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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

Ez az előírás az érvényes jogszabályok alapján, Magyarországon forgalomba hozott (új vagy használt
állapotú), az OMH hitelesítési engedélyével rendelkező adattárolós viteldíjjelzők ellenőrző
készülékeire vonatkozik.
2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

Jelen előírásban használt mennyiségek jelét, valamint ezek használati egységeit és az egységek jelét az
1. táblázat tartalmazza.
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ALAPFOGALMAK

Az adattárolós viteldíjjelzők ellenőrző készülékei használati etalonként a viteldíjjelzők – beépített
állapotban történő – hitelesítésére szolgálnak.
4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1
A viteldíjjelző ellenőrző készülék
A viteldíjjelző ellenőrző készülék működési elve szerint lehet mechanikus, elektronikus, számítógépes,
mérőgörgővel, vagy fordulatszám mérés alapján mérő berendezés.
4.2
Dinamikus kerékkerület
A gépkocsi kereke menet közben belapul, deformálódik. Ennek következtében adott útszakaszon
történő kerékfordulat nem egyezik meg a kerék geometriai értékéből adódó fordulattal, annál nagyobb
értékű. A dinamikus kerékkerület értéke többek között függ a terheléstől, a gumiabroncs nyomásától, a
gépkocsi sebességétől, a gumiabroncs kopottságától.
5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

A viteldíjjelző ellenőrző készüléknek szerkezetileg és kialakításban olyannak kell lennie, hogy a
hitelesítéseket biztonságosan el lehessen végezni, történjen az akár álló gépkocsival görgős pado(ko)n,
vagy megemelt kerékkel, illetve üzemszerűen mozgó gépkocsin.
A viteldíjjelző ellenőrző készülék mérő-kijelző, mérési pontosságot befolyásoló, kalibráló részein,
egységein biztosítani kell a tanúsító jelek, befűzős ólomzárak elhelyezését, úgy, hogy illetéktelen
beavatkozás ellen a készülék hitelesítés után védett legyen.
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6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

A viteldíjjelző ellenőrző készüléken, vagy annak adattábláján fel kell tüntetni:
 a gyártó nevét;
 a típusjelet;
 a gyártási számot.
7.

METROLÓGIAI JELLEMZŐK

A viteldíjjelző ellenőrző készülékek megengedett útmérési, fordulatszám mérési és időmérési hibája
± 1 %, a mért értékre vonatkoztatva.
Ez a pontossági követelmény az első és időszakos hitelesítésekre egyaránt vonatkozik.
8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1 Az útmérés ellenőrzésének eszközei:
 mérőszalag;
 fordulatszámláló műszer;
 nyomásmérő műszer;
 mérőkerék.
8.1.2 A fordulatszámmérés ellenőrzésének eszköze
 fordulatszámláló műszer
8.1.3 Az időmérés ellenőrzésének eszköze:
 stopperóra
8.2
A hitelesítés körülményei
A hitelesítés történhet üzemi, vagy laboratóriumi körülmények között.
8.2.1 Hitelesítés üzemi körülmények között:
A mérés OMH tulajdonú gépkocsival történik.
8.2.2 Hitelesítés laboratóriumi körülmények között:
A mérés az OMH szak-laboratóriumában történik.
8.3

Hitelesítési eljárás

8.3.1 Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
A viteldíjjelző ellenőrző készüléken törés, sérülés, szennyeződés nem lehet, funkciójának ellátására
alkalmas állapotban kell lennie.
Az érzékelők, a mérőgörgők kézi aktiválásával meg kell győződni azok működőképes állapotáról.
A mérőgörgő rovátkolása nem lehet túlzottan kopott, csapágyának simán kell futnia.
8.3.2 Hitelesítés üzemi körülmények között
8.3.2.1 Útmérés ellenőrzése
Az OMH gépkocsijával történő mérés első lépéseként legördítéssel megállapítjuk a dinamikus
kerékkerületet.
A gépkocsival görgőspadra állva, vagy kerekét megemelve, illetve mozgás közben a viteldíjjelző
ellenőrző készülékkel megmérjük a kerékkerületet, és útméréseket végzünk legalább 1000 m hosszon.
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Az első két esetben méréseket végzünk két forgásirányban is, kézi erővel mozgatva a kereket.
A tapasztalt szóródás függvényében három-öt méréssorozatot veszünk fel.
Ezután kiszámítjuk az eltérést és a szóródásterjedelmet méterben és százalékban.
8.3.2.2 Fordulatszámmérés ellenőrzése
Az OMH gépkocsijával görgőspadra állva fordulatszámméréseket végzünk a viteldíjjelző ellenőrző
készülékkel és az azt ellenőrző fordulatszámmérő készülékkel egyidejűleg.
A tapasztalt szóródás függvényében három-öt méréssorozatot veszünk fel.
Ezután kiszámítjuk az eltérést és a szóródásterjedelmet fordulatszámban és százalékban.
8.3.3 Hitelesítés laboratóriumi körülmények között
8.3.3.1 Útmérés ellenőrzése
Az útmérés ellenőrzését villamosmotorral meghajtott mérőkerékkel az OMH szak-laboratóriumában
végezzük el legalább 100 kerékfordulattal.
Kézi erővel két forgásirányban végzünk méréseket 10-10 kerékfordulattal.
A tapasztalt szóródás függvényében három-öt méréssorozatot veszünk fel.
Ezután kiszámítjuk az eltérést és a szóródásterjedelmet méterben és százalékban.
8.3.3.2 Fordulatszámmérés ellenőrzése
A beprogramozott viteldíjjelző ellenőrző készüléket fordulatszámmérő műszerrel ellenőrizzük a beírt
dinamikus kerékkerületre vonatkoztatva.
A tapasztalt szóródás függvényében három-öt méréssorozatot veszünk fel.
Ezután kiszámítjuk az eltérést és a szóródásterjedelmet méterben és százalékban.
8.3.3.3 Időmérés ellenőrzése
Ha a viteldíjjelző ellenőrző készülék időmérésre is alkalmas, akkor annak mérési pontosságát
stopperórával ellenőrizni kell.
Két rövidebb (5-10 perces) és egy hosszabb (kb. 60 perces) mérést kell elvégezni.
A mérési eredményekből kiszámítjuk az eltérést percben és százalékban.
8.4
Kiértékelés
Az útmérés, a fordulatszámmérés, az időmérés hibája és a szóródásterjedelem nem haladhatja meg – a
mért értékre vonatkoztatott – ± 1 %-ot.
Ha a viteldíjjelző ellenőrző készülék fentieknek megfelel, akkor használati etalonként adattárolós
viteldíjjelzők – beépített állapotban történő – hitelesítésére használható.
8.5
Tanúsító jelek
A készülékeket sorszámozott levonóképes bélyeggel és befűzős ólomzárral kell ellátni.
8.6

Bizonylatolás

8.6.1 Mérési jegyzőkönyv
A hitelesítésekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.
8.6.2 Hitelesítési bizonyítvány
A hitelesítésekről az ügyfél részére hitelesítési bizonyítványt kell kiadni.
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