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Napirend 
 

1. A napirend elfogadása 
2. A fejlett elektronikus rendszerek (Automatikus vészfékezés)  (AEBS) és 

sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek (LDWS) 
3. ENSZ 13 és 13-H előírások 
 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 
 (b) Moduláris Járműkombinációk (MVC) 
 (c) Magyarázatok, pontosítások 
 (d)    Fékezés egyéb 
4. Mechanikus kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 
5. Motorkerékpárok fékezése  
 (a) 3. világelőírás (gtr 3.) 
 (b) ENSZ 78 előírás 
6. Pótalkatrész fékbetétek (ENSZ 90) 
7. Gumiabroncsok  
 (a) Gumiabroncs világelőírás (gtr 16) 
 (b)  Személygépkocsi abroncsok (ENSZ 30) 
 (c)  Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 
 (d)  Motorkerékpár abroncsok (ENSZ 75) 
 (e)  Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 
 (f)  Felújított haszonjármű abroncsok (ENSZ 109)  
 (g) Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (ENSZ 117) 
 (h) Gumiabroncs nyomás ellenőrző rendszer (ENSZ 141) 
 (i) Gumiabroncs beépítési előírás (ENSZ 142) 
 (j) Hó-abroncsok 

(k) Egyéb  
8.  Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 
 (a)  Automatizált járművek 
 (b)  egyéb  
9. Kormányzás  
 (a)  79. Előírás 
 (b)  Automatikusan vezérelt kormányzási funkciók (ACSF) 
 (c)  Komplex elektronikus rendszerek 
10, Teljes jármű jóváhagyás (IVWTA) 
 (a) Beszámoló IWVTA- és kapcsoló egyéb munkacsoportok tevékenységéről.   
 (b) Egyebek 
11. A fejlesztésekkel és a nemzeti tevékenységekkel kapcsolatos információk áttekintése 
12. Tisztségviselők választása 
13. Egyéb 
 (a)  A WP29 2017 márciusi és júniusi ülés témáinak áttekintése 
 (b)  ENSZ 89 előírás 

(c) Egyéb ügyek 
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Rövidítések az alábbiakban: 

AEBS – önműködő vészfékező rendszer 
CEL – komplex elektronikus rendszer 
BAS – fékasszisztens rendszer 
CBS – kombinált fékrendszer  
ESC – elektronikus menetstabilizáló rendszer 
LDWS – sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
LKAS – sávtartást segítő rendszer 
ADAS – önműködő vezetőt támogató rendszer 
DAS -  vezetőt támogató rendszer 
RCP – távirányítású parkoló rendszer 
OICA – Járműgyártók Európai Szervezete 
CLEPA – Járműipari Beszállítók Európai Szövetsége 
ETRTO – Kerék és Gumiabroncs Gyártók Európai Szervezete  
IMMA – Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEM – Nemzetközi Anyagmozgatási Szövetség 
IWVTA – teljes jármű típusjóváhagyás 
EC – Európai Bizottság 
CLCCR – Járműfelépítmény- és Pótkocsi Gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEMFM – Súrlódó Anyag Gyártók Szövetsége 
RVIA - Recreation Vehicle Industry Association 
iwg – informális munkacsoport 
ACDC iwg – a mezőgazdasági kapcsoló berendezésekkel foglalkozó informális 
munkacsoport 
ITS/AD iwg – az autonóm járművekkel foglalkozó informális munkacsoport 
ACSF iwg – az automatikus kormányzási funkciók követelményivel foglalkozó informalis 
munkacsoport 
CSF – korrektív kormányzási funkció 
ACSF – automatikus kormányzási funkció 
ESF – vészhelyzeti kormányzási funkció 
PTI – időszakos műszaki felülvizsgálat 
TOR – működési szabályzat
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 1. A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

_napirend_ECE-
TRANS-WP.29-
GRRF-2017-
10e.docx 
 
_napirend_ECE-
TRANS-WP.29-
GRRF-2017-
10a1e.docx 

Napirend  és a napirend módosítása   
 

GRRF-84-01e.doc  A GRRF 83. ülés tervezett időbeosztása. 

GRRF-84-06e.pdf Információk 
Következő – rendkívüli – GRRF ülés::  
2017 december 11. 
Hivatalos dokumentumok benyújtási határideje: 
2017. szeptember 22 
 
86. GRRF ülés: 
2018. február 12-16 
 Hivatalos dokumentumok benyújtási határideje: 
2017. november 22 
 

GRRF-84-08e.docx Konszolidált napirend 

A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

 2. Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) és sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer (LDWS) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
83e.docx 

GRRF 83. ülés jegyzőkönyve. 
 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
24e.docx 
 
Németország 

Automatikus újra-aktiválás 30 km/h felett, ha a vezető 
kikapcsolta a vészfékező rendszert. 
 
A kikapcsolhatóság ellentétes az előírás szándékával. 
Több résztvevő ezért támogatná, ha tilos lenne a 
kikapcsoló eszköz. 
 
Ez olyan járműveken lenne probléma, amelyekre 

GRRF-84-03e.doc 

_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10e.docx
_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10e.docx
_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10e.docx
_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10e.docx
_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10a1e.docx
_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10a1e.docx
_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10a1e.docx
_napirend_ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-10a1e.docx
GRRF-84-01e.doc
GRRF-84-06e.pdf
GRRF-84-08e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-83e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-83e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-83e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-24e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-24e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-24e.docx
GRRF-84-03e.doc
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GRRF-84-21e.docx 
 
OICA 

időszakosan valamilyen munkavégző eszközt szerelnel 
előre (pl hóekét). 
OICA-CLEPA szeretné megtartani a 
kikapcsolhatóságot. 

- előre felszerelt eszközöknél szükséges, vagy 
- ha megsérül a szenzor akkor tudjon még 

közlekedni a jármű. 
 
Esetleg megoldható lenne, hogy a szenzor detektálja, 
hogy valami fel van szerelve elé és addig deaktiválja a 
AEBS-t. 
 
Németország és OICA CLEPA megvitatják a következő 
ülésig. 
 
EU felhívta a figyelmet arra, hogy az elírás csak arról 
az esetről beszél, ha van kapcsoló. de lehet 
automatikus deaktiválás, és ha igen akkor azt kell 
jelezni?  

 3. 13 és 13-H Előírások (Fékezés) 

 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

Dokumentumok Tárgy 

--  

 (b) Modularis járműkombinációk  (MVC) 

  
 Dokumentumo
k 

Tárgy 

---  

 

 (c) Magyarázatok Pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2013-
13e.doc 

 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
11e.docx 

ESC alkalmazási kötelezettség alóli kivételek (12. 
lábjegyzet) kiterjesztése olyan nem szokványos alvázú 
járművekre, ahol nincs megfelelő hely az 

GRRF-84-21e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2013-13e.doc
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2013-13e.doc
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2013-13e.doc
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-11e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-11e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-11e.docx
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oldalgyorsulás/szögsebesség szenzor beépítésére a 
tömegközépponthoz kellően közel. 
 
Ez a javaslat már több üléssel korábban felmerült, de 
eddig nem született mindenki számára elfogadható a 
fentiek szerinti szövegezés.  
 
Elfogadva. 
 
 

 
ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
12e.docx 
 
Franciaország és 
Németország 

A ráfutófék kiegyenlítő berendezések követelményeivel 
kapcsolatos javaslat a megbízhatóbb számítás és 
egyszerűbb ellenőrizhetőség érdekében 
 
A szövegtervezet tartalmazza  

- Scd pontosított definícióját, 

- ellenőrzéshez javasolt képletet: 

Scd ≥ 1.2 • Sr 

Elfogadva kiegészítésként. 

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-12e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-12e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-12e.docx
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 (d) Egyebek Nem volt tárgyalás. 

 4. Mechanikus kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
13e.docx 
 
informal working 
group on 
Agricultural 
Coupling Devices 
and Components 

A mezőgazdasági kapcsoló berendezésekkel 
foglalkozó új előírás szövegtervezete. 
Definíciók, önálló műszaki egység és beépítési 
követelmények, 
 
D, Dc, S, Av vmax  adatok 
 

GRRF-84-26e.docx 
 
Németország 

Korrekciók 

GRRF-84-27e.ppt 
 
Informal Working 
Group on  
Agricultural 
Coupling Devices  

Prezentáció: a jelenlegi helyzet áttekintése. 
 

5.Motorkerékpárok fékezése  

 (a) 3. világelőírás (gtr 3.)   

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
15e.docx 
 
Olaszország 

Vészfékezés jelzéssel kapcsolatos funkcionális 
követelmények: 

- Sebesség-határ (min 50 km/h),  
- lassulási határok,   
- ABS aktivitás. 
- EMC megfelelőség követelmény 

 
ABS kikapcsolás funkcionális követelményei és 
a visszajelző lámpa szimbóluma  is felmerült. 
 
A szövegezés helyenként eltérő a 78 előírástól. 
 
Elnök javasolja a téma elhalasztását. 
Kéri az off-road moddal, illetve az ABS kikapcsolóval  
összefüggő meghatározások harmonizálását az R78-
as figyelembevételével. 
 
Elhalasztva Februárra 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
16e.docx 
 
Olaszország 

ECE-TRANS-
WP29-AC3-
47e.docx 
 
Olaszország 

GRRF-84-10e.docx 
 
Kanada 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-13e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-13e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-13e.docx
GRRF-84-26e.docx
GRRF-84-27e.ppt
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-15e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-15e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-15e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-16e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-16e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-16e.docx
ECE-TRANS-WP29-AC3-47e.docx
ECE-TRANS-WP29-AC3-47e.docx
ECE-TRANS-WP29-AC3-47e.docx
GRRF-84-10e.docx
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  (b) ENSZ 78 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
14e.docx 
 
IMMA 

Definíciók 
- fékezés jelzés  
- féklámpa működtetés 
- regeneratív fék 

 
Féklámpa aktiválás nem csak üzemi féknél 

- regenerativ féknél, 
- aktiválási, deaktiválási követelmények, 

 
A lassulás meghatározásához alkalmazott műszaki 
megoldás a gyártó felelőssége 
 
Kanada kérdezte, hogy miért 1,3 m/s2 a kapcsoláshoz 
tartozó lassulási érték.  
 
Elnök mindegy melyik fék állítja elő a lassulást,  
féklámpát kapcsolni kell. 
 
Jó lenne már alacsonyabb lassulásnál is kapcsolni a 
féklámpát a motoros biztonsága érdekében. 
 
IMMA megfontolja az észrevételeket és új javaslatot 
készít februárra. 

GRRF-84-13e.docx 
 
IMMA 

6.Pótalkatrész fékbetétek (ENSZ 90) 

Dokumentumok Tárgy 

Spanyolország (Remanufactured, Reconstructed )- felújított 
alkatrészek legyenek külön előírásban. 
CLEPA sem javasolja, hogy a felújított alkatrészek 
benne legyenek a 90-es előírásban. 

GRRF-84-25e.pptx 
 
CLEPA 

Nem egyforma problémákat találtak az utángyártott és 
a felújított  féknyergeknél 
Ezért új előírást javasolnak rá 
 
Elnök: nincs javaslat, mert jelenleg nincs elég 
alátámasztás arra, hogy új előírást kellene indítani 
 
Ha lesz elegendő háttéranyag és szándék a 
tagországok részéről, akkor februárban  készülhet 
javaslat a tevékenység elindítására. 
 
Ebben a témakörben várhatóan kikérik a tagországok 
véleményét. 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-14e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-14e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-14e.docx
GRRF-84-13e.docx
GRRF-84-25e.pptx
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7. Gumiabroncsok  

 (a) Gumiabroncs világelőírás gtr 16 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-AC3-
48e.docx 
 
Oroszország 

Meghatalmazás a gumiabroncs világelőírás további 
fejlesztéséhez. 
A tervezett tevékenység bemutatása, indoklása, 
előzetes időterve. 

GRRF-84-05e.pptx 
 
IWG on TYRE Gtr 

Beszámoló a gumiabroncs világelőírás fejlesztésén 
dolgozó munkacsoport 16 –ik ülésről. 
 
Azon tesztek áttekintése, amelyeket harmonizálni kell. 
Szükséges lépések. 
 
Nagy sebességű teszt. 
 
Fontos kérdés, hogy a javaslatokat, hogyan tudják 
elfogadni az öntanúsítást alkalmazó országok. 
 
Várhatóan  2 éves előkészítő munka szükséges. 
 
GRRF támogatja a felvetett témakörökkel kapcsolatos 
további munkát a munkacsoportban. 
A téma napirenden marad a végleges javaslat 
kidolgozásáig. 

GRRF-84-11e.docx 
 
Kina 

Kína lefordította az összes saját gumiabroncs előírását 
Az összehasonlíthatóság érdekében. 
 
Kína teljes harmonizálást javasol Gtr szinten. 

GRRF-84-12e.docx 
 
Kina 

A követelményeket összehasonlító dokumentum. 

 
A téma folytatódik februárban. 
 

 (b) Személygépkocsi gumiabroncsok (ENSZ 30) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
17e.docx 
 
ETRTO 

 
A hivatkozások pontosítása. Ezek révén 
egyértelműbbé válik az egy- illetve mindkét oldalon 
feltüntetendő jelölések alkalmazása. 
 
Elfogadva. GRRF-84-15e.docx 

ETRTO 

ECE-TRANS-WP29-AC3-48e.docx
ECE-TRANS-WP29-AC3-48e.docx
ECE-TRANS-WP29-AC3-48e.docx
GRRF-84-05e.pptx
GRRF-84-11e.docx
GRRF-84-12e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-17e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-17e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-17e.docx
GRRF-84-15e.docx
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 (c) Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
18e.docx 
 
ETRTO 
 
GRRF-84-34e.docx 
 
ETRTO 

Hivatkozások pontosítása. 
 
Az 5. melléklet II B táblázatában nem szereplő 
méretekre az új 4. lábjegyzet ad számítási segítséget. 
Ez a megközelítés azt a célt is szolgálja, hogy a 
lehetőleg ne kelljen sűrűn változtatni az 5. mellékletet.   
 

GRRF-84-16e.docx 
 
Németország 

„Normal Service” abroncs:  
autópálya mintázat , opcionálisan  M+S jelzéssel  
 
Snow Service abroncs:  
hajtó mintázat az alábbi jelölések valamelyikével: 

- az ezen előírás 3.1.12. pontjában megadott 
jelzések  (ET, ML, MPT), 

- „Alpine” szimbólum  a 117 előírás szerint, 
- „TRACTION” besorolás a 117 előírás szerint. 

 

 
  Folytatódik februárban. 

 (d) Motorkerékpár gumiabroncsok (ENSZ 75) 

Dokumentumok Tárgy 

-----  

 (e) Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
19e.docx 
 
ETRTO 

Hivatkozás pontosítása. 
Új méret bevezetése az 5. mellékletben. 
 
új 5. lábjegyzet az 5. mellékletben a táblázatban meg 
nem adott abroncsok méreteinek meghatározásához. 
 
A diagonális hajtó abroncsok esetén módosított 
terhelés-korrekciók a sebesség függvényében. 
 

GRRF-84-17e.docx 
 
ETRTO 

Az EU mg jármű típusjóváhagyás miatt szükséges, 
hogy további abroncs kategóriák is jóváhagyhatók 
legyenek. 
Új táblázatok kerülnek az 5. mellékletbe a releváns 
megjegyzésekkel.. 
ETRTO ezzel szeretné az összes létező és várható 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-18e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-18e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-18e.docx
file:///D:/GRRF-EU/GRRF_84/dok/GRRF-84-34e.docx
GRRF-84-16e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-19e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-19e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-19e.docx
GRRF-84-17e.docx
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méretet lefedni. 
 
A két dokumentummal GRRF  egyetértett. 
 
Elnök kérte ETRTO –t konszolidált javaslat 
összeállítására februárra.  

 

 (f) Felújított haszonjármű abroncsok (109) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
20e.docx 
 
Franciaország 

A felújított haszonjármű abroncsok követelményeinek 
harmonizálása a többi abroncs előíráshoz. 
 
Új definíciók. 
Méret meghatározások, tűrések. 
 
BIPAVER a 2.5-ben módosítaná a felújító futófelület 
elnevezését. 
 
6.4.4.1. volt részletes egyeztetés tárgya. 
A javaslat szerint „vagy” a felújítónak, vagy a 
hatóságnak meg kell kapnia a felújító anyag 
jegyzőkönyvét. Így előfordulhat, hogy a felújító nem 
ismeri a műszaki tartalmat,amiért felelős. 
 
További pontosítás várható. 

 

 (g)  Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (ENSZ 117) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2016-42e.docx 

Korábban elfogadva, csak továbbításra vár. 

..\..\GRRF_83\dok\EC
E-TRANS-WP.29-
GRRF-2017-07e.docx 

Korábban elfogadva, csak továbbításra vár. 

 

 (h) Gumiabroncs beépítési előírás (ENSZ 141) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2016-43e.docx 

Korábban elfogadva, csak továbbításra vár. 

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-20e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-20e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-20e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2016-42e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2016-42e.docx
../../GRRF_83/dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-07e.docx
../../GRRF_83/dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-07e.docx
../../GRRF_83/dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2017-07e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-43e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-43e.docx


GRRF 84. ülés  

 12  

  Gumiabroncs nyomásellenőrző rendszer (ENSZ 142) 

 Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2017-21e.docx 
ETRTO 
GRRF -84-35e.docx 
GRRF titkárság 

Szerkesztési – hivatkozás – pontosítások. 
 
A titkárság egybeszerkeszti (35). 
 
Elfogadva. 

GRRF-84-33e.pptx 
 
 
OICA 

Prezentáció 
Ezres nagyságrendben ellenőriztek járműveket. 
A kerék oldalfal hőmérsékletével korrigálták a mért 
nyomásokat. 
Direkt - indirekt TPMS rendszer hasonló eredményt 
adott. 
A TPMS hatékonyságát mutatja, hogy 

- az átlag nyomás 3% al magasabb, mint anélkül. 
- kisebb sávban váltakozó a keréknyomás.  
- 150 kPa alatti nyomásnál minden járművön volt 

jelzés 

 

 
 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-21e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-21e.docx
file:///D:/GRRF-EU/GRRF_84/dok/GRRF-84-35e.docx
GRRF-84-33e.pptx
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GRRF-84-20e.pptx 
 
Németország, 
ETRTO, Japán, 
Oroszország 

Téli abroncsokkal kapcsolatos tevékenységek 
összefoglalása 
 
A cél javaslat a megfelelő vizsgálatokra az alábbi 
különleges abroncs kategóriák esetén: 
 
(Special Use) Különleges abroncs esetén a hó-
abroncsok mérési módszere jó, de más küszöbérték 
javasolható. 
(Studded Tyre) Szegecselt abroncsoknál is a téli 
abroncs hatékonysági vizsgálat javasolt.  
 
Különböző lehetőségek közül a SpU és StuT 
abroncsokra 117 előírás hó-abroncs követelményeinek 
alkalmazása és a hatály ennek megfelelően történő 
kiterjesztése javasolt. 
 
Munkacsoport alakulna erre. 
 
Oroszország szerint nem kellene munkacsoport , mert 
csak egy létező eljárás alkalmazhatóságát kellene 
elfogadni. 
Februárra a érdekeltek pontosított javaslatot fognak 
benyújtani. 

 

 (j) Hó-abroncsok  

Dokumentumok Tárgy 

-----  

 
 

 (k) Egyéb  

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2017-25e.doc 
 
Oroszország 

Az orosz nyelvű szöveg pontosítása a 108 előírásban. 
 
Elfogadva 

 8. Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

 (a) Automatizált járművek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-1129e.pdf 

Rövid tájékoztatás. 

WP29-172-08e.docx  

GRRF-84-20e.pptx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-25e.doc
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-25e.doc
ECE-TRANS-WP29-1129e.pdf
ECE-TRANS-WP29-1129e.pdf
WP29-172-08e.docx


GRRF 84. ülés  

 14  

 

 (b) Egyebek   

  GRRF és WP1 együttes ülése. 
 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-84-32e.pptx 
 
OICA 

Prezentáció 
 
Másodlagos tevékenységek (gk vezető) autonóm 
járműirányítás közben. 
 
WP1-nek és WP29-nek, illetve a kapcsolódó illetékes 
munkacsoportoknak( pl GRRF)  harmonizálnia kell a 
tevékenységét, hogy a vezetőre-, illetve a járműre 
vonatkozó előírás rendszerek között minél kevesebb 
lefedetlen rész maradjon. 
 
Összehangolt szabályozás szükséges, figyelemmel a 
közúti szabályozás nemzeti jogba ültetésére a 
különböző országok esetén. 

GRRF-84-31e.pptx 
 
OICA 

Prezentáció 
 
Áttekintés a kiber biztonsággal és SW update-tel 
foglalkozó munkacsoport tevékenységéről. 
 

GRRF-84-38.pptx 
 
WP1 

Prezentáció 
 
 

 
 
 9. Kormányzás 

 
Egy konszolidált dokumentum előállítása a cél ezen az ülésen az alábbi 
dokumentumokból, annak érdekében, hogy a decemberi rendkívüli 85. GRRF 
ülésen már az esetleges módosítási javaslatokkal együtt véglegesíthető legyen. 
 

(a)   79. Előírás 
 

 

Dokumentumok Tárgy  

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
23e.docx 
 
OICA 

Villogó ESP lámpa villogó lámpa jelezheti 
- ESP aktivitás, 
- kipörgés gátlást, 
- az új javaslat szerint pedig a kormányzási szög 

beavatkozást is legyen megengedett jelezni  
 

GRRF-84-32e.pptx
GRRF-84-31e.pptx
GRRF-84-38.pptx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-23e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-23e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-23e.docx
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GRRF-84-22e.docx 
 
OICA/CEPA 

CSF beavatkozásának jelzése  
 
17-23 és 22 együtt elfogadva 

GRRF-84-23e.docx 
oica 

Emergency Steering Function 

ESF 
 
Definíció: 
 
Manőverek: 

- kikerülés a sávban, ha van vonal, vagy max 75 
cm széles manőver 

 
Jelzés: (HMI) 

- minden beavatkozást optikai és akusztikai, vagy 
érinthető jelzés jelezze, 

- hiba jelzés 
- felülírás bizonyos erővel. 

 
Komplex elektronikus rendszer követelmények 
alkalmazása ESF-re. 
 
Rendszer leírás 
 
Tesztek 
az információs dokumentumban megadott paraméterek 
szerint. 

- akaratlan keresztirányú manőver, 
- szándékos keresztirányú manőver 

 
Franciaország a tesztek pontosabb leírását szeretné. 

 
 (b)  Automatikus kormányzási funkciók (ACSF)  

  

GRRF-84-19e.docx 
 
IWC on ACSF 

Az ACSF munkacsoport működési szabályzata. 
 
A munkacsoport elnöke röviden összefoglalta a 
tevékenységet. 
 
Az ülésen a munkacsoport tevékenysége meg lett 
hosszabbítva.  

 

file:///D:/GRRF-EU/GRRF_84/dok/GRRF-84-22e.docx
file:///D:/GRRF-EU/GRRF_84/dok/GRRF-84-23e.docx
GRRF-84-19e.docx
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GRRF-84-02e.docx 
 
IWG on ACSF 

Új definició  
sávváltási folyamat (5 lépés) 

 
(a) Irányjelző aktiválás 
(b) Keresztirányú mozgás a sáv határáig  
(c) Sávváltási manőver 
(d) A sávtartó funkció újraaktíválása 
(e) Irányjelző kikapcsolása 

 
„sávváltási manőver” a sávváltási folyamat része: 

- kezdete a vonalhoz közelebbi első kerék külső éle 
érinti a vonal belső élét, 

- vége, amikor a hátsó kerekek teljesen keresztzték a 
vonalat. 

 
Felmerült kérdések, témakörök:: 

- Ikerabroncsoknál melyik kerék áthaladása jelenti ?, 
- annak detektálása, hogy a vezető  a folyamat alatt 

a kezét a kormányon tartja és így készen áll a 
beavatkozásra, ha szükséges (Hands on  
detection) 

- figyelmeztetések a vezető felé, 
- vezető általi kikapcsolás lehetősége. 
- felülírás a vezető által : mekkora kormányerő 

szükséges, 
- maximális oldalgyorsulás a manőver közben. 
- HMI (vezető interface) 

. 
 
A manőver megszakítása ha 

- kritikus helyzet detektálása esetén, 
- vezető felülírja, vagy kikapcsolja, 
- ha a működési határokat eléri a rendszer pl vonalak 

nem látszanak 
- ha a rsz detektálja, hogy a vezető nem tartja a 

kezét a kormányon a manőver kezdetén, 
- irányjelzőt a vezető kikapcsolja 

 
Kritikus szituáció: ha egy jármű közeledik a cél sávban 
130 km/h sebességgel és az 3 m/s2 –nél nagyobb 
lassulásra kényszerül a sávváltás miatt. 
 
Dánia : Biztonságos a 3 m/s2 motorkerékpárral vizes 
úton? 
Elnök: A tapasztalat és korábbi megállapodások szerint 
ez a kényelmes fékezés felső határa. 
 

file:///D:/GRRF-EU/GRRF_84/dok/GRRF-84-02e.docx
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Belgium : Kérdés az 1,2(?) s követési idő, ami nem 
mindenhol van összhangban az előírt követési 
távolsággal. 
 
Mekkora reakció időt vegyünk figyelembe a hátulról 
érkező jmű nél  

- 0.4 s túl rövid, 
- 1.2 s javasol Hollandina 

 
A kettő nem ugyanaz,   
1,2: 
0,8 s az irányjelezés kezdete után 
0,4 a reakcióidő a manőver kezdete után  a lassulás 
kialakulásáig. 
 
GRRF először 1 s-ot javasol figyelembe venni, mint 
reakció időt, de később ez újra felmerült és néhány 
ország 0,4 s ot javasolt, nincs megegyezés. 
 
Minimális aktiválási sebesség: 
számítási képlet előírva, amivel eldönthető, hogy 
kritikus szituáció áll-e fenn. 
 
Két irány van: 
Ha túl nagy  a sebesség-különbség, akkor  ne legyen 
sávváltás(High speed protection), vagy  
 
Ha a biztonságos távolság áll rendelkezésre, akkor 
lehet sávváltás (Low speed manuver) 
 
GRRF felhatalmazta iwg-t, hogy mindkettőt vegye 
figyelembe a javaslat továbbfejlesztésénél. 
 

GRRF-84-28e.docx 
 
Japán 

02 módosítás 
„Vapp” ne fix 36,1 m/s (130 km/h) legyen, hanem a 
megengedett az adott országban. 
A cél sávban érkező járművet definiáljuk pontosan L3-
ként. 
 
EU az lenne jó ha a jármű valahonnan önműködően 
felismerné a megengedett sebességet. 
 

GRRF-84-24e.docx 
 
Tesla  
 

megjegyzések a 02 dokumentumhoz. 
 
 

GRRF-84-30e.pptx 
 

Magyarázó ábra 
 

GRRF-84-28e.docx
file:///D:/GRRF-EU/GRRF_84/dok/GRRF-84-24e.docx
GRRF-84-30e.pptx
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OICA 

 
GRRF-84-29e.jpeg 
 

A sávváltási manőver fázisai 

 
GRRF-84-37e.xlsx 
 
Németország 

A sávváltási manőverrel kapcsolatos számítás. 
 
(Sebességkülönbség, minimális sebesség, reakcióidő 
stb) 

 (c) Komplex elektronikus rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-84-14e.docx 
 
iwg on CEL  
(komplex elektronikus 
rendszerek melléklete ) 

 

Hagyományos rendszerek nem tartoznak a 
követelmények alá. 
 
Hollandia nem venné ki az elektronikusan vezérelt 
rásegítős kormányberendezéseket a CEL melléklet 
alól. 
 
Rendszer definició 
 
Biztosági koncepció  
 
Minden elektronikus rendszerre legyen érvényes a 6. 
melléklet.  

GRRF-84-29e.jpeg
GRRF-84-37e.xlsx
file:///D:/GRRF-EU/GRRF_84/dok/GRRF-84-14e.docx
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A dokumentáció tartalmának pontosítása,  
 
A 6. (CEL) melléklet pontosítása 
 
Elvégezhető a teszt a kész a járművön, vagy a 
műszaki szolgálatnak már a megelőző fázisban 
bekapcsolódik. 
 
OICA a javaslat lehetővé teszi, hogy a megfelelő 
időben végezzenek ellenőrzést. 
 
Sw a hatóság bármikor férhessen hozzá a 
dokumentációhoz. 
 
A műszaki szolgálat véletlen kiválasztás alapján az 
előírás hatálya alá tartozó felülírási funkciók legalább 
10%-t ellenőrizze vizsgálattal. 
OICA ezt nem tartja elég pontos megfogalmazásnak.  
 
Spanyolország felvetette, hogy a tóbbi előírásban is a 
továbbfejlesztett CEL mellékletet kellene használni. 
 
Jegyzőkönyv formanyomtatvány. 
 
A fenti módosítások miatt néhány létező rendszer 
vizsgálati eredményeit ki kell majd egészíteni, vagy 
újra kell vizsgálni. 
 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-84-36e.docx 
 
GRRF titkárság 

A fenti 9 a, b, c pontokban tárgyalt javaslatok 
összesítése egy dokumentumban. 
 
Néhány paraméter [ véglegesítésre vár] 
 
Várhatóan a decemberi rendkívüli GRRF ülésen kerül 
véglegesítésre és elfogadásra. 

 

GRRF-84-36e.docx
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 10. Teljes jármű jóváhagyás (IWVTA) 

 (a) Rövid beszámoló IWVTA- és kapcsoló egyéb munkacsoportok 
tevékenységéről ; 
 

Dokumentumok Tárgy 

 Spanyolország 
Rövid áttekintést adott az WVTA jóváhagyási rendszer 
fejlesztéséről. 
Reg 0 nagyjából befejeződött, 2018-ban végleges 
jelentés születik. 
Szerinte mostantól már nincs szükség folyamatos 
jelenlétre GRRF részéről. 
Még nem ismert, hogy a munkacsoport folytatja-e a 
folyamatos tevékenységet. 

 
Szeptemberben GRRF eldönti, hogy milyen formában közreműködik tovább a 
WVTA folyamatban. 

 (b) Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-2017-
054e.docx 

 

ECE-TRANS-
WP29-2017-
055e.docx 

 

ECE-TRANS-
WP29-2017-
107e.docx 
 
ECE-TRANS-
WP29-2017-
107c1e.docx 

WP29 észrevételeket vár az alábbi eljárási 
változtatásokkal kapcsolatban:  
 
“Draft General Guidelines for United Nations regulatory 
procedures and transitional provisions in UN 
Regulations” 
 
CP-knek október 2. hetéig lehet észrevételt tenni, ha 
van. 

GRRF-84-
18e.DOCX 
 
ETRTO 

Az ENSZ előírások számozása 
 
Spanyolország 
Bizonyos alkatrészekre mér létezik speciális számozási 
rendszer. A javaslat nem harmonizál a ezekkel. Inkább 
szükséges lenne egységes rendszer alkalmazása. 
 
CLEPA (?) szeretné megtartani a létező számozást a 
fékalkatrészeknél. 
 

ECE-TRANS-WP29-2017-054e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-054e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-054e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-055e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-055e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-055e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-107e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-107e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-107e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-107c1e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-107c1e.docx
ECE-TRANS-WP29-2017-107c1e.docx
GRRF-84-18e.DOCX
GRRF-84-18e.DOCX
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 11. A fejlesztésekkel és nemzeti tevékenységekkel kapcsolatos 
információk áttekintése 

Dokumentumok Tárgy 

---  

 12.  Tisztségviselők választása  

GRRF 2018-ra megválasztotta  
Mr Frost-ot (UK) elnöknek és 

  Mr Murai-t (JP)  helyettes elnöknek 

 13. Egyéb 

(a) A WP29 2017 márciusi és júniusi ülés témáinak áttekintése 

Dokumentumok Tárgy 

---  
 

(b) ENSZ 89 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2017-
22e.docx 
 
OICA 

Állítható sebességkorlátozó 
 
Figyelmeztető lámpa, ha a jármű túllépi a beállított 
sebességet pl lejtőn, 
 
A gázpedál működtetés mérése: erő, vagy pozíció, - 
amelyik releváns – a rendszer minősítése során. Ez 
nem jelent lényegi változtatást csak az ellenőrzési 
módszer vizsgált rendszerhez igazítását. 
 
Franciaország, UK EU a megfogalmazással 
kapcsolatban tett észrevételt . 
 
„Positive action”  nem teljesen egyértelmű, lehet nem 
szándékos is. 
 
OICA: az előírásban máshol is van ilyen 
megfogalmazás, positive action: pl kickdown aktiválás 
teljes gázzal. 
 
Folytatódik a téma februárban. 
 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-22e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-22e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-22e.docx
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(c) Egyéb  

Dokumentumok Tárgy 

 Oroszország 
Részecskeszennyezéssel kapcsolatos tevékenység 
bemutatása. 
Az abroncs kopásból származó 5-15 mikron 
részecskék szennyezést okoznak. 
Most a gumiabroncsokból és a fékbetétekből származó 
részecske emisszió a legjelentősebb mióta a Euro V, 
VI emissziós szint van érvényben a Diesel motorokra. 
 
Véleményük szerint a következő évtizedekben az egyik 
legfontosabb környezetvédelmi feladat ennek kezelése 
lesz. 
 
Elnök: továbbítjuk a felvetést GRB felé és 
 
RMI jelezte, hogy van ezzel kapcsolatos tevékenység  
a gumiabroncs  ipar részéről.  

 

 


