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MELLÉKLET   HU 

MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki 

egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i  

661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez 

(HL L 200., 2009.7.31., 1. o.) 

A 10. oldalon, a 12. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában 

A következő szövegrészek: 

"a) M2 és M3 kategóriájú járművek, a több mint három hajtótengellyel rendelkezők, a csuklós és 

távolsági autóbuszok, valamint az I. vagy A. osztályú autóbuszok kivételével;  

b) N2 és N3 kategóriájú járművek, a több mint három hajtótengellyel rendelkezők, a 3,5–7,5 tonna 

össztömegű félpótkocsi-vontató közúti vontatók, és a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. 

szakasza 5.7. és 5.8. pontjában meghatározott különleges rendeltetésű járművek kivételével;  

c) O3 és O4 kategóriájú, légrugóval felszerelt járművek, a több mint három hajtótengellyel 

rendelkezők, a kivételes terhet szállító pótkocsik és az állóhelyekkel ellátott pótkocsik kivételével.",  

helyesen: 

"a) M2 és M3 kategóriájú járművek, a több mint három tengellyel rendelkezők, a csuklós és 

távolsági autóbuszok, valamint az I. vagy A. osztályú autóbuszok kivételével;  

b) N2 és N3 kategóriájú járművek, a több mint három tengellyel rendelkezők, a 3,5–7,5 tonna 

össztömegű félpótkocsi-vontató közúti vontatók, és a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. 

szakasza 5.7. és 5.8. pontjában meghatározott különleges rendeltetésű járművek kivételével;  

c) O3 és O4 kategóriájú, légrugóval felszerelt járművek, a több mint három tengellyel rendelkezők, a 

kivételes terhet szállító pótkocsik és az állóhelyekkel ellátott pótkocsik kivételével.". 

 




