
 

 

 
 

GÉPJÁRMŰ KÖVETELMÉNYEK 

 
KÖTELEZŐ FELSZERELTSÉG: 
 
 Hárompontos biztonsági öv az összes utasüléshez (javallott az automata öv 

használata) 
 Fejtámla az összes üléshez 
 Elektronikus Stabilitássegítő rendszer  
 Gumiborítás minden pedálon 
 Laminált szélvédők 
 Tároló rekesz a nem rögzített vagy mozgó eszközök tárolására az utastérben 
 Sürgősségi felszerelés: 

- Elsősegélydoboz, 
- Zseblámpa,  
- Láthatósági mellény(ek), 
- Legalább 2 darab elakadásjelző háromszög vagy kúp, 
- Szerszámkészlet, 
- Megfelelő pótkerék és gumi, a kerékcseréhez szükséges felszerelés, 
- Pótalkatrészek (égők, biztosítékok, ékszíjak), 
- Tűzoltó készülék 

 Sebességhatároló készülék 
 Bal- és jobboldali tükrök és konvex tükrök a vakfoltokra, beleértve az autó előtti 

vakfoltot is 
 Hang és fényhatást keltő tolatásjelző 
 Kerék ék (fogantyúval ellátva, ami segíti a könnyed eltávolítást anélkül, hogy a 

kezünket vagy lábunkat a kerék alá kellene tenni) 
 GPS. (A GPS-t úgy kell bekötni, hogy észlelje az „üresben” haladást, erős 

gyorsításokat és erős fékezéseket.) 
 Hátsó és oldalsó aláfutásgátló a 12.5 tonna súlyt meghaladó gépjárművek 

esetében 
 Sárvédők és felcsapódó víz elleni védőrendszer 
 Menetstabilizátor rendszer a járművek és trélerek számára 
 Ergonomikus ülések beépített biztonsági övvel (hárompontos a vezető számára) 
 Feltapadt rakomány (bejövő áru) lazítására alkalmas szerszám(ok) 
 
 
KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK:  
 
 A járműveket és trélereket a megfelelő fény, és/vagy fényvisszaverő rendszerrel 

kell ellátni az oldalain, és a hátulján 
 A tehergépjárművek és trélerek kompatibilisek kell, hogy legyenek (különös 

tekintettel a fékrendszerükre és az ötödik kerékre)  
 A járműveken mindig biztosítani kell, hogy a sofőr akadálytalanul kilásson 
 A rakomány rögzítését (raklapos áru) biztosítani kell, az ehhez szükséges rögzítő 

eszközök megléte kötelező  



 

 

 
 
 
JAVASOLT TOVÁBBI ESZKÖZÖK / FELSZERELÉSEK: 
 
 Tolatóradar 
 Automatikus keréknyomás jelző 
 Légkondicionáló berendezés 
 
 
GUMIK ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 
 A gumik kopottsága az előírt és megfelelő szinten belül kell, hogy legyen. A 

mintamélység nem lehet 2 mm-nél kisebb a gumi egész futófelületén.  
 Tilos az újrafutózott gumik használata. 
 Radiál gumik használata javallott. Ahol diagonál abroncsot használnak, az soha 

nem szerepelhet radiál abroncsokkal ugyan azon a tengelyen. 
 Ahol tömlős gumikat használnak, a tömlő a megfelelő méretű kell, hogy legyen, és 

nem szabad ragasztással javított tömlőt használni. A vulkanizált gumijavítás 
szintén nem megengedett. 

 A gumik kompatibilisek kell, hogy legyenek a tengely terheléssel, és az 
előírásoknak megfelelően kell felfújni őket. 

 A gumival kapcsolatos biztonsági használati idő nem haladhatja meg a készítő 
által előírt időt. Mindazonáltal, a további defektes balesetek megelőzése 
érdekében a gumi használati idejét az utak minőségéhez, a rakomány súlyához, 
és az időjárási viszonyokhoz is igazítani kell. Ezen további faktorok miatt a gumi 
használati ideje rövidebb is lehet a gyártó által meghatározott biztonságos időnél. 

 A gumiabroncsot minden esetben le kell cserélni ha: 
- Megtörik az anyaga vagy abban 25 mm-nél nagyobb, illetve a gumi 

szélességének 10%-át meghaladó vágás keletkezik, ami elérheti a következő 
réteganyagot vagy károsíthatja a gumiabroncs szövetanyagát. 

- Dudor, szakadás vagy kitüremkedés keletkezik rajta, ami a struktúrájának a 
sérüléséhez vezet. 

- Réteg- vagy szövetanyag része kilátszik. 


