Távolsági fényszóró

Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró lakott területen kívül az út megvilágítására szolgál. Kialakítása nem veszi
figyelembe a szembejövő forgalmat. Szembejövő forgalom esetén ki kell kapcsolni. Minimális
megvilágítási távolságot határoz meg a jogszabály.
Elhelyezés:
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az átvilágított felületének széle 100 milliméternél ne legyen távolabb a tom
Színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga
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31 ,
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* A számokra kattintva betöltheők a magyar nyelvű ENSZ EGB előírások a KTI honlapjáról
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Távolsági fényszóró
Halogén izzóval
Gázkisüléses izzóval
Sajtolt burás
Tompított fényszóróval egybeépített
Műanyag lencsével

Távolsági fényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
41. § (1) Távolsági fényszóróval minden gépjárművet fel kell szerelni. A járműre felszerelendő
távolsági fényszórók száma:
a) a gépkocsi esetében 2 vagy 4 db,
b) oldalkocsi nélküli, illetőleg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,
c) motoros tricikli esetében 2 vagy 4 db,
- ha 1,30 méternél nem szélesebb elegendő 1 db.
(2) A motoros triciklire a távolsági fényszórót legkésőbb 1992. évi július hó 31. napjáig kell
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felszerelni.
(3) Távolsági fényszóróval fel szabad szerelni a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet
is. A járműre felszerelhető távolsági fényszórók száma:
a) mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében 2 db,
b) 1,30 méternél nem szélesebb lassú jármű esetében elegendő 1 db.
(4) A távolsági fényszórónak az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben legalább 100
méter távolságon meg kell világítania úgy, hogy e távolságban a megvilágítás a távolsági
fényszóró középpontjának magasságában 1 luxnál kevesebb nem lehet. A távolsági fényszóró
csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.
Távolsági fényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek
42. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott távolsági fényszórót szabad felszerelni.
(2) A motorkerékpáron - kivéve a motoros triciklit - a távolsági fényszórót úgy kell elhelyezni,
hogy az átvilágított felületének széle 100 milliméternél ne legyen távolabb a tompított fényszóró
átvilágított felületének szélétől. Egyéb járművön pedig a távolsági fényszóró átvilágított
felületének külső széle nem lehet kijjebb, mint a tompított fényszóró átvilágított felületének a
külső széle.
(3) Ha a járművön olyan, munka végzésére szolgáló berendezés van, amelynek működését a
szabályosan felszerelt távolsági fényszóró akadályozná, vagy amely a szabályosan felszerelt
távolsági fényszóró fényét takarná, alkalmazhatók olyan távolsági fényszórók, amelyek
nincsenek a járműre felszerelve, hanem - a közúti közlekedésben való részvétel idejére kitűzhetők. A kitűzhető távolsági fényszóró rögzítőszerkezetének - külön beállítás nélkül biztosítania kell a fényszóróra a rendeletben meghatározott megvilágítási (beállítási) előírások
teljesülését.
(4) A távolsági fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a fényszóró
csak a helyzetjelző lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző
lámpákat már bekapcsolták.
(5) A távolsági fényszóróhoz alkalmazható olyan elektromos kapcsolás is, amellyel a távolsági
fényszóró minden más világító és fényjelző berendezéstől függetlenül - a kapcsoló
működtetésének az időtartamára - bekapcsolható; e kapcsoló elengedésekor a távolsági
fényszórónak ki kell aludnia.
(6) A távolsági fényszóró - a motorkerékpár távolsági fényszóróját kivéve - a kormányzott
kerékkel együtt nem fordulhat el. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a 4 db távolsági
fényszóróval ellátott gépkocsi távolsági fényszóróiból 2 db a kormányzott kerékkel együtt
elforduljon.
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