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Ellenőrzési jegyzék a G 4.3 fővizsgához (1 év)

Szám Kérdés Felelet szám szerint 
tovább Megjegyzés

Közös meghatározások egyedi kerékpáros járművekre és forgóvázakra
1 A szükséges feliratozások, figyelmeztető feliratozások és piktogramok Igen 2 ellenőrzés

hiánytalanok és felismerhetőek? Nem 15
2 Az alváz általánosságban hiánytalan, szemmel láthatóan Igen 3 ellenőrzés

repedésmentes és nem deformálódott? Nem 15
3 A forgóváz általánosságban hiánytalan, szemmel láthatóan Igen 4 ellenőrzés

repedésmentes és nem deformálódott? Nem 15
4 A vonó- és ütközőkészülék teljes, stabil, sértetlen, szemmel láthatóan Igen 5 ellenőrzés

repedésmentes és nem deformált? Nem 15

5 A lépcsők, lépcsőtartók, fogantyúk, létrák, jelzőtartók és földelő- Igen 6 ellenőrzés

vezeték csatlakozások teljesek, stabilak, szemmel láthatóan Nem 15
repedésmentesek és sértetlenek?

6 A komphorgok, vontatókötél-fülek, védőcsövek teljesek, szemmel Igen 7.1 ellenőrzés

láthatóan repedésmentesek, nem deformáltak és sértetlenek? Nem 15

7.1 A hordrugók megfelelnek a VPI 02 1. függelék szerinti kritériumoknak? Igen 7.2 ellenőrzés

Nem 15

7.2 Valamennyi futóműrész teljes és működőképes? Igen 8 ellenőrzés

Nem 15

8 A kerékpárok átestek a 21. függelék szerinti sértetlenségi és Igen 9.1 ellenőrizni, mérni

hiánytalansági ellenőrzésen és rendben vannak? Nem 15
9.1 Az ütközőmagasság (z11) az üzemi határértéken belül van? Igen 9.2 mérés

Nem 15
9.2 A rugóhézag (z3) az üzemi határérték felett van? Igen 9.3 mérés

Nem 15
9.3 A rugókalap-hézag (z2) > 2 mm-nél, ill. a rugócsapszeg-közép Igen 9.4 mérés

távolsága < a helyreállítási határérték + 3 mm-nél? Nem 15
9.4 Az ágyvezeték-kötvas és a kerékpár-csapágyház távolsága Igen 10 mérés

(z12)  ≥12 mm? Nem 15

10 Kellő számban rendelkezésre állnak-e és hatásosak-e a mozgó Igen 11 ellenőrzés

felépítmények rögzítéséhez szükséges, kívülről felismerhető biztosítók?  Nem 15

11 A kocsi egyébként mentes a biztonságilag releváns sérülésektől vagy Igen 12.1 ellenőrzés

hiányosságoktól? Nem 15

12.1 Az elvégzett fékpróba és tömítésellenőrzés eredményes-e (VPI 07, Igen 12.2 ellenőrzés

BR0, 1. vizsgálati szakasz)?  Nem 15

12.2 Hiánytalanok a féktuskók, nem túlfutottak, nem töröttek és a tuskó- Igen 13 ellenőrizni, mérni

vastagság > 15 mm GG, ill. > 13 mm K vagy LL esetén? Nem 15

13 A csúszópofák, vonóhorog-vezetés (acél), csavarkapocs, ütköző, a Igen 14 ellenőrzés

fogantyúk egyéb csuklópontjai, illetve adott esetben a kenőberendezések Nem 15
működőképesek-e, lekenték-e, és lezsírozták-e azokat? 

A vizsgálat eredménye  Intézkedés  
14 A kocsi teljesíti a G 4.3 fővizsga feltételeit

az 1 REV fővizsgai feliratozást és a G 4.3 fővizsgai 
jelzőtáblát felhelyezni 

15 A kocsi nem teljesíti a G 4.3 fővizsga feltételeit  az ECM előírásai szerint

Kocsiszám: Megbízás száma: Műhely rövid jele:

Üzembentartó / ECM: Ügyfél megbízási száma: Készítés dátuma:

Dátum: Név (felelős munkatárs):
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Kellő számban rendelkezésre állnak-e és hatásosak-e a mozgó 
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felépítmények rögzítéséhez szükséges, kívülről felismerhető biztosítók?  
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BR0, 1. vizsgálati szakasz)?  
15
12.2
Hiánytalanok a féktuskók, nem túlfutottak, nem töröttek és a tuskó-
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vastagság > 15 mm GG, ill. > 13 mm K vagy LL esetén?
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A csúszópofák, vonóhorog-vezetés (acél), csavarkapocs, ütköző, a 
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