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1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok 
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Napirendi 

pont az 
előzetes 

napirend 
alapján 

 

Előírás 
sz. Témakör Hivatalos munkaanyagok Nem hivatalos 

dokumentumok 

2 GTR 1 Ajtózárak és 
ajtórögzítő 
alkatrészek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 4 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/3 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/4 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/28 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/18) 

- 

8 R11 Ajtózárak és 
zsanérok 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 17,  
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/29) 
(GRSP-45-14) 

GRSP-49-10e 

3 GTR 7 Fejtámasz ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 6,  
(ECE/TRANS/WP.29/2010/136) 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25) 
(GRSP-48-33) 
(GRSP-48-18) 
(GRSP-48-19) 
(GRSP-48-38) 

- 

5/a - Oszlop 
oldalütközés 
tervezet (GTR) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 12, 
ECE/TRANS/WP29/AC.3/28, (GRSP-
48-20) 

- 

5/b - A próbabábú 
harmonizációja 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 14,  
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28) 

- 

6 - Ütközési 
kompatibilitás 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 15 - 

4/a Gyalogos 
biztonság 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 10,  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/13 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24) 
(GRSP-48-41) 

GRSP-49-09e 
GRSP-49-15e 
GRSP-49-23e 
GRSP-49-24e 
GRSP-49-38e 

4/b Helyesbítési 
javaslat 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 11, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/12 

GRSP-49-17e 
GRSP-49-18e 

4/c 

GTR 9 

Mérési eljárás 
pontosítás 

- GRSP-49-31e 

19 - Előírás tervezet 
a gyalogosok 
biztonságáról 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 40,  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/14 
(GRSP-48-09-Rev.1) 

GRSP-49-12e 
GRSP-49-14e 
GRSP-49-16e 
GRSP-49-19e 
GRSP-49-26e 
GRSP-49-38e 
 

7 - Hidrogén és 
üzemanyagcella 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 16,  
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/17) 

GRSP-49-13e 
GRSP-49-28e 

16 R100 Akkumulátor 
hajtású 
járművek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 37 
(GRSP-48-01-Rev.1) 

GRSP-49-03e 
GRSP-49-22e 
GRSP-49-30e 
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17/a R12, 14, 16, 17, 21, 25, 
29, 32, 33, 80, 94, 95 és 
114 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 38, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/15/Cor
r.1 

- 

17/b R12, 94, 95, 100 ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 51,  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/2 

- 

11 R17 Ülésszilárdság ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, 
paras. 25 and 26,  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/23 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/24 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/8 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/10 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/11 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/35) 

GRSP-49-33e 
GRSP-49-35e 

9 R14 Biztonsági öv 
bekötési pontok 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 22,  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/6 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/9 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/32) 

GRSP-49-06e 
GRSP-49-11e 
GRSP-49-21e 

10 R16 Biztonsági 
övek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 24,  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/7 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/34) 

GRSP-49-07e 
GRSP-49-20e 
GRSP-49-21e 

14 R80 Ülésszilárdság ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 34, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/36 

GRSP-49-04e 

15 R94 Frontális 
ütközés 

- GRSP-49-36e 
 

12 R22 Bukósisak ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 30 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/5 
(GRSP-48-21) 
(GRSP-48-22) 

- 

18 - Autóbuszok ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 39 GRSP-49-32e 
 

20 - Előírás tervezet 
a gyermek 
biztonsági 
rendszerekről 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para 44, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/15 
(GRSP-48-42) 

GRSP-49-01e 
GRSP-49-08e 
GRSP-49-25e 
GRSP-49-27e 
GRSP-49-29e 
GRSP-49-34e 
GRSP-49-39e 

13 R44 Gyermek 
biztonsági 
rendszerek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 33 GRSP-49-37e 

21 - Információ 
csere 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, para. 46,  
(ECE/TRANS/WP.29/2009/135) 

GRSP-49-05e 
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2. A munkamenet 
 
 
2. napirendi pont: 
 
A téma elnapolásra került, decemberben újra lesz tárgyalva és az R11-hez kapcsolódó 
módosításokkal kiegészítve. 
 
 
 
8. napirendi pont: 
 
Az OICA képviselője ismertette a frissített konszolidált tervezetet (GRSP-49-10), és az 
átmeneti rendelkezések módosítását kérte. A döntés decemberre halasztva. 
 
 
 
3. napirendi pont: 
 
Az informális csoport elnöke a következőkről számolt be: 

• Jelenleg is dolgoznak a ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1. sz. anyag alapján. 
• A legfőbb feladatuk most a BioRID II próbabábú kalibrálása. 
• A javaslatot várhatóan decemberben terjesztik a GRSP elé. 

 
Júniusban a 3 próbabábuval foglalkozó munkacsoport újabb közös ülést tart Washingtonban. 
 
 
 
 
5/a. napirendi pont: 
 
Az Ausztrál küldött tájékoztatta a GRSP-t, hogy a munkacsoport jelenleg a lehetséges 
vizsgálati módszerek között válogat. A második beszámoló várhatóan 2011 júniusára fog 
elkészülni. 
 
 
 
5/b. napirendi pont: 
 
Az amerikai küldött szóbeli tájékoztatása szerint a WorldSID harmonizációs folyamata az 
előzetes időterv szerint halad. Decemberre a GRSP elé terjesztik. 
 
 
 
6. napirendi pont: 
 
Munkaanyag hiányában elnapolva. 
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4/a. napirendi pont: 
 
Amerikai beszámoló (GRSP-49-23) a Flex-PLI és az általuk jelenleg használt TRL lábforma 
összehasonlító méréséről: 

• Hatékonyan különbözteti meg az „agresszív” és a „nem agresszív” elejű járműveket 
egymástól. 

• A korábban kétségesnek tartott tartósság/élettartam kérdés alaptalannak bizonyult. 
• Mivel az új lábformával alacsonyabb értéket mértek, mint a régivel, szükséges a 

megfelelőségi határértékek újradefiniálása. 
 
Erre válaszul – félreértések tisztázása érdekében - a Japán küldött bemutatta a két lábforma 
közötti eltéréseket: 

• A felépítésük teljesen eltérő. Amíg TRL 2 merev (műszerezetlen) csontból, és egy 
egyszerűsített térdizületből áll, addig a Flex-PLI egy pontos mása az emberi lábnak 
rugalmas csonttal, izülettel, szalagokkal. 

• Ebből kifolyólag bárminemű közvetlen összehasonlítás félreértésekhez vezet. 
• A megfelelőségi határértékeket az emberi szervezethez kell igazítani. 

 
A tervek szerint az új lábforma egyszerre kerülne bevezetésre a GTR-be és az 58-as 
egyezmény hatály alá tartozó új gyalogosbiztonsági előírásban. 
 
 
 
4/b. és 4/c. napirendi pont: 
 
A különböző javító/pontosító és módosító indítványokat a GRSP-49-31 sz. anyag foglalja 
össze és értékeli. Döntés nem született. 
 
 
 
19. napirendi pont: 
 
Ld. 4. napirendi pont. Elnapolva decemberre. 
 
 
 
9. napirendi pont: 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/6 sz. javaslat, mely az oldalra néző ülések használatát 
engedi meg bizonyos peremfeltételek mellett (M3/II, III és B osztályba) elfogadásra került. 
 
A GRSP-49-11-Rev.1 sz. anyag, mely az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza szintén 
elfogadásra került. 
 
Az OICA ismertette a javaslatát (GRSP-49-06) a gyermekülés előírás tervezet kapcsán 
szükségesség vált módosításokkal (R14 és R16) kapcsolatban. Ezek elsősorban az i-Size 
ülések használhatóságának feltételeire és a rögzítési módjának a megjelölésére vonatkoznak. 
Döntés nem született, elnapolva decemberre. 
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7. napirendi pont: 
 
Az USA küldött ismertette (GRSP-49-28 sz. prezentáció) a tervezetet (GRSP-49-13): 

• Első fázisban alkatrész vizsgálatra lenne építve a követelményrendszer. 
• Nem vonatkozna 4536 kg-nál nehezebb járművekre, autóbuszokra, és 

motorkerékpárokra. 
• A tényleges crashtesztek csak a második fázisban lennének kötelezőek. 

 
Az angol küldött a figyelmeztető jelzések színének tisztázását sürgette, kérte, hogy a már 
meglévő hasonló GTR-ből vegyék át a vonatkozó pontokat. Erre válaszul a munkacsoport 
elnöke meghívott minden érdeklődőt a legközelebbi ülésre. Hivatalos munkaanyag december 
re várható. 
 
 
 
16. napirendi pont: 
 
Ismertették az ELSAN-n belül működő RESS (Rechargable Energy Storage System) 
munkacsoport célkitűzéseit és működési szabályzatát (GRSP-49-03-Rev.1): 

• Első lépésben az N és M kategóriájú járművekre készülne egy előírás az 58-as 
egyezmény hatálya alatt. 

• Második lápcsőben egy másik az L kategóriájú járművekre a 98-as egyezmény hatálya 
alatt. 

 
Az ELSA mandátuma meghosszabbítva 2012 decemberéig. 
 
 
 
17/a. napirendi pont: 
 
A CLEPA képviselője visszavonta a kapcsolódó anyagot 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/15 és Corr.1.). 
 
 
 
17/b. napirendi pont: 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/2 sz. anyag, mely az "Exposed conductive part" 
definícióját vezeti be az R12, R94, R95 és R100 előírásokban, elfogadásra került. 
 
 
 
11. napirendi pont: 
 
Az oldalra néző ülések témakörét ld. a 9. napirendi pontnál. 
 
A CLEPA  bemutatta  a ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/11 és az azt módosító GRSP-49-35 
sz. javaslatot (GRSP-49-33), mely az ülésre integrált fejtámlák definícióját pontosítja. A 
javaslat elfogadásra került. 
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Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/10 sz., felhajtható ülésekre vonatkozó javaslatról nem 
született döntés. Elhalasztva decemberre. 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/15 és ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/24 sz. anyagok 
elnapolva. Indoklás: megvárni munkacsoport beszámolóját a GTR7 2. fázis kapcsán. 
 
 
 
10. napirendi pont: 
 
Az oldalra néző ülések engedélyezése miatt szükségessé vált módosítások 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/7) szerkesztési módosításokkal elfogadva. 
 
A japán küldött visszavonta a GRSP-49-20 sz. anyagot. 
 
Az OICA i-Size-al kapcsolatos javaslatait ld. a 9. napirendi pontnál. 
 
 
 
14. napirendi pont: 
 
Az oldalra néző ülések újbóli engedélyezése miatt szükségessé vált módosítások 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/36) elfogadva. 
 
 
 
15. napirendi pont: 
 
A munkacsoport beszámoló/prezentáció: 

• Jelenleg 4 lehetséges módját látják az R94 változtatásának 
• Az, hogy melyik alternatíva mellett fognak dönteni, a következő két ülésen dől el. 

Kérték, a résztvevőket, hogy mielőbb jutassák el az észrevételeiket a munkamenet elősegítése 
érdekében. 
 
 
 
12. napirendi pont: 
 
A FIA képviselője tájékoztatta a GRSP-t, hogy jelenleg nem rendelkezik kész javaslattal az 
Ázsiai országok igényeinek is megfelelő bukósisak előírásra. 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/5 sz. korrekciós javaslat elfogadásra került. 
 
 
 
18. napirendi pont: 
 
A spanyol küldött prezentációja a madridi városi autóbuszokon használatos gyermekülésről 
(GRSP-49-32): 
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• Nemzeti hatáskörben engedélyezik (hasonlóan a „H” engedélyhez) 
• Max. 18 kg-ig használható 
• Hátrafelé nézőnek kell lennie 
• Meg kell felelni az EGB R80/01 vonatkozó gyorsulási határértékinek 

 
 
 
20. napirendi pont: 
 
A munkacsoport francia elnöke ismertette a javaslat legújabb változatát (1. fázis). Számos 
észrevétel érkezett, a döntés elnapolva decemberre, annak ellenére, hogy a 2. fázis már 
előkészítés alatt áll. 
 
 
 
13. napirendi pont: 
 
CLEPA beszámoló nem valós jóváhagyási jellel forgalmazott gyerekülésekről. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2011. 06. 20. 


