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Az elnök megválasztása 
 
A GRRF Stephen Sopp-ot (Egyesült Királyság) választotta a GRRF 71. ülés és a 

2012-es ülések elnökéül.  

 
Tájékoztatás a WP 29 márciusi üléséről



 
   

2 Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) 
 
Az informális munkacsoport ülése május 9-11. 
 
Az érintett járművek M2, N2, M3 és N3. 
 
A rendszer célja: azonos sávban lévő/haladó járműbe hátulról történő 

beleütközés előjelzése és automatikus vészfékezéssel történő elkerülése, vagy 

hatásának csökkentése.   

 

Fő alkalmazás: autópálya körülmények között.  

 
Javaslatok a vészfékező rendszerre vonatkozó új előírásra. 

ECE/TRANS/WP.29/2011/92  (00) 
ECE/TRANS/WP.29/2011/93  (01) 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/39 
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2011-
20… -26 (AEBS/LDW 
munkacsoport) 
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2011-
27 
 (OICA-CLEPA) 

Az ülésen módosítva, módosított szöveg a 
jegyzőkönyvben 
 
 
 
 
 
 
 

 
M (hatás csökkentő), A(elkerülő) funkció 

- két előírás, vagy egy előírás (00,01 módosítás), 

- legyenek kivételek, vagy az összes járműre kiterjedő hatály, 



Az elfogadott megközelítés: egy előírás kétféle módosítási sorozattal: 

 

- bevezetés magyarázatokkal (ajánlott kivételek pl. álló utast szállító 
buszok), 

- 00 –ás változat (M2, N2>8t, N3), enyhébb követelmények, 

- 01 – es változat (M2, N2, M3, N3), emelt követelmények, további 
járműkategóriák, 

- átmeneti rendelkezések:  

o 2016-ig  00-ás és 01-es kötelezően elfogadandó, 

o 2016-tól a 00-ás jóváhagyás elfogadására nem kötelezhetők a 01-es 
változatot alkalmazó országok. 

 
 
 
 
Fontosabb követelmények: 

- EMC EGB 10/03, 

- komplex rendszer funkcionális biztonsága, 

- akadály esetén figyelmeztető jelzés, vészfékezés, 

- kikapcsolás és meghibásodás esetén figyelmeztető jelzés, 

- a gyújtás bekapcsolása után automatikus aktiválódás, 

- beavatkozási lehetőség a vezető részére,  



3 (a) EGB 13 és 13-H / Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

ECE/TRANS/WP.29/2011/94 
(GRRF) 

javaslat a 13. Előírás 
11. módosítás  
9. kiegészítésére 

Módosítással 
elfogadva 

GRRF-71-03 (AMEVSC 
munkacsoport ) 

Javaslat a 13. Előírás 
módosítására 

Módosítás nélkül 
elfogadva 

GRRF-71-21 (Németország) 
Megfontolások a 13 
Előírás alkalmazásával 
kapcsolatban 

Befejezve 

 

Az AMVSC munkacsoport elnöke bemutatta a motoros járművek 

menetstabilizáló rendszerének alternatív vizsgálatára vonatkozó, korábban már 

bemutatott eljárás pontosítását. Ez a dokumentum bevezeti a jármű jelleg 

fogalmát.  

Németország képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Németország 

leállította a mintajegyzőkönyvek kiadását, mert értelmezésük szerint ez a 

gyakorlat vitatható.  EU képviselője javasolta a téma megvitatását uniós, illetve 

WP 29 szinten.  

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/36 
(OICA) 

Javaslat a 13. Előírás 
módosítására 

A következő ülésre 
halasztva 

GRRF-71-15  (AMEVSC 
munkacsoport ) 
 

Javaslat a 13. Előírás 
módosítására Befejezve 

 

OICA felvetette, hogy a módosított járművek fékjóváhagyásához legyen 

szükség az eredeti jármű gyártójának hozzájárulására. 

Az AMVSC munkacsoport elnöke csak az eredeti gyártó informálását tartja 

szükségesnek.  

A vita a következő ülésre halasztva. 

 

GRRF-71-08 (Ausztralia) 
 

Javaslat a 13. Előírás 
módosítására 

A következő ülésre 
halasztva 

 

Ausztrália a menetstabilizáló rendszer N1 kategóriában való kötelező 



alkalmazását javasolta. OICA szerint minden ország megkövetelheti a rendszer 

felszerelését. GRRF Ausztráliát a javaslatának következő ülésig történő 

megfontolására kérte.   

GRRF-71-17 (OICA) Javaslat a 13. Előírás 
módosítására 

A következő ülésre 
halasztva 

  

OICA azt javasolta, hogy a 12. lábjegyzet helyett az ESC alkalmazási 

kötelezettség alóli kivételek kerüljenek az 5.2.1.32. pontba. Ez elfogadható volt 

a jelenlévők számára. 

Új kivételként javasolta OICA azokat az átalakítás révén keletkező járműveket, 

ahol az eredeti jármű kivétel volt, de keletkező járműre egyébként kötelező 

lenne a menetstabilizáló rendszer. Az új kivételeket a következő ülésen vitatják 

meg. 

 

  

GRRF-71-20 (AMEVSC 
munkacsoport elnöke) 

Beszámoló az AMVSC 
munkacsoport 
munkájáról  

Befejezve 

 

Az AMEVSC munkacsoport elnöke tájékoztatta a GRRF-t az utóbbi ülés óta 

történtekről és a következő ülésre információt ígért a szimulációs eszközzel 

kapcsolatos új javaslatokról. 



3. (b) EGB 13 és 13-H / Pótkocsi fékezés 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/33 
(CLEPA) 

Javaslat a kompatibilitási 
követelmények módosítására. 

A következő ülésre 
halasztva 

A rövid tengelytávú és magas súlypontú félpótkocsiknál, Kc=0,95 alatt, javaslat 

az előírt kompatibilitási sávtól való lehetséges 

eltérésre. Ezzel nagyobb lefékezettség 

biztosítható, a stabilitás pedig már nem 

problémás, hiszen a blokkolásgátlók 

megbízhatósága megfelelő és felszerelésük 

kötelező az érintett kategóriákban 

GRRF-71-18 and GRRF-71-19 
(Dánia) 

Javaslat a kompatibilitási 
követelmények módosítására. 

Új javaslat a köv. 
ülésre 

Dániában egy széleskörű felmérés alapján a használt állapotú pótkocsik olyan 

arányban (38%) alulfékezettek, hogy ez kimutatható baleseti okot jelent. 

Javaslat: a megszólalási nyomástartomány (20-100 kPa) csökkentése 50-80 kPa-

ra.  

A következő ülésen napirendre kerül a kompatibilitás. 

 



4 € EGB 13 és 13-H / Teljesen automatikus kapcsoló berendezések 
(FACS����ACV /Automated Connections between Vehicles/) 

GRRF-71-22  Befejezve 

ACV-01-04-Rev.1 
ACV munkacsoport 
megalakulása  

 

Az ACV munkacsoport Svédország vezetésével kezdte meg munkáját. 

Fő feladatai: 

A 13-mas előírással kapcsolatban: 

- a létező szabványok áttekintése (ISO 7638, 13044, 1192, 26262), 

- a létező technológiák áttekintése (VBG, JOST, BPW and cambus), 

- egyéb felvetések összegzése, 

- a műszaki követelmények átvétele az ISO 7638-ból, 

Az 55-ős előírással kapcsolatos tevékenység később kerül meghatározásra. 

5 (d) EGB 13 és 13-H / Magyarázatok, pontosítások  

GRRF-69-18, 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/19 
(India) 

13-H Előírás 
fékasszisztenssel 
kapcsolatos módosítási 
javaslata – Visszavonva  

Befejezve 

 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/21 
and Corr.1 (Japán) 
 

Referencia 
dokumentum 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/34 
(CLEPA/OICA) 

A 13 és 13-H 
előírásokban a 10-es 
előírásra történő 
statikus hivatkozás 
módosítási javaslata.  

Referencia 
dokumentum 

Japán teljesen dinamikus hivatkozást, vagyis a 10-es előírás aktuális változatára 

történő utalást szeretne a 13 és 13-H előírásokban. Németország ellenezte a 

javaslatot. OICA/CLEPA a 10/03-as, vagy annál újabb változatra történő 

hivatkozás javasolja. A GRRF állásfoglalást kér WP 29-től. 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/35 
(CLEPA/OICA) 

Módosítási javaslat a 
13-H Előíráshoz 

A következő ülésre 
halasztva 

A motor leállítása, illetve a kulcs eltávolítása esetén elérendő fékhatás a 

biztonsági fékhatás legyen.  További megfontolásra elnapolva. 



 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/32 
(CLEPA) 

13 Előírás pontosítás Módosítás nélkül 
elfogadva 

 
A 11. mellékletben lévő ábra javítása. 
A De átmérő jelölése szorult pontosításra. 
 
 
 
 
 
 
6 (b) EGB 13 és 13-H / Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es 

előírásban  
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/7, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/32 
(OICA) 

Javaslat a 121-es 
Előírás módosítására a 
rögzítőfék 
figyelmeztető lámpával 
kapcsolatban 

Befejezve 
Módosítás nélkül 
elfogadva 

A 121-es Előírás a rögzítőfék figyelmeztető lámpájához csak a behúzott állapot 

jelzési funkciót rendelte hozzá. A 13 és 13-H előírások azonban a hibajelzést 

megengedik ugyanezen a lámpán. A 121-es előírás is ehhez igazodna a 

módosítás révén – a 13/13-H előírásban megadott színek alkalmazásával. 

A javaslat elfogadásra került.    

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/37 
(Canada) 

A következő ülésre 
halasztva 

GRRF-71-14 
(OICA) 

A következő ülésre 
halasztva 

GRSG-101-02 
(OICA) 

Javaslatok a 13/13-H 
előírásokban lévő 
figyelmeztető-jelzés 
szimbólumok 121-es 
előírásba történő 
áthelyezésére.   Módosítás nélkül 

elfogadva 
 

GRRF a javaslatok alapján 

megfontolja, hogy a figyelmeztető 

lámpák színe a 121-es előírásban 

legyen meghatározva. 



4.Mechanikus kapcsoló berendezések (EGB 55) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/7 
(Germany) 
GRRF-71-05 (Germany) 
 
GRRF-71-07 (Germany) 
 

Módosítási javaslatok 
az 55-ös Előíráshoz 

A következő ülésre 
halasztva 
 
A következő ülésre 
halasztva 
 
A következő ülésre 
halasztva 

 
Németország javaslatai: 
- a vonóháromszöges pótkocsik vontatására szolgáló kapcsolószerkezetek 

meghatározásának pontosítása, 
- a modern (pl. automatikus kapcsoló berendezések) sorolódjanak az „S” 

osztályba. 
 
A téma a következő ülésre elnapolva. 



5. Pótalkatrész fékbetétek (EGB 90) 
  

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/38 
(CLEPA/OICA) 

Javaslat a 90-es előírás 02 
sorozatszámú 
módosításának 
pontosítására 

Módosítással 
elfogadva 

 

A javaslat pontosítja a pótalkatrész fékdobon és féktárcsákon elvégzendő 

vizsgálatok körét, valamint részletesen leírja a fékhatásosság mérés menetét. 

Fékdobok esetén lehetőséget ad a méretlépcsőnkénti csoportosításra. 

A javaslat kis módosítással elfogadásra került. 

 
 

GRRF-71-02  
(FEMFM) 

Javaslat a 90-es Előírás 
módosítására 

€ 

 

FEMFM (Federation of European Manufacturers of  Friction Materials) 

javasolja, hogy a féktárcsákhoz és dobokhoz hasonlóan az „azonos” (anyag és 

fizikai jellemzők tekintetében a gyári alkatrésszel megegyező pótalkatrész) 

fékbetéteket a jóváhagyáshoz ne kelljen vizsgálni. 

Hivatalos javaslat készül a következő ülésre. 
 



6. (b) Gumiabroncsok / Gumiabroncs előírások (EGB 30 és 54) 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/13 
(ETRTO) 

Javaslat a 30-as előírás 
módosítására 

A következő ülésre 
halasztva 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/14 
(ETRTO) 

Javaslat az 54-es előírás 
módosítására 

A következő ülésre 
halasztva 

 

A 117-es előírás szerinti definíciók 30-as és 54-es előírásba történő bevezetésére 

vonatkozó javaslatok.  Különösen a hó abroncs meghatározása lényeges.  

„ Snow tyre” means a tyre whose tread pattern, tread compound or structure 
are primarily designed to achieve in snow conditions a performance better 
than that of a normal tyre with regard to its ability to initiate or, maintain or 
stop vehicle motion.” 

EU támogatja , Németország szerint még mindig eltérés van a javasolt 

definíciók és az uniós meghatározások között. Végül a témát GRRF elnapolta.  

6. € Gumiabroncsok / Mezőgazdasági gumiabroncsok (EGB 106) 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/31 
(ETRTO) 

Javaslat a 106-os előírás 
módosítására 

Referencia 
dokumentum 

GRRF-71-13 
(ETRTO) 

Javaslat a 106-os előírás 
módosítására 

Referencia 
dokumentum 

 
Fenti javaslatok tárgyalása idő hiányában a következő ülésre napolva. 
 
6. (d) Gumiabroncsok / Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (EGB 

117) 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/29 
Informal documents, , GRRF-71-06, 
GRRF-71-09, GRRF-71-10, GRRF-71-11 and and 
GRRF-71-29 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2
011/12 

(EU) 

Javaslat a C1 abroncsok nedves 
tapadási módszerének 
továbbfejlesztésére. 

Módosítással 
elfogadva 

GRRF-69-23 (ETRTO) Javaslat a 117-es előírás 
módosítására 

Módosítással 
elfogadva 

GRRF-71-10 (ETRTO) A C1 abroncsok nedves-tapadás 
vizsgálata. Prezentáció  

Befejezve 

A mérés felműszerezett 

-  blokkolásgátlóval ellátott személygépkocsin, vagy  
- mérő utánfutón végezhető.  

A vízréteg vastagsága 0,5…1,5 mm.  

A hőmérséklet: 



- 5…35 �C normál abroncsokra, 
- 2…20 �C hó abroncsokra. 

Németország felvetette aggályait a pénzért megvásárolható szabványok 
előírásban történő hivatkozásáért.  

Összességében a javasolt mérési módszer kisebb módosításokkal elfogadásra 
került. 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/30 

(ETRTO) 
Javaslat a 117-es előírás 
módosítására 

Módosítással 
elfogadva 

GRRF -71-12 (ETRTO)  A C3 abroncsok nedves-
tapadás vizsgálata. 
Prezentáció  

Befejezve 

GRRF-71-04 (ETRTO) A ../30-as dokumentum 
módosítása. 

Módosítás nélkül 
elfogadva 

 

A javasolt vizsgálati módszert GRRF elfogadta . Végső jóváhagyás a következő 

ülésen lesz, ha már GRB álláspontja is ismert lesz. 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/29 
(ETRTO) Javaslat a 117-es előírás 

módosítására. C2 abroncsok 
nedves tapadás-mérése 

Referencia 
dokumentum 

Időhiány miatt nem tárgyaltuk, de hivatalos javaslat készül februárra 

 


