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I. Napirend 

 
1. A napirend elfogadása 

2. Automatikus vészfékezés és a sávelhagyás (AEBS/LDWS) 

3. EGB 13 és 13-H  

 (a) Vészfékezés-jelzés (ESS) 

 (b) Pótkocsi fékezés  

 (c) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (EVSC) 

 (d) Magyarázatok, pontosítások  

 (e) Egyéb   

4. Mechanikus kapcsoló berendezések (EGB 55) 
 5. Pótalkatrész fékbetétek (EGB 90) 
 6. Gumiabroncsok  

 (a) Gumiabroncs világelőírások 

 (b) Szükség-pótkerék (EGB 64) 



GRRF 68. ülés  

 3

 (c) Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (EGB 117) 

 (d) A nemzeti és nemzetközi abroncs-előírások. Információcsere 

 (e) Egyéb 

7.  2. előírás az 1997. évi Egyezményhez 

8. R.E.3-as egyezmény 

9. WP 29: Munkacsoportok, informális munkacsoportok, és elnökség. 

 Egyéb. 

 (a). A nemzeti és nemzetközi aktív biztonsági előírások. Információcsere  

 10 (b) Intelligens közlekedési rendszerek 
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2. Automatikus vészfékezés és sávelhagyás jelzés (AEBS/LDW) 
 
Informális munkacsoport ülése szeptember 20-án. 
 
ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/29 
(AEBS/LDW 
munkacsoport) 

Javaslat a sávelhagyás jelzésre 
vonatkozó új előírásra 

Referencia-dokumentum 
a további vitához.  

 
Az automatikus vészfékezést Németország a 13-mas előírásba beépítené. Hollandia új előírást 
javasolt. A munkacsoport javaslata a sávelhagyást jelző rendszerre vonatkozó új előírás 
tervezetét tartalmazza M2,3 ésN2,3 járművekre. A III. melléklet a különböző országokban 
alkalmazott útburkolati jeleket tartalmazza – a Magyarországon használatos jeleket nem adták 
meg. A rendszereknek ezeket fel kellene ismerniük.   
Az előírásban lévő EMC hivatkozás körül vita alakult ki. Felvetődött, hogy nem szabadna a 
10-es előírás aktuális szintjét közvetlenül hivatkozni, mert nem minden szerződő fél 
alkalmazza a legutóbbi módosítást. 
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 10.  Egyéb: magas prioritású figyelmeztető jelzések (ADAS)  

WP-29-150-22 
(UK és Japán) 

A vezetőt támogató 
automatikus rendszerek 
jelzéseinek áttekintése  

Részletes tárgyalás 
később várható 

 
A dokumentum részletesen tárgyalja a figyelmeztető jelzéseket. Osztályozza ezeket a vezető 
által szükséges intézkedésig hátralévő idő szempontjából. Magas a prioritás, ha 2 s-on belül 
be kell avatkozni. 

 
 
Az elnök kérte a résztvevőket az anyag áttekintésére.   
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3(a)  Fékezés, féklámpa vezérlés (ESS) – EGB 13 és 13-H 
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/22 

Módosítási javaslat az EGB 
13. előíráshoz 
(OICA)- ESS  

Változtatás nélkül 
elfogadva. 

 
Az EGB 13 jelenleg a féklámpa kapcsolását az üzemi fék és a retarder használata esetén 
engedi meg.  
M1, N1 járműveknél a regenerativ fékre már megengedett a féklámpa kapcsolás. Így a 
mindkét csoportban érintett járművekre kétféle követelmény vonatkozik. 
 
Elektromos hajtású járműveknél a regenerative fék hatása a retarderéhez hasonló, ezért 
indokolt, hogy a féklámpát is azonos módon vezéreljék.   
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3(b)  Pótkocsi fékezés – EGB 13   
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/11/Rev.1 

Pótkocsik 3 –nál több 
tengellyel , moduláris 
jóváhagyás kiterjesztése.                                                                                                                                  
(CLEPA-Trailer) 

Változtatás nélkül 
elfogadva. 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-08 

Kiegészítő dokumentum a 
fentihez 

vita befejezve 

 
A dokumentum a 19. melléklet szerinti referencia jegyzőkönyv 3-nál több tengelyű pótkocsira 
történő alkalmazásának feltételeit tárgyalja.  

- közvetlenül szabályozott kerekek száma és elhelyezkedése, 
- emelhető tengelyek, 
- szükséges ellenőrzések … 
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3(b)  Pótkocsi fékezés – EGB 13   
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-04 

Pontosítás  (tengelycsoport) Változtatás nélkül 
elfogadva. 

 
A „bogie” kifejezés helyett – a félreértés elkerülése érdekében – az „axle group” 
„tengelycsoport” kifejezést javasolja használni. 
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3(c) Elektronikus stabilitás szabályozás (ESC) – EGB  13 és 13-H 
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/23 

EGB 13 
 (OICA/CLEPA)- ESC  

javaslat a következő 
alkalomra 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/24 

EGB 13-H 
 (OICA/CLEPA)- ESC  

Referencia dokumentum 
a további vitához 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-67-21 

EGB 13,13-H 
 (OICA/CLEPA)- ESC 

Referencia dokumentum 
a további vitához 

 
A javaslat a személy- és haszonjárművek esetén megengedi a  menetstabilizáló rendszer 
figyelmeztető lámpája révén – villogó módban – a rendszer „beavatkozásának” jelzését. A 
„működés” jelzése nem jó, mert a rendszer készenléti állapotban is működik. 
 
Ez a megközelítés összeegyeztethető az FMVSS előírásaival.  
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3(c)  Elektronikus stabilitás szabályozás (ESC) – EGB  13 és 13-H 
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-02 

EGB 13 
 (Japán)- ESC  

javaslat a következő 
alkalomra 

Japánban tipikusak a képen látható 4 tengelyes, 25 t alatti ösztömegű járművek, amelyek nagy 
sebességgel közlekednek és 
sok esetben veszélyes árukat is 
szállítanak, ezért Japán 
kiterjesztené ezekre is az ESC 
alkalmazási kötelezettséget.  
Ezt a járművek 
bonyolultságára hivatkozva 
ellenezték a résztvevők, 
Németország 
kompromisszumos javaslata 
elfogadható volt. Eszerint 4 
tengelyes járműre maximum 

25t össztömeg esetén lenne előírva a menetstabilizáló rendszer felszerelése. Ez az Európában 
szokványos 4 tengelyes járműveket a lényegesen nagyobb össztömegük miatt nem érinti.    
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38c)  Elektronikus stabilitás szabályozás (ESC) – EGB  13 és 13-H 
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-17 

AMEVSC* al-munkacsoport 
EGB13 

vita befejezve 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-10 

AMEVSC* al-munkacsoport 
EGB13 

Hivatalos dokumentum 
készül 

*AMEVSC – a menetstabilizáló rendszerek alternatív minősítési eljárása 
 
A munkacsoport elnöke a következőkről számolt be: 
- M2 és M3 kategóriára elfogadhatónak tartják a 2009-15 számú CLEPA 

dokumentumban javasolt alternatív eljárást a menetstabilizáló rendszerek minősítésére. 
- N2 és N3 kategória esetén a járművek nagy száma és a kialakítás indokolja a 

„hagyományos” eljárást, vagyis a tényleges vizsgálatot.  
 
OICA is egyenlőre az M2, M3-at javasolja, mert nem ismert a bevezetés hatása.  
 
Új meghatározás a „jármű jellege” („character of the vehicle”)
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3(e)  Fékezés, egyéb   

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-09 

Teljesen automatikus kapcsoló 
berendezés 
(Svédország) EGB13 

Referencia dokumentum 
a további vitához 

A javaslat részletesen definiálná a pótkocsi fék elektromos csatlakozást. Az eredeti ISO 7638-
as hivatkozás helyett konkrét követelményeket ad meg. 
Németország ellenzi, Ausztrália, Hollandia, Dánia támogatja a fejlesztést. 
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5  Pótalkatrész fékbetétek (féktárcsák és fékdobok) – EGB  90 

ECE/TRANS/WP29/GRRF 
/2009/23r2e 

Pótalkatrész féktárcsák és 
fékdobok, (Németország) 
EGB 90 

Kisebb módosításokkal  
elfogadva. 

ECE/TRANS/WP29/GRRF 
/2009/24e 
 

Eredeti fékalkatrészek 
azonosítása (Németország) 
EGB 13 és 

Kisebb módosításokkal  
elfogadva. 

ECE/TRANS/WP29/GRRF 
/2009/25e 
 

...  EGB 13- H 
Kisebb módosításokkal  
elfogadva. 

 
A 90. előírás fékdobok és féktárcsák vizsgálatára vonatkozó kiterjesztését tárgyaló, tavaly 
bemutatott német javaslat elfogadásra került, 90/02 sorozatszámú módosításként fog 
megjelenni. A résztvevők csak az átmeneti rendelkezéseket módosították. Eszerint a 90/01 
szerint kiadott jóváhagyások továbbra is érvényesek maradnak. 
A 24-es és 25-ös számú dokumentum a járművek fék-jóváhagyásakor szükséges alkatrész 
azonosítást írja elő.  
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5  Pótalkatrész fékbetétek (féktárcsák és fékdobok) – EGB  90 

ECE/TRANS/WP29/GRRF 
/2010/20e  (OICA/CLEPA) EGB 90 

javaslat a következő 
alkalomra 

Szerkesztési módosítások, nagy terheléses teszt bevezetése az O1 és O2 pótkocsikhoz gyártott 
pótalkatrész féktárcsákra, a fékdobok hőterheléses vizsgálati eljárásának módosítása. 

ECE/TRANS/WP29/GRRF 
/2010/25e (CLEPA)  EGB 90 

Kisebb 
módosításokkal  
elfogadva. 

A gyárival azonos fékdob és féktárcsa definíciója. 

ECE/TRANS/WP29/GRRF 
/2010/28e (OICA)  EGB 90 

Referencia 
dokumentum a 
további vitához 

Az „eredeti pótalkatrész fékbetétek”, amelyeket nem kell a 90. előírás szerint vizsgálni – 
definíciója 

GRRF-68-13 (CLEPA)  EGB 90 Változtatás nélkül 
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elfogadva. 
Javaslat az eredetivel azonos pótalkatrész féktárcsák és fékdobok jóváhagyására. 

GRRF-68-18 (Titkárság)  EGB90 
Változtatás nélkül 
elfogadva. 

Az eredeti alkatrészek definíciójának pontosítása. 
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3(d)  Fékezés, pontosítások – EGB 13 és 13-H 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/19 

Módosítási javaslat a 
fékasszisztens rendszer 
vizsgálatára EGB-13-H (India) 

Referencia dokumentum 
a további vitához 

India álláspontja szerint a fékasszisztens rendszerek vizsgálatánál előírt 6,5 daN küszöberő nem 
tartható be, ezért szeretné törölni a követelményt. Hollandia, UK szerint alkalmazható az eredeti 
követelmény. Dánia a biztonsági fék esetén elengedné a küszöberőt. Az EU szerint a küszöberő 
eltörlése esetén megnövekedne a ráfutásos balesetek száma. 

 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/21 + 
corr1 

Pontosítás EGB-13 (Japán) 
Referencia dokumentum 
a további vitához 

 
 
Egyéb: az EMC előírás hivatkozása a többi előírásokban helyenként közvetlenül pl 10/02, 
10/03 történik. Ez esetleg olyan követelmény alkalmazását jelenti, amelyet az adott ország 
még nem fogadott el hivatalosan.  
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3(d)  Fékezés, pontosítások – EGB 13 és 13-H 
ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/26 

Figyelmeztető lámpák 
(CLEPA) EGB-13  

javaslat a következő 
alkalomra 

A javaslat a fékrendszer működését befolyásoló, elektronikusan vezérelt rendszerek hibajelző 
lámpáira vonatkozik. Célja, hogy az időszakos felülvizsgálatokon könnyen ellenőrizhető legyen 
az említett rendszerek működőképessége.   

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-07 

Fékasszisztens rendszerek 
(CLEPA/OICA) EGB-13H  

javaslat a következő 
alkalomra 

A fékasszisztens rendszerek kategóriáit tisztázza. 

„A”- főként a pedálerő alapján lép működésbe, 

„B” - főként a pedál lenyomás sebessége alapján lép működésbe. 
„C” – egyéb, például a kettő keveréke. 

Hollandia javasolta a „C” módosítását a modern technológiák szerint pl.: radar, kamera rendszer.. 

Oroszország támogatja, de a „főként” meghatározást pontatlannak tartja. 

Japán támogatja. 
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4  Pótkocsi kapcsoló berendezések. EGB 55 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-67-27 

Másodlagos 
kapcsolóberendezés 
 (OICA) EGB 55  

vita befejezve 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-05 

Másodlagos 
kapcsolóberendezés 
 (OICA/CLEPA) EGB 55 

javaslat a következő 
alkalomra 

A korábbi javaslat módosítása a másodlagos kapcsoló berendezésre vonatkozó követelmény – 
ami a talaj érintését tiltja leszakadt állapotban – törlésével. 

Vita volt arról, hogy lehet-e egyáltalán olyan hosszúságot választani, ami megfelel az említett 
követelménynek, ugyanakkor biztosítja az akadálytalan szögmozgást kanyarodáskor.    

 



GRRF 68. ülés  

 19

7  Időszakos műszaki felülvizsgálat (1997. évi Egyezmény) 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2009/135 

Új javaslat a 2. számú 
Előírásra (Oroszország) 1997. 
évi Egyezmény  

Referencia dokumentum 
a további vitához 

Az időszakos műszaki felülvizsgálat technológiáját írja le a javaslat. 

A fékhatásosságra vonatkozóan többen észrevételeztük, hogy a „megfelelő” helyett kedvezőbb 
lenne az új járművekre előírtnál alacsonyabb követelményt támasztani.   

 
 
8  R.E.3 
ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2009/123 

Új felülvizsgált változat 
(Titkárság) R.E.3  

Referencia dokumentum 
a további vitához 

A WP29 kérésére született a dokumentum, de a tárgyalás februárra halasztva.  Többen kiemelték 
az EU direktívákkal való összhangot. 
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 6(a)  Gumiabroncs világelőírás 
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-12 

Észrevételek (India) 
Gumiabroncs GTR  

vita befejezve 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-15 

Észrevételek (India) 
Gumiabroncs GTR  

vita befejezve 

A tárgyalás februárra halasztva. 
 
 
6(b)  Szükség pótkerék – EGB 64 
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF/2010/27 

Szükség pótkerék (UK és 
ÉszakIrorszég) EGB 64  

javaslat a következő 
alkalomra 

A javaslat a szükségpótkerékkel történő fékhatás-mérésnél az EGB 13-mashoz hasonló 
legnagyobb átlagos lassulás-számítást írna elő. A tárgyalás februárra halasztva. 
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6 (c)   Gumiabroncs zaj, nedves tapadás, gördülési ellenállás – EGB 117 
 

ECE/TRANS/WP.29/ 
GRRF-68-11 

Gumiabroncs nedves tapadás 
(EU)   

vita befejezve 

A dokumentum bemutatta az EU gumiabroncs nedves-tapadási mérési módszereit. 

Kisebb vita volt azon, hogy ez miért nem teljes egészében a GRRF-ben folyik.  
 
 
 

 


