és önmagában zárt áramkörökre valamely berendezés belsejében.
7.5.2.6.
Valamennyi
elektromos
kábelt
úgy
kell
vezetni,
hogy
ne
érintkezhessen
üzemanyagvezetékkel, vagy a kipufogórendszer bármely részével és ne legyen kitéve túlzott hőhatásnak, hacsak nem látták el megfelelő külön szigeteléssel és védelemmel, mint pl. mágnestekercs által
működtetett kipufogófék esetén.
7.5.3. Akkumulátorok
7.5.3.1. Valamennyi akkumulátort szilárdan kell rögzíteni és könnyen megközelíthetően kell elhelyezni.
7.5.3.2. Az akkumulátorteret az utastértől és a vezetőtértől elkülönítetten és úgy kell kialakítani,
hogy a külső levegő jól átszellőztesse.
7.5.3.3. Az akkumulátorpólusokat védeni kell a rövidzárlat veszélyétől.
7.5.4. Tűzoltó készülékek és mentődoboz
7.5.4.1. A járművön megfelelő teret kell biztosítani egy vagy több tűzoltó készülék elhelyezésére úgy,
hogy egy tűzoltó készülék a vezetőülés közelében legyen felszerelve. Ez a tér az A és B osztályban legalább 8 dm3, az I., II. és III. osztályban legalább 15 dm3 legyen.
7.5.4.2. A járművön megfelelő helye legyen egy vagy több mentődoboznak. Az e célra rendelkezésre
álló tér legalább 7 dm3 legyen, a tér legkisebb mérete ne legyen kevesebb 80 mm-nél.
7.5.4.3. A tűzoltó készülékeket és a mentődobozokat lopástól és rongálástól védetten lehet elhelyezni
(pl. zárható szekrényben vagy betörhető üvegfal mögött), feltéve, hogy ezeket a helyeket jól láthatóan
megjelölik és rendelkezésre állnak azok az eszközök, melyekkel szükség esetén e tárgyak a helyükről
könnyűszerrel kivehetők.
7.5.5. Anyagok
Semmiféle éghető anyagot nem szabad a kipufogócsőhöz, vagy más jelentősebb hőforráshoz 100
mm-nél közelebb elhelyezni, hacsak nem rendelkezik hatásos védelemmel. Ha szükséges, védelemmel
kell megakadályozni, hogy kenőanyagok, vagy más éghető anyagok érintkezésbe jussanak a kipufogócsővel, vagy más jelentősebb hőforrással. E bekezdés szempontjából éghető minden anyag, melyet
nem terveztek az adott helyen várhatólag fellépő hőmérséklet elviselésére.
----------------
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VIII. Rész
Emeletes járművek speciális követelményei
Ez a rész az emeletes járművekre vonatkozó azon követelményeket tartalmazza, melyek eltérnek az
I. rész alapkövetelményeitől. A megadott bekezdések és alpontjaik az I. rész azonos sorszámú pontjainak helyébe lépnek. Hacsak alább az ellenkezője nem szerepel, az I. rész többi rendelkezése érvényes
az emeletes járművekre. Az alábbi számozás követi az I. rész számozását.
7.5.5. Tűzoltó készülék és mentődoboz
7.5.5.1. A járművön megfelelő teret kell biztosítani két tűzoltó készülék elhelyezésére úgy, hogy egy
tűzoltó-készülék a vezetőülés közelében és egy a felső fedélzeten legyen felszerelve. E tér űrtartalma
ne legyen kevesebb, mint 15 dm3.

9

