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1. RÉSZTVEVŐK 

 
Arab Emirátusok 1 Lengyelország 1 
Belgium 2 Románia 1 
Csehország 1 Spanyolország 4 
Dél Afrika 1 Svédország 2 
Finnország 1 Svájc 1 
Franciaország 2 UK 2 
Hollandia 1   
Japán 7 NGV Global 

 
1 
 India 1 CLEPA 3 

Kanada 1 EC (EU) 1 
Katar 1 IRU 1 
Korea 4 OICA        10 
Luxemburg 1 CLCCR 1 
Magyarország 1 AEGPL 2 
Németország 7 IMMA 1 
Norvégia 1 FIA 

 
 

2 
 
 

Olaszország 2  UITP 1 
Oroszország 3 Összesen: 72fő 

 
Az ülés elnöke Erario úr volt, titkára Romain Hubert. Az ülésen Erario úr elnöki pozíciója 
meghosszabbításra került, az én korábban bejelentett visszavonulásom következtében alel-
nöknek Handershort urat (Kanada) választották meg. 
  

 
2.  ÚJ MUNKAANYAGOK 
 
Az előző, 2014. májusi ülésről készült jegyzőkönyv száma ECE/TRANS/WP.29/GRSG/87 
Az előző, októberi GRSG ülés óta az alábbi munkaanyagok lettek hozzáférhetők a Genfi 
Titkárság honlapján, a GRSG fejléc alatt: www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm , 

 
 

2.1.  Hivatalos munkaanyagok (Working document, WD) 
A hivatalos számozásuk ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/x, ahol x a futó sorszám. Az 
alábbiakban csak ezt adom meg, a szövegben pedig hivatkozáskor a WD-x jelölést használom. 
 

19/Add.1 Előzetes napirend, javaslat 
20.  R.107 előírás kiegészítő javaslatok (német) 
21. R.107 előírás módosító javaslat (román) 
22. R.43 előírás módosítása (magyar) 
23. R.46 előírás, kiegészítő javaslat (OICA) 
24. R.121 előírás kiegészítő javaslat (OICA) 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm
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25. R.34 előírás javítás (japán) 
26. R.34 előírás javítás (indiai) 
27. R.110 előírás módosító javaslat (japán) 
28. R.118 előírás módosító javaslat (német) 
29. R.107 előírás módosító javaslat (német) 
30. R.E.3 határozat, kiegészítés  (IMMA) 
31. R.107 előírás javítás (német) 
32. R.107 előírás kiegészítés (OICA) 
33. R.107 előírás kiegészítés (OICA) 
34. R.107 előírás módosításai javaslat (angol) 
35. R.58 előírás módosításai javaslat (AEPGL) 
36. R.110 előírás, kiegészítés (OICA) 

 
A korábbi hivatalos munkaanyagok közül még hét dokumentum került ismét napirendre, mi-
vel vitájukat májusban nem tudtuk lezárni. Két magyar előterjesztés szerepelt a hivatalos do-
kumentumok között (WD-4 és WD-22) 

 
2.2.  Nem hivatalos munkaanyagok (Informal document, ID) 
Ezen anyagok hivatalos számozása: GRSG-109-x, ahol x a futó sorszám. Az alábbi felsoro-
lásban csak ezt használom, a szövegben hivatkozáskor az ID-x jelölést. 

1. Napirend időrendje (elnök) 
2. Korrekció a …/WP.29/2015/99 dokumentumhoz, R.107 előírás (svéd) 
3. Busz balesetek statisztikai elemzése R.107 előírás (magyar) 
4. Hozzászólás a speedométer/odométer vitához (FIA) 
5. Módosítási javaslat a busz motortéri tűzoltó berendezések kérdéséhez R.107 előírás-

ban (svéd) 
6. Korrekciós javaslat R.118 előíráshoz (finn) 
7. ITS világkonferencia, mint zászlóshajó (Transzport Divízió) 
8. Módosítási javaslat WD-27-hez (japán) 
9. Módosítási javaslat R.118 előíráshoz (német) 

10. Magyarázat WD-4-hez (magyar) 
11. Módosítási javaslat R.107 előíráshoz (német) 
12. Kiegészítés R.67 előíráshoz (német) 
13. Módosítási javaslatR.39 előíráshoz (EU) 
14. Módosítási javaslatok R.67 és R.110 előírásokhoz (holland) 
15. Vegyes üzemű, LPG gázos járművek (AEGPL) 
16. Kiegészítés R.107 előíráshoz (német) 
17. Módosítás R.73 előíráshoz (angol) 
18. Kiegészítő javaslatok R.60 előíráshoz (IMMA) 
19. Információ, adatok R.125 előírás módosításához (német) 
20. A nehéz haszonjárművek okozta halálos gyalogos gázolások vizsgálata (japán) 
21. Módosítási javaslat R.67 előíráshoz (AEGPL) 
22. Átdolgozott javaslat R.110 előíráshoz (Titkárság) 
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22/Rev.1 Végleges változat R.110 módosításához (Titkárság) 
23. Javaslat R.125 előíráshoz (német) 
23/Rev.1 Módosított javaslat R.125 előíráshoz (Titkárság és német) 
24. Beszámoló az AECS csoport munkájáról (orosz) 
25. Beszámoló az IWVTA ügyek állásáról (ambassador) 
26. Bevezető prezentáció a 3. Ponthoz (magyar) 

 

A felsoroltakon kívül még öt korábbi ID szerepelt a vitában. Az ID-k között három magyar 
munkaanyag is szerepelt, az autóbusz balesetek statisztikai feldolgozásával (ID-3 és ID-26), 
egy biztonsági üvegezéssel (ID-10) kapcsolatos. 
 
3. SZAKMAI NAPIREND 

Az előzetes napirendet WD-19/Add.1 tartalmazta. Ezt az időközben beérkezett munkaanya-
gokkal kiegészítve, új napirendi pontok beiktatásával, a Titkárság szóban módosította, amit 
még néhány további módosítással az alábbiakban fogadtuk el:  

 

 

1. R.107 előírás: Autóbuszok biztonsága 
2. R.34 előírás: Tűzveszély megelőzése 
3. R.39 előírás: sebességmérő/megtett út mérő műszer 
4. R.43 előírás: biztonsági üvegezés 
5. R.46 előírás: indirekt látás eszközei, tükrök, KN rendszerek 
6. R.58 előírás: Hátsó aláfutás-gátló berendezés 
7. R.60 előírás: motorkerékpárok jelző és vezérlő egységei 
8. R.67 előírás: LPG üzemanyag rendszerek járművekben 
9. R.73 előírás: oldalirányú aláfutás-gátló berendezés 
10. R.110 előírás: CNG. LNG üzemű járművek rendszerei 
11. R.116 előírás: Jármű riasztó rendszerek 
12. R.118 előírás: Anyagok égési tulajdonságai  
13. R.121 előírás: járművek jelző, vezérlő egységei  
14. R.125 előírás: Járművezető direkt látásmezeje 
15. Baleseti segélyhívó rendszerek (AECS, AECD) 
16. Komplett jármű nemzetközi jóváhagyása (IWVTA) 
17. Járművek konstrukciójával kapcsolatos határozatok (R.E.3) 
18. Esemény-rögzítő rendszer (EDV) 
19. GTR.6 előírás: Biztonsági üvegezés 
20. 3D-s H pont meghatározó készülék 
21. Egyéb ügyek: 

a) Transzport Divízión tájékoztatója  
b) Nehéz gépjárművek „vak folt”-jának kiküszöbölése (német) 

 
Az ülésen a 22 szakmai napirendi ponthoz 34 hivatalos és 30 nem hivatalos munkaanyag 
(összesen 64 dokumentum) került megvitatásra. Az ülés időrendjét az elnök az ID-1-ben 
határozta meg. 
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4. TÉNYLEGES MUNKA 
 
4.1. Autóbuszok általános biztonsága (R.107. előírás). 

Most is ez a témakör volt a leghangsúlyosabb az ülésen: 7 hivatalos (WD) és 6 nem hivata-
los (ID) dokumentum került megvitatásra. A leglényegesebb kérdéseket rögzítettem az 
alábbiakban: 

– Elfogadtunk több, különböző szintű módosítási javaslatot: egy korrekciót, ami a 
WP.29 novemberi ülésén már szereplő …WP.29/2015/88 dokumentumhoz fog csat-
lakozni ID formájában, továbbá elfogadtuk a WD-20, WD-31, WD-33, WD-34, ID-
11 és ID-16 dokumentumokat – általában kisebb módosításokkal – amelyek a WP.29 
márciusi ülésén kerülnek jóváhagyásra. 

– Egy német javaslat (WD-32) vitája a következő ülésen folytatódik 
– Én benyújtottam egy 15 oldalas, masszív tanulmányt autóbusz balesetek gyűjtésének 

és statisztikai elemzésének módszertanáról (ID-3), hangsúlyozva, hogy ezt nem vitá-
ra szánom. Egy módszert ismertettem, amely megoldhatja azt az állandóan visszaté-
rő problémát autóbuszokkal kapcsolatban, hogy nincs megfelelő visszacsatolás, ba-
leseti információ, statisztikai evidencia a felvetődő problémák súlyozására, a megol-
dási javaslatok alátámasztására a nagyon kicsi balesetszám miatt. A tanulmány is-
mertetéséhez (bevezetéséhez) tartottam egy rövid P.P. prezentációt (ID-26) ez volt a 
hattyúdalom a GRSG-ben. 

4.2. Tűzveszély megelőzése (R.34 előírás) 
Japán korrekciós javaslatára (WD-25) az ütközési sebességet mind az ingás, mind a tényle-
ges ütközési vizsgálatnál egységesen 48-52 km/ó értékre hoztuk. A javaslatot elfogadtuk, 
WP.29 elé kerül márciusban. 
Az indiaiak a tömegkategória határát 2,8 t-ról 2,5 t-ra javasolták módosítani kisteherautók-
nál, japán keményen ellenezte. EU jelezte, hogy ez őket jelenleg nem érinti, így India visz-
szavonta a javaslatát, a téma lekerült a napirendről. 

4.3.  Sebességmérő/megtett út mérő műszerek (R.39 előírás). 
A jelenleg érvényes előírás szerint a sebességmérő műszerek mérhetnek km/ó -ban, vagy 
mérföld/ó -ban. Az EU javasolta (ID-13), hogy egy jármű üzemelése során csak akkor le-
hessen „átváltani”, ha a rendszer ezzel egyidejűleg mindent „átszámít, átkalibrál”. A javas-
latból a következő ülésen hivatalos anyag lesz. 
FIA (Federation Internationale de l’Automobile) ismét előhozta korábbi javaslatát (WD-
16), hogy az odométerek (megtett út mérő műszerek) szintén kerüljenek jóváhagyásra az 
R.39 előírás keretében, annak kiegészítésével. Javasolták, hozzunk létre egy IG-t, vagy egy 
„Task Force”-ot. GRSG ismét mereven elutasította a javaslatot, mondván, hogy ez nem biz-
tonsági, jóváhagyási kérdés, nem GRSG kompetenciája. Az elnök javasolta, szervezzen a 
FIA ebben a témában workshop-ot, alakítson Task Force-ot és hívja meg ere az összes le-
hetséges szervezetet, személyt, esetleg forduljanak direkt javaslattal WP.29-hez, hogy az 
annak keretében működő ITS/IG nem tűzné-e napirendjére a kérdést. 
 

4.4. Biztonsági üvegezés (R.43 előírás) 
– A májusi ülésen benyújtott magyar javaslatot (WD-4) akkor a németek ellenkezése 

miatt nem fogadtuk el, a németek javasolták, hogy két, korábban általuk készített 
tanulmányt nézzünk át, s csak aztán folytassuk a vitát. Itthon a dokumentumokat 
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átnéztük,s ezek után is fenntartottuk javaslatunkat  (ID-10). Hosszú vita alakult ki, 
a németek nem változtattak álláspontjukon, a nemzetközi szervezetek indoklás nél-
kül támogatták a németek elutasítását (OICA, CLEPA, CLCCR) az országok dele-
gátusai nem szóltak se pro se kontra, a javaslat el lett utasítva. 

– CLEPA, OICA ígért erre az ülésre egy kiegészítő dokumentumot korábbi javasla-
tukhoz (WD-3), ez nem készült el, a következő ülésre várható. 

– A másik javaslatunkat (WD-15) a koptató „Taber teszt”-tel kapcsolatban a májusi 
ülésen azért utasította el a GRSG, mert az ISO a tervek szerint ez év végére kidol-
goz egy megfelelő vizsgálati módszert, amire majd hivatkozni lehet, és erre a rövid 
időre nincs értelme egy átmeneti módosítást bevezetni. Ezt az érvet elfogadtuk. 
Most az ISO illetékesek beszámoltak arról, hogy több probléma vetődött fel, csú-
szik a szabvány kidolgozása, de jövő év közepére remélik a szabvány elkészülését. 

 
4.5.  Indirekt látás eszközei. (R.46 előírás). 

Elfogadtuk az OICA javaslatát az integrált – egy házba épített – Class II. és III. tükrökre vonatkozó-
an (WD-23), ez WP.29 márciusi ülésén kerül jóváhagyásra. 
Japán P.P. Prezentációjában (ID-20) adott tájékoztatást arról, hogy kis sebességgel (v< 10 km/ó) 
mozgó járművek milyen sok balesetet okoznak, és igen magas a halálozási arány. Japán két lépéses 
stratégiát fogadott el: jövő év közepéig csatlakoznak az R.46 előíráshoz (ez főleg az IWVTA miatt), 
majd egy közös, nemzetközi munkára hívnak mindenkit a kis sebességű elütések megakadályozásá-
ra. Ennek a technikai feltételei ma már – a tükrökön túl – rendelkezésre állnak (CM rendszerek, ra-
darok, stb.) A következő GRSG ülésre hoznak újabb anyagot. Általános helyeslés, támogatás kísérte 
a japán felvetést. A németek jelezték, hogy ezt a problémát ők is fontosnak tartják, ezzel kapcsolat-
ban ők is hoztak egy tájékoztató anyagot (ID-19). Lásd még 21/b pontban. 

4.6.  Hátsó aláfutás-gátló (R.58 előírás)  
Az elmúlt ülésen az angolok felvetették – az R.58-as előírás módosításának elfogadásakor – 
hogy mind az R.58-as előírásban, mind az R.73-ban (tgk. oldalaláfutás-gátló) túl sok a ki-
vételezés olyan járművekre, amelyekre nem kell, hogy vonatkozzanak az előírások. Azonos 
fogalmakkal, azonos elvek alapján kellene a két előírást kezelni és minimalizálni a kivéte-
lezést. Ez a vita most folytatódott, általános támogatásra talált a gondolat (OICA, CLCCR, 
franciák, svédek, EU) és új javaslatokat várva napirenden marad a kérdés. A következő ülé-
sen az R.73 előírás módosítása címszó alatt jelenik meg a téma, mert főleg azt az előírást 
kellene „felhozni” az R.58 szintjére. 

4.7. Motorkerékpár vezérlő és jelző egységei (R.60 előírás) 
IMMA korábbi javaslatát már vitattuk, most egy módosított változatot hoztak (ID-18), ezt 
már mindenki elfogadta, ezt az ülés jegyzőkönyve rögzíti. Mivel hivatalos dokumentumot 
lehet csak WP.29 elé terjeszteni, ebből a következő GRSG ülésre az lesz – végső ellenőrzés-
re – de így már a júniusi WP.29 ülésre kerülhet. 

 
4.8.  LPG üzemű járművek rendszerei (R.67 előírás). 

AEGPL által előterjesztett módosító javaslathoz (WD-35) egy igen részletes, jól felépített 
P.P. prezentációval (ID-15) magyarázták meg a javaslatukat. Lényeges kérdés, hogy gáz 
semmiképpen sem kerülhet a benzin üzemanyag-tartályba. Kemény és hosszú vitát váltott ki 
a javaslat, amely szerint bizonyos feltételek teljesülését a Technical Service (TS) ítélheti 
meg és ha úgy látja jónak, további információkat kérhet a gyártótól. A hatóságok (delegátu-
sok) szerint a TS-eket egyértelmű döntési helyzetbe kell hozni, mert minden TS másként 
ítélheti meg az adott helyzetet. AEGPL szerint minden feltételt pontosan leírni nehéz (nem 
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lehet), így „rugalmasabb” a rendszer. A németek egyetértenek a javaslat tartalmával, részt 
vettek a kidolgozásában, a szövegezésen azonban lehet változtatni. A vita a következő ülé-
sen folytatódik. 
 

4.9. Oldalirányú aláfutás-gátló tgk.-nál (R.73 előírás) 
Ezt a napirendi pontot – az angol javaslat alapján – együtt tárgyaltuk a 6. Napirenddel, bő-
vebben lásd 4.6. pontban. 
 

4.10. CNG, LNG üzemanyag rendszerek járművekben (R.110 előírás) 
A japánok a korábbi javaslatukat (WD-27) az elmúlt ülés vitája után módosították (ID-8). 
Hosszú vita alakult ki a hegesztett gáztartályok minősítésével kapcsolatban és egyéb kérdé-
sekben, végül született egy átdolgozott változat (ID-22/Rev.1), amit mindenki elfogadott. Ez 
megy a WP.29 márciusi ülésére. OICA visszavonta egy módosító javaslatát (ID-13), a kö-
vetkező ülésre átdolgozzák, marad a kérdés napirenden. 

 
4.11. Jármű riasztó rendszerek (R.116 előírás). 

Az OICA javaslatát (WD-7) már az előző ülésen vitattuk, sőt a WP.29 novemberi ülésének 
napirendjére került (… /WP.29/20105/87). A javaslat a riasztó rendszerek „működési fe-
szültségének” átfogalmazását tartalmazta, tekintettel arra, hogy ma már vannak olyan kisfe-
szültségű rendszerek (42 V alatt) amelyek a hagyományos 12 V -nál nagyobb feszültségen 
működnek. Időközben kiderült, hogy ez viszont más elektromos rendszereket, más előíráso-
kat is érinthet, ezért OICA visszavonta javaslatát és a következő ülésre ígért újat. Kiderült, 
hogy az IWVTA-nak az R.0 előírással foglalkozó albizottsága nem találta egyértelműnek, 
világosnak, hogy a riasztó rendszerek alkalmazása kötelező, vagy opcionális. Ezzel kapcso-
latban lásd 4.16 pontot. 

 
4.12. Anyagok égési tulajdonságai (R.118 előírás). 

Az egyik német módosító javaslatot (WD-28) kis módosításokkal elfogadtuk, márciusban 
WP.29 elé kerül jóváhagyásra. A másik német javaslathoz (WD-29) több kérdés csatlako-
zott,a gyártók (OICA, CLCCR) ellenőrizni szeretnék a javasolt átmeneti periódusok be-
tarthatóságát, döntés a jövő évi áprilisi ülésre maradt. Egy finn korrekciós javaslatot (ID-
6) szintén elfogadtunk, ez is megy márciusban WP.29 elé. 

4.13. Járművek jelző és vezérlő egységei (R.121 előírás). 
OICA korábbi javaslatát (…/GRSG/2014/12) visszavonta, át kívánja dolgozni. Az oro-
szok javaslatot tettek arra (WD-24), hogyan jelöljük a baleseti vészhívó berendezést 
(AECD). Többeknek az volt a véleménye, hogy amíg nincs kész az új előírás az AECD-re 
és a rendszerre (AECS), amíg nem tudjuk, hogy mit kellene jelölni, ezzel ne foglalkoz-
zunk. Lekerült a napirendről. 

 
4.14. Vezető látómezeje (R.125 előírás) 

A németek az előző ülésen egy módosító javaslattal jöttek (WD-8) a vezető indirekt látá-
sával kapcsolatban. Ezt a javaslatot most áthelyezték ide, mondván, hogy a vezető direkt 
előre és oldal látását is lehet technikai segédeszközökkel (CM rendszer, radar, stb.) segí-
teni. Ehhez most hoztak egy kiegészítő anyagot (ID-23). Az angolok, oroszok, EU lelke-
sedéssel fogadták ezt a „házasítást” és hangoztattál, hogy általános megoldást kell keresni, 
ami nem csak az M1 kategóriára vonatkozik, hanem az összes M és N-re is. Hosszú vita 
következett annak pontos megfogalmazására, hogy a tükrök lecserélése CM rendszerre 
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már meglévő, gyártásban lévő típusoknál hogyan oldható meg „átmenetileg”. Végül sike-
rült megtalálni a megfelelő formulát egy lábjegyzet formájában. (ID-23/Rev.1) Így a ja-
vaslatot elfogadtuk, márciusban kerül a WP.29 elé. Ehhez a témához csatlakozik részben 
a németek új javaslata, akciója (ID-19), bővebben lásd a 4.21/b pontban. 

 
4.15. Baleseti segélyhívó rendszerek (AECD, AECS).  

Célszerű tisztázni: AECD a járműbe beépített berendezés, AECS pedig a komplett se-
gélyhívó rendszer a maga infrastruktúrájával együtt. Ez utóbbira lehetetlen EGB előírás 
kidolgozása (WP.29-nek nincs rá kompetenciája), az előbbinél a beépítés, elhelyezés fel-
tételeire lehetséges. 
Az oroszok beszámoltak a vezetésük alatt működő IG tevékenységéről, legutolsó ülésük-
ről (ID-24) egy P.P. prezentáció keretében. Elmondták az eddig elért eredményeket: meg-
határozták a készülő új EGB előírás „Scope”-ját (mire vonatkozik az előírás és mire nem), 
felsorolták a még „vita alatt” lévő kérdések listáját (szinte mindent). Két kérdésben for-
dultak GRSG-hez: 

– az IG mandátumának meghosszabbítása egy évvel (2016 október végéig). Ezt 
GRSG támogatta és WP.29 elé terjeszti novemberben jóváhagyásra 

– annak eldöntése, hogy az AECD a vezető által kikapcsolható legyen-e vagy sem: 
• kötelező legyen egy kikapcsoló gomb beépítése 
• megengedett legyen 
• ne legyen említve a kérdés az előírásban 
E téma kapcsán széleskörű – értelmetlen – vita alakult ki, a többség véleménye 
(német, angol, svájci, OICA, EU, stb.) az volt, hogy a készüléket nem lehet kikap-
csolni, csak szakembernek karbantartás, javítás, stb. esetén. 

Általában nem pozitív a tagság véleménye az orosz javaslattal kapcsolatban. 
 

4.16. Komplett jármű jóváhagyása (IWVTA) 
 
 Az IWVTA nagykövetünk (ambassador) P.P. prezentációja keretében (ID-25) beszámolt 

az IWVTA előkészítő bizottságokban folyó munkáról, a folyamat technikai része az ere-
deti programnak megfelelően halad – erről korábbi beszámolóimból is lehet tájékozódni – 
némi csúszást a Szerződő Felek (CP-k) döntésképtelensége idézett elő. Most úgy becsülik, 
hogy 2017 második félévében hatályba léphet az 1958-as Genfi Egyezmény 3. Módosítása 
az R.0 előírással együtt. 

Tisztázottak az alábbiak: 
– a „járműtípus” és az „IWVTA típus” definíciója 
– a jóváhagyási dokumentumok számozási rendszere 
– az „általános” és a „korlátozott” jóváhagyások fogalma és a korlátozottból az álta-

lánosba történő „átlépés” feltétele 
– a DELTA rendszer (szoftver) alkalmazása, amiben minden CP hatósága részt ve-

het 

A németek egy „próba-jóváhagyást” kezdenek R.0 előírás alapján ez évben. Ebben min-
den CP részt vehet. A próbajóváhagyás célja nem „szövegellenőrzés”, hanem végrehajtási 
tapasztalatok gyűjtése. Felvetődött: ki fogja kezelni, ki lesz a felelőse R.0 előírásnak? 
Még nincs döntés, három opció lehetséges: egy már létező WG, egy új WG, vagy egy ál-
landó bizottság a WP.29 alatt. A meglévő WG-k mindenképen megmaradnak az R.0-ba 
besorolt előírások felelősei. 

IWVTA kérdéssel fordult GRSG-hez R.46, R.97, R.116 előírások kapcsán néhány tisztá-
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zatlan kérdés megoldására, aminek a megválaszolására a GRSG egy Task Force-t hozott 
létre. 

 
4.17. R.E.3 módosítása 

IMMA javaslatát (WD-30) visszavonta, még dolgoznak rajta. A következő áprilisi ülésre 
hozzák a módosított verziót. A kérdés marad napirenden. 
 

4.18. EDR eseményrögzítő rendszer (Új előírás) 
Már az előző ülésen felvetődött az „Event Data Recorder” (EDR) szükségessége, főleg az 
automatizált és „autonomous” (vezető nélküli) járművek miatt. GRRF-ben is elkezdtek a 
témával foglalkozni. Az angolok ígértek egy „koncepciót”, de nem készítették el. A né-
metek szerint el kell dönteni, milyen szinten, ki foglalkozzon a témával: a GRSG-ben, 
vagy a többi WG-vel együtt létrehozott IG-ben, vagy a WP.29 alatt működő ITS-IG-ben. 
El kell kerülni a párhuzamos munkát. Az EDR első lépésben opcionális lenne, fontos a 
rögzítendő adatok minimumának meghatározása. Fontos kérdés annak eldöntése, hogy ki 
férhet hozzá a rögzített anyagokhoz. A következő ülésre a németek is ígértek egy anyagot. 
 

4.19. Biztonsági üvegezés (GTR-6 előírás) 
Korea már régóta „nyomja”, hogy a személygépkocsik napfénytető üvegezésére legyen 
valami nemzetközi előírás, mert náluk több törést észleltek. Először nagy ellenállásba üt-
között a javaslat, de WP.29 szintjén sikerült elérniük, hogy alakuljon egy szakértői cso-
port (IG) a probléma vizsgálatára. A csoport informálisan megalakult, hétfő délután tartot-
ta második (informális) ülését, tolmács nélkül. (Ezen én is részt vettem.) A cél a ToR 
(Működési Szabályzat) kidolgozása volt, hogy azt a GRSG WP.29 elé terjeszthesse jóvá-
hagyásra. Ezt követően működhet „hivatalosan” az IG. Mind az IG, mind a GRSG ülésen 
hosszú és áldatlan vita folyt, azok a delegátusok, akik nem tudták, hogy „felsőbb szem-
pontok” miatt nem lehet Koreát elutasítani, hiányolták az információt arról, hogy mennyi 
ilyen ablaktörés volt, mi volt az oka, milyen sérüléseket okozott, stb. Végül GRSG elfo-
gadta a ToR-t, ezt WP.29 márciusi ülésén jóváhagyhatja. 

4.20. 3D-s H pont meghatározó készülék 
A németek tájékoztattak arról, hogy dolgoznak a saját nemzeti szabályzatuk módosításán, 
a tervezetet szétküldték az érintetteknek, október végéig várják az észrevételeket. Novem-
berben a WP.29 ülésén beszámolnak az ügyről, egyeztetni akarnak GRSP-vel is, a jövő 
évi áprilisi GRSG ülésre terveznek hozni egy javaslatot 

4.17. Egyéb ügyek. 
a) A Titkárság kiadott egy tájékoztató levelet Molnár Éva aláírásával (ID-7), amelyben 

felhívják GRSG delegátusok figyelmét, hogy 2015. október 7.-én – a 22. ITS Világ-
kongresszus keretében, amit a francia Ökológiai Minisztérium és az UNECE közösen 
szervez – lesz egy workshop ITS a fenntartható mobilitás és a klímaváltozás csökken-
tése” témakörben. 

b) A németek előterjesztettek egy információs anyagot (ID-19) arról, hogy új előírást kel-
lene kidolgozni a nehéz tehergépjárműveknél a „vak foltok” (blind spot) megszünteté-
sére, a vezetők által nem észlelhető balesetek elkerülésére. Kutatást, baleset-elemzést, 
vizsgálatokat végeztek, ezekről tájékoztat röviden az anyag. A következő GRSG ülésre 
hoznának egy előírás tervezetet, 7,5 t-nál nagyobb össztömegű járművekre. Általános 
lelkesedés, támogatás övezte a javaslatot, többen ígérték, hogy ez irányú adataikat, ta-
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pasztalataikat rendelkezésre bocsájtják. 

5. FONTOSABB, KIEMELENDŐ INFORMÁCIÓK. 
5.1. Összefoglalva, a következő előírásokhoz fogadtunk el módosító javaslatokat:  

Ezek a WP.29 márciusi ülésén kerülnek jóváhagyásra: 
R.34, R.46, R.60, R.107 (6db), R.110, R.118 (2 db) R.125 és GTR-6-hoz az IG megalakí-
tásához a ToR.  
Magyar részről ezek a javaslatok mind az EU-ban, mind a WP.29-ben támogathatóak. 
Az R.60 előírása a júniusi WP.29 ülésen kerül majd napirendre, részünkről az is elfogad-
ható. 

5.2. Korábbi bejelentésemnek megfelelően ez év végén – 45 év „szolgálat” után – befejezem 
tevékenységemet a WP.29 és szervezetei keretében, így ez volt az utolsó GRSG ülésem. 

 

Budapest, 2015. 10. 06. 

Dr. Matolcsy Mátyás 


