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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 
12. Egyéb 
 (a)  A WP29 2017 novemberi ülés témáinak áttekintése 
 (b)  ENSZ 89 előírás 

(c) Egyéb ügyek 
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Rövidítések az alábbiakban: 

CP – SzF – szerződő fél 
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 
iwg on ACDC – a mezőgazdasági kapcsoló berendezésekkel foglalkozó informális 
munkacsoport 
iwg on ITS/AD – az autonóm járművekkel foglalkozó informális munkacsoport 
iwg on ACSF – az automatikus kormányzási funkciók követelményivel foglalkozó 
informalis munkacsoport 
iwg on Tyre Gtr – a gumiabroncs világelőírással foglalkozó informális munkacsoport 
CSF – korrektív kormányzási funkció 
ACSF – automatikus kormányzási funkció 
ESF – vészhelyzeti kormányzási funkció 
PTI – időszakos műszaki felülvizsgálat 
TOR – működési szabályzat 
RF - Run Flat (defekttűrő) gumiabroncs 
SIG – special interested group 
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 1. A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
01e.docx 
 
ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
01a1e.docx 
DOCX 

Napirend   
 

GRRF-86-01e.doc 
DOC 
GRRF Elnök 

 A GRRF 83. ülés tervezett időbeosztása. 

GRRF-86-08e.pptx 
PPT 
Titkárság 

Információk 
Következő – 87. – GRRF ülés 
2018 szeptember 25-28. 
Hivatalos dokumentumok benyújtási határideje: 
2018. június 29 

GRRF-86-27e.docx 
DOC 
Titkárság 

Konszolidált napirend 

A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

 2. Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) és 

 Dokumentumok Tárgy 

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

GRRF 83. ülés jegyzőkönyve. 
 

GRRF-86-12e.doc 
DOC 
iwg AEBS 

A könnyű járművek fejlett vészfékező rendszerével 
foglalkozó informális munkacsoport 2. üléséről (Köln, 
2017.  November 20. – 21.) készült beszámoló. 
 
Információ-csere 

- AEBS technológiák és, 
- a kutatások jelenlegi állásáról. 

 
EURO Ncap  és OICA eredményeinek áttekintése. 
 
OICA új előírást javasol, mert 131 előírás az 
autópályán működő rendszerre vonatkozik, a 
munkacsoport viszont egyéb körülményekre fokuszál. 
 
GRRF támogatja az új előírást és bemutatja WP29 nek 
is, mint fejlesztési irányt a  

ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-01e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-01e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-01e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-01a1e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-01a1e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-01a1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-01a1e.docx
GRRF-86-01e.doc
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-01e.doc
GRRF-86-08e.pptx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-08e.pptx
GRRF-86-27e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-27e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-83e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-83e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-83e.docx
GRRF-86-12e.doc
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-12e.doc
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- jármű-jármű ütközések,  
- jármű-gyalogos, 
- jármű-kerékpáros ütközésekkel kapcsolatos 

követelmények kidolgozására. 
 
Japán, OICA, Németország, CLEPA véleménye, hogy 
először a jármű-jármű rendszereket kell kezelni, majd a 
gyalogos és a kerékpáros felismerő rendszereket, mert 
ez utóbbiak még nem annyira elterjedtek. 
 
pl. Hollandia támogatná, hogy mindhármat 
párhuzamosan fejlesszük. 
 
Elnök: WP29 felé jelezzük, hogy GRRF mindhárom 
rendszer követelményeinek egyidejű meghatározását 
támogatja és szeptemberben megvitatjuk, hogy a 
technológia valóban lehetővé teszi-e mindhárom eset 
egyidejű kezelését.  
 

GRRF-86-18e.docx 
DOC 
OICA 

A 2017/24 javaslat módosítása. 
 
4.5.2. A vezető általi deaktiválás után a rendszer 
kapcsoljon vissza automatikusan, ha 15 percnél 
hosszabb ideig (70) km/h –nál nagyobb sebességgel 
halad a jármű. 
 
6.7.2. Vizsgálati eljárás az új követelménynek 
megfelelően. 
 
A fenti paraméterek biztosítják az autópálya menet 
felismerését.  
 

GRRF-86-32e.docx 
DOC 
Németország 

A 2017/24 javaslat módosítása. 
 
5.2.1.2.2. Hibajelzés generálása (x) s múlva, ha a 
rendszer detektálja, hogy valami takarja a szenzort (pl 
ideiglenesen felszerelt hóeke). 
 
Norvégia jelezte, hogy sok probléma van az AEBS 
rendszerrel téli viszonyok között. 
Svédországban hasonló a helyzet, és hivatkoznak a 
Bécsi Egyezményre, ami az elsődleges irányítást a 
járművezetőhöz rendeli. A sebesség kritikus.  
 
Németország szerint nem 131 es jóváhagyásban 
kellene a kikapcsolást biztosítani, hanem az EU 
típusjóváhagyásban, vagy nemzeti jóváhagyásban. 

GRRF-86-18e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-18e.docx
GRRF-86-32e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-32e.docx


GRRF 86. ülés  

 6  

 
CLEPA nem biztos benne, hogy valóban a kikapcsolt 
AEBS okoz-e sok balesetet. 
 
A téma nem fejeződött be, Németország várja az 
észrevételeket, megjegyzéseket. 
 
 
A tárgyalás szeptemberben folytatódik. 

 3. 13 és 13-H Előírások (Fékezés) 

 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

Dokumentumok Tárgy 

--  

 (b) Modularis járműkombinációk  (MVC) 

 Dokumentumok Tárgy 

---  

 

 (c) Magyarázatok Pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
02e.docx 
DOCX 
Ausztrália 

Javaslat a 139 –es előírás kiegészítésére. 
 
A jármű legyen felszerelve az előírás követelményeit 
kielégítő fék asszisztens (BAS) rendszerrel. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
03e.docx 
DOCX 
Ausztrália 

Javaslat a 140 –es előírás kiegészítésére. 
 
A jármű legyen felszerelve az előírás követelményeit 
kielégítő EVSC rendszerrel 
 
A fenti kettőre együtt igaz, hogy eredetileg a 13H ban 
„if fitted” követelmény volt. A szétválasztás óta az adott 
jóváhagyás megszerzéséhez fel kell szerelni az 
említett rendszereket. 
 
A két dokumentum kiegészítésként elfogadva. 
 

ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-02e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-02e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-02e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-02e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-03e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-03e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-03e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-03e.docx
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GRRF-86-16e.docx 
DOC 
GRRF-86-16r1e.doc 
DOC 
OICA 

Javaslat a 13H elírás 01 sorozatszámú módosítására. 
 
A távirányítású parkoló rendszerrel (RCP) felszerelt 
járművek esetén legyen engedélyezett a rögzítő fék 
oldása / fékfelületek szétkapcsolása a kerekektől a 
vezető távollétében is. 
Feni javaslat elfogadva az informális dokumentum 
alapján, amit külön kiemelnek majd a jegyzőkönyvben. 
 
 
A féklámpa vezérlés regeneratív fék alkalmazása 
esetén. 
 

 
 
 A 0,7 m/s2  es határ eltörlése azt eredményezheti, 
hogy  az egyébként a motorfék hatásossági 
tartományába eső fékezéseknél is indokolatlanul 
felgyulladjon. 
Elhalasztva szeptemberre. 
 

GRRF-86-33e.docx 
DOC 
CLEPA 

 

 
Ge –re javítva a tárcsa és kerékpánt közötti távolság 
jelölése . 
 
Elfogadva. 
 

GRRF-86-16e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-16e.docx
GRRF-86-16r1e.doc
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-16r1e.doc
GRRF-86-33e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-33e.docx
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 (d) Egyebek  

 4. Mechanikus kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
04e.docx 
DOCX 
ACDC iwg 
 

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

GRRF-86-06e.pdf 
PDF 
Németország 

Tájékoztatás a mezőgazdasági kapcsoló 
berendezésekkel foglalkozó munkacsoport (iwg on 
ACDC) tevékenységének állásáról, valamint a  fenti 
2018-04e javaslat korrekciója 
  
4.7. állítható magasságú kapcsoló berendezésnél a 
magasság-állítás maximális kézi erő szükséglete nem 
haladhatja meg a 40 daN –t. 
Hollandia sokallja, tekintettel arra, hogy ezt a 
tevékenységet nem túl gyakran kell végezni, végül 
elfogadtuk. 
 
6. Melléket     3.7.1. a hegesztésre megengedett 
legnagyobb feszültség 90 N/mm2, vagy lehet nagyobb 
ha demonstrálják a műszaki szolgálat felé, hogy az 
adott anyagra megengedhető. 
A második mondatrész törölve, 90 N/mm2, mint 
felsőhatár marad. 

GRRF-86-02e.doc 
DOC 
Németország 

 Szerkesztési pontosítás. 

 2018-04 a fenti két módosítással elfogadva. 
Új előírási javaslatként kerül továbbításra. 

GRRF-86-03e.docx 
DOC 
CLEPA 

A  fenti 2018-04e javaslat szerkesztési korrekciója. 
 
5. Melléklet    13.1. pontból egy mondat törlése, mert 
visszakerült tévesen egy korább módosítás után. 
 
A legközelebbi ülésre marad 
 

GRRF-86-34e.doc 
DOC 
Lengyelország 

I. melléklet  9.3. 
„A” osztályú kapcsoló berendezés esetén meg kell adni 
az alábbi adatokat, ha „alkalmazhatók” .. 
 
Támogatva, de napirenden marad. 

ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-04e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-04e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-04e.docx
GRRF-86-06e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-06e.pdf
GRRF-86-02e.doc
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-02e.doc
file:///D:/GRRF-EU/GRRF_86/doc/GRRF-86-03e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-03e.docx
GRRF-86-34e.doc
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-34e.doc
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5.Motorkerékpárok fékezése  

 (a) 3. világelőírás (gtr 3.)   

Dokumentumok Tárgy 

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

Előzmény javaslat. 

GRRF-86-10e.docx 
DOC 
Olaszország 

A korábbi 2017/15 alapján. 
Lényegében minden témakör harmonizált már, 
csak az ABS funkcióban maradt eltérés. 
 
További tárgyalás javasolt, marad napirenden. 
Hivatalos dokumentum készül szeptemberre. 
 
Felmerült, hogy menyi idő alatt tud reaktiválódni az 
ABS rendszer a kikapcsolás után. 
Olaszország erre is tesz majd javaslatot. 

GRRF-86-11e.docx 
DOC 
Olaszország 

  (b) ENSZ 78 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-35e.docx 
DOC 
IMMA 

GRRF/2017/14 továbbfejlesztése az észrevételek 
alapján. 
 
A féklámpa vezérlés kritériumai regeneratív fékre. 

 
 
GRRF hiányolja a motorfékhez hasonló alacsony alsó 
lassulási küszöböt (0,7 m/s2), ami van  13H előírásban. 
A téma folytatódik. 

6.Pótalkatrész fékbetétek (ENSZ 90) 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-39e 
(nem letölthető) 
 
Spanyolország 

Áttekintés SIG R90 témakörökről  
 
Új információk a lehetséges új alkatrészekről. 
 
COP javasolt tartalma - kérdéslista. 
 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-15e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-15e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2017-15e.docx
GRRF-86-10e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-10e.docx
GRRF-86-11e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-11e.docx
GRRF-86-35e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-35e.docx
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A Carbon-Fiber surlódó anyag párosítás nem 
helyettesítheti a acél alkatrészeket, 
de a 90 előírásba bekerülhet a CF ha az eredeti 
alkatrész is az volt. 
 
Említett egyéb kérdések 

- az azonos (ekvivalens) féktárcsa / -dob csak a 
kereskedelmi névben térhet el, 

- a helyettesítő féktárcsa / -dob esetén teljes teszt 
szükséges 

- a hatály L7 kategóriákra való kiterjesztése, 
- inercia számítás (több tengelyes járművek), 
- a jóváhagyási számozás esetleges 

megváltoztatása. 
Következő lépések:  

- iwg? – most még nincs erre irányuló 
kezdeményezés, de szeptemberben lehetséges, 
hogy lesz, 

- kérdés SzF –nek L6 és L7 felvehető lelehetne 
a 90-ben? Március végéig kérnek választ 
Spanyolország részére. 

 
COP tartalmi javaslat lehetne alkalmazható a többi 
előírásra is. 
 
CLEPA kérte a dokumentum közzétételét. Ez az ülés 
után várható GRRF-86-39e jelzéssel. 

GRRF-86-37e.pptx 
PPT 
CLEPA 

A fenti dokumentumban említett jóváhagyás-számozási 
javaslat óriási költség növekedést okozna a 
pótalkatrész gyártók részére. 
 
kb 15 000 EUR egy féktárcsa típus teljes vizsgálata, 
ami lefedhet pl 30 variánst, a fenti elképzelés szerint 
mindet külön kellene jóváhagyni. 
 
CLEPA javaslata, hogy tartsuk meg a 90 es 
számozását. 

GRRF-86-40e.docx 
DOC 
CLEPA 
 
GRRF-86-
40r1e.docx 
DOC 
Titkárság 

L kategóriák féktárcsái. 
 
78 előírás hivatkozás. 
 
Semmi új csak amit már korábban tárgyaltunk 
rendezett formában. Tartalmaz olyan paragrafusokat 
is, amelyek már ugyanígy benne vannak az előírásban. 
Ezeket kihagyva az átmeneti rendelkezésekkel készül 
wp29 dok . 
Az eljárás elfogadva. 

GRRF-86-37e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-37e.pptx
GRRF-86-40e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-40e.docx
GRRF-86-40r1e.docx
GRRF-86-40r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-40r1e.docx
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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. 
Az eddigi módosítások, a tervezett tevékenység 
bemutatása, indoklása, előzetes időterve. 

GRRF-86-21e.pptx 
PPT 
iwg on TYRE GTR 

A 17. ülés (Brüsszel, 2017- november 2-3) 
jegyzőkönyve  
EU nem vett részt. 
 
A nem harmonizált vizsgálatok köre: 

 
 
Tevékenységek 

- a fizikai méretek mérési eltérésének 
kiküszöbölése, akcióterv az ipar részére, 

- LT/C abroncsok nagysebességű vizsgálati 
feltételeinek harmonizálása, szeptemberben 
lesz bemutatva GRRF-nek, 

- Kína és India javaslatának áttekintése, a 
harmonizálás lehetőségei, 

- LT/C abroncsok tartamvizsgálatának 
harmonizálása, belső egyeztetések az iparban 

- globális jelölések 
Következő ülés: 2018 június első hetében. 
 

GRRF-86-22e.docx 
DOC 
Oroszország 

Az abroncsok globális jelölése 
A különböző lehetséges megfelelőségi kritériumok 
miatt eddig nem alkalmazták a „globális jelölést”. 
Elfogadás, alkalmazás a jogrendben. 
„globális abroncs”: ami teljesít minden követelményt, 
a „globális jelölést” ilyen abroncs hordozhatja. 
Az eladásra váró abroncsok kb. 50%-a el van látva 

ECE-TRANS-WP29-AC3-48e.docx
ECE-TRANS-WP29-AC3-48e.docx
ECE-TRANS-WP29-AC3-48e.docx
GRRF-86-21e.pptx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-21e.pptx
GRRF-86-22e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-22e.docx
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„DOT” és „E” jellel egyaránt, ezek a potenciális 
pályázók a „globális jelölésre”. 
 
A globális abroncs mindenhol elfogadható lenne. 
 
Előnyös  

 - az iparnak, 
 - a kormányoknak, 
 - a felhasználóknak. 

 
Alkalmazás: az aláíró országoknak alkalmazni kell. 
 
Oroszország visszajelzést vár a szerződő felektől,  
a globális jelölés támogatását illetően. 
 
Az 1998 –as egyezmény alapján a szerződő feleknek 
el kell kezdeni a bevezetést a nemzeti jogba, határidők 
nincsenek megadva. 

GRRF-86-28e.pptx 
DOC 
ETRTO 

iwg on Tyre javaslat a gumiabroncs világelőírás 2. 
módosítására (2A fázis) 
Áttekintés a tevékenységről 

- a követelmények egyeztetése, 
- hatály egyeztetése, 
- új harmonizált követelmények, 
- referencia nyomás, 
- mérő keréktárcsa, 
-  adminisztratív és szerkesztési módosítások. 

  
Előzetes javaslatok: 
» kihagyni a hatályból  

- az (ST) abroncsokat, és  
- LT / C ha a mintázat mélység nagyobb, vagy 

egyenlő mint 14,8 mm 
 
» általános pontosítások: 

- értékelés a személygépkocsi RF abroncsok 
szerint. 

 
» hozzáadni: 
új harmonizált vizsgálati követelmények az LT/C 
abroncsokra 
 
és felosztás az alábbi 3 kategóriára 

- fizikai méretek metrikus abroncs-méreteknél, 
- fizikai méretek „high flotation” abroncs-

méreteknél, 
- fizikai méretek „high flotation” abroncs-

méreteknél, 

GRRF-86-28e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-28e.pptx
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- fizikai méretek a 6. Mellékletben megadott 
abroncs-méretekre 

 
Referenctia vizsgálati nyomás: 
FMSS 139 „load range” megközelítés, eltérő nyomás. 
UN ECE R 54 gyártó adja meg a vizsgálati nyomást.  
 
Javaslat: az a minimum nyomás ami meg van engedve 
a legnagyobb terheléshez. 

 
 
Mérő keréktárcsa: 
jelenleg nem egységes a fogalom használata, mert 
valahol egységes szélességet, máshol az összes 
szélességet jelenti. 
Szeretnék pontosítani 
javaslat:  
„measuring rim”: a fizikai geometriai paraméterek 
mérésére szolgálna, 
„test rim”: amire a tesztekhez szerelik fel a 
gumiabroncsot. 
 
ISO szabványból beemelnének definíciókat. 
 
Adminisztratív és szerkesztési pontosítások.  
 
Fentiekre vonatkozó javaslatok kidolgozás folyamatban 
van. 
 

GRRF-86-29e.docx 
DOC 
GRRF 

Amendment1 
Fizikai méretek 

- metrikus 
- „high flotation” méretek 
- a 6. mellékletben megadott méretekre. 

Elnök : nem áttekinthető, és nem is a benyújtottal 
teljesen azonosat prezentálták. 
Érthető, mert nagyon komplex a feladat. 

GRRF-86-29e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-29e.docx
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Oroszország szerint lépésenként áttekinthető, de 
várják az észrevételek. 
 
Elnök javasolja a további munkát az következő iwg 
ülésen, majd újra bemutatni szeptemberben. 
 
A keveredés elkerülése érdekében ugyanazon a 
számon újra közzétesznek egy javított változatot. 

 
A téma folytatódik. 

 (b) Személygépkocsi gumiabroncsok (ENSZ 30) 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-04e.pptx 
PPT 
ETRTO 

EMT (Extended Mobility Tyre) alkalmazásának 
lehetőségei a  
Defekttűrő (Run Flat) gumiabroncsok helyet 
(a tájékoztatás szerint a gyakorlatban már elterjedtebb 
az EMT abroncs) 
 
Jelenlegi RF vizsgálati követelmények: 
dobon történő vizsgálat az alábbi feltételekkel 

 
 
A ténylegesnél lényegesen kedvezőtlenebb feltételeket 
követel meg. 
 
Lehetséges teszt: próbapályás dinamikai vizsgálat a 
szelep kiesését szimulálva. 
A hőmérsékleti viszonyok nagyon eltérőek, 
kedvezőbbek a próbapályás vizsgálat esetén.  
Nulla nyomás soha nincs, minimum 0,1 bar van (a 
melegedés növeli a nyomást). 
 
Követelmények: 

- defekt esetén megfelelő futás / jármű stabilitás, 
- ne legyen szükség azonnali intézkedésre a 

vezető részéről. 
ETRTO keresi a megfelelő tesztelési megoldást a 

- nyomásvesztés esetén 80 km x 80 km/h 
futásteljesítmény igazolása, 

GRRF-86-04e.pptx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-04e.pptx
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- a valóshoz minél jobban közelítő körülmények 
biztosítása, 

- megbízható vizsgálati módszer bevezetése 
érdekében. 

 
A diagram szerint az utóbb fejlesztett EMT (Extended 
Mobility Tyres ) abroncsok esetén a gördülési 
ellenállás és a tömeg is kedvezően alakul az RF -hez 
képest. 

 
 
Teszt paraméterek 
terhelés 65 % ---60%  
hőmérséklet magasabb a dobon. 
 
A 64-es előírásban defekt esetére említett lehetőségek 
mellett az EMT abroncsot javasolják bevezetni  

 
 
Új definíció: (a Run Flat mellett) 

- 80 km/h sebességgel, 
- 80 km távolság, 
- különleges tartozékok nélkül levegővesztés 

esetén. 

 
 
Szimbólum 
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Elnök: nem biztos abban, hogy nem lehet 0 nyomás 
defekt esetén. 
ETRTO: megtartaná a 0 nyomást a teszthez. 
 
Hollandia: ezek szerint a RF abroncsokat túl magas 
követelmények szerint vizsgáltuk eddig? 
 
ETRTO: nem akarja rontani a RF követelményeket, de 
a valós viszonyokhoz igazodna. 
 
Hollandia: miért nem különböztetjük meg a RF és EMT 
abroncsokat a követelmények szempontjából? 
 
ETRTO csak szerette volna bemutatni a tevékenységet  
 
Az autonóm járműveket is megemlítették, ahol a 
defekttűrő megoldás fontos lehet. 
 
Új dokumentum készül szeptemberre. 
ETRTO javaslata szerint: 
Június végéig két hivatalos dokumentumot készít. 
Várják a megjegyzéseket és szeptemberben tárgyaljuk, 
majd februárban elfogadható. 
 

GRRF-86-05e.docx 
DOC 
ETRTO 
 

A 30-as és 64-es előírás módosítására irányuló 
tevékenység bemutatása az EMT abroncsok 
bevezetése érdekében. 
 
A járművekkel kapcsolatos piaci igények ellentétes 
követelményeket támasztanak: 

- a kisebb tömeg, 
- lágyabb oldalfal, 
- kisebb CO2 emisszió.  

Ezeket a gumiabroncs-ipar az RF abroncsok helyett az 
EMT abroncsokkal tudja támogatni, amelyek  
biztosítják a szükséges futást defekt esetén, de nem a 
„Run Flat” követelményeit teljesítik. 
 
Ezzel összhangban ETRTO szeretne: 
új definíciót, szimbólumot, követelményeket. 
A 30-as előírás módosítása mellett a 64-es előírást 
szintén érinti a téma. 

GRRF-86-05e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-05e.docx
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Jelen dokumentummal és a fenti prezentációval csak 
bemutatni szeretnék a témát, a javaslatok tárgyalása 
később várható. 
 

 
 
 (c) Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
05e.docx 
DOCX 
ETRTO 
 
 
 

Hivatkozások pontosítása. 
 
Új táblázat a tűrések precízebb megadása érdekében. 
 
Az 5. melléklet II B táblázatában nem szereplő 
méretekre az új 4. lábjegyzet ad számítási segítséget, 
főleg az új tervezésű „high flotation” abroncsokra. 
Ez a megközelítés azt a célt is szolgálja, hogy a 
lehetőleg ne kelljen sűrűn változtatni az 5. mellékletet.   
 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
11e.docx 
DOCX 
ETRTO 

Az 54-es előírás kiegészítésére vonatkozó javaslat. 
 
Definíciók pontosítása 

- típus 
- gyártó 
- kereskedelmi jel  
- kereskedelmi név 
- „d” jelzés-érték,  

 
Megjelölések: 
jóváhagyási jel legyen mindkét oldalon, kivéve az 
aszimmetrikus abroncsokat. 
gyártó és kereskedelmi jel, kereskedelmi név 

GRRF-86-23e.docx 
DOC 
ETRTO 

Hivatkozás pontosítása. 

GRRF-86-26e.docx 
DOC 
ETRTO 

Az 5. mellékletben a lábjegyzetek kiegészítése 
- a jóváhagyandó mintázatok megadása az 1. 

Mellékletben, az adatközlő 9. részében (egyéb 
megjegyzések). 

- a hajtó mintázatú abroncsok definíciója 
(hivatkozás a 117 –es előírásra) 

- autópálya abroncsok, amelyek nem hajtó 
mintázatúak. 

 A fenti dokumentumok együtt elfogadva. 

GRRF-86-43e.docx 
DOC 
Titkárság 

Az elfogadott módosítások szerkesztett formában. 

 

ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-05e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-05e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-06f.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-11e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-11e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-11e.docx
GRRF-86-23e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-23e.docx
GRRF-86-26e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-26e.docx
GRRF-86-43e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-43e.docx
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 (d) Motorkerékpár gumiabroncsok (ENSZ 75) 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-25e.docx 
DOC 
ETRTO 

Téves hivatkozás javítása. 
A 75-ös előírás r2, a4  7. melléklet 1.2. pont 
lábjegyzetében bizonyos gumiabroncs méretek esetén  
106 helyett a korábbi módosításnak megfelelően 
hivatkozás az 54 előírásra.  
Elfogadva. 

 (e) Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
06e.docx 
DOCX 
ETRTO 

Az EU WVTA követelmények sürgették ezt a 
módosítást. 
  
Hivatkozások pontosítása. 
ISO 188805 hivatkozás (új szabvány a régi helyett) 
 
A megjelölésekre vonatkozó előírások pontosítása. 
 
Új méretek bevezetése az 5. mellékletben. 
 
új lábjegyzetek az 5. mellékletben a táblázatokban meg 
nem adott abroncsok méreteinek meghatározásához. 
 
Új táblázat skid-steer / mini rakodók abroncsoknak 
(építőipari). 
 
A diagonális hajtó abroncsok esetén módosított 
terhelés-korrekciók a sebesség függvényében. 
 
Hollandia javaslata szerint az ISO 188805 hivatkozást 
töröltük, mert a táblázatok a 10. mellékletben 
tartalmazzák a releváns adatokat. 
 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
07e.docx 
DOCX 
ETRTO 

Az javaslatok a sürgősség miatt vannak két 
dokumentumba osztva. 
Ebben a dokumentumban korábban már tárgyalt 
javaslatok vannak. 
 
Nyomás (kPa) megadása az abroncson. 
 
Az ülésen pontosítva: a 16. kiegészítés után első 
alkalommal jóváhagyott típusokra vonatkozik.  
 
 

GRRF-86-25e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-25e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-06e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-06e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-06e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-07e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-07e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-07e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-07e.docx
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GRRF-86-31e.docx 
DOC 
ETRTO 

SS (skid-steer) csúszó-kormányzású jármű - abroncs 
definíció bemutatása. 
 

 
 

ECE-TRANS-
WP_29-GRRF-
2018-12e.docx 
DOCX 
ETRTO 

Az kiegészítésére vonatkozó javaslat. 
 
Definíciók pontosítása 

- típus 
- gyártó 
- kereskedelmi jel  
- kereskedelmi név 

 
Jelölések kiegészítése 

- VF (nagy flexibilitású abroncs) 
- IND (ipari traktor abroncs) 

 
Méret-meghatározás pontosítása. 
 
Terhelési index táblázat átszerkesztése. 
 
Új táblázat „skid-steer” / mini rakodók abroncsoknak 
(építőipari). 
 

 A fentiek együtt kiegészítésként  elfogadva 

GRRF-86-42e.docx 
DOC 

Titkárság. 
 

Az elfogadott módosítások szerkesztett formában. 
 

. 
 

 (f) Felújított haszonjármű abroncsok (109) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
09e.docx 
DOCX 
Franciaország 
 

A felújított haszonjármű abroncsok követelményeinek 
harmonizálása a többi abroncs előíráshoz. 
Korábbi javaslat továbbfejlesztése. 
 
Új definíciók, illetve pontosítások 

- felújító, 
- abroncs gyártó 

GRRF-86-31e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-31e.docx
ECE-TRANS-WP_29-GRRF-2018-12e.docx
ECE-TRANS-WP_29-GRRF-2018-12e.docx
ECE-TRANS-WP_29-GRRF-2018-12e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP_29-GRRF-2018-12e.docx
GRRF-86-42e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-42e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-09e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-09e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-09e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-09e.docx
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- anyag gyártó / szállító 
- kereskedelmi név/ -jel, 
- méret megjelölés pontosítása 
- stb. 

 
 
A jóváhagyáshoz szükséges adatok megadásának 
pontosítása, beleértve az előzetesen minősített futózó 
anyagok jegyzőkönyveinek biztosítására vonatkozó 
eljárásokat is. 
Felújított hóabroncs-típusok időszakos ellenőrzési 
eljárása. 
Méret meghatározások, tűrések. 
 
Hivatkozások pontosítása. 
 
További pontosítás várható. 

GRRF-86-24e.docx 
DOC 
ETRTO 

kPa megadása zavart okozott a 109 előírás esetén, 
mert a régebbi karkaszoknál PSI jelölés volt. 
3.2.10.  PSI vagy kPa elég egy oldalon. 
 
1.3. pontosítás: nyomás jelzése. 

 A fenti két javaslat együtt elfogadva kiegészítésként. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
08e.docx 
DOCX 
BIPAVER 

108-as előírás, felújított személygépkocsi 
gumiabroncsok követelményeinek harmonizálása a 
többi előíráshoz a hó abroncsok tekintetében. 
 
A jóváhagyás feltételei, 
hatásossági követelmények, 
jóváhagyási értesítő. 
  
Elfogadva 

 

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

 

Dokumentumok Tárgy 

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

Korábban elfogadva, csak továbbításra vár. 

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

Korábban elfogadva, csak továbbításra vár. 

 Maradnak ebben a státuszban. 

file:///D:/GRRF-EU/GRRF_86/doc/GRRF-86-24e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-24e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-08e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-08e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-08e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-08e.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
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 (h) Gumiabroncs nyomásellenőrző rendszer (ENSZ 141) 

Dokumentumok Tárgy 

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

Korábban elfogadva, csak továbbításra vár. 

GRRF-86-17e.docx 
DOC 
OICA 

A prezentáció a 84. ülésen került bemutatásra. 
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-WP.29-GRRF-2016-43e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-43e.docx
GRRF-86-17e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-17e.docx
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 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. 
 
Továbbra is napirenden marad 
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(i) Gumiabroncs beépítési előírás (ENSZ 142) 
 

 Dokumentumok Tárgy 

---- Nem volt tárgyalás. 

 

 (j) Hó-abroncsok  

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-09e.pdf 
PDF 
Germany, ETRTO, 
Japan and Russian 
Federation 

Státusz jelentés az érdekelt felek egyeztetéséről (SIG). 
 
Különleges hó-abroncsok 

- professzionális terep abroncsok és 
- szöges gumiabroncsok (a nemzeti előírások 

szerint valahol megengedettetek) 
 
A korábbi javaslatok nem voltak elég egyértelműek 
GRRF-nek 
 
1.Opció 
A 30-as és 54 es szerint jóváhagyni a hó-abroncsokat 
lehetséges, de a 117 előírással ütközik néhány 
definíció. 
 
2. A 117.ben tartani a hó-abroncs hatásosságot 
 
3. Új előírás a különleges a különleges hó-abroncs 
hatásosságra. 
 
4. opció Új előírás a hó-abroncs hatásosságra. 
kombinálva a 30, 54 és 117 es előírással. 
 
A csoport a 2. opció kidolgozását javasolja GRRF-nek. 
 
Informális munkacsoport létrehozásának lehetősége. 
Jelenleg is sok SzF vesz részt a munkában. 
 
Az érdekeltek csoportja előkészít valamilyen javaslatot, 
amit Németország fog bemutatni szeptemberben. 
 
 
 

 (k) Egyéb  

Dokumentumok Tárgy 

  ---- nem volt tárgyalás 

GRRF-86-09e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-09e.pdf
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 8. Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

 (a) Automatizált járművek 

Dokumentumok Tárgy 

 Március 8-án rendezvény lesz a motor show idején, 
erre invitálták a jelenlévőket. 

 

 (b) Egyebek   

 

Dokumentumok Tárgy 

----  

 
 
 9. Kormányzás 

 

(a)   79. Előírás 
 

Dokumentumok Tárgy  

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2018-
10e.docx 
 
Egyesült Királyság 
 

Alacsony sebességű távirányított manőverezés „off-
road” körülmények között. 
 
Mit jelent az „off-road” körülmény, hogyan definiálható? 
 
A vezető kívülről fogja tudni kormányozni a járművet? – 
ez a funkciók közvetlen működtetését jelenti.  
 
 

GRRF-86-15e.docx 
DOC 
OICA 

Bevonja az alacsony sebességű távirányítású 
manővert az „ACSF A” alá. 
 
Itt nem automatikus kormányzásról és befékezésről, 
hanem a vezető általi közvetlen vezérlésről van szó. 
 
Emiatt Hollandia nem is sorolná az automatikus 
kormányzáshoz. 
 
Felmerült egyéb alacsony sebességű manőverek 
hasonló kezelése, pl a nagy járművek munkavégző-, 
rakodóhelyre beállása, pótkocsira ráállás vezérlése a 
vezető által a fülkén kívülről. 
Ezek részben már létező funkciók főleg 
munkagépeknél, daruknál. 
 
A téma folytatódik szeptemberben. 

ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-10e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-10e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2018-10e.docx
GRRF-86-15e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-15e.docx
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 (b)  Automatikus kormányzási funkciók (ACSF)  

Dokumentumok Tárgy  

GRRF-86-13e.docx 
DOC 
Németország, 
Korea 

Méréstechnikai és a szűrésre vonatkozó 
javaslatok/előírások. 
40 Hz mintavétel, Butterworth szűrő 0,2 Hz „cut-off” 
frekvenciával. 
 
A vezető általi felülíráshoz szükséges erő (Overriding 
force) mérése 
A külső eszköz többnyire nem elfogadható, ezért 
célszerű a belső rendszert kalibrálni és felhasználni a 
méréshez. 
 
A sávelhagyás vizsgálatnál az oldalgyorsulás mérése. 
 
kérdés volt  

- 0,2 Hz szűrési frekvencia reális-e, 
- a külső kormányerő-mérő miért nincs, mint 

lehetőség meghagyva. 
 
Legközelebbre hivatalos dokumentum készül. 

GRRF-86-20-
r1e.ppt 
PPT 
iwg on  ACSF 

Az automatikus kormányzási funkciókkal foglalkozó 
munkacsoport (iwg on ACSF) tevékenységének 
bemutatása  (16-ik ülése után) 
 
Iránymutatást kér GRRF-től a munka folytatásához. 
 
iwg ki van terjesztve  ACSF E szintig. 
 
El kell dönteni, hogy mi legyen a következő fejlesztési 
színt (ACSF B2 , C2 színt). 
 

GRRF-86-36e.ppt 
PPT 
Titkárság 

Szerdán délután GRRF ülés programjától eltérően az  
ACSF csoport és érdeklődő SzF-k részvételével 
egyeztetést tartottunk az ACSF fejlesztési irányok 
meghatározása érdekében  
 
Elnök javasolja, hogy az iwg keretein belül tartsanak  
webex megbeszéléseket a hatékonyság növelése 
érdekében. 
 
Fókuszáljunk a B2 (sáv tartás, folyamatosan) 
rendszerekre, annak érdekében, hogy a következő 
ülésre, majd utána novemberig hivatalos javaslat 
készülhessen. 
 
OICA kiemelte a fontosabb témákat, pl a vezető 

GRRF-86-13e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-13e.docx
GRRF-86-20-r1e.ppt
GRRF-86-20-r1e.ppt
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-20-r1e.ppt
GRRF-86-36e.ppt
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-36e.ppt
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éberségének ellenőrzését. 
Megegyezés született arról, hogy az iwg témáit 
felosztják a szakértők között és kisebb csoportokban 
dolgoznak. 
 
Elnök kiemelte a dinamikus vezetési kérdéseket 

- a jármű dinamikus irányítása, 
- manuális felülírás, 
- átmeneti folyamat (az irányítás visszaadása a 

vezetőnek).   
 
A rendszernek fel kell lennie a közlekedési 
szabályokkal. 
 
B2 csak sávtartás folyamatosan, autópályán. 
Csak azokat az eseteket kellene nézni, ami releváns 
ilyen körülmények között. A vezetőnek kell eldöntenie, 
hogy a rendszer használata az adott körülmények 
között lehetséges-e, biztonságos-e. 
 
Általános megfontolások: 
 
Közlekedési szituációk, ahol a rendszernek működnie 
kell: 

- autópálya, 
- max sebesség, (akadályoztatott forgalom, dugó), 

két sebességszínt is lehet különböző 
funkcionalitással. 

- normál szituáció (min. ODD)  
 
Milyen eseteknek kell a vezető részére történő átadást 
eredményezni? 

- tervezett / nem tervezett átadás,  
- a működési határok túllépése esetén, 
- vész esetén, 
- biztonsági megfontolások, 

 
Milyen késedelmi időket kell figyelembe venni?  

- kutatások alapján határozható meg. Vannak 
hozzáférhető eredmények, és néhány projekt 
folyamatban is van. 

 
Dinamikus vezetési kérdések 

- hossz- és keresztirányú szabályozás. Hossz: 
ACC, (nem-)vészfékezés, gázadás, fékezés . 

- követelmények vészfékezésre, 
vészkormányzásra a 131-es előírással 
összhangban. 
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Az alacsony sebességű „hands-on” rendszerek már 
léteznek. Ez lehet külön rendszer 60 km/h alatt, vagy 
együtt. 
 
Dánia felvetette, hogy nem lehetne-e olyan – akár 
keskenyebb - sávokat kialakítani az autópályákon a B2 
rendszerekkel ellátott járművek részére. 
 
WP1-el együttes ülés is felmerült, de hatékonyabb 
módon, mint korábban. 
 
OICA említette, WP1 irányelveit a Bécsi Egyezmény 
értelmében: 

- a vezető használhat önvezető funkciókat, de 
mindig készenlétben kell lennie a vezetés 
visszavételére. 

 
GRRF a 86-36e számú dokumentumban leírtak szerint 
adta meg az iránymutatást az ACSF munkacsoport 
részére. 
 

 OICA tájékoztatás: 

ISO 11992 szabvány fejlesztése 
folyamatban van. 

Az adattartalom kiegészül az ACSF információkkal.  
 
A 15 pólusú világítási csatlakozó CAN csatlakozóit is 
említették, bár a szabványt a eddig a fékrendszer 7 
pólusú csatlakozójának 24V os CAN vonalán 
alkalmazták.  
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 (c) Komplex elektronikus rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

---- Nem volt tárgyalás 

 10. Teljes jármű jóváhagyás (IWVTA) 

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

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-38e.pdf 
PDF 
Spanyolország 

Áttekintés a teljes járműjóváhagyás bevezetésével 
kapcsolatos tevékenységről. 
 
25 ülést tartottak a WVTA ügyben. Az első jelentés 
2013-ban készült GRRF felé. 
2017-ben R0 elfogadva WP29 által. 
Folyamatban lévő ügyek 

- DETA iwg  
- számozás, 
- IWVTA 2 fázis munkacsoport létrehozása, 
- továbbfejlesztés, 
- az egységes azonosító (unique identifier) 

használata, 
 
Áttekintettük az IWVTA munkacsoport 2018 márciusi 
ülésének napirendjét is. 
 
GRRF részvétele várhatóan változni fog. 
Esetleg dokumentum követés elég lehet, de szükség 
esetén a titkárság részéről is részt tud venni valaki. 
 
OICA elvállalta, hogy javaslatot készít szeptemberre.  
Elnök: jó előkészület szükséges, hogy szeptemberben 
döntéseket hozhassunk, mert a jövő februári GRRF 
után már néhány héten belül kezdődik R0 alkalmazása 
a gyakorlatban.   
 

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

 (b) Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

---- nem volt tárgyalás 

GRRF-86-38e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-38e.pdf
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 11. A fejlesztésekkel és nemzeti tevékenységekkel kapcsolatos 
információk áttekintése 

Dokumentumok Tárgy 

--- nem volt tárgyalás 

 12.  Tisztségviselők választása  

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

  Mr Murai-t (JP)  helyettes elnöknek 

 12. Egyéb 

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

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-1135e.docx 

 

GRRF-86-07e.pptx 
PPT 
Titkárság 

Az Egyezmény 3. változatának életbe lépése 
- átmeneti rendelkezések, 
- COP 

Az ACSF, AEBS munkacsoportok frissített működési 
szabályzatának elfogadása, 

- megegyezés az automatikus járműirányítással 
foglalkozó munkacsoport létrehozására, 

- a gumiabroncs munkacsoport tevékenységének 
hosszabbítása 2 évvel. 
 

A tájékoztatás elfogadva. 

  
 

(b) ENSZ 89 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-14e.docx 
DOC 
OICA 

Kikerültek a javaslatból a figyelmeztető lámpa 
követelmények. 
 
1.5.2. gázpedál pozíció is legyen elfogadható a 
deaktiválási folyamat vizsgálatához. 
 
1.5.2. A pozíció változására is legyen érvényes az 1s 
+/- 0,2s működtetési idő. 

 A módosított javaslat elfogadva. 

ECE-TRANS-WP.29-1135e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1135e.docx
GRRF-86-07e.pptx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-07e.pptx
GRRF-86-14e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-14e.docx
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(c) Egyéb  

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-19e.doc 
DOC 
Oroszország 

WP 15. kérdése GRRF felé, hogy átveheti-e az ADR 
előírást a 89 előírásban említett sebességkorlátozási 
funkció-t, mint lehetőséget,. Az ADR jelenleg csak a 
sebességkorlátozó berendezés meghatározást említi. 
 
A sebességkorlátozó berendezés a régebbi járművek 
esetén volt használatos. A jelenlegi gyakorlat az, hogy 
a sebességkorlátozási funkció a motorvezérlés része 
és teljesít minden működési követelményt.  
Ennek megfelelően GRRF pozitív választ ad 
jegyzőkönyvben. 
 

GRRF-86-30e.pdf 
PDF 
Norvégia 

Baleseti elemzés alapján tájékoztatta GRRF-et az 
alábbiakról. 
Norvégiában egy kis tehergépkocsi frontális ütközött  
egy nehéz tehergépkocsival. A nehéz járműnek 
leszakadt a kormánygépe. Az így kialakuló 
kormányozhatatlanság miatt súlyosabb 
következményei lettek a balesetnek. 
 
Norvégia szerint előnyös lenne, ha védettebbé 
tehetnénk a kormányszert az ilyen ütközések 
hatásától. 
Tapasztalataik szerint baleseteknél sokszor sérül a 
kormányrendszer. 
 
Ez nem a 79-es előíráshoz tartozó követelmény. 
 
GRRF foglalkozni fog a témával, várják a SzF –k 
észrevételeit, tapasztalatait. A többi munkacsoportot is 
tájékoztatjuk. 
 

  

GRRF-86-19e.doc
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-19e.doc
GRRF-86-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grrf/GRRF-86-30e.pdf

