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A gazdasági és közlekedési miniszter
35/2004. (III. 30.) GKM
rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
(1) A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR .)
2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
,,(4) E rendelet alkalmazásában
a) autógáz:
aa) a cseppfolyós gáz (propán, propilén, bután, izobután, izobutilén, butilén, valamint ezek elegyei),
ab) a sûrített földgáz,
ac) egyéb gáz;
b) gázüzemû jármû az, amelynek üzemanyaga autógáz,
ezen belül:
ba) tiszta gázüzemû jármû az, amely kizárólag autógázzal,
bb) vegyes üzemû jármû az, amely egyidejûleg autógázzal és egyéb üzemanyaggal,
bc) kettõs üzemû jármû az, amely vagy autógázzal, vagy
egyéb üzemanyaggal
üzemeltethetõ.’’
(2) Az MR . 2. §-a a következõ (14) és (15) bekezdéssel
egészül ki:
,,(14) A rendelet alkalmazásában ,,európai típusbizonyítvánnyal ellátott jármû’’: az, amelynek típusára vonatkozóan az Európai Gazdasági Térség tagállamának jóváhagyó hatósága a gépjármûvek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvet módosító, a Tanács
92/53/EGK irányelve, illetõleg az ER. A. Függeléke alapján ,,EK típusjóváhagyó okmány’’-t adott ki.
(15) A rendelet alkalmazásában ,,kommunális jármû’’:
az a gépjármû, amely — mûszaki felépítésénél fogva —
csak a mentõszolgálatban, a tûzoltószolgálatban, halottszállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartása,
locsolása, valamint közutak, repülõterek hó- és síkosságmentesítése, só- és homokszórása), a lakosság vízellátására, a kommunális hulladékszállításra, a villamos- és gázenergia-, távfûtés-, melegvíz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok
hibabemérésére, -elhárítására használható.’’
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2. §

Az MR . a következõ címmel és 16/A. §-sal egészül ki:
,,A jármûgyártáshoz felhasználható anyagokra vonatkozó
további mûszaki feltételek
16/A. § (1) Az M 1 és N 1 kategóriájú jármû, illetõleg
ennek alkatrésze anyagában nem tartalmazhat — a
7/A. számú mellékletben meghatározott esetek és menynyiségek kivételével — ólmot, higanyt, kadmiumot és hat
vegyértékû krómot. A 7/A. számú mellékletben meghatározott egyes alkatrészeket az azonosítást lehetõvé tevõ
jelöléssel kell ellátni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jármû
100 grammnál nagyobb tömegû mûanyag alkatrészét,
a bontás és a hulladékkezelés során történõ elválasztás,
valamint az elkülönített hulladékkezelés céljából — a szabványban 1 meghatározott módon meg kell jelölni.’’

3. §
Az MR . 22. §-a a helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vontatásra vonatkozó további mûszaki feltételek]
,,22. § (1) Az 5—8., 17., 18., 21., 33. és 34. §-okban
említett adatok, a gyártó által közölt és a forgalomba helyezés engedélyezése során megállapított adatok, valamint
a pótkocsi csatlakozásához szükséges szerelvények meglétének, illetõleg felszerelhetõségének a figyelembevételével
kell meghatározni, hogy a jármû vontathat-e pótkocsit,
illetõleg hány pótkocsit vontathat és azt a jármû hatósági
engedélyében fel kell tüntetni.
(2) Az európai típusbizonyítvánnyal ellátott M1 kategóriájú jármû esetében a vontatható pótkocsi össztömeget az
európai típusjóváhagyás során meghatározott értékkel
megegyezõen — a 21. § (4) bekezdésében meghatározott
feltétel figyelmen kívül hagyásával — kell megállapítani.’’

4. §
Az MR . 34. §-a (1) bekezdésének rendelkezése a következõ mondattal egészül ki:
,,E rendelkezéseket az M2, M3 és N kategóriájú jármûvek
kormányzási tulajdonságaira az A. Függelék A/48. számú
mellékletében meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.’’

1
A Bizottság 2003. február 27-én hozott — az elhasználódott jármûvekre vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve
alá tartozó jármûvekhez használt alkatrészek és anyagok kódolási szabványáról szóló — 2003/138/EK határozatának mellékletét.
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5. §

(1) Az MR . 74. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A gázüzemû jármû gáz-üzemanyagellátó berendezésének jóváhagyási jellel ellátottnak kell lennie, továbbá
a jármûbe történõ beszerelésének és állapotának a külön
jogszabályban 2 meghatározottak szerint tanúsítottnak kell
lennie.’’
(2) Az MR . 74. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a (4)—(6) bekezdés számozása (5)—(7) bekezdésre változik:
,,(4) A gázüzemû jármû gáztartályának:
a) sérülésmentesnek kell lennie,
b) 10 évnél nem régebben kiállított, érvényes ,,Megfelelõségi tanúsítvánnyal’’ kell rendelkeznie,
c) a gyártásától eltelt idõ nem haladhatja meg a
15 évet.’’
6. §
(1) Az MR . 92. §-ának (2)—(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(2) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló a Tanács 3820/85/EGK
rendelete, továbbá a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ
jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) hatálya alá tartozó M2, M3, és N kategóriába tartozó jármûvet — a hivatkozott rendeletben és a
megállapodásban, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel — menetíró mûszerrel (a továbbiakban:
tachográf) kell felszerelni.
(3) Nem kell tachográffal felszerelni a (2) bekezdésben
meghatározott olyan jármûvet, amelyet kizárólag belföldön az a)—e) pontokban meghatározott valamely üzemeltetési célra használnak:
a) legfeljebb 17 személy szállítására alkalmas autóbusszal történõ személyszállítás,
b) közszolgáltatási feladatot ellátó költségvetési szerv
(intézmény), valamint önkormányzat üzemeltetésében
lévõ jármûvel történõ — közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minõsülõ — szállítás,
c) a jármû telephelyétõl számított 50 km-es körzetben
történõ mezõgazdasági áruszállítás,
d) állati hullák vagy hulladékok szállítása, az erre a
célra kialakított jármûvekkel,
e) élõ állatok szállítása helyi értékesítési vagy feldolgozóhelyre.
(4) A tachográf készülék kivitele és beépítése, továbbá
az abban használt diagramtárcsa (tachográf korong) kivitele feleljen meg a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekrõl szóló a Tanács 3821/85/EGK rendeletben
foglaltaknak és rendelkezzen a hivatkozott rendelet szerinti jóváhagyással.’’
2
A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl
szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.
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(2) Az MR . 92. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A kizárólag belföldön üzemeltetett 2004. május
1. napja elõtt tachográffal ellátott gépkocsi esetében a
(4) bekezdésben meghatározott, a tachográf beépítésre
vonatkozó követelményeket a soron következõ illesztés
idõpontjáig, de legkésõbb 2006. április 30. napjáig kell
teljesíteni.’’
7. §
Az MR . 93/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,93/A. § (1) Sebességkorlátozóval kell felszerelni
— a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel és a
(4)—(6) bekezdésekben meghatározott határidõvel:
a) a 10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegû M3 kategóriájú és az N3 kategóriájú gépkocsit,
b) az M 2 kategóriájú, valamint a 10 tonnát nem meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû M3 kategóriájú
és az N2 kategóriájú gépkocsit, továbbá
c) a veszélyes áru szállítására használt — külön jogszabályban meghatározott — egyéb gépkocsit.
(2) Nem kell sebességkorlátozóval felszerelni:
a) azokat a gépkocsikat, amelyek felépítésükbõl adódóan nem képesek a (3) bekezdésben foglaltaknál nagyobb
sebességgel haladni,
b) a kommunális gépjármûveket,
c) azokat a gépkocsikat, amelyeket 1988. január 1. napja elõtt helyeztek forgalomba, valamint
d) az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó, 2005. január
1. napja elõtt használatba vett, az A. Függelék A/41. számú
mellékletében foglalt követelményeket nem teljesítõ, azaz
legfeljebb Euro—2. jóváhagyású gépkocsikat.
(3) A sebességkorlátozónak úgy kell szabályoznia, hogy
a) a veszélyes áruk szállítására használt gépkocsi sebessége a 85 km/óra,
b) az N 2 és N 3 kategóriájú gépkocsi sebessége a
90 km/óra (vset + tûrések ≤ 90 km/óra),
c) az M 2 és M 3 kategóriájú gépkocsi sebessége a
100 km/óra
értékben korlátozott legyen.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott sebességkorlátozóval való felszerelési kötelezettséget az (1) bekezdés
b) pontja alá tartozó gépkocsik esetében 2004. december
31. napjáig nem kell alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó, 2001. október
1. és 2005. január 1. napja között használatba vett, az
A. Függelék A/41. számú mellékletében foglalt követelményeket teljesítõ, azaz legalább Euro—3. jóváhagyású
gépkocsit a sebességkorlátozóval:
a) a nemzetközi forgalomban is üzemeltetett gépkocsi
esetében 2005. december 31. napjáig,
b) a kizárólag belföldön üzemeltetett gépkocsi esetében 2006. december 31. napjáig
kell felszerelni.
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(6) A kizárólag belföldi forgalomban használt M2 kategóriájú, valamint a 7,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó N2 kategóriájú gépkocsira
2007. december 31. napjáig kell a sebességkorlátozót felszerelni.’’

8. §
Az MR . 93/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,93/B. § A gépkocsira kizárólag jóváhagyási jellel ellátott, a külön jogszabály3 alapján a közlekedési felügyelet
által nyilvántartásba vett gépjármûfenntartó szervezet által beépített és illesztett sebességkorlátozó szerelhetõ fel.’’

9. §
Az MR . 120. §-a a következõ francia bekezdésekkel egészül ki:
[Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésérõl szóló,
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ 1994. évi
I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek
az alábbi jogszabályaival összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz:]
,,— az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK
irányelve az elhasználódott jármûvekrõl 4. cikk (2) és
8. cikk (1) bekezdésével;
— az Európai Parlament és a Tanács 2002/51/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
szennyezõanyag-kibocsátásának csökkentésérõl és a
97/24/EK irányelv módosításáról;
— a Bizottság 2002/80/EK irányelve a gépjármûvek kibocsátásai által okozott levegõszennyezés elleni intézkedésekrõl szóló 70/220/EGK tanácsi irányelvnek a mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról;
— az Európai Parlament és a Tanács 2002/85/EK irányelve a Közösségben egyes gépjármû-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszerelésérõl és használatáról
szóló 92/6/EGK tanácsi irányelv módosításáról;
— a Bizottság 2003/138/EK határozata az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti alkatrész- és anyagkódolási szabványok létrehozásáról;
— a Bizottság 2002/525/EK határozata, az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv II. számú mellékletének módosításáról;
— a Bizottság 2003/19/EK irányelve a gépjármûvek és
a pótkocsik egyes kategóriáinak tömegérõl és méreteirõl
szóló 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról;
3
A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl
szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.
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— a Bizottság 2003/76/EK irányelve a gépjármûvek
motorjainak kipufogógázai által okozott levegõszennyezés
elleni intézkedések vonatkozásában a 70/220/EGK tanácsi
irányelv módosításáról;
— a Bizottság 2003/77/EK irányelve a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyására
vonatkozóan a 97/24/EK és 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról;
— az Európai Parlament és a Tanács 2003/102/EK
irányelve a gyalogosok és más sérülékeny úthasználók
védelmére vonatkozó követelményekrõl a gépjármûvel
történõ ütközés esetén, valamint a Tanács 70/156/EGK
irányelvének módosításáról;
— az Európai Parlament és a Tanács 2004/11/EK irányelve az egyes gépjármû-kategóriák sebességkorlátozó készülékeirõl vagy az ehhez hasonló sebességkorlátozó fedélzeti rendszereirõl szóló 92/24/EGK tanácsi irányelv módosításáról;
— a Bizottság 2004/90/EK határozata a gyalogosok és
más sérülékeny úthasználók védelmére vonatkozó követelményekrõl a gépjármûvel történõ ütközés esetén, valamint
a Tanács 70/156/EGK irányelvének módosításáról szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2003/102/EK irányelvének 3. cikke szerinti mûszaki elõírások meghatározásáról.’’

10. §
(1) Ez a rendelet — a (2)—(4) bekezdésben foglalt kivétellel — a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz
történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a gázüzemû jármûvek üzemanyagellátó berendezéseirõl szóló 6/1993. (V. 12.) IKM rendelet.
(2) E rendelet 12. §-a a kihirdetése napjával lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az MR . 1. számú mellékletének 5. pontja.
(3) E rendelet 2. §-a és 11. §-ának c) pontja 2005. január
1-jén lép hatályba.
(4) E rendelet 12. §-a (2) bekezdésének d) pontja 2005.
október 1-jén lép hatályba.

11. §
Az MR.
a) 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú
melléklete lép,
b) 5. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. számú
melléklete lép,
c) a 7. számú mellékletét követõen az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt 7/A. számú melléklettel egészül ki.
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12. §

(1) Az MR. A. Függelékének 5.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,5.2. A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz
történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjáig nem kell alkalmazni az 5. pontban meghatározottak szerinti, a rendelet
A. Függelék A/2., A/9. és A/41. mellékleteinek rendelkezését a használtan egyedileg behozott, az M1 vagy az N1
jármûkategóriába tartozó, újként 1996. január 1. napját
követõen használatba vett és ENSZ-EGB 83.02/B,C jóváhagyási jellel ellátott gépkocsi forgalomba helyezésekor,
amennyiben az megfelel a fékberendezésekre vonatkozóan
az ENSZ-EGB 13.06 jóváhagyási elõírásban meghatározott követelményeknek is.’’
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(2) Az MR. A. Függeléke
a) A/2. számú melléklete helyébe az e rendelet 4. számú
mellékletében foglalt A/2. számú melléklet lép,
b) A/47. számú melléklete az e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul,
c) A/48. számú melléklete az e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul,
d) az e rendelet 7. számú mellékletében foglalt
A/58. számú melléklettel egészül ki.
(3) Az MR . B. Függelékének B/12. számú melléklete az
e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.
(4) Az MR . C. Függelékének C/12. számú melléklete az
e rendelet 9. számú melléklete szerint módosul.
Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

