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1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok 

 
 

Napirendi 
pont az 

előzetes 
napirend 
alapján 

 

Előírás 
sz. 

Témakör Hivatalos munkaanyagok 
Nem hivatalos 

dokumentumok 

3 GTR 7 Fejtámasz ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 5 to 7  
ECE/TRANS/WP.29/2011/86 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1 
 

GRSP-51-22 
GRSP-51-23 
GRSP-51-24 
GRSP-51-37 

12 R17 Ülésszilárdság ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 24, 25 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/23 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/10 

- 

2 GTR 1 Ajtózárak és 
ajtórögzítő 
alkatrészek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/3 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/4 

- 

9 R11 Ajtózárak és 
zsanérok 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 16, 17 - 

4/a ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para 8  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/13 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24 

GRSP-49-15 
GRSP-51-25 

4/b 

GTR 9 Gyalogos 
biztonság 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 9, 10 
ECE/TRANS/WP.29/2011/148 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2 

GRSP-51-10 
GRSP-51-33 

19/a ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 36   
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/18 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/19 

- 

19/b 

- Előírás tervezet 
a gyalogosok 
biztonságáról 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 37 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/14 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/20 

- 

5/a - Oszlop 
oldalütközés 
tervezet (GTR) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 11 
ECE/TRANS/WP29/AC.3/28 
 

GRSP-51-16 

5/b - A próbabábú 
harmonizációja 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 12  
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28 

GRSP-51-30 

7 - Ütközési 
kompatibilitás 

- - 

10 R14 Biztonsági öv 
bekötési pontok 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 18, 19 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/3 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/4 

GRSP-50-23 
GRSP-51-08 

11 R16 Biztonsági övek ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 21 GRSP-51-09 
GRSP-51-14 

8 - Hidrogén és 
üzemanyagcella 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 14-15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/33 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/12 

GRSP-50-19 
GRSP-51-05 
GRSP-51-21 

15 R94 Frontális 
ütközés 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 31, 32 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/7 

GRSP-51-6 
GRSP-51-7 
GRSP-51-26 
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16 R95 Oldal ütközés ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 44 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/9 

GRSP-51-12 
GRSP-51-13 

21 R12, 94, 95, 100 ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 49 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/11  

GRSP-51-01  

17 R100 Akkumulátor 
hajtású 
járművek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 34 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/8 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/10 

GRSP-51-02  
GRSP-51-11 
GRSP-51-35 

6 - Előírás tervezet 
elektromos 
járművekre 

ECE/TRANS/WP.29/1093, para. 141 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32 

GRSP-51-19 
GRSP-51-20  

14 R44 Gyermek 
biztonsági 
rendszerek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, paras. 28-30 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/5 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/6 
 

GRSP-51-15 
GRSP-51-27  
GRSP-51-31 
GRSP-51-34 
GRSP-51-36 

20 - Előírás tervezet 
a gyermek 
biztonsági 
rendszerekről 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 40 GRSP-51-34 
GRSP-51-38 
GRSP-51-39 
GRSP-51-40 
GRSP-51-41 

13 R22 Bukósisak ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 26 GRSP-51-32 
18 - Autóbuszok ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 35 - 
22/a - Információ 

csere 
- - 

22/b - 1997 évi 
egyezmény 

ECE/TRANS/WP.29/1091, paras. 117, 118  
ECE/TRANS/WP.29/2009/135 

- 

22/c - Intelligens 
szállító 
rendszerek 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 43 - 

22/d - Csöndes 
járművek 

ECE/TRANS/WP.29/1093, para. 140 - 

22/e - Definíciók és 
rövidítések 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, para. 48 GRSP-51-03 

22/f - Teljes jármű-
jóváhagyás 

ECE/TRANS/WP.29/1095, paras. 57-59 GRSP-51-18 

22/g - Tehergépjárműv
ek vezetőfülke 
szilárdsága 

- GRSP-51-29 
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2. A munkamenet 
 
 
 
A hétfő délutáni ülésen a repülőgép kései indulása miatt nem voltam jelen (2., 3., 9., 12. 
napirendi pontok). 
 
 
 
2. napirendi pont: 
 
A téma elnapolásra került, mivel nem érkezett új anyag. 
 
 
 
3. napirendi pont: 
 
A beszámolók tartalma röviden: 
BioRID TEG próbabábú: 

– A rajzok tervezetei elérhetőek a honlapon: 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/gtr7phase2_3_drawing_package.html  

– Új kalibrálási metódus (sled-teszt), de további szigorítás szükséges (a gyorsulás-
folyósó szűkítésével). 

– Elképzelhetőnek tartja új kalibrálási eljárás kidolgozását, illetve az 
anyagtulajdonságok mélyebb szintű ellenőrzésének szükségességét.Általánosságban 
elégedettek a bábú teljesítményével, de néhány csatornán rossz a mérési 
reprodukálhatóság, amin javítani kell. 

GTR 7 munkacsoport márciusi ülése: 
– Antropomertikus összehasonlításokat végeztek a 3-féle próbabábura, illetve kísérleti 

alanyok segítségével több országban. 
– Ennek alapján NL javasolja, hogy a fejtámlák minimális magassága 850 mm legyen. 
– Mindezt annak ellenére, hogy több szerződött fél is a 830, 840 mm-t támogatja. 

 
UK és USA készített egy összefoglaló/rendszerező anyagot (GRSP-51-37) a mérőeszközökre 
(próbabábukra) vonatkozó követelményekről. 
 
 
 
4/a. napirendi pont: 
 
Német beszámoló (GRSP-51-25) a GTR 9, 2. fázisának alakulásáról. UK jelezte, hogy nem 
ért egyet az „először a vizsgálati követelmények, utána a próbabábú” sorrenddel. Egy 
meglévő próbabábuval lehet csak méréseket végezni. Döntés nem született. 
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4/b. napirendi pont: 
 
EK, NL és OICA javaslat két definíció pontosítására. Nem született döntés, a holland küldött 
kérésére elhalasztották, mert három nappal az ülés előtt kapta meg az észrevételeket az 
anyaghoz. 
 
 
 
5/a. napirendi pont: 
 
Az ausztrál küldött bemutatta az oldalsó oszlopnak ütközés (Side Pole Impact) előírás 
tervezetet (GRSP-51-16). A tervezet csak egy előzetes anyag, számos nyitott kérdéssel. Ezek 
a nyitott kérdések az anyagban jelölve vannak. Várják az észrevételeket. 
 
 
 
5/b. napirendi pont: 
 
Az elnök asszony röviden beszámolt a próbabábu fejlesztéséről: a Humanetics néhány 
módosítást hajtott végre a nagyobb élethűség érdekében, illetve a környezetvédelmi előírások 
szigorodása miatt néhány eddig használt anyagok ki kellett váltani. Várják az észrevételeket a 
dokumentáció véglegesítéséhez. OICA jelezte, hogy tudtukkal az új bábu készen áll a 
bevezetésre. Többen sürgették a véglegesítést. Végül elhalasztva decemberre. 
 
 
 
6. napirendi pont: 
 
Új munkacsoport (Electric Vehicle Safety /EVS/) alakul az elektromos járművek biztonsági 
szintjének növelésére a ’98-as egyezmény keretein belül (GTR). Fő feladatai: 

– Érintésvédelmi kérdések 
– Kapacitív és induktív elemek töltése, csatlakoztatása 
– REESS (Rechargeable Rnergy Storage System) biztonság-specifikus kérdései (pl. 

szivárgás baleset esetén) 
– Gyakorlati útmutatás és tájékoztatók készítése a kármentő szervek (mentő, tűzoltó) 

számára 
Az EMC (elektromágneses kompatibilitás) egyenlőre nem szerepel a feladatok között, de vita 
tárgyát képezi a csoporton belül is. 
 
Az új munkacsoport TOR-je (Terms of Reference) kisebb módosításokkal elfogadva. 
 
 
 
7. napirendi pont: 
 
Munkaanyag hiányában elnapolva. 
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8. napirendi pont: 
 
USA javaslat (ECE-TRANS-WP29-GRSP-2012-12e) a hidrogén hajtású járművek 
világelőírására (GTR). Ehhez két írásos, és számos szóbeli módosító indítvány érkezett. Több 
ponton a már kialakított műszaki követelményeken is változtatni akarták. UK és FR kérésére 
elnapolva, mivel ezekben a kérdésekben nem lehet dönteni szakértők bevonása nélkül. 
 
 
 
9. napirendi pont: 
 
Nincs új munkaanyag a napirendi ponthoz. 
 
 
 
10. napirendi pont: 
 
ECE-TRANS-WP29-GRSP-2012-04e & GRSP-51-08e: definíció pontosítás a rögzítési 
pontok α1 és α2 szögeiről. 
 
ECE-TRANS-WP29-GRSP-2012-04e: a javaslat a M2 és M3 kategóriájú járművek felső 
övbekötési pont magasságának állítási tartományának alsó határán csökkentene. Az indoklás 
szerint szükség van egy olyan áthidaló megoldásra amely az alacsony növésű felnőttek, 
gyerekek számára is hatásos védelmet nyújt. Az ők antropometriai méreteik a jelenlegi R14 és 
az R44 között helyezkedik el. 
 
Mindhárom javaslat elfogadva, annyi megkötéssel, hogy az alacsony növésű emberekre 
tervezett övek esetén a kezelési és karbantartási utasításban jelölni kell a megkötést. 
 
Az USA beszámolt, hogy folytatják az FMVSS 210-en (biztonsági öv bekötési pontok) való 
munkát. Bemutattak egy mereven összekapcsolt alsó és felső öves mérési metódust 3 pontos 
biztonsági öv esetén. A német küldött ellenpéldaként felhozta az ülésre integrált öveket, ahol 
a háttámla deformálódik a mérés/ütközés során. Ebben az esetben a merev kapcsolat 
megváltoztatja a mért eredményt. 
 
 
 
11. napirendi pont: 
 
CLEPA javaslat: a súlyzáras övfeszítő zárási értékét 2g-ről 3 g-re emelné. Mérésekkel 
támasztotta alá, hogy ennek a módosításnak nincs mérhető hatása egy valós balesetnél. Japán 
nem értett egyet. UK, NL időt kért, hogy a részleteket is tisztázhassák. Elnapolva. 
 
Az OICA javaslata a nemrégiben elfogadott, R94-ben alkalmazott légzsákra figyelmeztető 
piktogramot alkalmazná az R16-os előírásban is. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy jól el kell 
határolni a függönylégzsákok és a frontális ütközésnél működő légzsákok jelölését. Döntés 
nem született, elnapolva. 
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12. napirendi pont: 
 
Hollandia kérésére elnapolva. 
 
 
 
13. napirendi pont: 
 
Francia javaslat az 50% alatti fényáteresztő képességű napelemzők legalizálására. Az EK 
képviselője nem értett egyet azzal, hogy egy potenciálisan balesetveszélyes (pl. sötét plexi 
gyenge fényviszonyok között), jelenleg „törvényen kívüli” termék létezése indokolttá teszi 
azt, hogy legalizálják. 
 
 
 
14. napirendi pont: 
 
A CLEPA javaslat: mérési módszer az ISOFIX rögzítési pontok oldási erejére. A 
módosításokkal együtt elfogadva. 
 
A medenceöv mérés közbeni át/elvezetésére vonatkozó előírások pontosításának 
szövegezésével az angol küldött nem értett egyet. Szerinte félreérhető mindegyik változat. 
Következő ülésre készít egy világosan érthetőt. 
 
 
 
15. napirendi pont: 
 
OICA és NL javaslat az automatikus ajtózárak törésteszt közbeni ellenőrzésére: mivel arra 
nincs lehetőség, hogy egy komfortnövelő felszerelés miatt két autót teszteljenek, javasolták az 
egyik oldalon nyitott, a másik oldalon zárt ajtós vizsgálatot. Több ellenvélemény volt, 
elnapolva. 
 
Beszámoló (GRSP-51-26) a frontális ütközés munkacsoport tevékenységéről: a jelenlegi 
40%-os átfedéses teszt mellé 2014-re szeretnek javaslatot tenni a teljes átfedéses vizsgálat 
kiegészítésére a Hybrid III 5% próbabábú használatával, illetve az ütközési kompatibilitásra 
vonatkozó követelményekkel. 
 
 
 
16. napirendi pont: 
 
A GRSP-51-02 & 03 sz. javaslat egy harmonizációs kísérlet az előző pontnál tett, automata 
zárakra vonatkozó, módosításokkal. OICA javaslatára egyeztetnek a következő hónapban. 
Elnapolva. 
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17. napirendi pont:  
 
A munkacsoport elnökének beszámolója: 

– Ismertette a REESS-re vonatkozó előírás tervezetet. 
– Még nyitott kérdések:  

o Sérült akkumulátorok szállítása 
o Kárelhárítók (mentők, tűzoltók) képzése 
o Kémiai veszélyek 

 
A REESS-re vonatkozó ECE-TRANS-WP29-GRSP-2012-10e sz. anyag szerkesztési 
módosításokkal elfogadva. Az L kategóriájú járművekre vonatkozó követelmények 
decemberre várhatóak (NL kérése). 
 
 
 
18. napirendi pont: 
 
Mivel most sem érkezett új munkaanyag a napirendi ponthoz, felvetődött, hogy törölni 
kellene. Az EK küldött kérésére azonban mégsem törölték. 
 
 
 
20. napirendi pont: 
 
A munkacsoport francia elnöke beszámolt a készülő gyerekülés előírás 2. és 3. fázisának 
terveiről: 

– A 2. fázis  tervezete 2013 májusra várható, a 3. fázis 2014 májusára. 
– Gyűjtik a valós balesetekből származó adatokat. 
– Végeztek egy felmérést Belgiumban a gyerekülések téves/hibás használatával 

kapcsolatban. 
– A Q-dummy-k véglegesítése a következő feladatuk. 

 
Japán bemutatott egy összehasonlítást a lassulás és a gyorsulás elvén működő vizsgálatokról 
(sled-teszt). Felhívja a figyelmet, azon esetekre, hogy annak ellenére, hogy az ajtó előírt 
relatív sebessége az üléshez képest a határértéken belül van, a mért HIC-ben óriási az eltérés, 
az ajtó rögzítésének függvényében. Ezért a mérési előírások szigorítását/kiegészítését 
javasolja a gyorsulás elvű próbapadok esetén. 
 
 
 
21. napirendi pont: 
 
A ponthoz tartozó definíció módosítások/pontosítások elfogadásra kerültek. 
 
 
 
22/a, b, c. napirendi pontok: 
 
Munkaanyag hiányában elnapolva. 
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22/d. napirendi pont: 
 
Az amerikai küldött meghívta a jelenlévőket a következő QRTV (Quiet Road Transport 
Vehicle) ülésre. 
 
 
 
22/e. napirendi pont: 
 
Elnapolva, mert több munkacsoport nem készült el a listával. 
 
 
 
22/f. napirendi pont: 
 
Időhiány miatt elnapolva. 
 
 
 
22/g. napirendi pont: 
 
Az orosz javaslat a szeparált vezetőfülkére vonatkozó részt törölné a scope-ból, mivel így 
bővíteni lehetne azon járművek számát, melyre hatályos lenne az előírás. S, NL, OICA 
jelezték, hogy nem véletlen szerepel benne. A furgonokra szándékosan nem vonatkozik. 
Elnapolva. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. 06. 07. 


