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 2/8. oldal 

1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok 
 

 
Napirendi 

pont az 
elızetes 

napirend 
alapján 
 

Elıírás 
sz. Témakör Hivatalos munkaanyagok 

Nem 
hivatalos 

dokumentum
ok 

3 GTR 7 Fejtámasz ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 5 
ECE/TRANS/WP.29/1079, para. 102 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25) 
WP.29-150-26 

GRSP-47-16 
GRSP-47-17 

12 R17 Ülésszilárd
ság 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 23 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/23 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/24 

- 

6 - Ütközési 
kompatibili
tás 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 13 - 

9 R12 Kormány 
mechanizm
us 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 41 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/14 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/19 

GRSP-47-01 
GRSP-47-22 
GRSP-47-29 

17 R94 Frontális 
ütközés 

ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/46, paras. 26–
28 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/12 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/20  
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/17) 

GRSP-47-02 
GRSP-47-04 
GRSP-47-09 
GRSP-47-19 
GRSP-47-21 
GRSP-47-22 
GRSP-47-29 

18 R95 Oldal 
ütközés 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, paras. 26–
28 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/21 

GRSP-47-03 
GRSP-47-22 
GRSP-47-29 

15 R44 Gyermek 
biztonsági 
rendszerek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/22 GRSP-47-07 
GRSP-47-10 

23 - Elıírás 
tervezet a 
gyermek 
biztonsági 
rendszerek
rıl 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 35 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/26 
ECE/TRANS/WP.29/1079, para. 14 
 

GRSP-47-06 
GRSP-47-11 
GRSP-47-25 
GRSP-47-27 

2 GTR 1 Ajtózárak 
és 
ajtórögzítı 
alkatrészek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 4 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2008/3 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2008/4 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2008/20 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/18) 

GRSP-47-08 
GRSP-47-20 
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Napirendi 

pont az 
elızetes 

napirend 
alapján 
 

Elıírás 
sz. Témakör Hivatalos munkaanyagok 

Nem 
hivatalos 

dokumentum
ok 

8 R11 Ajtózárak 
és zsanérok 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, paras. 15–
18 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/22) 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/16 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/17 
(GRSP–46–40), (GRSP–46–03) 

GRSP-47-23 

7 - Hidrogénü
zemő és 
üzemanyag
cellás 
jármővek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 14 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/17) 

- 

4 - - 
   4.1 ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, paras. 6-9 

ECE/TRANS/WP.29/1079, para. 101 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/2/Corr.1 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/4 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/21) 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24) 

GRSP-47-12 
GRSP-47-13 
GRSP-47-14 
GRSP-47-32 
GRSP-47-34 

   4.2. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 10 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/5 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/6 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/20) 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/23) 

GRSP-47-18 

   4.3. 

GTR 9 Gyalogos 
biztonság 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 11, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/7 

- 

13 R22 Bukósisak ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 24 - 
14 R29 Haszongép

jármő 
vezetıfülk
ében ülık 
védelme 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 25 - 

21 - - 
   21.1 ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, paras 29–

30 
(GRSP-44-26) 

- 

   21.2 

- Autóbuszo
k 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 31 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2008/25) 
(GRSP-44-29) 

- 
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Napirendi 
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napirend 
alapján 
 

Elıírás 
sz. Témakör Hivatalos munkaanyagok 

Nem 
hivatalos 

dokumentum
ok 

22 - Elıírás 
tervezet a 
gyalogosok 
biztonságár
ól 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 34 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/13 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/10) 

GRSP-47-24 

10 R14 Biztonsági 
öv bekötési 
pontok 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, paras. 19–
20 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/8 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/9  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/24  
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2008/22) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2008/23)  
(GRSP–45–13)  
(GRSP–46–14) 

GRSP-47-26 
GRSP-47-33 

11 R16 Biztonsági 
övek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, paras. 21–
22 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/10 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/11 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/18 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/25 
(GRSP–46–02) 
(GRSP–46–15) 

- 

16 R80 Ülésszilárd
ság 

ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/46, paras. 39–
40 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/3 
(GRSP–46–19) 

- 

19 R100 Akkumulát
or 
meghajtású 
jármővek 
biztonsága 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, paras. 32–
33 

GRSP-47-15 

20 R12, 
14, 16, 
17, 21, 
25, 29, 
32, 33, 
80, 94, 
95, 114 

 ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/46, para. 42,  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/15/Corr.1 

- 

24 - Egyéb 
ügyek 

- - 

   24.1 - Információ 
csere 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 38 - 
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Napirendi 

pont az 
elızetes 

napirend 
alapján 
 

Elıírás 
sz. Témakör Hivatalos munkaanyagok 

Nem 
hivatalos 

dokumentum
ok 

   24.2 - 1997-es 
egyezmény 

ECE/TRANS/WP.29/1079, paras. 71–72 
ECE/TRANS/WP.29/2009/135 
(ECE/TRANS/WP.29/1081) 

- 

   24.3 - Intelligens 
jármő 
rendszerek 

WP.29-150-22 - 

   24.4 - R.E.3 ECE/TRANS/WP.29/2009/123 
ECE/TRANS/WP.29/2009/123/Corr.1 
ECE/TRANS/WP.29/2009/123/Corr.2 
ECE/TRANS/WP.29/2009/123/Corr.3  
ECE/TRANS/WP.29/2009/123/Corr.4 

- 

   24.5 - Nemzetköz
i teljes 
jármő 
jóváhagyás 

ECE/TRANS/WP.29/1083/Add.1 - 

   24.6 - Az 
elıírások 
harmonizá
ciója 

WP.29-150-19/Rev.1 - 

5 - Oldalütköz
és 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, para. 12 
ECE/TRANS/WP.29/1079, para. 109 
ECE/TRANS/WP.29/2010/81 
ECE/TRANS/WP.29/2010/82 

GRSP-47-28 
GRSP-47-30 
GRSP-47-31 

 
 
2. A munkamenet 
 
A 4., 8., 13., 20., 21.2. napirendi pontok nem kerültek megtárgyalásra. 
 
 
3. napirendi pont: 
 
Japán beszámolt a „phase 2” jelenlegi státuszáról (GRSP-47-16 és 17). Kiemelte, hogy a 
honlapon elérhetıek a próbabábú rajzai. 
 
 
12. napirendi pont: 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/23 számú anyag az M3 kategóriájú jármővek oldalra 
nézı üléseinek beépítési és használati követelményeit részletezi. Döntés nem született. 
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6., 9., 17., 18. napirendi pontok: 
 
A fenti pontok témái összetartoznak, és együtt voltak tárgyalva. 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/12 számú anyag az elsı ülésre szerelt gyerekülés esetén 
kívánja felhívni a figyelmet a légzsák rejtette veszélyekre egy matrica felragasztásával. Az 
EU a szimbólumokat támogatja, az amerikaiak és a FIA pedig feliratokat szeretnének (GRSP-
47-09). Nincs egyesség. 
 
A GRSP-47-19 számú prezentáció az EVPC csoport javaslatát ismerteti a R12, 94, 95 számú 
elıírások módosítására (GRSP-47-01, -02, -03). A javaslat a villamos és hibrid jármővek 
ütközésbiztonsági követelményeit tartalmazza. Az EC jelezte, hogy szeretnének gyors 
döntést, ennek ellenére hosszas – inkább nyelvészeti, mint mőszaki - vita alakult ki és 
várhatóan a következı ülésszakokon is napirenden lesz. GRSP-47-01, -02, -03 számú 
anyagok az ülés során a Revision 3-ig jutottak. A három anyag egymással való 
harmonizálását elkezdték (több helyen ellentmondtak egymásnak, eltértek a definíciók, stb.) 
az ülés során, de nem jutottak a végére. 
Japánnak volt egy kérése, hogy használhassa egy rövid ideig még a nemzeti jóváhagyási 
rendszerét (mivel a világ többi részével ellentétben nekik van hatályos elıírásuk a villamos és 
hibrid jármővekre, amely kicsit eltér az EGB tervezettıl). UK és az OICA: nem támogatta, de 
végül Japán kiharcolt 12 hónap átmeneti idıszakot. 
 
A GRSP-47-14 számú prezentáció az FI csoport tevékenységérıl és terveirıl számol be. Amit 
kiemelnék belıle az a THORAY és FIMCAR nevő EU-s projektekkel való kooperálás terve. 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/14 számú anyag a 3D baba törzs részének pontosítását 
tartalmazza. A 2.3.1. pontbeli méretek tovább lettek pontosítva. Elfogadva. 
 
 
15. napirendi pont: 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/22 számú német javaslat a vizsgálók munkáját szeretné 
megkönnyíteni. Tapasztalataik szerint a P10 jelő próbababa deformálódik, illetve nem 
illeszkedik tökéletesen a tesztpadra, ezért a mérések reprodukálhatósága alacsony. A Holland 
és az Angol küldött ebben a formájában nem támogatta, de az alapötlettel egyetértett. A 
németek kérésére a 7.1.4.3.1. pontot törölték az anyagból, a másik két pontja elfogadásra 
került. 
 
A GRSP-47-07 számú anyag egy Magyarországon kiadott gyermekülés jóváhagyás 
visszavonását kéri, mivel az ülés több ponton nem felel meg az elıírásnak. Az anyagot 
továbbították a WP29 felé. Idıközben Zalka úr tájékoztatott, hogy a kérdéses jóváhagyás 
visszavonásra került. 
 
A GRSP-47-10 számú anyag több meghamisított gyermekülés jóváhagyási jelrıl számol be. 
 
 
23. napirendi pont: 
 
Elıírás javaslat (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/26, GRSP-47-06e) és beszámoló (GRSP-
47-27) az új gyermekbiztonsági rendszerekre vonatkozó elıírásról. A korábbi francia javaslat 
folytatása, ezért csak az új fejleményekre térnék ki: 
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• Készítettek egy H-pont babához hasonló mérıeszközt az ülések belsı geometriai 
méretének megállapításához. 

• Minden méretosztályban a Q-dummy-t fogják használni. 
Felmerült kérdések: 

• Az “ -Size” (Integral Universal ISOFIX child restraint systems) logóval 
kapcsolatban felmerült, hogy copyright jogokat sérthet. 

• 15 hónap javasolva az elırenézı ülésbe ültethetı gyerek minimális korára. 
• Az orosz küldött jelezte, hogy ha az ülés méretei felöltözetett gyerekre vonatkoznak, 

akkor náluk télen (-30, -40 °C-ban) komoly problémába fog ütközni a használata, mert 
kicsit több ruhát adnak rájuk, mint pl. Franciaországban. 

• Svédország aggódik, hogy a kisebb jármővek hátsó ülésére nem lehet majd beszerelni 
a hátrafelé nézı ülést, mivel szerinte elég nagy a helyigénye. 

Döntés nem született. 
 
 
2. napirendi pont: 
 
A GRSP-47-08 számú javaslat 5.2.4.2.1. pontjában definíciópontosítás. 
A többi anyag nem került napirendre. 
 
 
7. napirendi pont: 
 
Az elnök-asszony felolvasott egy rövid beszámolót, amit a munkacsoport vezetıje küldött. 
Munkaanyagként nem jelent meg. 
 
 
14. napirendi pont: 
 
Oroszország jelezte, folytatják a fejlesztést, és remélik, hogy decemberre lesz eredménye és 
az új elıírásba benne lesz a D-teszt (fülke hátfal teszt). 
 
 
21. napirendi pont: 
 
A GRSP-44-26 számú dokumentum tévedésbıl került az anyagok közé. Törölve. 
 
 
22. napirendi pont: 
 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/17 számú javaslat annyiban tér el a 
decemberitıl, hogy a 3.4.3. pontja kiegészült a HIC-re vonatkozó javaslattal, 
illetve a GRSP-47-24 scope-ja át lett ültetve. Elfogadva. Az elnök-asszony külön 
gratulált, hogy most már az ECE-nek is van gyalogosbiztonsági elıírása. 
 
 
10., 11., 12., 16. napirendi pontok: 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/8 számú anyag a korábbi ISOFIX rögzítési pontok 
megjelölését pontosító német javaslat átirata. Döntés most sem született, elnapolva. 
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Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/3, ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/23, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/24, és az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/25 számú 
anyagokkal a németek és a belgák szeretnék az M3 kategóriájú jármővek (II, III és B 
osztályban is) oldalra nézı üléseit – bizonyos feltételek teljesülése mellett (pl. biztonsági öv 
használata) – elfogadottá tenni. Az oldalra nézı ülések együtt voltak tárgyalva a kapcsolódó 
biztonsági öv elıírásokkal. Döntés nem született. 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/10 számú anyag a II. osztályú autóbuszok szerelt 
biztonsági övek nemzeti hatáskörben való megkövetelésének lehetıségét adja meg a szerzıdı 
országok részére. Elfogadva. 
 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/18: a német javaslat azt szeretné megelızni, hogy egy 
jármő és a beleépített utas biztonsági eszközök eltérı jóváhagyási/biztonsági szinten legyenek 
(pl. övek /04, jármő /05). Editoriális javítás a 15.2.23.-ban. Elfogadva. 
 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/11, a korábbi CLEPA anyag formális változata a 
fényjelzést adó biztonsági öv csattal kapcsolatban. Volt egy kis videó (Autoliv): csat mellett 
lámpák vannak, ember beül, piros lámpa kigyullad, öv beköt, lámpa kialszik. A lámpa piros 
színével kapcsolatban nincs egyesség. GRSG felé továbbítva véleményezésre. 
 
 
19. napirendi pont: 
 
A GRSP-47-15e számú javaslatban Németország az ELSA munkacsoportban szeretne 
létrehozni egy olyan szakértıi csoportot, amely a tölthetı energiatárolók kockázatát kutatja. A 
titkár jelezte, hogy ilyen esetben nincs szükség külön engedélyre. 
 
 
5. napirendi pont: 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/2010/81 számú ausztrál javaslat (és a hozzá kapcsolódó 
munkaanyagok) egy munkacsoport felállítását célozza meg, amely feladata egy oldalütközés 
(pole side impact) GTR elkészítése lenne. 
 
 
 
 
Budapest, 2010. 06. 07. 


