
GRRF 67. ülés  

 1

 
       TÜV NORD-KTI KFT 

 
Beszámoló a  

GRRF 67. üléséről 
 

Genf, 2010. február 1-5.. 
Elnök: Ian Yarnold 
Department for Transport, Anglia 
Összeállította: Finszter Ferenc 

 
 



GRRF 67. ülés  

 2

I. Napirend 
 

1. A napirend elfogadása  

   
2. Az automatikus vészfékezéssel és a 

sávelhagyás jelzéssel foglalkozó 
informális munkacsoport ülése 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, paras. 24-27 
GRRF-67-04 
GRRF-67-20 

   
3. EGB 13 és 13-H előírások 

(Fékezés) 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, paras. 5-23 

 (a) Vészfékezés-jelzés (ESS) ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/10 
GRRF-66-25, GRRF-67-22,  
 

 (b) A nem fékezett utánfutók 
másodlagos kapcsoló berendezései 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/12 
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 (c) Pótkocsi fékezés ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/28 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/5 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/7 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/11 
GRRF-67-06, -08,   
 

 (d) Magyarázatok, pontosítások ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/3 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/13 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/16 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/17 
GRRF-67-23, -29, -31, 32 
 

 (e) Elektronikus menetstabilizáló 
rendszer (EVSC) 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/8 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/12 
GRRF-67-05, -11, 18, -21, -30 

 (f) Egyéb GRRF-67-15 
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4. Motorkerékpárok fékezése (EGB 78) ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, paras. 28-29 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/14 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/15 

   
5. Mechanikus kapcsoló berendezések 

(EGB 55) 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, para. 30 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/29 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/32 
GRRF-66-20, -27 

   
6. Pótalkatrész fékbetétek (EGB 90) ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, paras. 31-32 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/23/Rev.1 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/24 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/25 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/6 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/9 

  GRRF-67-13, -14, -24,  
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7. Kormányberendezések (EGB79) ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, para. 33 

   
8. Sebességkorlátozó berendezések  

(EGB89) 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, para. 51 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/4 

   
9. Gumiabroncsok ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, paras. 34-46 

  
 (a) Harmonizáció GRRF-67-19, -26, -35 

  
(b) 30 és 54 előírások (Gumiabroncsok) 

 
 
 

 (c) 106 előírás (Mezőgazdasági 
gumiabroncsok) 

 
 
 

 (d) 124 előírás (Pótalkatrész kerekek) ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/30 
GRRF-66- 09, -13, -27 
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 (e)  Gumiabroncs nyomás felügyelő 
rendszer (TPMS)  

ECE/TRANS/WP.29/2009/129 
ECE/TRANS/WP.29/2009/129/Corr.3 
GRRF-67-03, -07 
 

 (f)  117 előírás (gördülési zaj és nedves 
tapadás) 

 
GRRF-67-10, -12, -16, -25, -28, -34 

  
(g) Információ csere az elsődleges 

biztonsági előírásokkal kapcsolatban 

 
 

   
10. Egyéb ügyek ECE/TRANS/WP.29/GRRF/66, paras. 49-52 
 (a) Információ csere az elsődleges 

biztonsági előírásokkal kapcsolatban 

GRRF-67-33 
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Adminisztratív intézkedések 
 
Titkárság felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a következő ülésre 
beterjesztendő hivatalos dokumentumokat június közepéig adják le, a 
dokumentumok formátumának várható módosítása miatt.  
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A tárgyalt témakörök 
 

Dokumentum száma Beterjesztő 
ország/szervezet 

Érintett előírás 

67-04 (informális) 
 

67-20 (informális) 

AEBS/LDW 
informális 

munkacsoport  

AEBS/LDW 

 
LDW (sávelhagyás-jelzés) 
Az informális munkacsoport elnökének beszámolója: 
- az előírás hatóköre : első lépés M2,3;  N2,3 második lépés: M1,N1  
- vizsgálati körülmények (pálya sugara, a pályát szegélyező látható 

jelzések, amelyek minél több országra jellemzőek), 
- javaslat új előírás létrehozása (67-20), 
- az informális munkacsoport következő ülése áprilisban. 
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AEBS (Automatikus vészfékezés) 
- hatásosság (baleset elkerülés, előírt lassulás, a beavatkozási pillanat 

meghatározása) , 
- járműkategóriák, amelyekre vonatkozna a felszerelési kötelezettség: 

M2,3;  N2,3. A -2 –es és -3-mas kategóriák közötti különbségeket 
részletesen tárgyalták. 

- Japán mélyebb elemzést javasolt      
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67-09 (informális)  Németország 124 

 
Pótalkatrész kerekek 
- N1G kategória felvétele, 
- a típus-meghatározás kiterjesztése az alakra is, 
- a jóváhagyási jel elhelyezésére, felszerelt állapotban való láthatóságára 

utaló követelmények, 
- kerék típus-családok vizsgálata, 
- ismétlő vizsgálat anyaghiba miatt bekövetkező negatív mérési eredmény 

esetén, 
- a -9 es informális dokumentum a korábbi 66-30 ast módosítja és együtt a 

kettő elfogadásra került és 1, kiegészítés kerül bevezetésre. 
 



GRRF 67. ülés  

 11

 
2010/10 OICA 13, 13H 

 
Többször tárgyalt témakör az elektromos regeneratív fékkel ellátott  
járművek esetén a féklámpa automatikus kapcsolására (ESS). A regeneratív 
fékezés működésekor a féklámpa aktiválása nem volt megengedett. 
A javaslat szerint három lépcsőben lehetne féklámpa jelet adni a fékpedál 
elengedése után, az automatikus regeneratív fékezés működése esetén, ha a 
lassulás:   
- <0,7 m/s2, akkor a féklámpa kapcsolás nem lehet aktív, 
- >0,7 és <1,3 akkor megengedett a féklámpa felkapcsolása, 
- >1,3 m/s2, akkor fel kell kapcsolódnia a féklámpának. 
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
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2009/12  Egyesült Királyság 13 

 
Javaslat a pótkocsik automatikus befékeződését előíró paragrafusban a 
másodlagos kapcsoló berendezéssel ellátott pótkocsikra vonatkozó kivétel 
törlésére. 
Ha van fék, akkor leszakadáskor lépjen működésbe, ha nincs akkor nem 
tárgya az előírásnak. A másodlagos kapcsoló berendezés csak a nem fékezett 
könnyű pótkocsiknál merült fel. 
 
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
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2010/5 Egyesült Királyság 13 

 
A ráfutófékes utánfutók rögzítőfékjének számításos ellenőrzési lehetőségét 
tárgyaló javaslat előző verzióit korábban több alkalommal  
tárgyaltuk.  
Az aktuális változat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
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2010/7 Egyesült Királyság 13 

67-08 (informális) CLEPA 13 

  
Utóbbi dokumentum az előbbit módosítja. 
A rugóerő-tárolós rögzítőfékkel ellátott pótkocsikra előírja, hogy: 
, ha leszakadás esetén az ÜF lépett automatikusan működésbe, akkor a 
tartálynyomás csökkenése esetén 
- fékeződjön be a rögzítőfék egy bizonyos nyomásszint alatt, vagy 
- a nyomás együtt csökkenjen a rugóerőtárolós fékekben is, 

 
biztosítva a fékezett állapot fenntartását. 
 
A két dokumentum együtt elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
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2010/03e és 

67-23 (informális)  
CLEPA 13H 

 
Elektronikus pótkocsi fékvezérlő vezetéknél a „a relaive brake demand” 
CAN üzenet  ne okozhasson fékhatás kiesést a pótkocsin. 
- ha az egyszerre küldött két üzenet átlaga {2} s –nál hosszabb ideig 

{50}% -nál kisebb, akkor a pótkocsi ezt ne vegye figyelembe és legyen 
hibajelzés, 

- a vontató jármű biztosítsa, hogy a pótkocsi felé küldött lefékezettség 
igény ne legyen alacsonyabb, mint a vezető által beállított érték. 

Az elnök az iparral való egyeztetést kérte a {}-ban megadott értékekkel 
kapcsolatban. 
Az elfogadás szeptemberre napolva.  
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2010/13 CLEPA 13 

 
A javaslat pontosításokat tartalmaz a  
- fékberendezés elektromos csatlakozójával és 
- a blokkolásgátló berendezés hibajelzésével kapcsolatban. 
 
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
 

2010/16 Hollandia 13 

2010/17 Hollandia 13 

 
Az „A” kategóriájú elektromos regeneratív fékrendszerrel ellátott járművek 
esetén az alacsony tapadási tényezőjű felületre előírt menetstabilitási 
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vizsgálat maximális sebességét biztonsági okból korlátozzák 80% Vmax, de 
nem nagyobb 120 km/h sebességre. 
 
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
 

2010/8 Egyesült Királyság 13 

  
Az EVSC rendszer működése, illetve meghibásodása esetén a vezető felé 
adandó jelzésre tesz javaslatot. 
Vita volt az elnevezésen: „ESC”,”ESP”,”EVSC”. 
Ehelyett a jelenlévők a 121-es – előírást tartják inkább megfelelő helynek – 
együttműködés GRSP-vel. 
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2010/12 CLCCR 13,13H 

67-11 (informális) CLCCR 13 

 
A menetstabilizáló berendezés felszerelésére vonatkozó követelmény alóli 
kivételt pontosítja. 
Az M2 kategóriájú, különleges célú és „nem szabványos”, vagyis gyáritól 
eltérő kialakítású alvázzal rendelkező járművek is kivételt jelentenének. Az 
ülésen az alvázra vonatkozó pontosítást került a szövegbe: „kiterjesztett” 
alváz, vagyis a gyárihoz képest hosszabbított/szélesített. 
A javaslat elfogadva. 
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67-05 (informális) CLEPA 13 

 
A menetstabilizáló berendezések alternatív jóváhagyási lehetőségét 
bemutató prezentáció. Az eljárás a pótkocsikhoz hasonlóan a motoros 
járművek esetén is lehetővé tenné a járműbe építés mintajóváhagyás alapján 
történő minősítését. 
A dokumentum bemutatta a pótkocsiknál alkalmazott eljárást. 
 

67-06 (informális) Németország 13 

 
Azon pótkocsi tengelyek esetén, amelyek O3 éa O4 kategóriájú 
pótkocsikhoz készülnek az „I” es és „III” típusú melegfék vizsgálatot is el 
kell végezni. A javaslat szerint a „III” típusú vizsgálat elvégzése elegendő. 
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
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67-15(informális) Svédország 55 

 
Az informális dokumentum keretében Svédország felvetette a vonórudas 
pótkocsiknál alkalmazható automatikus vonóberendezés részét képező 
automatikus elektromos csatlakozó témakörét. Javasolta, hogy a csatlakozó 
államok foglalkozzanak a 13-mas előírás lehetséges módosításával. 
Többi résztvevő javaslatot kért. 
 

67-18 (informális) India 13H 

 
A fékasszisztens rendszer vizsgálatának technológiáját pontosítaná. 
Az alsó küszöbértékként megadott 6,5 daN érték törlését javasolja. 
Csehország szerint nincs ezzel probléma. 
Megállapodás nem született. 
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2010/14 Canada GTR3 

2010/15 Canada 78 

 A motorkerékpárok fékvizsgálatával kapcsolatban javasolja: 
- a definiálni a fékezés kezdeti sebességét (V1), 
- pontosítani a tapadási tényező mérésére alkalmazott amerikai módszer 

hivatkozását. 
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
 

2009/23 Németország 90 

67-14 (informális) CLEPA 90 

A pótalkatrész fékbetétekkel foglalkozó előírás tartalmazni fogja a csere 
fékdobokat és féktárcsákat. Megegyezés született arra, hogy az eredeti 
alkatrészek nem tartoznak az előírás hatálya alá. 
CLEPA új módosítási sorozat helyett kiegészítésként történő bevezetést 
javasolta. 
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2010/06 ETO 90 

A tuning alkatrészekkel foglalkozó szervezet azt javasolta, hogy a speciális 
– nem a gyárihoz hasonló- alkatrészek ne képezzék a vizsgálat tárgyát, mert 
ez egyértelműsítené az alkalmazást. Németország és Hollandia ellenezte, 
szükségtelennek tartották. 
 

2009/32 Egyesült Királyság 55 

67-27(informális) OICA 55 

A nem fékezett könnyű utánfutók másodlagos kapcsoló berendezésének 
felszerelésére vonatkozó javaslat.  
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
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2010/04 Európai Unió 89 

Az Európai Unió javaslata:  
- a sebességkorlátozó felszerelése legyen kötelező az M2 kategória esetén 

is.  
- az állítható sebességkorlátozó követelményei is vonatkozzanak az M2 

kategóriára. 
 
A témát korábban már tárgyalta a GRRF.   
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 
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67-03(informális) Titkárság 64 / TPMS 

67-07(informális) OICA 64 / TPMS 

 
A javaslatok pontosítják a TPMS (gumiabroncs nyomás felügyelő/jelző ) 
rendszer követelményeinek felvételét 64-es előírásba az alábbiak szerint: 
- 02 sorozatszámú módosítás legyen, 
- 3,5 t alatt, kizárólag szóló abroncsozású járművek esetén legyen 

alkalmazható. 
 
A javaslat elfogadva, továbbítás WP 29 felé. 


