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20 Lengyelország esetében;

21 Portugália esetében;

23 Görögország esetében;

24 Írország esetében;

26 Szlovénia esetében;

27 Szlovákia esetében;

29 Észtország esetében;

32 Lettország esetében;

36 Litvánia esetében;

49 Ciprus esetében;

50 Málta esetében.

2. szakasz: Az alapirányelv vagy -rendelet száma.

3. szakasz: Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó legutóbbi módosító irányelv vagy 

rendelet száma, amely

– a teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyások esetében a …/…/EK

irányelv* cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet;

  

* HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv számát!
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– a 22. cikkben leírt eljárásnak megfelelően kiadott, teljes járműre 

vonatkozó EK-típusjóváhagyások esetében a(z) …/…/EK irányelv*  

cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet, azzal a 

kivétellel, hogy az első két szám helyébe nyomtatott nagy „KS” lép; 

– ez az azokat a hatályos rendelkezéseket tartalmazó legutóbbi irányelvet

vagy rendeletet jelenti, amelynek a rendszer, az alkatrész vagy a műszaki 

egység megfelel;

– amennyiben az irányelv vagy rendelet különböző végrehajtási 

időpontokat tartalmaz a különböző műszaki előírásokra vonatkozóan, 

betűrendes karakterrel kell kiegészíteni annak meghatározására, hogy a 

jóváhagyás mely előírásnak megfelelően került kiadásra.

4. szakasz: Négyjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a teljes jármű EK-

típusjóváhagyások esetében, illetve négy- vagy ötjegyű szám a külön irányelv 

vagy rendelet szerinti EK-típusjóváhagyások esetében az alap típus-

jóváhagyási szám jelölésére. A számsor minden alapirányelv vagy -rendelet 

esetében 0001-gyel kezdődik.

5. szakasz: Kétjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a kiterjesztés jelölésére. A 

számsor minden alap jóváhagyási szám esetében 00-val kezdődik.

2. Teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyás esetében a 2. szakaszt ki kell hagyni.

A kis sorozatban gyártott járművek számára a 23. cikk szerint kiadott nemzeti 

típusjóváhagyás esetében a 2. szakasz helyébe a nyomtatott nagy „NKS” betűk lépnek. 

  

* HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv számát!
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3. Kizárólag a jármű hatóságilag előírt táblája (táblái) vonatkozásában, az 5. szakaszt ki kell 

hagyni.

4. Példa a Franciaország által a fékberendezésekről szóló irányelv vonatkozásában hármas 

sorszámmal kiadott rendszer-típusjóváhagyásra (eddig kiterjesztés nélkül):

e2*71/320*98/12*0003*00

vagy

e2*88/77*91/542A*0003*00 a két, A és B végrehajtási szakaszt tartalmazó irányelv 

esetén.

5. Példa az Egyesült Királyság által négyes sorszámmal kiadott jármű típusjóváhagyás kettes 

sorszámú kiterjesztésére:

e11*98/14*0004*02

A 98/14/EK irányelv a jelenlegi legutolsó, a 70/156/EGK irányelv cikkeit módosító 

irányelv.

6. Példa a Luxemburg által kis sorozatban gyártott járműre a 22. cikk szerint kiadott, teljes 

járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyásra: 

e13*KS[.../...]*0001*00

7. Példa a Hollandia által kis sorozatban gyártott járműre a 23. cikk szerint kiadott nemzeti 

típusjóváhagyásra: 

e4*NKS*0001*00.'
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8. Példa a jármű hatóságilag előírt tábláján (tábláin) elhelyezett EK-típusjóváhagyási számra:

e11*98/14*0004

9. A VII. mellékletet nem kell alkalmazni az ezen irányelv IV. mellékletében felsorolt 

ENSZ/EGB előírás vonatkozásában. Az ENSZ/EGB előírás megfelelően kiadott 

típusjóváhagyások esetében továbbra is a vonatkozó előírásokban  meghatározott 

megfelelő számozást kell használni.
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Függelék

Alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyási jele

1. Az alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyási jele az alábbiakból áll:

1.1. egy téglalap, benne a nyomtatott kis „e” betű, amelyet azon tagállam megkülönböztető 

betűjele(i) vagy száma követ, amely az alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-

típusjóváhagyását kiadta:

1 Németország esetében 18 Dánia esetében

2 Franciaország esetében 20 Lengyelország esetében

3 Olaszország esetében 21 Portugália esetében

4 Hollandia esetében 23 Görögország esetében

5 Svédország esetében 24 Írország esetében

6 Belgium esetében 26 Szlovénia esetében

7 Magyarország esetében 27 Szlovákia esetében

8 a Cseh Köztársaság esetében 29 Észtország esetében

9 Spanyolország esetében 32 Lettország esetében

11 az Egyesült Királyság 

esetében

36 Litvánia esetében

12 Ausztria esetében 49 Ciprus esetében

13 Luxemburg esetében 50 Málta esetében

17 Finnország esetében

1.2. A téglalap közelében a típusjóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt „alap jóváhagyási 

szám”, amelyet a vonatkozó külön irányelv vagy rendelet legutóbbi fő technikai 

módosításához rendelt sorszámot jelölő két számjegy előz meg.
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1.3. A téglalap fölött elhelyezkedő járulékos szimbólum vagy szimbólumok, amelyek bizonyos 

jellemzők azonosítását teszik lehetővé. Ezt a további információt a vonatkozó külön 

irányelv vagy rendelet határozza meg.

2. Az alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyási jelét eltávolíthatatlanul és jól 

olvashatóan kell elhelyezni az önálló műszaki egységen vagy alkatrészen.

3. A példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyási jelére a kiegészítésben 

található.

1. függelék — kiegészítés

Példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyási jelére

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Jelmagyarázat: a fenti alkatrész-típusjóváhagyást 0004 sorszámmal Belgium adta ki. A 01 

sorszám a műszaki követelmények azon szintjét jelöli, amelynek ez az alkatrész megfelel. 

A sorszám meghatározása a vonatkozó külön irányelveknek vagy rendeleteknek 

megfelelően történik.

NB: A járulékos szimbólumokat ez a példa nem mutatja.
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VIII. MELLÉKLET

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

(A típusjóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és a jármű EK-típusbizonyítványához mellékelnie)

Minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra és kivitelre 

vonatkoznak. Egy adott kivitel tekintetében egynél több eredmény nem adható meg. Ugyanakkor 

megengedett változatonként több eredmény összesítése, amely a legkedvezőtlenebb esetet jellemzi. 

Utóbbi esetben egy megjegyzés utal rá, hogy a (*)-gal jelölt jellemzők tekintetében csak a 

legkedvezőtlenebb esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve.

1. A zajszint-vizsgálatok eredményei

Az alap szabályozási aktus és a legutóbbi módosító szabályozási aktus száma, amely 

szerint a jóváhagyást kiadták. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási 

aktus esetén a végrehajtási szakaszt is fel kell tüntetni:

Változat / Kivitel: ...... ...... ......

Mozgó jármű (dB(A)/E): ...... ...... ......

Álló jármű (dB(A)/E): ...... ...... ......

…esetén (min-1) ...... ...... ......
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2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei

2.1. Gépjárművek kibocsátása.

A legutóbbi módosító szabályozási aktus feltüntetése, amely szerint a jóváhagyást kiadták. 

Amennyiben a szabályozási aktus két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a 

végrehajtási szakaszt is fel kell tüntetni:

Tüzelőanyag(ok) (1)……………………(dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, földgáz, 

kettős tüzelőanyag (Bi-fuel): benzin/cseppfolyós propángáz, kettős tüzelőanyag: 

benzin/földgáz, etanol…)

  

(1) Amennyiben a tüzelőanyagra korlátozások vonatkoznak, ezen korlátozások feltüntetése (pl. 
földgáz esetében az L-tartomány vagy a H-tartomány).
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2.1.1. I. típusú vizsgálat (3) a jármű hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért károsanyag-

kibocsátás

Változat / Kivitel: ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Részecskék ...... ...... ......

2.1.2. II. típusú vizsgálat (3) az időszakos műszaki vizsgálat által megkövetelt kibocsátási adatok 

II. típus, alacsony alapjárat vizsgálat

Változat / Kivitel: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

A motor fordulatszáma ...... ...... ......

A motorolaj hőmérséklete ...... ...... ......
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II. típus, emelt alapjárat vizsgálat

Változat / Kivitel: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Lambda érték ...... ...... ......

A motor fordulatszáma

A motorolaj hőmérséklete ...... ...... ......

2.1.3. A III. típusú vizsgálat eredménye:………………..

2.1.4. A IV. típusú vizsgálat eredménye (a párolgási emisszió vizsgálata):……………….. 

g/vizsgálat

2.1.5. Az V. típusú, tartóssági vizsgálat eredménye:………………..

– Tartóssági típus: 80 000 km / 100 000 km / nem alkalmazandó(1)

– Romlási tényező DF: számításon alapul / rögzített (1)

– Az előírt értékek:

CO:....

HC:....

NOx:...
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2.1.6. Az alacsony környezeti hőmérsékleten mért károsanyag-kibocsátásra vonatkozó, IV. típusú 

vizsgálat eredménye:

Változat / Kivitel: ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. OBD: igen/nem (1)

2.2. A járművekben használatos motorok kibocsátása

A legutóbbi módosító szabályozási aktus feltüntetése, amely szerint a jóváhagyást kiadták. 

Amennyiben a szabályozási aktus két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a 

végrehajtási szakaszt is fel kell 

tüntetni:……………………………………………………….

Tüzelőanyag(ok) (2):……………………(dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, 

földgáz, etanol…)

2.2.1. Az ESC-vizsgálat eredményei (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Az ELR-vizsgálat eredményei (1)

Füst-érték :.....m-1
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2.2.3. Az ETC-vizsgálat eredményei (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC : g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Dízelfüst

A legutóbbi módosító szabályozási aktus feltüntetése, amely szerint a jóváhagyást kiadták. 

Amennyiben a szabályozási aktus két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a 

végrehajtási szakaszt is fel kell 

tüntetni:……………………………………………………….

2.3.1. A szabad gyorsulási vizsgálat eredményei

Változat / Kivitel: ...... ...... ......

Az elnyelési együttható 

kiigazított értéke (m-1):

...... ...... ......

A motor rendes alapjárati 

fordulatszáma:

A motor legnagyobb 

fordulatszáma

Olajhőmérséklet (min./max.)
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3. A CO2 kibocsátási / a tüzelőanyag-fogyasztási vizsgálatok eredményei (1) (3)

Az alap szabályozási aktus és a legutóbbi módosító szabályozási aktus száma, amely 

szerint a jóváhagyást kiadták.

Változat / Kivitel: ...... ...... ......

Széndioxid-kibocsátás (városi 

körülmények) (g/km):

...... ...... ......

Széndioxid-kibocsátás (városon 

kívüli körülmények) (g/km):

...... ...... ......

Széndioxid-kibocsátás (vegyes) 

(g/km):

...... ...... ......

Tüzelőanyag-fogyasztás (városi 

körülmények) (l/100 km) (1):

...... ...... ......

Tüzelőanyag-fogyasztás 

(városon kívüli körülmények) 

(l/100 km) (4):

...... ...... ......

Tüzelőanyag-fogyasztás 

(vegyes) (l/100 km) (4):

...... ...... ......

  

(1) Földgáz-üzemű járművek esetében a „l/100 km” egységet a „m3/100 km” egység váltja fel.
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IX. MELLÉKLET

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

teljes/befejezett(1) járművek részére

I. RÉSZ

(Legnagyobb méret: A4 (210x297 mm) vagy A4-re hajtogatott formátum)

1. oldal

Alulírott:

(Teljes név)

igazolom, hogy az alábbi jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve):

0.2. Típus:

változat(2)

kivitel (2)

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek):

0.4. A jármű kategóriája:

  

(1) A nem kívánt rész törlendő.
(2) Meg kell adni a számokból álló vagy a kombinált szám/betű azonosítási kódot is. Ez a kód 

nem tartalmazhat többet változatok esetén 25, kivitelek esetén 35 karakternél.
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0.5. Az alapjármű gyártójának neve és címe:

A jármű utolsó gyártási lépcsőjét végző gyártó neve és címe (1):

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye:

Járműazonosító szám:

A járműazonosító szám helye az alvázon:

az EK-típusjóváhagyásban meghatározott járműtípus(ok) alapján (1)

Alapjármű:

Gyártó:

EK-típusjóváhagyási szám:

Dátum:

2. lépcső: Gyártó:
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EK-típusjóváhagyási szám:

Dátum:

minden szempontból megfelel az alábbiakban meghatározott teljes/befejezett (1) típusnak

EK-típusjóváhagyási szám:

Dátum:

A jármű közúti forgalomban történő állandó részvétele további EK-típusjóváhagyások 

nélkül engedélyezhető a jobb oldali/bal oldali(3) közlekedési rendű és metrikus/vagy 

angolszász(4) mértékegységekkel mérő sebességmérőt használó tagállamokban.

(Hely) (dátum):

(Aláírás) (Beosztás)

Mellékletek (csak többlépcsős járműtípusok esetén): minden egyes lépcső megfelelőségi 

igazolása.

  

(3) Meg kell adni, hogy a gyártott jármű csupán vagy jobb vagy bal oldali közlekedésre, vagy 
jobb és bal oldali közlekedésre egyaránt alkalmas.

(4) Meg kell adni, hogy a beszerelt sebességmérőnek metrikus vagy angolszász mértékegységei 
vannak-e.
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2. oldal

Az M1 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére

(Az alábbiakban feltüntetett értékek és mértékegységek megegyeznek a vonatkozó szabályozási 

aktusok típusjóváhagyási dokumentációjában megadottakkal) Gyártás-megfelelőségi (COP) 

vizsgálat esetén az értékeket ellenőrizni kell a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított 

módszerek szerint, figyelembe véve az azon szabályozási aktusok által engedélyezett COP 

vizsgálati tűréseket.)

1. Tengelyek száma: ……és kerekek száma: ......

2. Hajtott tengelyek:

3. Tengelytáv: ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Hosszúság: ...... mm

7.1. Szélesség: ...... mm

8. Magasság: ...... mm

11. Hátsó túlnyúlás: ...... mm

12.1. A jármű tömege felépítménnyel menetkész állapotban: ...... kg

14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ..... kg

14.2. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között: 1. ..... kg 2. ...... kg 

3. ...... kg stb.

14.3. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken: 1. ...... kg

2. ...... kg 3. ...... kg stb.
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16. Legnagyobb megengedett tetőterhelés: ...... kg

17. Pótkocsi legnagyobb tömege (fékezett): ...... kg (fékezetlen): ...... kg

18. A járműszerelvény megengedett össztömege: ...... kg

19.1. Legnagyobb függőleges terhelés a pótkocsi összekapcsolási pontján: ...... kg

20. A motor gyártója:

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint:

22. Működési elv:

22.1. Közvetlen befecskendezés: igen/nem (1)

23. A hengerek száma és elrendezése:

24. Hengerűrtartalom: ...... cm³

25. Tüzelőanyag:

26. Névleges teljesítmény: ...... kW … min –1-nél

27. Tengelykapcsoló (típus):

28. Sebességváltó (típus):

29. Áttételi viszonyszámok: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Végső áttételi arány:
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32. Gumiabroncsok és kerekek 1. tengely ...... 2. tengely: ...... 3. tengely: (a 300km/h 

sebességet meghaladó gépjárművekre rászerelni kívánt Z kategóriás gumiabroncsok 

vonatkozásában fel kell tüntetni a lényeges gumiabroncs-jellemzőket);

34. Kormányzás, rásegítési mód:

35. A fékrendszer rövid leírása:

37. A felépítmény típusa:

38. A jármű színe (5):

41. Az ajtók száma és kialakítása:

42.1. Az ülések száma és elhelyezése:

43.1. A csatlakozóberendezés EK-típusjóváhagyási jele, ha beszerelték:

44. Legnagyobb sebesség: ...... km/h

  

(5) Csak a következő alapszínek adhatók meg: fehér, sárga, narancssárga, piros, bíbor/lila, kék, 
zöld, szürke, barna vagy fekete.
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45. Zajszint

Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító 

szabályozási aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási 

aktus esetén meg kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

Álló helyzetben: ...... dB(A) motorfordulatszám:… ........ min-1

Elhaladási zaj: ...... dB(A)

46.1. Kipufogógáz-kibocsátás(6)

Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító 

szabályozási aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási 

aktus esetén meg kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

1. vizsgálati eljárás:…………..

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke (m-1)): Részecskék: ......

2. vizsgálati eljárás (szükség esetén)…………….

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:.... CH4: ......

Részecskék: ......

  

(6) A benzin vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal egyaránt működő jármű esetén meg kell 
ismételni a benzin vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyag vonatkozásában. A járművek akár 
benzinnel, akár gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működhetnek, de ha a benzinüzemű 
rendszer kizárólag vészhelyzetek esetére vagy az indításhoz van beszerelve, és a 
benzintartály nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, akkor a vizsgálat szempontjából a 
járművet úgy kell tekinteni, mintha gázüzemű lenne.
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46.2. Szén-dioxid kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás (6):

Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító 

szabályozási aktus száma: ......

Széndioxid-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás

Városi körülmények: ........... g/km ...... l/100 km / m3/100 km (1)

Városon kívüli 

körülmények:

........... g/km ...... l/100 km / m3/100 km (1)

Vegyes: ........... g/km ...... l/100 km / m3/100 km (1)

47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….
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50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".



9911/3/06 REV 3 10
IX. MELLÉKLET DG C I HU

2. oldal

Az M2 és M3 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére

(Az alábbiakban feltüntetett értékek és mértékegységek megegyeznek a vonatkozó szabályozási 

aktusok EK-típusjóváhagyási dokumentációjában megadottakkal. Gyártás-megfelelőségi (COP) 

vizsgálat esetén az értékeket ellenőrizni kell a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított 

módszerek szerint, figyelembe véve az azon szabályozási aktusok által engedélyezett COP 

vizsgálati tűréseket.)

1. Tengelyek száma: ...... és kerekek száma: ......

2. Hajtott tengelyek: ......

3. Tengelytáv: ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Hosszúság: ...... mm

6.3. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság:  ...... mm

7.1. Szélesség: ...... mm

8. Magasság: ...... mm

10.1. A gépjármű által lefedett alapterület: ...... m²

11. Hátsó túlnyúlás: ...... mm

12.1. A jármű tömege felépítménnyel menetkész állapotban: ...... kg
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14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...... kg

14.2. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... 

kg

14.4. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken/tengelycsoportokon: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Legnagyobb megengedett tetőterhelés: ...... kg

17. Pótkocsi legnagyobb tömege (fékezett): ...... kg (fékezetlen): ...... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg:……….kg

19.1. A gépjármű összekapcsolási pontján műszakilag megengedett legnagyobb tömeg…….kg 

20. A motor gyártója:

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint:

22. Működési elv:

22.1. Közvetlen befecskendezés: igen/nem (1)

23. A hengerek száma és elrendezése:

24. Hengerűrtartalom: ...... cm³

25. Tüzelőanyag:

26. Névleges teljesítmény: ...... kW … min –1-nél

27. Tengelykapcsoló (típus):
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28. Sebességváltó (típus):

29. Áttételi viszonyszámok: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Végső áttételi arány:  ......

32. Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely: ...... 2. tengely: ...... 3. tengely: ...... 4. tengely: ......

33.1. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek):  

igen/nem (1)

34. Kormányzás, rásegítési mód:…………………………………..

35. A fékrendszer rövid leírása:

36. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ...... bar

37. A felépítmény típusa:

41. Az ajtók száma és kialakítása:

42.2. Az ülőhelyek száma (kivéve a vezetőülést):

42.3. Az állóhelyek száma:

43.1. A csatlakozóberendezés EK-típusjóváhagyási jele, ha beszerelték:

44. Legnagyobb sebesség: ...... km/h



9911/3/06 REV 3 13
IX. MELLÉKLET DG C I HU

45. Zajszint

A jóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító szabályozási 

aktus száma. 

Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási aktus esetén meg kell jelölni a 

végrehajtási szakaszt is:

Álló helyzetben: ...... dB(A) motorfordulatszám:… min-1:

Elhaladási zaj: ...... dB(A)

46.1. Kipufogógáz-kibocsátás(6)

Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó szabályozási aktus és a legutolsó módosító 

szabályozási aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási 

aktus esetén meg kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

1. vizsgálati eljárás:…………..

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke (m-1)):……Részecskék: ......

2. vizsgálati eljárás (szükség esetén)…………….

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:......CH4: ......

Részecskék: ......
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47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….

50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".
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2. oldal

Az N1, N2 és N3 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére

(Az alábbiakban feltüntetett értékek és mértékegységek megegyeznek a vonatkozó szabályozási 

aktusok típusjóváhagyási dokumentációjában megadottakkal) Gyártás-megfelelőségi (COP) 

vizsgálat esetén az értékeket ellenőrizni kell a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított 

módszerek szerint, figyelembe véve az azon szabályozási aktusok által engedélyezett COP 

vizsgálati tűréseket.)

1. Tengelyek száma: ...... és kerekek száma: ......

2. Hajtott tengelyek: ......

3. Tengelytáv: ...... mm

4.1. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (állítható nyeregszerkezet esetében 

legnagyobb és legkisebb): ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Hosszúság: ...... mm

6.3. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ...... mm

6.5. Rakfelület hosszúsága: ...... mm

7.1. Szélesség: ...... mm

8. Magasság: ...... mm

10.2. A gépjármű által lefedett alapterület: (csak N2 és N3): …..m²
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11. Hátsó túlnyúlás: ...... mm

12.1. A jármű tömege felépítménnyel menetkész állapotban: ...... kg

14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...... kg

14.2. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... 

kg

14.4. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken/tengelycsoportokon: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. A behúzható vagy terhelhető tengely(ek) elhelyezése: ......................

17. A gépjármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az alábbiak 

esetében

17.1. Vonórudas pótkocsi:

17.2. Félpótkocsi:

17.3. Középtengelyes pótkocsi:

17.4. A pótkocsi műszakilag jóváhagyott legnagyobb tömege (fékezetlen): ...... kg

18. A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege:……….kg

19.1. A gépjármű összekapcsolási pontján műszakilag megengedett legnagyobb tömeg…….kg 

20. A motor gyártója:

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint:
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22. Működési elv:

22.1. Közvetlen befecskendezés: igen/nem (1)

23. A hengerek száma és elrendezése:

24. Hengerűrtartalom: ...... cm³

25. Tüzelőanyag:

26. Névleges teljesítmény: ...... kW … min –1-nél

27. Tengelykapcsoló (típus):

28. Sebességváltó (típus):

29. Áttételi viszonyszámok: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Végső áttételi arány:

32. Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely: ...... 2. tengely: ...... 3. tengely: ...... 4. tengely: ......

33.1. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 

igen/nem (1)

34. Kormányzás, rásegítési mód:

35. A fékrendszer rövid leírása:

36. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ...... bar

37. A felépítmény típusa:
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38. A jármű színe (5) (csak N1):

39. A tartály térfogata (csak tartálykocsinál): …..m²

40. Legnagyobb emelőnyomaték kNm.

41. Az ajtók száma és kialakítása:

42.1. Az ülések száma és elhelyezése:

43.1. A csatlakozóberendezés EK-típusjóváhagyási jele, ha beszerelték:

44. Legnagyobb sebesség: ...... km/h

45. Zajszint

Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító 

szabályozási aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási 

aktus esetén meg kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

Álló helyzetben: ...... dB(A) motorfordulatszám:… min-1:

Elhaladási zaj: ...... dB(A)
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46.1. Kipufogógáz-kibocsátás(6)

A jóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító szabályozási 

aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási aktus esetén meg 

kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:……

1. vizsgálati eljárás:…………..

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke (m-1)):……Részecskék: ......

2. vizsgálati eljárás (amennyiben alkalmazandó)…………….

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ……Részecskék: ......

46.2. Szén-dioxid kibocsátás / tüzelőanyag-fogyasztás (1) (csak N1):

Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alapirányelv és a legutolsó módosító irányelv 

száma:  ......

Széndioxid-

kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás

Városi körülmények: ........... g/km ...... l/100 km, vagy gáz halmazállapotú üzemanyag 

esetén m3/100 km (1)

Városon kívüli 

körülmények:

........... g/km ...... l/100 km, vagy gáz halmazállapotú üzemanyag 

esetén m3/100 km (1)

Vegyes: ........... g/km ...... l/100 km, vagy gáz halmazállapotú üzemanyag 

esetén m3/100 km (1)

(1) A benzinnel és gáz halmazállapotú üzemanyaggal egyaránt működő jármű esetében az adatokat mind 

a benzin, mind a gáz halmazállapotú üzemanyag vonatkozásában meg kell adni. Ha a benzinüzemű 

rendszer kizárólag vészhelyzetek esetére vagy az indításhoz van beszerelve, és a benzintartály nem 

tartalmazhat 15 liternél több benzint, akkor a vizsgálat szempontjából a járművet úgy kell tekinteni,

mintha gázüzemű lenne.”
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47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….

48.1. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással a veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint: igen/osztály(ok): …../nem (1)

48.2. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással az egyes állatok szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint igen/osztály(ok): …../nem (1)

50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".
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2. oldal

Az O1, O2, O3 és O4 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére

1. Tengelyek száma: ...... és kerekek száma: ......

3. Tengelytáv: ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Hosszúság: ...... mm

6.4. A csatlakozóberendezés központja és gépjármű hátulja közötti távolság: ...... mm

6.5. Rakfelület hosszúsága: ...... mm

7.1. Szélesség: ...... mm

8. Magasság: ...... mm

10.3. A gépjármű által lefedett alapterület: (csak O2, O3 és O4): ...... m²

11. Hátsó túlnyúlás: ...... mm

12.1. A jármű tömege felépítménnyel menetkész állapotban: ...... kg

14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...... kg

14.5. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között, és félpótkocsi és középtengelyes 

pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 

Összekapcsolási pont ...... kg

14.6. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken/tengelycsoportokon: 1. 

...... kg 2. ...... kg 3. ...... és félpótkocsi és középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az 

összekapcsolási ponton: ...... kg
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15. A behúzható vagy terhelhető tengely(ek) elhelyezése: ................

19.2. A B, D, E és H osztályokba tartozó csatlakozóberendezések vonatkozásában: a vontató 

jármű (T) vagy a járműszerelvény legnagyobb tömege (ha T < 32000 kg): ...... kg

32. Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely: ...... 2. tengely: ...... 3. tengely: ......

33.2. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 

igen/nem (1)

34. Kormányzás, rásegítési mód:

35. A fékrendszer rövid leírása:

37. A felépítmény típusa:

39. A tartály térfogata (csak tartálykocsinál): ...... m³

43.2. A csatlakozóberendezés jóváhagyási jele:

47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….
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48.1. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással a veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint: igen/osztály(ok): ....../nem (1)

48.2. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással az egyes állatok szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint igen /osztály(ok): ....../nem (1)

50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".
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II. RÉSZ

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

nem teljes járművekre

(Legnagyobb méret: A4 (210x297 mm) vagy A4-re hajtogatott formátum)

1. oldal

Alulírott:

(Teljes név)

igazolom, hogy az alábbi jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve):

0.2. Típus:

Változat (2):

Kivitel (2):

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

0.4. A jármű kategóriája:

0.5. Az alapjármű gyártójának neve és címe:

A jármű utolsó gyártási lépcsőjét végző gyártó neve és címe (1):
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0.6. A hatóságilag előírt táblák helye:

Járműazonosító szám:

A járműazonosító szám helye az alvázon:

az EK-típusjóváhagyásban meghatározott járműtípus(ok) alapján (1)

Alapjármű: Gyártó:

EK-típusjóváhagyási szám: ........................................

Dátum: ........................................

2. lépcső: Gyártó: ..................................................................................

EK-típusjóváhagyási szám: ........................................

Dátum: ........................................

minden szempontból megfelel az alábbiakban meghatározott nem teljes típusnak

EK-típusjóváhagyási szám: ........................................

Dátum: ........................................

A jármű nem helyezhető állandó közúti forgalomba további EK-típusjóváhagyás nélkül.

............................................................................................................................................

(Hely) (Dátum) (Aláírás) (Beosztás)

Mellékletek: minden egyes lépcső megfelelőségi igazolása.
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2. oldal

Az M1 kategóriájú nem teljes járművek részére

(Az alábbiakban feltüntetett értékek és mértékegységek megegyeznek a vonatkozó szabályozási 

aktusok típusjóváhagyási dokumentációjában megadottakkal) Gyártás-megfelelőségi (COP) 

vizsgálat esetén az értékeket ellenőrizni kell a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított 

módszerek szerint, figyelembe véve az azon szabályozási aktusok által engedélyezett COP 

vizsgálati tűréseket.)

1. Tengelyek száma: ……és kerekek száma: ......

2. Hajtott tengelyek:

3. Tengelytáv: ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett hosszúsága: ...... mm

7.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett szélessége: ...... mm

9.1. Tömegközéppont (c.o.g.) magassága: ...... mm

9.2. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legnagyobb megengedett magassága: ...... 

mm

9.3. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legkisebb megengedett magassága: ...... mm

13.1. A befejezett jármű legkisebb megengedett tömege: ...... ... kg

13.2. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...... ... kg

14.2. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. 

...... kg

16. Legnagyobb megengedett tetőterhelés: ...... ... kg

17. A pótkocsi legnagyobb tömege (fékezett):  ...... kg(fékezetlen): ...... ... kg

18. A járműszerelvény legnagyobb tömege: ...... ... kg

19.1. Legnagyobb függőleges terhelés a pótkocsi összekapcsolási pontján: ...... kg

20. A motor gyártója:

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint:

22. Működési elv:

22.1. Közvetlen befecskendezés: igen/nem (1)

23. A hengerek száma és elrendezése:

24. Hengerűrtartalom: ...... cm³

25. Tüzelőanyag:

26. Névleges teljesítmény: ...... kW … min –1-nél

27. Tengelykapcsoló (típus):
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28. Sebességváltó (típus):

29. Áttételi viszonyszámok: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ......

5. ...... 6. ......

30. Végső áttételi arány:

32. Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely: 2. tengely: 3. tengely: ......

34. Kormányzás, rásegítési mód:

35. A fékrendszer rövid leírása:

41. Az ajtók száma és kialakítása:

42.1. Az ülések száma és elhelyezése:

43.1. A csatlakozóberendezés EK-típusjóváhagyási jele, ha beszerelték:

43.3. A beszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai:

43.4. Jellemző értékek (1): D...... / V...... / S...... / U......

45. Zajszint:

A jóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító szabályozási 

aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási aktus esetén meg 

kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:……

Álló helyzetben: ...... dB(A) motorfordulatszám:… min-1:

Elhaladási zaj: ...... dB(A)
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46.1. Kipufogógáz-kibocsátás(6)

Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító 

szabályozási aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási 

aktus esetén meg kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:……

1. vizsgálati eljárás:…………..

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke (m-1)): Részecskék:…..

2. vizsgálati eljárás (amennyiben alkalmazandó)…………….

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:.... CH4: ......

Részecskék: ......

47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….
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49. Kizárólag terepjáró járművek részére tervezett alváz:  igen/nem (1)

50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".
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2. oldal

Az M2 és M3 kategóriájú nem teljes járművek részére

(Az alábbiakban feltüntetett értékek és mértékegységek megegyeznek a vonatkozó szabályozási 

aktusok típusjóváhagyási dokumentációjában megadottakkal. Gyártás-megfelelőségi (COP) 

vizsgálat esetén az értékeket ellenőrizni kell a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított 

módszerek szerint, figyelembe véve az azon szabályozási aktusok által engedélyezett COP

vizsgálati tűréseket.)

1. Tengelyek száma: ...... és kerekek száma: ......

2. Hajtott tengelyek: ......

3. Tengelytáv: ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett hosszúsága: ...... mm

6.3. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ...... mm

7.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett szélessége: ...... mm

9.1. Tömegközéppont (c.o.g.) magassága: ...... mm

9.2. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legnagyobb megengedett magassága: ...... 

mm

9.3. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legkisebb megengedett magassága: ...... mm

12.3. A csupasz alváz tömege: ...... kg
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13.1. A befejezett jármű legkisebb megengedett tömege: ...... kg

13.2. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...... kg

14.2. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken/tengelycsoportokon: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Legnagyobb megengedett tetőterhelés: ...... kg

17. Pótkocsi legnagyobb tömege (fékezett): ...... kg (fékezetlen): ...... kg

18. A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege:……….kg

19.1. A gépjármű összekapcsolási pontján műszakilag megengedett legnagyobb tömeg…….kg 

20. A motor gyártója:

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint:

22. Működési elv:

22.1. Közvetlen befecskendezés: igen/nem (1)

23. A hengerek száma és elrendezése:

24. Hengerűrtartalom: ...... cm³
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25. Tüzelőanyag:

26. Névleges teljesítmény: ...... kW … min –1-nél

27. Tengelykapcsoló (típus):

28. Sebességváltó (típus):

29. Áttételi viszonyszámok: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Végső áttételi arány:  ......

32. Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely: ...... 2. tengely: ...... 3. tengely: ...... 4. tengely: ......

33.1. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 

igen/nem (1)

34. Kormányzás, rásegítési mód:

35. A fékrendszer rövid leírása:

36. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ...... bar

41. Az ajtók száma és kialakítása:

43.1. A csatlakozóberendezés jóváhagyási jele, ha beszerelték: ......

43.3. A beszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai:

43.4. Jellemző értékek (1): D...... / V...... / S...... / U......
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45. Zajszint:

A jóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító szabályozási 

aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási aktus esetén meg 

kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

Álló helyzetben: ...... dB(A) motorfordulatszám:… min-1:

Elhaladási zaj: ...... dB(A)

46.1. Kipufogógáz-kibocsátás(6) ...... Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási 

aktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma. Két vagy több végrehajtási 

szakaszt tartalmazó szabályozási aktus esetén meg kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

1. vizsgálati eljárás:

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke (m-1)):……Részecskék: ......

2. vizsgálati eljárás (amennyiben alkalmazandó)…………….

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:.... CH4: ......

Részecskék: ......
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47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….
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49. Kizárólag terepjáró járművek részére tervezett alváz: igen/nem (1)

50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".



9911/3/06 REV 3 37
IX. MELLÉKLET DG C I HU

2. oldal

Az N1, N2 és N3 kategóriájú nem teljes járművek részére:

(Az alábbiakban feltüntetett értékek és mértékegységek megegyeznek a vonatkozó szabályozási 

aktusok típusjóváhagyási dokumentációjában megadottakkal. Gyártás-megfelelőségi (COP)

vizsgálat esetén az értékeket ellenőrizni kell a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított 

módszerek szerint, figyelembe véve az azon szabályozási aktusok által engedélyezett COP 

vizsgálati tűréseket.)

1. Tengelyek száma: ...... és kerekek száma: ......

2. Hajtott tengelyek: ......

3. Tengelytáv: ...... mm

4.2. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett hosszúsága: ...... mm

6.3. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ...... mm

7.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett szélessége: ...... mm

9.1. Tömegközéppont (c.o.g.) magassága: ...... mm

9.2. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legnagyobb megengedett magassága: ...... 

mm

9.3. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legkisebb megengedett magassága: ...... mm
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12.3. A csupasz alváz tömege: ...... kg

13.1. A befejezett jármű legkisebb megengedett tömege: ...... kg

13.2. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...... kg

14.2. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken/tengelycsoportokon: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. A behúzható vagy terhelhető tengely(ek) elhelyezése:

17. A gépjármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az alábbiak 

esetében

17.1. Vonórudas pótkocsi:

17.2. Félpótkocsi:

17.3. Középtengelyes pótkocsi: ...............

17.4. A pótkocsi legnagyobb tömege (fékezett):  ...... kg

18. A járműszerelvény legnagyobb tömege: ...... kg

19.1. Legnagyobb függőleges terhelés a pótkocsi összekapcsolási pontján: ...... kg

20. A motor gyártója:

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint:
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22. Működési elv:

22.1. Közvetlen befecskendezés: igen/nem (1)

23. A hengerek száma és elrendezése:

24. Hengerűrtartalom: ...... cm³

25. Tüzelőanyag:

26. Névleges teljesítmény: ...... kW … min –1-nél

27. Tengelykapcsoló (típus):

28. Sebességváltó (típus):

29. Áttételi viszonyszámok: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Végső áttételi arány:

32. Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely: ...... 2. tengely: ...... 3. tengely: ...... 4. tengely: ......

33.1. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 

igen/nem (1)

34. Kormányzás, rásegítési mód:

35. A fékrendszer rövid leírása:

36. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ...... bar

41. Az ajtók száma és kialakítása:
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42.1. Az ülések száma és elhelyezése:

43.1. A csatlakozóberendezés EK-típusjóváhagyási jele, ha beszerelték:

43.3. A beszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai:

43.4. Jellemző értékek (1): D...... / V...... / S...... / U......

45. Zajszint:

A jóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási aktus és a legutolsó módosító szabályozási

aktus száma. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó szabályozási aktus esetén meg 

kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

Álló helyzetben: ...... dB(A) motorfordulatszám:… min-1:

Elhaladási zaj: ...... dB(A)

46.1. Kipufogógáz-kibocsátás(6) Az EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó alap szabályozási 

aktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma. Két vagy több végrehajtási 

szakaszt tartalmazó szabályozási aktus esetén meg kell jelölni a végrehajtási szakaszt is:

1. vizsgálati eljárás:

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke (m-1)):……Részecskék: ......

2. vizsgálati eljárás (amennyiben alkalmazandó)…………….

CO: ...... NOx: ...... NMHC: …CH4: ……Részecskék: ......
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47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….

48.1. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással a veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint: igen/osztály(ok): ....../nem (1)

48.2. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással az egyes állatok szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint igen/osztály(ok): ....../nem (1)

49. Kizárólag terepjáró járművek részére tervezett alváz: igen/nem (1)

50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".
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2. oldal

Az O1, O2, O3 és O4 kategóriájú nem teljes járművek részére

1. Tengelyek száma: ...... és kerekek száma: ......

3. Tengelytáv: ...... mm

5. Nyomtáv(ok): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett hosszúsága: ...... mm

6.4. A csatlakozóberendezés központja és gépjármű hátulja közötti távolság: ...... mm

7.2. A befejezett gépjármű legnagyobb megengedett szélessége: ...... mm

9.1. Tömegközéppont (c.o.g.) magassága: ...... mm

9.2. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legnagyobb megengedett magassága: ...... 

mm

9.3. A befejezett gépjármű tömegközéppontjának legkisebb megengedett magassága: ...... mm

12.3. A csupasz alváz tömege: ...... kg

13.1. A befejezett jármű legkisebb megengedett tömege: ...... kg

13.2. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...... kg

14.5. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi 

esetében terhelés az összekapcsolási ponton: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 

Összekapcsolási pont ...... kg
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14.6. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken/tengelycsoportokon: 1. 

...... kg 2. ...... kg 3. ...... és félpótkocsi és középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az 

összekapcsolási ponton: ...... kg

15. A behúzható vagy terhelhető tengely(ek) elhelyezése: ................

19.2. A B, D, E és H osztályokba tartozó csatlakozóberendezések vonatkozásában: a vontató 

jármű (T) vagy a járműszerelvény legnagyobb tömege (ha T < 32000 kg): ...... kg

32. Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely: ...... 2. tengely: ...... 3. tengely: ......

33.2. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 

igen/nem (1)

34. Kormányzás, rásegítési mód:

35. A fékrendszer rövid leírása:

43.2. A csatlakozóberendezés EK-típusjóváhagyási jele:

43.3. A beszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai:

43.4. Jellemző értékek (1): D...... / V...... / S...... / U......

47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben 

alkalmazandó:

Belgium: ………………… Cseh Köztársaság:……… Dánia: ……………….

Németország: ……………….. Észtország:…………….. Görögország:………….

Spanyolország:……………… Franciaország:………… Írország: ……………….

Olaszország:…………………. Ciprus: ……………… Lettország:…………….

Litvánia: ……………… Luxemburg: …………. Magyarország:…………..

Málta: ............................... Hollandia: ................... Ausztria: .........................

Lengyelország:……………… Portugália:……………… Szlovénia: ……………..

Szlovákia: ………………. Finnország:……………. Svédország:……………

Egyesült Királyság: ……….
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48.1. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással a veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint: igen/osztály(ok): ....../nem (1)

48.2. Rendelkezik EK-típusjóváhagyással az egyes állatok szállítására vonatkozó tervezési 

követelmények szerint igen/osztály(ok): ....../nem (1)

50. Megjegyzések1

51. Mentességek:

  

1 Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal összhangban fel van szerelve 24 GHz-es 
rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid 
hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".



9911/3/06 REV 3 VL/KH/ds 1
X. MELLÉKLET DG C I 1A HU

X. MELLÉKLET

A GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK MEGFELELŐSÉGE

0. CÉLKITŰZÉSEK

A gyártási eljárás megfelelőségének célja annak biztosítása, hogy minden legyártott jármű, 

rendszer, alkatrész és önálló műszaki egység összhangban álljon a jóváhagyott típussal.

Az eljárások elválaszthatatlanul magukban foglalják az alább kezdeti értékelésként1

említett, a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó értékelést, valamint a termékek 

megfelelőségét biztosító intézkedésekként említett, a jóváhagyás tárgyára és a 

termékellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálatot.

1. KEZDETI ÉRTÉKELÉS

1.1. A tagállamok EK-típusjóváhagyó hatóságának az EK-típusjóváhagyás megadása előtt 

ellenőriznie kell a kielégítő intézkedések megtételét és a hatékony ellenőrzést biztosító 

eljárásokat, hogy az alkatrészek, rendszerek, önálló műszaki egységek és a járművek a 

gyártás során megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

  

1 Az értékelés megtervezésére és elvégzésére vonatkozó iránymutatás az 1991. évi ISO 10011 
harmonizált szabvány 1. 2. és 3. részében található.
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1.2. Az 1.1. pontban meghatározott követelményt az EK-típusjóváhagyást megadó hatóság 

számára kielégítő módon kell ellenőrizni.

A hatóság megfelelőnek kell hogy találja a kezdeti értékelést és a 2. pont szerinti, a 

termékek megfelelőségét biztosító kezdeti intézkedéseket, szükség esetén figyelemmel az 

1.2.1–1.2.3. pontban meghatározott intézkedések egyikére vagy adott esetben az 

intézkedések kombinációjára, részben vagy egészben.

1.2.1. A tényleges kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések 

vizsgálatát az EK-típusjóváhagyó hatóság, vagy az EK-típusjóváhagyó hatóság nevében 

eljáró kijelölt szerv végzi el.

1.2.1.1. Az elvégzendő kezdeti értékelés terjedelmét az EK-típusjóváhagyó hatóság az alábbi 

benyújtott dokumentumok alapján határozza meg:

– a gyártó 1.2.3. pontban meghatározott tanúsítványa, amelyet nem minősítettek vagy 

ismertek el azon bekezdés alapján,

– alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyása esetén a jármű gyártója 

által az alkatrész vagy az önálló műszaki egység gyártójának telephelyén az EN ISO 9002-

1994 vagy az EN ISO 9001-2000 harmonizált szabványok követelményeinek - a tervezés 

és a fejlesztés elveivel kapcsolatos követelmények megengedett kivételével (7.3. pont 

"Ügyfél-elégedettség és folyamatos fejlesztés") - megfelelő egy vagy több ipari ágazati 

előírás szerint elvégzett rendszerminőségi értékelés.
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1.2.2. A kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések 

felülvizsgálatát egy másik tagállam EK-típusjóváhagyó hatósága vagy az e célra az EK-

típusjóváhagyó hatóság által kijelölt szerv is elvégezheti. Ebben az esetben a másik 

tagállam EK-típusjóváhagyó hatósága megfelelőségi tanúsítványt állít ki, amelyben 

feltünteti a jóváhagyandó termék(ek) szempontjából lényeges területeket és 

gyártóberendezéseket és a termékek jóváhagyása alapjául szolgáló irányelvet vagy 

rendeletet1. Az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam EK-típusjóváhagyó hatóságának 

megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelmére a másik tagállam EK-típusjóváhagyó hatósága 

haladéktalanul megküldi a megfelelőségi tanúsítványt vagy egy tájékoztatást arról, hogy 

nincs módja ilyen tanúsítvány kiadására. A megfelelőségi tanúsítványnak legalább a 

következőket kell tartalmaznia:

Vállalkozáscsoport vagy 

vállalkozás:

(pl. XYZ Autógyártó Művek)

Szervezeti egység: (pl. európai részleg)

Üzemek / telephelyek: (pl. 1. motorüzem (Egyesült Királyság) 2. 

járműüzem (Németország))

Jármű / alkatrészek típusa: (pl. valamennyi M1 kategóriájú modell)

Érintett területek: (pl. 1. motor-összeszerelés, karosszéria-préselés és -

összeszerelés, jármű-összeszerelés)

Megvizsgált dokumentumok: (pl. A társaság és az üzem minőségbiztosítási 

kézikönyve és minőségbiztosítási eljárása)

Értékelés: (pl. elvégzésnek időpontja: 2001.9.18–30.)

(pl. tervezett ellenőrző látogatás: 2002. március)

  

1 Például, ha a jóváhagyandó termék egy rendszer, alkatrész vagy szerelési egység, akkor a 
vonatkozó külön irányelv, ha pedig teljes jármű, akkor a …/…/EK irányelv*.

* HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv számát!
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1.2.3. Az EK-típusjóváhagyó hatóságnak az 1.2. pontban a kezdeti értékeléssel kapcsolatban 

megállapított követelmények teljesítéseként kell elfogadnia a gyártó az EN ISO 9002-1994 

harmonizált szabvány (amelynek hatálya kiterjed a gyártási területre és a jóváhagyandó 

termék(ek)re), vagy a tervezés és a fejlesztés elveivel kapcsolatos követelmények 

megengedett kivételével (7.3. pont "Ügyfél-elégedettség és folyamatos fejlesztés") az EN 

ISO 9001-2000 harmonizált szabvány, illetőleg egy ezzel egyenértékű harmonizált 

szabvány szerinti szabályszerű minősítését. A gyártónak részletes adatokat kell adnia a 

minősítésről, és köteles az EK-típusjóváhagyó hatóságot ennek érvényességével és 

hatályával kapcsolatos minden változásról értesíteni.

1.3. A teljes jármű típusjóváhagyásához nem kell megismételni a rendszerek, alkatrészek és 

önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához elvégzett kezdeti értékeléseket, de ki kell 

egészíteni, a teljes jármű összeszerelésével kapcsolatos olyan telephelyek és tevékenységek 

értékelésével, amelyekre a korábbi értékelések nem terjedtek ki.
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2. A GYÁRTÁS (A TERMÉKEK) MEGFELELŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ 

INTÉZKEDÉSEK

2.1. Minden, ezen irányelv vagy külön irányelv vagy rendelet szerint jóváhagyott járművet, 

rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet úgy kell gyártani, hogy megfeleljen a 

jóváhagyott típusnak, teljesítve ezen irányelvnek vagy a külön irányelvek vagy rendeletek 

egyikének a IV. vagy a XI. mellékletben megállapított teljes listában szereplő 

követelményeit.

2.2. A tagállam EK-típusjóváhagyó hatóságának az EK-típusjóváhagyás kiadásának 

időpontjában ellenőriznie kell, hogy a megfelelő intézkedések megtörténtek-e és írásban 

rögzítve rendelkezésre állnak-e a vizsgálati eljárások, minden jóváhagyás tekintetében a 

gyártóval egyeztetve, melyet követően az ilyen vizsgálatok és kapcsolódó ellenőrzések 

rendszeres időközönként végrehajthatók a jóváhagyott típusnak való folyamatos 

megfelelés biztosítására, ideértve különösen a külön irányelvekben vagy rendeletekben 

meghatározott vizsgálatokat, adott esetben.

2.3. Az EK-típusjóváhagyás jogosultja köteles – különösen –

2.3.1. biztosítani a termékek (járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek) a 

jóváhagyott típusnak való megfelelősége hatékony ellenőrzését biztosító eljárások meglétét 

és alkalmazását;

2.3.2. hozzáféréssel rendelkezni minden jóváhagyott típus ellenőrzéséhez szükséges vizsgáló 

vagy egyéb megfelelő berendezéshez;

2.3.3. biztosítani, hogy a vizsgálati vagy ellenőrzési eredményeket rögzítsék, és a csatolt iratok 

hozzáférhetőek maradjanak a típusjóváhagyó hatósággal való megegyezés alapján 

meghatározott időtartamig. Ezen időtartam lehetőleg ne haladja meg a tíz évet;
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2.3.4. elemezni minden típus vizsgálatának vagy ellenőrzésének eredményeit, annak érdekében, 

hogy ellenőrizze és biztosítsa a termék jellemzőinek állandósága igazolható és biztosítható 

legyen, figyelemmel az iparban szokásos szóródásra;

2.3.5. biztosítani minden termék esetében, hogy legalább az ezen irányelvben előírt 

ellenőrzéseket, és – a IV. vagy a XI. mellékletben meghatározott teljes listában szereplő –

alkalmazandó külön irányelvekben vagy rendeletekben előírt vizsgálatokat elvégzik;

2.3.6. biztosítani, hogy minden olyan mintavétel vagy vizsgálati darab esetén, amely a nem-

megfelelőséget bizonyítja a típus egy adott vizsgálata vagy ellenőrzése során, további 

mintavételt, vizsgálatot vagy ellenőrzést végezzenek. Az összes szükséges intézkedést meg 

kell tennie ahhoz, hogy a jóváhagyottal azonos gyártást helyreállítsák;

2.3.7. a teljes jármű EK-típusjóváhagyása esetén a 2.3.5. pont szerinti vizsgálatok azokra 

korlátozódnak, amelyek a jóváhagyással kapcsolatban a jármű megfelelő kialakításának 

ellenőrzésére irányulnak, különösen a II. mellékletben meghatározott adatközlőlap és az 

ezen irányelv IX. mellékletében meghatározott megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges 

adatok vonatkozásában.

3. FOLYAMATOS FELÜLVIZSGÁLATI INTÉZKEDÉSEK

3.1. Az EK-típusjóváhagyást megadó hatóság minden gyártóegységben bármikor 

felülvizsgálhatja az alkalmazott megfelelőség-ellenőrzési módszereket.

3.1.1. Az e melléklet 1.2. pontjában (kezdeti értékelés és termék-megfelelőség) meghatározott 

eljárások folyamatos hatékonyságát a rendes intézkedések útján kell figyelemmel kísérni.

3.1.1.1. Az (e melléklet 1.2.3. pontja szerint minősített vagy elismert) tanúsító szervezet által 

folytatott felügyeleti tevékenységet kielégítőnek kell tekinteni a 3.1.1. pont szempontjából, 

tekintettel a kezdeti értékelésnél meghatározott követelményekre (1.2.3. pont).
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3.1.1.2. Az EK-típusjóváhagyó hatóság által folytatott (a 3.1.1.1. ponttól eltérő) felülvizsgálatok 

rendes gyakorisága biztosítja, hogy az e melléket 1. és 2. pontjának megfelelően 

végrehajtott felülvizsgálatokat olyan időközönként ismételjék meg, amelyet a 

típusjóváhagyó hatóság az addigi tapasztalatok alapján állapít meg..

3.2. Minden felülvizsgálatkor a vizsgálatok vagy ellenőrzések adatait és a gyártási 

dokumentumokat hozzáférhetővé kell tenni az ellenőr számára; különösen azoknak a 

dokumentált vizsgálatoknak vagy ellenőrzéseknek az eredményeit, amelyek a melléklet 

2.2. pontja alapján szükségesek.

3.3. Ha a vizsgálat jellege megfelelő, az ellenőr szúrópróbaszerűen mintákat vehet, amelyeket a 

gyártó laboratóriumában (vagy a műszaki szolgálat útján, ha a külön irányelv vagy rendelet 

így rendelkezik) megvizsgál. A minták legkisebb számát a gyártó által végzett vizsgálatok 

eredményei alapján lehet megállapítani.

3.4. Ha a vizsgálat szintje nem tűnik megfelelőnek, vagy ha szükségesnek tűnik a 3.2. pont 

szerinti vizsgálatok érvényességének ellenőrzése, az ellenőrnek ki kell választania ahhoz a 

műszaki szolgálathoz megküldendő mintákat, amely az EK-típusjóváhagyási vizsgálatokat 

végezte.

3.5. Amennyiben az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során hiányosságokat állapítanak meg, az 

EK-típusjóváhagyó hatóság biztosítja, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a 

gyártás megfelelőségének helyreállítására, amilyen gyorsan az lehetséges.
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XI. MELLÉKLET

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ JÁRMŰVEK TULAJDONSÁGAI ÉS AZ ILYEN 

JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. függelék

Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik

Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Zajszint 70/157/EGK H G+H G+H G+H

2 Károsanyag-
kibocsátás

70/220/EGK Q G+Q G+Q G+Q

3 Üzemanyagtartályok / 
hátsó aláfutásgátló 
berendezés

70/221/EGK F F F F

4 Hátsó rendszámtábla 
helye

70/222/EGK X X X X

5 Kormányzási 
erőkifejtés

70/311/EGK X G G G

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK B G+B

7 Hangjelző készülék 70/388/EGK X X X X

8 Közvetett látást 
biztosító eszközök

71/127/EGK X G G G

9 Fékberendezés 71/320/EGK X G G G
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Rádiózavar-szűrés 72/245/EGK X X X X

11 Dízelfüst 72/306/EGK H H H H

12 Belső szerelvények 74/60/EGK C G+C

13 Lopásgátló 
berendezés és 
indításgátló

74/61/EGK X G G G

14 Kormány viselkedése 
ütközésnél

74/297/EGK X G

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK D G+D G+D G+D

16 Kinyúló részek 74/483/EGK X a taxi esetében; 
A a többi részre

G a taxi esetében; 
A a többi részre

17 Sebességmérő és 
hátrameneti fokozat

75/443/EGK X X X X

18 (Hatóságilag előírt) 
táblák

76/114/EGK X X X X

19 Biztonságiöv-
rögzítési pontok

76/115/EGK D G+L G+L G+L

20 Világító és fényjelző 
berendezések 
beszerelése

76/756/EGK A+N A+G+N a taxi 
esetében; A+N a 
többi részre

A+G+N a taxi 
esetében; A+N a
többi részre

A+G+N a taxi 
esetében; A+N a 
többi részre

21 Hátsó fényszórók 76/757/EGK X X X X

22 Méretjelzők, első 
helyzetjelzők, hátsó 
helyzetjelzők, 
féklámpák, nappali 
fényszórók, oldalsó 
helyzetjelzők

76/758/EGK X X X X

23 Irányjelző lámpa 76/759/EGK X X X X
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Hátsó rendszámtáblát 
megvilágító lámpák

76/760/EGK X X X X

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK X X X X

26 Első ködfényszórók 76/762/EGK X X X X

27 Vonóhorog 77/389/EGK E E E E

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK X X X X

29 Tolatólámpák 77/539/EGK X X X X

30 Várakozást jelző 
lámpa

77/540/EGK X X X X

31 Biztonsági öv 77/541/EGK D G+M G+M G+M

32 Látómező 77/649/EGK X G

33 A kezelőszervek 
jelölése

78/316/EGK X X X X

34 Jég- és páramentesítő 78/317/EGK X G+O O O

35 Szélvédőmosó / -törlő 
berendezés

78/318/EGK X G+O O O

36 Fűtés 2001/56/EK X X X X

37 Kerékdob 78/549/EGK X G

38 Fejtámlák 78/932/EGK D G+D

39 CO2-kibocsátások / 
üzemanyag-fogyasztás

80/1268/EGK nem 
alkalmazandó

nem 
alkalmazandó

40 A motor teljesítménye 80/1269/EGK X X X X

41 Dízelkibocsátások 88/77/EGK H G+H G+H G+H
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Tömegek és méretek 
(személygépkocsi)

92/21/EGK X X

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK J G+J G+J G+J

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK X G G G

47 Sebességhatároló 92/24/EGK X

48 Tömegek és méretek (a 
44. pont alá nem 
tartozó járművek)

97/27/EK X X

50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK X G G G

51 Éghetőség 95/28/EK G a taxi 
esetében; 
X a többi részre

52 Helyi és távolsági 
autóbuszok

2001/85/EK A A

53 Frontális ütközési oldal 96/79/EK nem 
alkalmazandó

nem 
alkalmazandó

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK nem 
alkalmazandó

nem 
alkalmazandó

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EC X

(1) Műszakilag megengedett össztömeg megrakott állapotban.
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2. függelék

Páncélozott járművek

Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Zajszint 70/157/EGK X X X X X X

2 Károsanyag-
kibocsátás

70/220/EGK A A A A A A

3 Üzemanyagtartályo
k / hátsó 
aláfutásgátlók

70/221/EGK X X X X X X X X X X

4 Hátsó 
rendszámtábla helye

70/222/EGK X X X X X X X X X X

5 Kormányzási 
erőkifejtés

70/311/EGK X X X X X X X X X X

6 Ajtózár és 
csuklópánt

70/387/EGK X X X X

7 Hangjelző készülék 70/388/EGK A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Közvetett látást 
biztosító eszközök

71/127/EGK A A A A A A

9 Fékberendezés 71/320/EGK X X X X X X X X X X

10 Rádiózavar-szűrés 72/245/EGK X X X X X X X X X X

11 Dízelfüst 72/306/EGK X X X X X X

12 Belső szerelvények 74/60/EGK A

13 Lopásgátló 
berendezés és 
indításgátló

74/61/EGK X X X X X X

14 Kormány 
viselkedése 
ütközésnél

74/297/EGK nem 
alkalm
azand
ó

nem 
alkal
mazan
dó

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK X D D D D D
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Kinyúló részek 74/483/EGK A

17 Sebességmérő és 
hátrameneti fokozat

75/443/EGK X X X X X X

18 (Hatóságilag előírt) 
táblák

76/114/EGK X X X X X X X X X X

19 Biztonságiöv-
rögzítési pontok

76/115/EGK A A A A A A

20 Világító és 
fényjelző 
berendezések 
beszerelése

76/756/EGK A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Hátsó fényszórók 76/757/EGK X X X X X X X X X X

22 Méretjelzők, első 
helyzetjelzők, hátsó 
helyzetjelzők, 
féklámpák, nappali 
fényszórók, oldalsó 
helyzetjelzők

76/758/EGK X X X X X X X X X X

23 Irányjelző lámpa 76/759/EGK X X X X X X X X X X

24 Hátsó 
rendszámtáblát 
megvilágító lámpák

76/760/EGK X X X X X X X X X X

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK X X X X X X

26 Első ködfényszórók 76/762/EGK X X X X X X

27 Vonóhorog 77/389/EGK A A A A A A

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK X X X X X X X X X X

29 Tolatólámpák 77/539/EGK X X X X X X X X X X

30 Várakozást jelző 
lámpa

77/540/EGK X X X X X X
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Biztonsági öv 77/541/EGK A A A A A A

32 Látómező 77/649/EGK S

33 A kezelőszervek 
jelölése

78/316/EGK X X X X X X

34 Jég- és 
páramentesítő

78/317/EGK A O O O O O

35 Szélvédőmosó / -
törlő berendezés

78/318/EGK A O O O O O

36 Fűtés 2001/56/EK X X X X X X X X X X

37 Kerékdob 78/549/EGK X

38 Fejtámlák 78/932/EGK X

39 CO2-kibocsátások / 
üzemanyag-
fogyasztás

80/1268/EGK nem 
alkalm
azand
ó

40 A motor 
teljesítménye

80/1269/EGK X X X X X X

41 Dízelkibocsátások 88/77/EGK A X X X X X

42 Oldalvédelem 89/297/EGK X X X X

43 A felcsapódó víz 
elleni védelem

91/226/EGK X X X X

44 Tömegek és 
méretek 
(személygépkocsi)

92/21/EGK X

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK nem 
alkalm
azand
ó

nem 
alkal
maza
ndó

nem 
alkal
mazan
dó

nem 
alkal
mazan
dó

nem 
alkal
mazan
dó

nem 
alkal
mazan
dó

nem 
alkal
mazan
dó

nem 
alkal
mazan
dó

nem 
alkal
mazan
dó

nem 
alkal
maza
ndó

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK A A A A A A A A A A

47 Sebességhatároló 92/24/EGK X X X
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Tömegek és 
méretek (a 44. pont 
alá nem tartozó 
járművek)

97/27/EK X X X X X X X X X

49 Vezetőfülke kiálló 
részei

92/114/EGK A A A

50 Kapcsolószerkeze-
tek

94/20/EK X X X X X X X X X X

51 Éghetőség 95/28/EK X

52 Helyi és távolsági 
autóbuszok 

2001/85/EK A A

53 Frontális ütközési 
oldal

96/79/EK nem 
alkalm
azand
ó

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK nem 
alkalm
azand
ó

nem 
alkal
mazan
dó

56 Veszélyes áruk 
közúti szállítására 
szolgáló jármű

98/91/EK X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Elülső aláfutásgátlás2000/40/EK X X

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EC nem 
alkalm
azand
ó

nem 
alkal
mazan
dó

(1) A 98/91/EK irányelv követelményei csak akkor alkalmazandók, ha a gyártó veszélyes áruk 

közúti szállítására szánt jármű EK-típusjóváhagyását kérelmezi.
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3. függelék

Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat)

A mentességek alkalmazása csak akkor megengedett, ha a gyártó a jóváhagyó hatóság számára 

meggyőző módon igazolja, hogy a jármű különleges feladata miatt nem felel meg valamennyi 

követelménynek.

Tétel Tárgy
Szabályozási 
aktus
száma

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Zajszint 70/157/EGK H H H H H

2 Károsanyag-kibocsátás 70/220/EGK Q Q Q Q Q

3 Üzemanyagtartályok / 
hátsó aláfutásgátlók

70/221/EGK F F F F F X X X X

4 Hátsó rendszámtábla 
helye

70/222/EGK A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Kormányzási 
erőkifejtés

70/311/EGK X X X X X X X X X

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK B B B

7 Hangjelző készülék 70/388/EGK X X X X X

8 Visszapillantó tükör 71/127/EGK X X X X X

9 Fékberendezés 71/320/EGK X X X X X X X X X

10 Rádiózavar-szűrés 72/245/EGK X X X X X X X X X

11 Dízelfüst 72/306/EGK H H H H H

13 Lopásgátló berendezés 
és indításgátló

74/61/EGK X X X X X

14 Kormány viselkedése 
ütközésnél

74/297/EGK X
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Tétel Tárgy
Szabályozási 
aktus
száma

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK D D D D D

17 Sebességmérő és 
hátrameneti fokozat

75/443/EGK X X X X X

18 (Hatóságilag előírt) 
táblák

76/114/EGK X X X X X X X X X

19 Biztonságiöv- rögzítési 
pontok

76/115/EGK D D D D D

20 Világító és fényjelző 
berendezések 
beszerelése

76/756/EGK A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Hátsó fényszórók 76/757/EGK X X X X X X X X X

22 Méretjelzők, első 
helyzetjelzők, hátsó 
helyzetjelzők, 
féklámpák, nappali 
fényszórók, oldalsó 
helyzetjelzők

76/758/EGK X X X X X X X X X

23 Irányjelző lámpa 76/759/EGK X X X X X X X X X

24 Hátsó rendszámtáblát 
megvilágító lámpák

76/760/EGK X X X X X X X X X

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK X X X X X

26 Első ködfényszórók 76/762/EGK X X X X X

27 Vonóhorog 77/389/EGK A A A A A

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK X X X X X X X X X

29 Tolatólámpák 77/539/EGK X X X X X X X X X

30 Várakozást jelző lámpa 77/540/EGK X X X X X

31 Biztonsági öv 77/541/EGK D D D D D
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Tétel Tárgy
Szabályozási 
aktus
száma

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 A kezelőszervek 
jelölése

78/316/EGK X X X X X

34 Jég- és páramentesítő 78/317/EGK O O O O O

35 Szélvédőmosó / -törlő 
berendezés

78/318/EGK O O O O O

36 Fűtés 2001/56/EK X X X X X X X X X

40 A motor teljesítménye 80/1269/EGK X X X X X

41 Dízelkibocsátások 88/77/EGK H H H H H

42 Oldalvédelem 89/297/EGK X X X X

43 A felcsapódó víz elleni 
védelem

91/226/EGK X X X X

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK J J J J J J J J J

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK X X X X X X X X X

47 Sebességhatároló 92/24/EGK X X X

48 Tömegek és méretek 97/27/EK X X X X X X X X X

49 Vezetőfülke kiálló 
részei

92/114/EGK X X X

50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK X X X X X X X X X

51 Éghetőség 95/28/EK X

52 Helyi és távolsági 
autóbuszok 

2001/85/EK X X

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK A

56 Veszélyes áruk közúti 
szállítására szolgáló 
jármű

98/91/EK X X X X X X

57 Elülső aláfutásgátlás 2000/40/EK X X

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EK nem 
alkalm
azand
ó
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4. függelék

Önjáró daruk

Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma N3 kategóriájú önjáró daru

1 Zajszint 70/157/EGK T

2 Károsanyag-kibocsátás 70/220/EGK X

3 Üzemanyagtartályok / hátsó 
aláfutásgátlók

70/221/EGK X

4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK X

5 Kormányzási erőkifejtés 70/311/EGK X az első és hátsó kerekek azonos elfordulási 
irányú kormányzása megengedett

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK A

7 Hangjelző készülék 70/388/EGK X

8 Visszapillantó tükör 71/127/EGK X

9 Fékberendezés 71/320/EGK U

10 Rádiózavar-szűrés 72/245/EGK X

11 Dízelfüst 72/306/EGK X

12 Belső szerelvények 74/60/EGK X

13 Lopásgátló berendezés és indításgátló 74/61/EGK X

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK D

17 Sebességmérő és hátrameneti fokozat 75/443/EGK X

18 (Hatóságilag előírt) táblák 76/114/EGK X

19 Biztonságiöv- rögzítési pontok 76/115/EGK D
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma N3 kategóriájú önjáró daru

20 Világító és fényjelző berendezések 
beszerelése

76/756/EGK A+Y

21 Fényvisszaverő prizma 76/757/EGK X

22 Méretjelzők, első (oldalsó) helyzetjelzők, 
hátsó (oldalsó) helyzetjelzők, féklámpák, 
oldalsó helyzetjelzők, nappali fényszórók

76/758/EGK X

23 Irányjelző lámpa 76/759/EGK X

24 Hátsó rendszámtáblát megvilágító 
lámpák

76/760/EGK X

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK X

26 Első ködfényszórók 76/762/EGK X

27 Vonóhorog 77/389/EGK A

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK X

29 Tolatólámpák 77/539/EGK X

30 Várakozást jelző lámpa 77/540/EGK X

31 Biztonsági öv 77/541/EGK D

33 A kezelőszervek jelölése 78/316/EGK X

34 Jég- és páramentesítő 78/317/EGK O

35 Szélvédőmosó / -törlő berendezés 78/318/EGK O

36 Fűtés 2001/56/EK X

40 A motor teljesítménye 80/1269/EGK X

41 Dízelkibocsátások 88/77/EGK V
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Tétel Tárgy Szabályozási 
aktus száma N3 kategóriájú önjáró daru

42 Oldalvédelem 89/297/EGK X

43 A felcsapódó víz elleni védelem 91/226/EGK X

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK J

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK A, feltéve, hogy az ISO 10571 - 1995 (E) 
követelményeknek vagy az 1998-as ETRTO 
szabványkézikönyvben foglaltaknak 
megfelelnek.

47 Sebességhatároló 92/24/EGK X

48 Tömegek és méretek 97/27/EK X

49 Vezetőfülke kiálló részei 92/114/EGK X

50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK X

57 Elülső aláfutásgátlás 2000/40/EK X
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A betűjelzések magyarázata

X Mentességek nincsenek, kivéve a szabályozási aktusban meghatározottakat.

nem alkalmazandó Ez a szabályozási aktus nem alkalmazandó erre a járműre (nincsenek 

követelmények).

A A mentesség megengedett, amennyiben a különleges rendeltetés lehetetlenné teszi a teljes 

megfelelést. A gyártónak a jóváhagyó hatóság számára kielégítően bizonyítania kell, hogy 

a jármű nem felelhet meg a követelményeknek annak különleges rendeltetése miatt.

B Az alkalmazás csak a rendes használatra tervezett ülésekhez való hozzáférést biztosító 

ajtókra korlátozódik, amikor a jármű az országúton halad, és csak akkor, ha a távolság az 

ülés R-pontja és az ajtó felületének átlagsíkja között nem haladja meg az 500 mm-t a jármű 

hosszanti középsíkjára merőlegesen mérve.

C Az alkalmazás a járműveknek a leghátsó, rendes használatra tervezett ülése előtti részére 

korlátozódik, amikor a jármű az országúton halad, és csak a fejnek a 76/60/EGK 

irányelvben meghatározott ütközési zónájára korlátozódik.

D Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozódik, amikor a jármű az 

országúton halad. A menet közbeni rendes használatra szolgáló üléseket egyértelműen meg 

felismerhetővé kell tenni az utasok számára vagy piktogram segítségével vagy egy 

megfelelő szöveget tartalmazó jelzéssel.

E Csak elöl.

F Az üzemanyag-utántöltő cső elhelyezésének és hosszúságának a módosítása, valamint a 

fedélzeti tartály áthelyezése megengedett.
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G Az alap/nem teljes jármű (amelynek alvázát különleges rendeltetésű jármű építésére 

használták) kategóriájára vonatkozó követelmények. Nem teljes/befejezett járművek esetén 

elfogadható, hogy a megfelelő N kategória járműveire vonatkozó követelményeknek 

(legnagyobb tömeg alapján) eleget tettek.

H Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának az utolsó 

hangtompító utáni, 2 métert meg nem haladó módosítása.

J A vezetőfülke (szélvédő és oldalsó üvegek) kivételével az üvegezésnél a felhasznált anyag 

vagy biztonsági üveg vagy szilárd műanyag üveg lehet.

K Kiegészítő riasztóberendezések megengedettek.

L Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozódik, amikor a jármű az 

országúton halad. A hátsó üléseknél legalább a kétpontos biztonsági öv rögzítései 

kötelezőek. A menet közbeni rendes használatra szolgáló üléseket egyértelműen meg 

felismerhetővé kell tenni az utasok számára vagy piktogram segítségével vagy egy 

megfelelő szöveget tartalmazó jelzéssel.

M Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozódik, amikor a jármű az 

országúton halad. Valamennyi hátsó ülésnél legalább a kétpontos biztonsági övek 

kötelezőek. A menet közbeni rendes használatra szolgáló üléseket egyértelműen meg 

felismerhetővé kell tenni az utasok számára vagy piktogram segítségével vagy egy 

megfelelő szöveget tartalmazó jelzéssel.

N Amennyiben valamennyi kötelező világítóberendezést felszerelték és a geometriai 

láthatóságot nem befolyásolja.

O A jármű elejére megfelelő rendszert kell felszerelni.
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Q Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának az utolsó 

hangtompító utáni, 2 métert meg nem haladó módosítása. A leginkább jellemző 

alapjárműre kibocsátott EK-típusjóváhagyás a referenciasúly változásától függetlenül 

érvényes marad.

R Amennyiben valamennyi tagállam rendszámtábláját fel lehet szerelni és az látható marad.

S A fényáteresztési tényező legalább 60 %, és az "A" oszlop takarási szöge nem nagyobb 10 

foknál.

T Csak a teljes / befejezett járművek esetén elvégzendő vizsgálat. A jármű a legutóbb a 

99/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvnek megfelelően vizsgálható. A 

70/157/EGK irányelv I. melléklete 5.2.2.1. pontja vonatkozásában az alábbi határértékeket 

kell alkalmazni:

81 dB(A) a 75 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművekre

83 dB(A) a legalább 75 kW, de 150 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművekre

84 dB(A) a legalább 150 kW motorteljesítményű járművekre.

U Csak a teljes / befejezett járművek esetén elvégzendő vizsgálat. A legfeljebb négy 

tengellyel rendelkező járműveknek meg kell felelniük az 1971/320/EGK irányelvben 

meghatározott feltételeknek. Eltérések a négynél több tengellyel rendelkező járművek 

esetén elfogadottak az alábbi esetekben:

ha azokat a sajátos konstrukció indokolja,

ha az 1971/320/EGK irányelvben meghatározott, kézifékre, üzemi fékre és a biztonsági 

fékrendszerre vonatkozó valamennyi fékteljesítménynek megfelelnek.

V Az 1997/68/EK irányelvnek való megfelelés elfogadható.

Y Amennyiben valamennyi kötelező világítóberendezést felszerelték.
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XII. MELLÉKLET

A KIS SOROZATOKRA ÉS KIFUTÓ SOROZATOKRA VONATKOZÓ LEGNAGYOBB 

DARABSZÁMOK

A. A KIS SOROZATOK LEGNAGYOBB DARABSZÁMAI

1. A 22. cikk alkalmazásában a Közösségben egy járműtípusból évente nyilvántartásba 

vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszáma nem haladhatja meg 

az alább feltüntetett értékeket a kérdéses járműkategória tekintetében:

Kategória Egységek

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. A 23. cikk alkalmazásában valamely tagállamban egy járműtípusból évente nyilvántartásba 

vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszámát a tagállam határozza 

meg, de ez a darabszám nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a kérdéses 

járműkategória tekintetében: 

Kategória Egységek

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. KIFUTÓ SOROZATOKRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK

Egy adott tagállamban a „kifutó sorozatokra” vonatkozó eljárással forgalomba helyezhető 

teljes és befejezett járművek legnagyobb számát egy, a következők közül a tagállam által 

választott módon korlátozni kell:

– egy vagy több típusban a járművek legnagyobb száma nem haladhatja meg az M1

kategória esetén a 10%-át, minden más kategória esetén 30%-át az abban a 

tagállamban az előző évben az összes típusból forgalomba helyezett járműveknek. 

Ha a 10%, illetve a 30% kevesebb, mint 100 járművet jelent, a tagállam legfeljebb 

100 jármű forgalomba helyezését engedélyezheti, vagy

– a járművek bármely típusát azokra kell korlátozni, amelyekre érvényes megfelelőségi 

igazolást állítottak ki a gyártás időpontjában vagy azt követően, és az a kiállítás 

napjától számított legalább három hónapig volt érvényes, de egy szabályozási aktus 

hatálybalépése miatt ezután érvényessége megszűnt.
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XIII. MELLÉKLET

A JÁRMŰ BIZTONSÁGA VAGY KÖRNYEZETVÉDELMI TULAJDONSÁGAI 

SZEMPONTJÁBÓL ALAPVETŐEN FONTOS RENDSZEREK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉT 

JELENTŐS MÉRTÉKBEN VESZÉLYEZTETNI KÉPES RÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK 

JEGYZÉKE, MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK, MEGFELELŐ VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK, 

JELÖLÉSI ÉS CSOMAGOLÁSI ELŐÍRÁSOK

I. A jármű biztonságát jelentősen befolyásoló részek és berendezések
Sor-
szám

Sorsz
ám

A rész vagy 
berendezés 
leírása

Működési 
követelmény

Vizsgálati 
eljárás

Jelölési 
előírások

Csomagolási 
előírások

1 [...]
2
3

II. A jármű környezetvédelmi tulajdonságait jelentősen befolyásoló részek és 
berendezések

Sor-
szám

A rész vagy 
berendezés 
leírása

Működési 
követelmény

Vizsgálati 
eljárás

Jelölési 
előírások

Csomagolási 
előírások

1 [...]
2
3
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XIV. MELLÉKLET

SZABÁLYOZÁSI AKTUSOK ÉRTELMÉBEN KIADOTT EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK 

JEGYZÉKE

A jóváhagyó hatóság 

pecsétje

Jegyzékszám:

A -tól -ig terjedő időszakra.

A következő adatokat minden, a fenti időszakban megadott, elutasított vagy visszavont EK 

típusjóváhagyáshoz meg kell adni:

Gyártó: 

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés oka (adott esetben): 

Gyártmány:.

Típus: 

A kiadás időpontja: 

Az eredeti kiadás időpontja (kiterjesztések esetén): 
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XV. MELLÉKLET

AZON SZABÁLYOZÁSI AKTUSOK JEGYZÉKE, AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN 

GYÁRTÓ JELÖLHETŐ KI MŰSZAKI SZOLGÁLATKÉNT

Hivatkozás a szabályozási aktusraTárgy

Irányelv vagy rendelet Egyenértékű 

ENSZ/EGB előírás(+)

1. Gumiabroncsok 92/23/EGK 30 – 54

(+) A részleteket lásd a IV. melléklet II. részében
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XVI. MELLÉKLET

AZON SZABÁLYOZÁSI AKTUSOK JEGYZÉKE, AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN 

GYÁRTÓ VAGY MŰSZAKI SZOLGÁLAT VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREKET 

HASZNÁLHAT

Hivatkozás a szabályozási aktusraTárgy

Irányelv vagy rendelet Egyenértékű 

ENSZ/EGB előírás(+)

[...]

(+) A részleteket lásd a IV. melléklet II. részében
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1. függelék

A VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TEKINTETÉBEN ELŐÍRT ÁLTALÁNOS 

FELTÉTELEK

1. Virtuális vizsgálat
A virtuális vizsgálatok leírásához és elvégzéséhez alapstruktúraként az alábbi rendszert 

kell használni:

a) cél;

b) szerkezetmodell;

c) peremfeltételek;

d) terhelésre vonatkozó feltételezések;

e) számítás;

f) értékelés;

g) dokumentálás.

2. A számítógépes szimuláció és kalkuláció alapelvei
2.1. Matematikai modell

A kérelmező által bemutatott szimulációs / számítási modellnek tükröznie kell a jármű 

és/vagy az alkatrész szerkezetének összetettségét, a szabályozási aktus követelményeivel 

és annak peremfeltételeivel együtt.

A modellt a műszaki szolgálat rendelkezésére kell bocsátani.
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2.2. A modell érvényesítése

A modellt a tényleges vizsgálati feltételekkel összehasonlítva kell érvényesíteni. 

Bizonyítani kell a modell eredményeinek a hagyományos vizsgálati eljárások 

eredményeivel való összehasonlíthatóságát.

2.3. Dokumentálás

A szimulációhoz és a számításhoz használt adatokat és segédeszközöket a kérelmező 

köteles rendelkezésre bocsátani, megfelelő módon dokumentálni és nyilvántartani.
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2. függelék

A VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK 

Hivatkozás a szabályozási aktusra

Hivatkozás Bekezdés / pont

Vizsgálati feltételek és adminisztratív 

rendelkezések

[...] 

(a XVI. 

mellékletben 

felsorolt 

valamennyi 

szabályozási 

aktusra)

[...] [...]
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XVII. MELLÉKLET

A TÖBBLÉPCSŐS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS

1. ÁLTALÁNOS

1.1. A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárás megfelelő lefolytatása megkívánja valamennyi 

érintett gyártó összehangolt tevékenységét. E célból a jóváhagyó hatóságoknak az első és a 

további lépcsők szerinti típusjóváhagyás kiadását megelőzően biztosítaniuk kell, hogy az 

érintett gyártók között jöjjenek létre megállapodások a dokumentumok és információk 

szolgáltatására és cseréjére a célból, hogy a befejezett járműtípus a vonatkozó szabályozási 

aktusokban a IV. melléklet és a XI. melléklet alapján meghatározott műszaki 

követelményeknek megfeleljen. Ezeknek a dokumentumoknak részleteket kell 

tartalmazniuk az érintett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek 

jóváhagyásairól, illetőleg a még nem teljes jármű részét képező, de még nem jóváhagyott 

járműrészekről.

1.2. E melléklet szerint az EK-típusjóváhagyások megadása a jármű készültségének meglévő 

foka alapján történik, és magában kell foglalniuk mindazokat a jóváhagyásokat, amelyeket 

a korábbi gyártási lépcsőkben adtak ki.

1.3. A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárásban minden gyártó felelős az általa gyártott 

vagy egy korábbi gyártási lépcsőhöz általa hozzáadott minden rendszer, alkatrész vagy 

önálló műszaki egység jóváhagyásáért és megfelelőségéért. A gyártó nem felelős a korábbi 

lépcsőkben jóváhagyott tárgyakért, kivéve azokban az esetekben, amikor oly mértékben 

módosít lényeges részeket, hogy az előzetesen megadott jóváhagyás érvényét veszti.
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2. ELJÁRÁSOK

A típusjóváhagyó hatóság köteles:

a) ellenőrizni, hogy a jármű típusjóváhagyásra irányadó szabályozási aktusok szerint 

kiadott minden EK-típusjóváhagyás lefedi a járműtípust gyártási állapotában és 

megfelel az előírt követelményeknek;

b) biztosítani, hogy a jármű gyártási állapotára figyelemmel, minden vonatkozó adat 

feltüntetésre kerüljön az adatközlő mappában;

c) a benyújtott dokumentáció tekintetében ellenőrizni, hogy a jármű adatközlő 

mappájának I. részében szereplő adatokat és járműjellemzőket az információs 

csomagok és az EK-típusbizonyítványok tartalmazzák a vonatkozó szabályozási 

aktusok tekintetében; és a befejezett járművek esetében, amennyiben az adatközlő 

mappa I. részében egy jellemző nincs megadva valamelyik szabályozási aktus

információs csomagjában, megvizsgálni, hogy az adott rész vagy jellemző megfelel-e 

az adatközlő mappában megadott adatoknak;

d) a járműrészek és a rendszerek ellenőrzését a jóváhagyásra kerülő típusba tartozó 

járművek szúrópróbaszerűen kiválasztott mintáján elvégezni, vagy intézkedni azok 

elvégzéséről, annak érdekében, hogy megállapítsák a jármű(vek) valamennyi 

szabályozási aktus tekintetében az információs csomagban megadott irányadó 

adatoknak megfelel;

e) ellenőrzi adott esetben az önálló műszaki egységek tekintetében azok felszerelését, 

vagy az ellenőrzésről gondoskodik;
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3. A 2. bekezdés d) pontja alapján megvizsgálandó járművek száma elégséges kell legyen 

ahhoz, hogy a különböző EK-típusjóváhagyásra szánt járművek megfelelő ellenőrzését 

lehetővé tegye a jármű gyártási állapota és a következő szempontok alapján:

– motor,

– sebességváltó,

– hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása),

– kormányzott tengelyek (száma és elhelyezése),

– felépítmény jellege,

– ajtók száma,

– bal- vagy jobbkormányos,

– ülések száma,

– a felszereltség szintje.

4. A JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA

4.1. A jármű azonosítási száma

a) Az alapjármű 76/114/EGK irányelv által előírt azonosítási számát a típus-

jóváhagyási eljárás valamennyi további fázisában meg kell őrizni az eljárás 

nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében.
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b) Az utolsó gyártási fázisban azonban az e fázisban érintett gyártó — a jóváhagyó 

hatóság egyetértésével — a járműazonosító szám első és második szakaszát a saját 

járműgyártó-kódjával és a járműazonosító kóddal helyettesítheti, amennyiben — és 

kizárólag amennyiben — a járművet az ő kereskedelmi neve alatt kell 

nyilvántartásba venni. Ilyen esetben az alapjármű teljes járműazonosító száma nem 

törlendő.

4.2. A gyártó kiegészítő táblája

A második és minden további gyártási lépcső valamennyi gyártója a 76/114/EGK 

irányelvben meghatározott hatóságilag előírt tábla mellett köteles egy kiegészítő táblát is a 

járműre rögzíteni, amelynek mintáját e melléklet függeléke tartalmazza. A táblát 

megfelelően, jól látható és könnyen elérhető helyen kell rögzíteni olyan részen, amely a 

használat során nem cserélődik. Tisztán és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni rajta a 

következő adatokat:

– a gyártó neve,

– az EK-típusjóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza,

– a jóváhagyási lépcső,

– járműazonosítási szám,

– a jármű legnagyobb megengedett össztömege(a),

  

(a) Csak ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott.
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– a járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege (ha a jármű vontathat 

pótkocsit) (a)

– legnagyobb megengedett tömeg minden tengelyen, az elsőtől a hátsó felé haladó 

sorrendben (a),

– a csatlakozóberendezés legnagyobb megengedett tömege félpótkocsi és 

középtengelyes pótkocsi esetében (a).

A fenti eltérő rendelkezések hiányában a táblának az 76/114/EGK irányelv 

követelményeinek kell megfelelnie.
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Függelék

A GYÁRTÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁJÁNAK MINTÁJA

Az alábbi minta csak tájékoztatásul szolgál.

A GYÁRTÓ NEVE (3. lépcső)

e2*98/14*2609

3. lépcső

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg
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XVIII. MELLÉKLET

A JÁRMŰ SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYA

A gyártó nyilatkozata az M1 kategóriától különböző kategóriájú alap / nem teljes járműről

A nyilatkozat száma:

Alulírott kijelentem, hogy az alább meghatározott jármű saját gyárunkban került előállításra, 

továbbá, hogy újonnan előállított jármű.

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. A jármű típusa:

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek):

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek:

0.6. A jármű azonosítási száma:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe:
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Alulírott kijelentem továbbá, hogy a jármű az átadáskor megfelel a következő irányelveknek:

Tárgy
Szabályozási aktus 

hivatkozása
Típusjóváhagyási szám

A típusjóváhagyást(+)

kibocsátó tagállam vagy 

szerződő fél (++)

1. Zajszint

2. Károsanyag-

kibocsátás

3. ...

stb.

(+) Akkor kell megadni, ha a típusjóváhagyási számokból nem derül ki.

(++) A felülvizsgált 1958-as megállapodásban részes felek.

Ezt a nyilatkozatot ezen irányelv XI. mellékletének rendelkezései alapján teszem.

(hely) (aláírás) (dátum)
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XIX. MELLÉKLET

EZEN IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK MENETRENDJE A TÍPUSJÓVÁHAGYÁS 

TEKINTETÉBEN 

A végrehajtás időpontja∗Az érintett kategóriák

Új járműtípusok
Kötelező

Már létező járműtípusok
Kötelező

M1 N. A. ++ a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

N. A. ++

M1 kategóriájú különleges 
rendeltetésű járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
42 hónap

a hatálybalépéstől számított 
54 hónap

N1 kategóriájú nem teljes 
és teljes járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
36 hónap

a hatálybalépéstől számított 
48 hónap

N1 kategóriájú teljes 
járművé fejlesztett 
járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
48 hónap

a hatálybalépéstől számított 
66 hónap

  

∗ HL: Kérjük, illessze be a megfelelő dátumokat!
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A végrehajtás időpontja∗Az érintett kategóriák

Új járműtípusok
Kötelező

Már létező járműtípusok
Kötelező

N2, N3, O1, O2, O3, O4
kategóriájú nem teljes és 
teljes járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
36 hónap

a hatálybalépéstől számított 
60 hónap

M2, M3 kategóriájú nem 
teljes és teljes járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
30 hónap

N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, 
O3, O4 kategóriájú 
különleges rendeltetésű 
járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
60 hónap

a hatálybalépéstől számított 
84 hónap

N2, N3 kategóriájú teljes 
járművé fejlesztett 
járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

[ hatálybalépéstől számított 
60 hónap

a hatálybalépéstől számított 
84 hónap

M2, M3 kategóriájú teljes 
járművé fejlesztett 
járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
36 hónap

a hatálybalépéstől számított 
60 hónap

O1, O2, O3, O4 kategóriájú 
teljes járművé fejlesztett 
járművek

a hatálybalépéstől számított 
18 hónap

a hatálybalépéstől számított 
48 hónap

a hatálybalépéstől számított 
72 hónap

(++) Nem alkalmazandó

  

∗ HL: Kérjük, illessze be a megfelelő dátumokat!
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XX. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELVEK NEMZETI JOGBA VALÓ 

ÁTÜLTETÉSÉRE MEGSZABOTT HATÁRIDŐK

A. rész

A 70/156/EGK irányelv és az azt követő módosító aktusok

Irányelvek/rendeletek Megjegyzések

70/156/EGK irányelv1

78/315/EGK irányelv 2

78/547/EGK irányelv3

80/1267/EGK irányelv4

87/358/EGK irányelv5

87/403/EGK irányelv6

92/53/EGK irányelv7

93/81/EGK irányelv8

95/54/EK irányelv9 Csak a 3. cikk.

96/27/EK irányelv10 Csak a 3. cikk.

  

1 HL L 42., 1970.2.23., 1. o.
2 HL L 81., 1978.3.28., 1. o.
3 HL L 168., 1978.6.26., 39. o.
4 HL L 375., 1980.12.31., 34. o.
5 HL L 192., 1987.7.11., 51. o.
6 HL L 220., 1987.8.8., 44. o.
7 HL L 225., 1992.8.10., 1. o.
8 HL L 264., 1993.10.23., 49. o.
9 HL L 266., 1995.11.8., 1. o.
10 HL L 169., 1996.7.8., 1. o.
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Irányelvek/rendeletek Megjegyzések

96/79/EK irányelv1 Csak a 3. cikk.

97/27/EK irányelv2 Csak a 8. cikk.

98/14/EK irányelv3

98/91/EK irányelv4 Csak a 3. cikk.

2000/40/EK irányelv5 Csak a 4. cikk.

2001/92/EK irányelv6 Csak a 3. cikk.

2001/56/EK irányelv7 Csak a 7. cikk.

2001/85/EK irányelv8 Csak a 4. cikk.

2001/116/EK irányelv9

807/2003/EK rendelet10 Csak a III. melléklet 2. pontja

2003/97/EK irányelv11 Csak a 4. cikk.

2003/102/EK irányelv12 Csak a 6. cikk.

2004/3/EK irányelv13 Csak az 1. cikk.

2004/78/EK irányelv14 Csak a 2. cikk.

2004/104/EK irányelv15 Csak a 3. cikk.

2005/49/EK irányelv16 Csak a 2. cikk.

  

1 HL L 18., 1997.1.21., 7. o.
2 HL L 233., 1997.8.25., 1. o
3 HL L 91., 1998.3.25., 1. o.
4 HL L 11., 1999.1.16., 25. o..
5 HL L 203., 2000.8.10., 9. o.
6 HL L 291., 2001.11.8., 24. o.
7 HL L 292., 2001.11.9., 21. o.
8 HL L 42., 2002.2.13., 42. o.
9 HL L 18., 2002.1.21., 1. o.
10 HL L 122., 2003.5.16., 23.o.
11 HL L 25., 2004.1.29., 1. o.
12 HL L 321., 2003.12.6., 15. o.
13 HL L 49., 2004.2.19., 36. o.
14 HL L 153., 2004.4.30., 107.o.
15 HL L 337., 2004.11.13., 13.o.
16 HL L 194., 2005.7.26., 12.o.
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B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre megszabott határidők

Irányelvek Az átültetésre megszabott 
határidők

Az alkalmazás időpontja

70/156/EGK irányelv 1971. augusztus 10.

78/315/EGK irányelv 1979. június 30.

78/547/EGK irányelv 1979. december 15.

80/1267/EGK irányelv 1982. június 30.

87/358/EGK irányelv 1988. október 1.

87/403/EGK irányelv 1988. október 1.

92/53/EGK irányelv 1992. december 31. 1993. január 1.

93/81/EGK irányelv 1993. október 1.

95/54/EK irányelv 1995. december 1.

96/27/EK irányelv 1997. május 20.

96/79/EK irányelv 1997. április 1.

97/27/EK irányelv 1999. július 22.

98/14/EK irányelv 1998. szeptember 30. 1998. október 1.

98/91/EK irányelv 2000. január 16.
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Irányelvek Az átültetésre megszabott 
határidők

Az alkalmazás időpontja

2000/40/EK irányelv 2002. július 31. 2002. augusztus 1.

2001/92/EK irányelv 2002. június 30.

2001/56/EK irányelv 2003. május 9.

2001/85/EK irányelv 2003. augusztus 13.

2001/116/EK irányelv 2002. június 30. 2002. július 1.

2003/97/EK irányelv 2005. január 25.

2003/102/EK irányelv 2003. december 31.

2004/3/EK irányelv 2005. február 18.

2004/78/EK irányelv 2004. szeptember 30.

2004/104/EK irányelv 2005. december 31. 2006. január 1.

2005/49/EK irányelv 2006. június 30. 2006. július 1.
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XXI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

(a 49. cikk második bekezdésében említettek szerint)

70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

- 1. cikk

1. cikk első albekezdés 2. cikk (1) bekezdés

1. cikk második albekezdés 2. cikk (2) bekezdés a) és b) pont

- 2. cikk (2) bekezdés c) pont

- 2. cikk (3) bekezdés

2. cikk 3. cikk

- 4. cikk

- 5. cikk

- 6. cikk (1) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés 6. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés 6. cikk (3) bekezdés

- 6. cikk (4) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés 6. cikk (5) bekezdés a) és b) pont
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70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

3. cikk (4) bekezdés 7. cikk (1) és (2) bekezdés

3. cikk (5) bekezdés 6. cikk (6) bekezdés és 7. cikk (1) bekezdés

- 6. cikk (7) és (8) bekezdés

- 7. cikk (3) és (4) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés első albekezdés a) pont 9. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés első albekezdés b) pont 9. cikk (2) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés első albekezdés c) pont 10. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés első albekezdés d) pont 10. cikk (2) bekezdés

- 10. cikk (3) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés második albekezdés 9. cikk (4) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés 9. cikk (5) bekezdés

- 9. cikk (6) és (7) bekezdés

- 8. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés 8. cikk (3) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés első és harmadik mondat 9. cikk (3) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés második mondat 8. cikk (4) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés 10. cikk (4) bekezdés

4. cikk (5) bekezdés 8. cikk (5) és (6) bekezdés
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70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

4. cikk (6) bekezdés 8. cikk (7) és (8) bekezdés



9911/3/06 REV 3 4
XXI. MELLÉKLET DG C I HU

5. cikk (1) bekezdés 13. cikk (1) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés 13. cikk (2) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés első albekezdés 15. cikk (1) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés második albekezdés 15. cikk (3) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés 15. cikk (2) bekezdés, 16. cikk (1) bekezdés és 16. cikk 
(2) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés negyedik albekezdés 13. cikk (3) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés első albekezdés 14. cikk (1) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés második albekezdés 14. cikk (3) bekezdés és 16. cikk (2) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdés 14. cikk (2) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés negyedik albekezdés első mondat 13. cikk (3) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés negyedik albekezdés második 
mondat

16. cikk (3) bekezdés

5. cikk (5) bekezdés 17. cikk (4) bekezdés

5. cikk (6) bekezdés 14. cikk (4) bekezdés

- 17. cikk (1)–(3) cikk

6. cikk (1) bekezdés első albekezdés 18. cikk (1) bekezdés

- 18. cikk (2) bekezdés

6. cikk (1) bekezdés második albekezdés 18. cikk (3) bekezdés
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70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

6. cikk (2) bekezdés -

- 18. cikk (4)–(8) bekezdés

6. cikk (3) bekezdés 19. cikk (1) és (2) bekezdés

- 19. cikk (3) bekezdés

6. cikk (4) bekezdés 38. cikk (2) bekezdés első albekezdés

- 38. cikk (2) bekezdés második albekezdés

7. cikk (1) bekezdés 26. cikk (1) bekezdés

- 26. cikk (2) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés 28. cikk

7. cikk (3) bekezdés 29. cikk

8. cikk (1) bekezdés -

- 22. cikk

8. cikk (2) bekezdés a) pont első mondat 26. cikk (3) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés a) pont második mondat -

8. cikk (2) bekezdés a) pont harmadik–hatodik mondat 23. cikk (1), (3) és (5) bekezdés

- 23. cikk (2) bekezdés

- 23. cikk (4) bekezdés első albekezdés

8. cikk (2) bekezdés b) pont 1. alpont első és második 
albekezdés

27. cikk (1) bekezdés
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70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

8. cikk (2) bekezdés b) pont 1. alpont harmadik 
albekezdés

27. cikk (2) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés b) pont 2. alpont első és második 
albekezdés

27. cikk (3) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés b) pont 2. alpont harmadik és 
negyedik albekezdés

-

- 27. cikk (4) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés c) pont első albekezdés 20. cikk (1) és (2) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés c) pont második albekezdés 20. cikk (3) bekezdés első albekezdés

8. cikk (2) bekezdés c) pont harmadik albekezdés -

8. cikk (2) bekezdés c) pont negyedik albekezdés 20. cikk (3) bekezdés második albekezdés

- 20. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés

- 20. cikk (4) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés c) pont ötödik és hatodik albekezdés 21. cikk

8. cikk (3) bekezdés 23. cikk (4) bekezdés második albekezdés

- 24. cikk

- 25. cikk

9. cikk (1) bekezdés 36. cikk

9. cikk (2) bekezdés 34. cikk (1) és (2) bekezdés

- 34. cikk (3) és (4) bekezdés
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70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

10. cikk (1) bekezdés 12. cikk (1) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés 12. cikk (2) bekezdés első albekezdés első mondat

- 12. cikk (2) bekezdés első albekezdés második mondat

11. cikk (1) bekezdés 30. cikk (2) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés 30. cikk (1) bekezdés

11. cikk (3) bekezdés 30. cikk (3) bekezdés

11. cikk (4) bekezdés 30. cikk (4) bekezdés

11. cikk (5) bekezdés 30. cikk (5) bekezdés

11. cikk (6) bekezdés 30. cikk (6) bekezdés

- 31. cikk

- 32. cikk

12. cikk első mondat 33. cikk (1) bekezdés

12. cikk második mondat 33. cikk (2) bekezdés

- 37. cikk

- 38. cikk (1) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés 40. cikk (1) bekezdés

- 39. cikk (1) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés 39. cikk (2) bekezdés

13. cikk (3) bekezdés 40. cikk (2) és (3) bekezdés
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70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

13. cikk (4) bekezdés 39. cikk (4) bekezdés

13. cikk (5) bekezdés 39. cikk (2) bekezdés

- 39. cikk (3) bekezdés

14. cikk (1) bekezdés első francia bekezdés 41. cikk (1) bekezdés a) pont

14. cikk (1) bekezdés második francia bekezdés első 
mondat

41. cikk (1) bekezdés b) pont

- 41. cikk (1) bekezdés c) pont

14. cikk (1) bekezdés második francia bekezdés második 
mondat

41. cikk (4) bekezdés

14. cikk (1) bekezdés második francia bekezdés i. pont 41. cikk (6) bekezdés

14. cikk (1) bekezdés második francia bekezdés ii. pont -

14. cikk (2) bekezdés első albekezdés -

14. cikk (2) bekezdés második albekezdés 41. cikk (8) bekezdés

42. cikk

43. cikk (2)-(5) bekezdés

- 44-51. cikk

I. melléklet I. melléklet

II. melléklet II. melléklet

III. melléklet III. melléklet

IV. melléklet IV. melléklet

- IV. melléklet 1. függelék
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70/156/EGK irányelv Ezen irányelv

V. melléklet V. melléklet

VI. melléklet VI. melléklet
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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2003. július 14-én a motoros gépjárművek és pótkocsijaik, valamint ilyen 

járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról

európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatot1 nyújtott be a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek.

2. Az Európai Parlament az első olvasatot követő véleményét 2004. február 11-én fogadta el2.

3. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. január 28-án fogadta el véleményét.3

4. A Bizottság 2004. október 29-én elfogadta módosított javaslatát4. A módosított javaslat 

részben vagy elvben elfogadta a 3., 6–10., 12., 21. és 22. módosítást, és elutasította az 1., 2., 

4., 5., 11., 13–19. és 23–34. módosítást. A javaslat előírásokat és a külön irányelvekre 

vonatkozó alternatívákat vezetett be, és tisztázta a tagállamok kötelezettségeit a jóváhagyott 

járművek, alkatrészeik és önálló műszaki egységeik szabad mozgása tekintetében. Végül, 

javasolja az ENSZ/EGB előírásainak bevonását az EK-irányelvek helyett az EK típus-

jóváhagyási rendszerébe, a védzáradékok, a végrehajtási intézkedések módosításait, továbbá 

javaslatot tesz a Közösség új tagállamokkal való bővítéséből eredő módosításokra és a 

minőségtanúsítási rendszert működtető műszaki szolgálatokra és testületekre vonatkozó 

kritériumokra.

  
1 11641/03 ENT 128 CODEC 1022
2 6115/04 ENT 35 CODEC 180 
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr.— Közzétéve: HL C 108., 2004.4.30.
4 14469/04 ENT 145 CODEC 126
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5. Az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) 2005. december 7-én egyhangúlag politikai 

megállapodásra5 jutott a kompromisszumos szövegre vonatkozóan, annak érdekében, hogy 

közös álláspontot fogadjon el.

6. A Tanács az EK-Szerződés 251. cikkének megfelelően 2006. december …-án elfogadta közös 

álláspontját6.

II. CÉLOK

Ez a javaslat a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelv7 átdolgozásának 

második és egyben utolsó szakaszát képezi. Az átdolgozásnak a technikai mellékletek 

egységes szerkezetbe foglalásából álló első szakasza a 2001. december 20-i 2001/116/EK 

bizottsági irányelv8 elfogadásával zárult le. A második szakasz az irányelv rendelkező 

részének átdolgozásából áll.

  
5 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900
6 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423
7 HL L 42., 1970.2.23.
8 HL L 18., 2002.1.21.
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III. KÖZÖS ÁLLÁSPONT

A Tanács által elfogadott közös álláspont részben tükrözi az Európai Parlament első 

olvasatban elfogadott véleményét. A Parlament harmincnégy módosításából tizet már 

egészben, részben vagy elvben beépítettek a Bizottság módosított javaslatába. Csaknem

valamennyi módosítást beépítették a közös álláspontba.

A közös álláspont továbbá néhány új rendelkezést is tartalmaz, amelyeket a Tanács az 

irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása, valamint a belső piac megfelelő működéséhez 

való hozzájárulás érdekében lényegesnek ítél.

A Bizottság elfogadta a Tanács által a bizottsági módosított javaslaton végzett és a közös 

álláspontjába belefoglalt valamennyi módosítást.

Általános megjegyzések:

- módosult az irányelv címe;

- az irányelv öt új preambulumbekezdést tartalmaz: (12)–(15) és (22);

- két preambulumbekezdés módosult: (10) és (19);

- az irányelv hét új cikket tartalmaz: 11., 31., 34., 41–43. és 46.;

- tizenhét cikk módosult: 1–4., 12., 18., 20., 23., 24., 28., 29., 32., 35., 38., 39., 47. és 

48.;

- az irányelv három új mellékletet tartalmaz: XIII., XV. és XVI.;

- három melléklet módosult: V., XII. és XX.
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A 9911/06 dokumentumban található közös álláspont elemzése

A közös álláspontnak a Bizottság javaslatához képest új elemei:

Cím

Hangsúlyt kapott az irányelv „keret”-jellege.

Preambulumbekezdések

A (10) preambulumbekezdés kiegészült annak érdekében, hogy pontosítsák az eljárást arra 

az esetre, ha ENSZ/EGB-előírásokat fogadnak el a közösségi jog helyett.

A (12), (13) és (14) preambulumbekezdés új. Ezek olyan részeknek vagy berendezéseknek 

az ellenőrzésére vonatkoznak, amelyek a kereskedelmi forgalomba hozatalt megelőzően 

járművekre szerelhetők.

A (15) preambulumbekezdés új. Ez a gyártó által a fogyasztók egészségét és biztonságát 

érintő kockázatok esetén meghozandó hatékony védintézkedéseket érinti.

A (19) preambulumbekezdés a sürgős esetekre vonatkozó eljárást tárgyalja.

A (22) preambulumbekezdés új. Ez arra ösztönzi a tagállamokat, hogy készítsék el saját 

megfelelési táblázataikat.
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I. fejezet: Általános rendelkezések (1–3. cikk)

1. cikk: Tárgy

Hangsúlyt kapott az irányelv „keret”-jellege, és a szöveg kiegészült azzal, hogy ez az irányelv 

meghatározza az ezen irányelvvel összhangban jóváhagyott járművekhez szánt részek és 

berendezések értékesítésére és forgalomba helyezésére vonatkozó rendelkezéseket.

2. cikk: Hatály

Az irányelv kiterjesztése az ezen irányelv hatálya alá tartozó járművekhez szánt részekre és 

berendezésekre.

Fakultatív típusjóváhagyás a mozgó munkagépek, a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság, 

a rendőrség által használt vagy az építési területeken, bányákban, kikötőkben vagy 

repülőtereken használt járművek esetén.

3. cikk: Fogalommeghatározások

Új fogalommeghatározások: „szabályozási aktus”, „külön irányelv vagy rendelet”, „hibrid 

elektromos jármű”, „eredeti részek vagy berendezések”, „illetékes hatóság”, „virtuális 

vizsgálati módszer”.

Az alábbi fogalommeghatározások módosítása: „hibrid gépjármű”, „rendszer”, „alkatrész”, 

„önálló műszaki egység”, „gyártó”, „jóváhagyó hatóság”, „műszaki szolgálat”, 

„megfelelőségi nyilatkozat”.
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II. fejezet: Általános kötelezettségek (4. és 5. cikk)

4. cikk: A tagállamok kötelezettségei

A (3) bekezdés kifejti a tiltás, korlátozás vagy akadályozás korlátait, a (4) bekezdés pedig 

meghatározza az értesítés tartalmát. 

IV. fejezet: Az EK-típusjóváhagyási eljárások elvégzése (8–12. cikk)

Az új 11. cikk („Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok”) általános 

rendelkezéseket ír elő ezekre a vizsgálatokra vonatkozóan.

12. cikk: A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések

Új (3) bekezdés, amely biztosítja, hogy pontosan kövessék a gyártás-megfelelőségi eljárást.

VII. fejezet: Megfelelőségi nyilatkozat és jelölések (18. és 19. cikk)

18. cikk: Megfelelőségi nyilatkozat

A tagállamok kérhetik a nyilatkozat nemzeti nyelvükre történő lefordítását, a gyártó pedig az 

információkat a nyilvántartási hatóságához elektronikus úton is továbbíthatja.
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VIII. fejezet: A külön irányelvekkel összeegyeztethetetlen új technológiák és koncepciók

(20. és 21. cikk)

20. cikk: Mentesség az új technológiák és koncepciók számára

Az egy vagy több tagállam által elfogadott ideiglenes jóváhagyásnak megfelelően — annak a 

Bizottság határozatával való visszavonását megelőzően — gyártott járművek tekintetében 

engedélyezni kell azok nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését 

minden olyan tagállamban, amely a jóváhagyást elfogadta.

IX. fejezet: Kis sorozatban gyártott járművek (22. és 23. cikk)

23. cikk: A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása

Az (1) bekezdést újrafogalmazták annak érdekében, hogy a kis gyártók számára 

pragmatikusabbá tegyék a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó rendelkezések 

alkalmazását. A tagállamok gyakorlati szabályokat határozhatnak meg a kölcsönös elismerés 

megkönnyítésére.

X. fejezet: Egyedi jóváhagyások (24. és 25. cikk)

24. cikk: Általános rendelkezések

Ugyanazok a módosítások, mint a 23. cikkben.

Nincs szükség roncsoló jellegű kísérletekre.

Nem lehetséges decentralizálni az egyedi jóváhagyásokat.

Lehetőség van az egyedi jóváhagyási eljárás alkalmazására azon járművek esetében, 

amelyeket tulajdonosuk az első nyilvántartásba vételt megelőzően módosított.
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XI. fejezet: A járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése (26–

28. cikk)

28. cikk: Alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítése és forgalomba helyezése

Azon esetek jobb megkülönböztetése, hogy mikor engedélyezett vagy tiltott egyes nem 

jóváhagyott alkatrészek értékesítése.

Az új (4) bekezdés egyértelművé teszi, hogy az olyan járművekbe beszerelni kívánt 

alkatrészek esetén, amelyek mentesültek az irányelv hatálya alól, az alkatrészeknek nem kell 

megfelelniük az adott különleges irányelvek műszaki rendelkezéseinek. 

XII. FEJEZET: Védzáradékok (29–33. cikk)

29. cikk: Az ezen irányelvnek megfelelő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 

műszaki egységek

A Bizottság által a vonatkozó szabályozási aktusok hiányosságai vagy a vonatkozó 

követelmények helytelen alkalmazása esetén meghozandó intézkedések pontosítása.

Új 31. cikk („Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését jelentős mértékben 

veszélyeztető részek és berendezések”), amely a típus-jóváhagyási eljáráshoz hasonló 

engedélyezési eljárást vezet be azon tételek értékesítésének ellenőrzésére, amelyek a jármű 

biztonságát jelentős mértékben veszélyeztetik vagy a környezetre károsak. 
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32. cikk: Járművek visszahívása

Arányosabb szankciók azon gyártókkal szemben, akik kötelesek járműveket visszahívni.

Új (4) bekezdés, amely lehetővé teszi a „visszahívási” eljárást olyan részek esetében, 

amelyekre nem vonatkozik szabályozási aktusban előírt követelmény.

XIII. FEJEZET: Nemzetközi előírások (34–36. cikk)

Az új 34. cikk („Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges ENSZ/EGB előírások”) kitér a 

betartandó eljárásra.

35. cikk: Az ENSZ/EGB előírások irányelvekkel vagy rendeletekkel való 

egyenértékűsége

Az eljárás pontosítása.

XIV. fejezet: Műszaki információ biztosítása (37. és 38. cikk)

38. cikk: Az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak szánt információ

A 31. cikkhez kapcsolódóan a gyártó vagy szállítói kötelesek pontos információ nyújtani 

egyes biztonsági berendezések működéséről.
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XV. fejezet: Végrehajtási intézkedések és módosítások (39. és 40. cikk)

39. cikk: Az ezen irányelvre, a külön irányelvekre és rendeletekre vonatkozó 

végrehajtási intézkedések és azok módosításai

Annak pontosítása, hogy hogyan kell eljárni a kis sorozatban gyártott járművek — nem 

személygépkocsik —, valamint az egyedi jóváhagyás esetén alkalmazandó műszaki előírások 

megállapításakor: a Bizottság összehangolt rendelkezéseket hozhat a 40. cikkben említett 

műszaki bizottság véleményét követően.

XVI. FEJEZET: Műszaki szolgálatok kijelölése és bejelentése (41–43. cikk)

Ez a fejezet lép a korábbi 38. cikk: „A jóváhagyó hatóságok, a műszaki szolgálatok és 

testületek bejelentése” helyébe. Ez a fejezet három új cikket tartalmaz:

41. cikk: A műszaki szolgálatok kijelölése: 4 kategória jön létre, valamint a jóváhagyó 

hatóság vagy a gyártó bizonyos esetekben műszaki szolgálatként járhat el.

42. cikk: A műszaki szolgálatok szakértelmének elbírálása: az eljárás leírása.

43. cikk: Bejelentési eljárások: az eljárás leírása.
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XVII. fejezet: Záró rendelkezések (44–51. cikk)

Új 46. cikk („Szankciók”): A tagállamok megállapítják a jogsértés esetén alkalmazandó 

szankciókat, megtesznek minden szükséges intézkedést végrehajtásuk biztosítására, és e 

rendelkezésekről tizennyolc hónappal az irányelv hatálybalépését követően tájékoztatják a 

Bizottságot.

47. cikk: Értékelés

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését követő negyvennyolc hónapon belül jelentést tesz 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról.

48. cikk: Átültetés

Az átültetés határideje tizenkét hónapról tizennyolc hónapra változik.

Mellékletek

V. melléklet: A járművek EK-típusjóváhagyása során követendő eljárások

A melléklet két új függelékkel egészült ki a 41–43. cikkhez kapcsolódóan:

- 1. függelék: Szabványok, melyeknek a 41. cikkben említett jogalanyoknak meg kell 

felelniük.

- 2. függelék: A műszaki szolgálatok értékelésére vonatkozó eljárás.
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XII. melléklet: A kis sorozatokra és kifutó sorozatokra vonatkozó legnagyobb 

darabszámok 

Módosult az M1 kategóriájú járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, értékesíthető vagy 

forgalomba hozható egységek maximális darabszáma.

A kis sorozatok nemzeti típusjóváhagyása esetén a mennyiségeket a tagállamok határozzák 

meg, de azok nem haladhatják meg az egyes járműkategóriákra meghatározott adott 

darabszámot. 

Új XIII. melléklet („A jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai 

szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését jelentős mértékben 

veszélyeztetni képes részek és berendezések jegyzéke, működési követelmények, 

megfelelő vizsgálati eljárások, jelölési és csomagolási előírások”)

Ez a melléklet az új 31. cikkhez kapcsolódik.

Új XV. melléklet: („Azon szabályozási aktusok jegyzéke, amelyek vonatkozásában 

gyártó jelölhető ki műszaki szolgálatként”)

Ez a melléklet a 41. cikkhez kapcsolódik.

Új XVI. melléklet: („Azon szabályozási aktusok jegyzéke, amelyek vonatkozásában 

gyártó vagy műszaki szolgálat virtuális vizsgálati módszereket használhat”)

Ez a melléklet a 11. cikkhez kapcsolódik.

A melléklet két új függeléket tartalmaz, amelyeket a későbbiekben kell kiegészíteni:

- 1. függelék: A virtuális vizsgálati módszerek tekintetében előírt általános feltételek.

- 2. függelék: A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó egyedi feltételek. 
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XIX. MELLÉKLET: Ezen irányelv végrehajtásának menetrendje a típusjóváhagyás 

tekintetében 

A végrehajtás menetrendjét teljes mértékben felülvizsgálták, elsősorban amiatt, hogy több 

időt hagyjanak a kis- és középvállalkozásoknak arra, hogy az új szabályokhoz 

alkalmazkodjanak.

IV. ÖSSZEGZÉS

A Tanács véleménye szerint az általa kialakított közös álláspont — amely a 2003 óta 

folytatott jelentős előkészítő munka és tárgyalások eredménye, és amelyet a Bizottság teljes 

mértékben támogat — megfelelő összhangban van a javasolt irányelv céljaival.

A közös álláspont a hatályos igazgatási rendelkezéseket és előírásokat valóban egyértelműbbé 

teszi valamennyi partner számára annak érdekében, hogy jól működjön a közösségi 

típusjóváhagyás a különböző járműkategóriák és alkatrészeik esetén. Az EK-irányelvek vagy 

-rendeletek helyettesítése az ENSZ/EGB előírásaival, valamint az önálló vagy virtuális 

vizsgálat bevezetése hozzájárul a közösségi jog egyszerűsítéséhez a gépjárműipar globális 

versenyképességének növelése céljából.

Az irányelv rendelkezéseket állapít meg továbbá a fenti rendelkezésekkel és előírásokkal 

összhangban jóváhagyott járművekhez szánt részek és berendezések értékesítésére és 

forgalomba helyezésére vonatkozóan.

Ezáltal jelentős mértékben hozzájárul a belső piac kialakításához ebben a dinamikusan 

növekvő ágazatban.

Végezetül az irányelv jelentősen elősegíti a közúti biztonság javulását azáltal, hogy 

valamennyi haszongépjármű, így a pótkocsik esetén is relatív rövid időn belül kötelezővé 

teszi az EK típus-jóváhagyási rendszerét.

________________________
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1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslatnak az EP és a Tanács felé történt továbbításának 
időpontja(COM(2003)418 végleges – 2003/0153 (COD) 
dokumentum): 

14.7.2003

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
időpontja: 28.1.2004

Az Európai Parlament véleményének (első olvasat) időpontja: 11.2.2004

A módosított javaslat továbbításának időpontja: 3.11.2004

A közös álláspont elfogadásának időpontja: 11.12.2006

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

a) Ez a javaslat a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK keretirányelv1 modernizálását képezi. 

b) A 70/156/EGK irányelv az Európai Közösség számára rendelkezésre álló fő jogi 
eszköz ahhoz, hogy létrehozza az egységes piacot a gépjárműágazatban. Az irányelv 
egyrészt összehangolja a járművek és alkatrészeik gyártására vonatkozó műszaki 
rendelkezéseket, másrészt a nemzeti típusjóváhagyási közigazgatási eljárásokat 
egyetlen kötelező közösségi típusjóváhagyással helyettesíti . 

                                                 
1 A Tanács 1970. február 6-i, 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására 

vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről - Hivatalos Lap L 42., 1970.2.23., 1. o. 
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A 92/53/EGK2, a 2002/24/EK3 és a 2003/37/EK4 irányelv elfogadása óta minden 
járműkategória részesülhet a közösségi típusjóváhagyás előnyeiből. A 
haszongépjárművek5 azonban csak részlegesen részesülnek belőlük. E javaslat egyik 
célkitűzése a közösségi típusjóváhagyás alapelveinek a haszongépjárművekre való 
kiterjesztése. 

3. MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRÓL 

3.1. Általános megjegyzések a közös álláspontról 

A Tanács kedvezően fogadta a Bizottság javaslatát a 70/156/EGK keretirányelv 
átdolgozására. A Tanács üdvözölte továbbá a történelmileg a 70/156/EGK irányelvet 
először átdolgozó 92/53/EGK irányelvhez hozzáadott kiegészítéseket és javításokat. 

A Tanács mindamellett ragaszkodott ahhoz, hogy újrafogalmazzon néhány cikket 
alkalmazási körük tisztázása, illetve alkalmazási feltételeik pontosabb meghatározása 
céljából. 

A Tanács néhány új cikket is beillesztett azzal a céllal, hogy a gépjárműágazatra 
vonatkozó közösségi jogalkotás egyszerűsítési politikája keretében a jövőt illetően 
lehetővé tegye új kezdeményezések kidolgozását. Ezen új cikkek beillesztése 
tökéletesen beleillik a „CARS 21” magas szintű munkacsoport ajánlásainak keretébe. 

Figyelembe véve a már 1996 óta létező típusjóváhagyás mechanizmusainak 
összetettségét és az érintett jogi aspektusokat, a Tanácsban folytatott megbeszélések 
lehetővé tették a közúti közlekedésbiztonság és a környezetvédelem követelményei, 
illetve az ipari szükségletek közötti finom egyensúly fenntartását. A közös álláspont 
tehát mindenekelőtt egy olyan kompromisszumos szöveg, amelyet azzal a céllal 
dolgoztak ki, hogy az összes tagállam támogatását megnyerjék. 

A Bizottságot bevonták az új cikkek kidolgozásába és a meglévő cikkek különböző 
újrafogalmazásába. 

A Bizottság csatlakozik a közös álláspont szövegéhez. A Bizottság a felhasználók 
saját érdekében azonban közelebbi időpontokat részesített volna előnyben a 
haszongépjárművek közösségi típusjóváhagyásának végrehajtásához, egyrészt a 
belső piac létrehozásának befejezése, másrészt az ilyen típusú járművek 
biztonságával kapcsolatos követelmények mihamarabbi kötelezővé tétele céljából. 

                                                 
2 A Tanács 1992. június 18-i 92/53/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására 

vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról – 
Hivatalos Lap L 225., 1992.8.10., 1. o. 

3 Az Európai Parlamanet és a Tanács 2002. március 18-i, 2002/24/EK irányelve a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről - Hivatalos Lap L 124., 2002.5.9., 1. o. 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/37/EK irányelve a mezőgazdasági vagy 
erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek 
rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 
74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről - Hivatalos Lap L 171., 2003.7.9., 1. o.  

5 Könnyű haszongépjárművek (3,5 tonnáig), tehergépkocsik, pótkocsik, nyerges vontatók, városi és 
távolsági autóbuszok. 
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3.2. Az Európai Parlament által elfogadott módosításokkal kapcsolatos 
megjegyzések 

A Tanács teljes mértékben követte a Bizottság véleményét az Európai Parlament által 
első olvasatban elfogadott módosításokról. 

Ily módon minden olyan módosítást elvetettek, amely a javaslat célkitűzéseivel 
összeférhetetlen rendelkezéseket vezetett volna be a keretirányelvbe. A jogi 
bizonytalanságok kialakulásának elkerülése céljából szintúgy elutasították azokat a 
módosításokat is, amelyek a más közösségi jogszabályok által már lefedett 
területekkel foglalkoztak. 

A Tanács jóváhagyta azokat a Bizottság által újrafogalmazott európai parlamenti 
módosításokat, amelyek a tulajdonképpeni típusjóváhagyást érintik, mivel ezek 
kiterjesztik a kezdetben előterjesztett rendelkezések alkalmazási körét. Az egyéni 
típusjóváhagyással foglalkozó módosításokat elfogadták. 

A Tanács beleegyezett a kis sorozatok határainak újbóli felülvizsgálatába az Európai 
Unió 2004 májusában történt bővítésének figyelembe vétele céljából. 

A közösségi típusjóváhagyás végrehajtásának időpontjait illetően a Tanács teljes 
egészében elvetette a Parlament javaslatát, miszerint el kell halasztani a Bizottság 
által javasolt összes dátumot, mivel véleménye szerint egy ilyen jelentős halasztás 
káros lehet azon gyártók saját érdekére, akik a járművek típusjóváhagyására 
vonatkozó műszaki és közigazgatási rendelkezések harmonizációjának elsődleges 
kedvezményezettjei. 

3.3. A Tanács által bevezetett új rendelkezések és a Bizottság álláspontja 

Az új cikkek közül a 10a. cikk kifejti a típusjóváhagyás megadásához megkövetelt 
vizsgálatok végrehajtásának módszereit. Ez a vizsgálati módszerek alapvető 
egyszerűsítését fogja eredményezni azáltal, hogy lehetővé teszi virtuális módszerek 
alkalmazását és feljogosítja a gyártót, hogy ő maga nyújtsa be a vizsgálati 
jelentéseket. 

A 38. cikket („A műszaki szolgálatok értesítése és kijelölése”) teljesen átdolgozták. 
Kifejtették, hogy a típusjóváhagyással megbízott közigazgatási hatóságok mely 
feltételek mellett helyettesíthetik az e célra kinevezett műszaki szolgálatokat, illetve 
felügyelhetik önállóan a gyártók üzemeiben végzett vizsgálatokat. A Tanács 
rögzítette továbbá a típusjóváhagyási eljárásban a megkövetelt vizsgálatok 
végrehajtásától, a termelés megfelelési ellenőrzéseitől, és a piacon lévő járművek 
illetve alkatrészek szúrópróbaszerű ellenőrzésétől kezdve részt vevő különböző piaci 
szereplők hatásköreinek értékelési feltételeit. 

Különleges figyelmet szenteltek az eladás után a piacon elérhető alkatrészeknek és 
felszereléseknek, azzal a céllal, hogy azok, amelyek befolyásolhatják a jármű 
működését, csak a típusjóváhagyási hatóságok jóváhagyásával kerülhessenek piacra. 
Beillesztettek egy új cikket („Nagy kockázatot jelentő alkatrészek és felszerelések 
[..]”) a típusjóváhagyásról mintázott egyszerűsített típusjóváhagyási eljárás 
bevezetése céljából. 
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A Tanács teljes egészében átnézte a Bizottság által javasolt menetrendet a 
haszongépjárművek közösségi típusjóváhagyásának végrehajtását illetően annak 
érdekében, hogy több időt adjanak a kis- és középvállalkozásoknak az új 
rendelkezésekhez való alkalmazkodásra. Az új menetrend figyelembe veszi azt a 
tényt, hogy az irányelv a tagállamok általi átültetésének határidejét 12-ről 18 hónapra 
hosszabbították. 

Az irányelv mellékleteit frissítették az új cikkek bevezetéséből, illetve új egyedi 
irányelvek friss hatálybalépéséből eredő módosítások figyelembe vétele érdekében. 

A Bizottság teljes mértékben jóváhagyja ezeket a módosításokat. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

2003. július 14-i eredeti javaslatában a Bizottság javasolja a típusjóváhagyás előnyének 
kiterjesztését minden járműre, a haszongépjárműveket is beleértve, oly módon, hogy 
befejeződjön a belső piac létrehozása a gépjárműágazat területén. A gyártóknak a 
méretgazdaságosság szempontjából nyújtott előnyökön kívül ez segít lényegesen javítani a 
járművek biztonságát azáltal, hogy ipso facto kötelezővé teszi az összes műszaki 
harmonizációs irányelvet, amelyet a 70/156/EGK irányelv elfogadása óta kidolgoztak. 

Az európai polgárok számára egy nyílt és versenyképes egységes piac előnyein túl a közúti 
közlekedésbiztonság jelentős javulása döntő tényező egy olyan pillanatban, amikor a 
nemzetközi haszongépjárműforgalom fellendülőben van. 

A Tanács egyhangúlag támogatta a módosított bizottsági javaslatot. Számos olyan módosítást 
hozott azonban, amelynek pozitív hatása lesz a típusjóváhagyási eljárásokra. Továbbá néhány 
cikket beillesztettek válaszképpen a CARS 21 jelentés ajánlásaira, a jövőbeli közösségi 
jogalkotás egyszerűsítése céljából. 

A Tanács egyhangúlag járt el. 

Következésképpen a Bizottság támogatja a Tanács által elfogadott közös álláspontot. 




