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BESZÁMOLÓ 

az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) 

Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) 
Gépjárm ű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) 

keretén belül működő 
Passzív Biztonság Szakért ői Csoport 

(Working Party on Passive Safety (GRSP)) 
55. ülésér ől 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2014. május 19-23.) 

Résztvev ők Fő 
Kormányzati szakért ők  
ENSZ-EGB tagországok  
Belgium  1 
Cseh Köztársaság  2 
Franciaország  3 
Németország  7 
Magyarország  1 
Olaszország  2 
Norvégia  1 
Orosz Föderáció  3 
Spanyolország  2 
Svédország  2 
Hollandia  1 
Egyesült Királyság  2 
Amerikai Egyesült Államok  2 
Törökország  3 
összesen  32 
Nem ENSZ-EGB tagországok  
Ausztrália  2 
Kína  5 
India  3 
Japán  11 
Koreai Köztársaság  3 
Dél-Afrika  1 
összesen  25 
Európai Unió  
Európai Bizottság  1 
összesen  1 
Nem kormányzati szervezetek szakért ői  
A Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal egyeztet ő  
CI (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szövetség)  1 
CLEPA (Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége)  7 
IMMA (Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szervezete)  2 
OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete)  17 
összesen  27 
A Titkárság meghívásából   
COLIBI (Európai Kerékpárgyártókat Összekötő Bizottság) 
COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság  

 1 

összesen  1 
Megfigyel őként   
Brazília  1 
összesen  1 
Mindösszesen:   87 
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A témák és munkaanyagok elérhetőek az alábbi linkeken keresztül: 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gr sp/grsp2014.html  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gr sp/grspinf55.html  

A munkaanyagokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Csonka Balázsnál a +36-30-428-5684-es 
telefonszámon, a +36-1-203-1167-es faxszámon, vagy a balazs.csonka@hu.tuv.com e-mail-címen. 

A GRSP 55. ülése Mary Versailles elnök asszony (USA) és Eduardo Giannotti titkár úr — GRSP 
titkárság, Genf — vezetésével, az elnök asszony üdvözlő szavaival és az előzetes program 
ismertetésével kezdődött meg. 

Az ülés el őzetes napirendje: 

 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

1. Napirend elfogadása ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/1 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 4-7. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/24 
GRSP-54-18-Rev.1 
GRSP-54-23 

3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem)  

 (a) Javaslat a GTR 2. szakaszára ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 7‒8. bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24) 

 (b) Javaslat az 1. szakasz módosítására és a 2. 
szakasz tervezetére 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 9. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/5 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31 
GRSP-54-31 

4. 13. sz. GTR (Hidrogén üzemű és tüzelőanyag-
cellás járművek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 39. bekezdés 
GRSP-54-10 
GRSP-54-11 

5. Oldalütközéshez használt bábúk harmonizációja ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 10. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28 

6. Elektromos járművekre vonatkozó GTR ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 11-12 bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/2012/121 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32 

7. Ütközési kompatibilitás  

8. 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 14. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/16 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/13 

9. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 15‒16. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/15 

10. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 17. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25 
GRSP-54-03 
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 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

11. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 18. bekezdés 
GRSP-54-04 
GRSP-54-20 

12. 22. sz. előírás (Bukósisakok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 19. bekezdés 

13. 25. sz. előírás (Fejtámaszok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 40. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/3 

14. 29. sz. előírás (Haszongépjárművek vezetőfülkéi) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/4 

15. 44. sz. előírás (Gyerekbiztonsági rendszerek)  

16. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 23. bekezdés  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/6 

17. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 29. bekezdés 

18. 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett 
gyerekbiztonsági rendszerek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 30. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/7 
GRSP-54-36 

19. Javaslat új előírás készítésére (Hidrogén üzemű 
és tüzelőanyaganyag-cellás járművek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 31. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/8 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22 
GRSP-54-12 
GRSP-54-21 

20. Javaslat új előírás készítésére (Oszlopnak 
ütközés oldalirányban) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 24. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/9 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/12 

21. Javaslat új előírás készítésére (Frontális ütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 23. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/10 

22. Javaslat új előírás készítésére (Elektromos 
járművek, L kategória) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 26. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/11 

23. Egyéb ügyek  

 (a) Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és 
nemzetközi követelményeiről 

 

 (b) Definíciók és rövidítések a GRSP hatásköre 
alá tartozó előírásokban, a 
Környezetszennyezés és Energia 
Munkacsoport kezdeményezése alapján 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54, 36. bekezdés 
GRSP-51-03 

 (c) A Nemzetközi Teljes Jármű 
Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer 
fejlesztése, és a munkacsoportok (GR-ek) 
bevonása a munkába 

 

 (d) A 2014. márciusi WP.29 ülés kiemelt témái  
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 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

 (e) Nem egységes definíciók a Passzív 
Biztonság Szakértői Munkacsoport (GRSP) 
felügyelete alá tartzozó előírásokban 

GRSP-55-03 

Tényleges napirend 

1. Napirend elfogadása 

Az ELNÖKASSZONY  ismertette a napirendi változásokat és a 2014. decemberi ülés időpontjának 

változását. A GRSP elfogadta a módosított napirendet és a 2014. decemberi ülés időpontját. 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) 

A fejtámlamagasság mérési eljárásával kapcsolatban a múltkori ülésen módosító javaslat került 

beterjesztésre. Azóta újabb dokumentum nem érkezett. Az UK a következő ülésre szeretne egy 

idevonatkozó szakmai anyaggal készülni, addig haladékot kérnek az ügyben. 

A GRSP a napirendi pontot a következő ülésre elhalaszotta. 

3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem) 

(a) Javaslat a GTR 2. szakaszára 

DE: az IWG vezetője beszámol a munka jelenlegi helyzetéről, állapotáról. 

Az USA ismerteti a 36-os informális dokumentumot, ami megjegyzéseket, javaslatokat 

fogalmaz meg a 2013. évi 25-ös munka dokumentumhoz. 

DE azt javasolja, hogy várjuk meg a szóba hozott észak-amerikai tanulmány befejezését, 

mielőtt a változtatásokat megejtenénk. 

OICA, NL és UK egyetértenek DE álláspontjával. 

(b) Javaslat az 1. szakasz módosítására és a 2. sza kasz tervezetére 

Az OICA ismerteti a 09-es informális dokumentumot, ami egy prezentáció a 2D és a 3D 

fejütközéses vizsgálatok összehasonlításáról. Japánban és Európában 2005. óta a 2D 

fejütközési vizsgálatot végzik el a típusjóváhagyások során. A prezentáció szerint a vizsgálati 

felület és az első kontaktus felülete nem fedik egymást. Példaként bemutatnak jóváhagyott, 

jelenleg kapható gépjárműveket. A gépháztetőn találhatók olyan felületek (pl.: ablakmosó 

fúvókák, formatervezésből adódó speciális élek), melyeket eddig nem tudtak vizsgálni. Ezek 

kb. a teljes gépháztető felületének a 3-9 %-át teszik ki. Ezért javasolják a GTR módosítását. 

Az EC ismerteti a 41-es informális dokumentumot, ami javaslatokat fogalmaz meg a lökhárító 

vizsgálati területére vonatkozóan. 

Megjegyzés, hozzászólás nem volt a dokumentumokhoz. 

4. 13. sz. GTR (Hidrogén üzem ű és tüzel őanyag-cellás járm űvek) 

A napirendi ponthoz dokumentum nem érkezett, hozzászólás nem volt, úgyhogy el lett napolva a 

következő ülésre.  
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5. Oldalütközéshez használt bábúk harmonizációja 

ELNÖK ASSZONY:  a munka folytatásához a WP.29 döntése szükséges, addig előrelépni nem 

tudnak. 

6. Elektromos járm űvekre vonatkozó GTR 

USA: az EVS (Electric Vehicle Safety) IWG beszámol a munkájukról, a legutóbbi ülésen 

történtekről. Beszámolója szerint eddig elsősorban személyautókkal foglalkoztak, autóbuszokban, 

teherautókban nincs nagy tapasztalatuk. A következő, 6. ülésük novemberben lesz Dél-Koreában. 

7. Ütközési kompatibilitás 

A napirendi ponthoz dokumentum nem érkezett, hozzászólás nem volt, úgyhogy el lett napolva a 

következő ülésre. 

8. 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) 

DE ismerteti a 13-as munka dokumentumot, ami javaslat a 04. módosítássorozatra. Új fogalmat 

vezetnének be, a teljes zárrendszer fogalmát. 

Az OICA ismerteti a 10-es informális dokumentumot, ami szintén egy javaslat a 04. 

módosítássorozatra. A javaslatuk sokban hasonlít DE javaslatára. 

FR megjegyzést tesz. A dolog fontos kérdés, mivel két konkrét, végzetes balesetről is tudtak, 

amiben valaki a zárszerkezet miatt a gépjárműben rekedt. Egy új fogalmat vezetnének be, 

figyelmeztető hangjelző berendezés. 

TR támogatja FR kezdeményezését. 

FR kezdeményezésére elkészül a 10-es informális dokumentum módosított változata, ami már 

tartalmazza a figyelmeztető hangjelző berendezést. A berendezés akkor lépne működésbe, ha a 

gyújtás kikapcsolt állapotban van, és a teljes zárrendszer aktív. 

A 10-es informális dokumentummal módosított 13-as munka dokumentumot a GRSP elfogadta, és 

továbbküldte a WP.29-nek. 

9. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) 

DE ismerteti, újra a 2013. évi 15-ös munka dokumentumot, ami már az előző ülésen is szóba 

került. A javaslatuk az, hogy az egy üléssorral, két üléssel, illetve az üléssoronként egy üléssel 

rendelkező gépjárművekben is legyen kötelező, legalább 1 ülésen az ISOFIX rögzítési pontok 

kialakítása. 

Az OICA ezt ellenzi, értelmetlennek tartja. Sportautókban, roadsterekben miért szükséges az 

ISOFIX rögzítési pont? A 32-es informális dokumentumban azt javasolják, hogy az ISOFIX 

rögzítési pontok elhelyezése alól csak azok a járművek kapjanak felmentést, melyek R pontjának 

magassága kisebb, mint 450 mm. 

DE a 2013. évi 15-ös munka dokumentumon változtatni fog a jövőben, és a következő ülésre 

beterjesztik, mint új munka dokumentum. A témát a GRSP addig elnapolta.  
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11. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 

A CLEPA  ismerteti a 15-ös informális dokumentumot. Javasolják, hogy a csomagok háttámlának 

ütközéséhez használt próbatestek tehetetlenségi nyomatékai is elő legyenek írva. Ezzel fokozni 

lehetne a vizsgálat megismételhetőségét. A javasolt érték 0,3 +/- 0,05 kgm2, mindhárom tengelyre 

vonatkozóan. 

DE ismerteti a 19-es informális dokumentumot, amiben javasolják az oldalra néző ülések tiltását az 

összes 10 t alatti N kategóriás járműveken. Azzal indokolják a javaslatot, hogy pl. egy több 

lépcsőben gyártott lakóautó esetén, aminek egy N2-es jármű az alapja, a jelenlegi előírásrendszer 

megengedi az oldalra néző ülés használatát, holott a kész jármű M1 kategóriájú. 

Mivel többen kértek halasztást, a GRSP a témát a decemberi ülésre elnapolta. 

12. 22. sz. előírás (Bukósisakok) 

A napirendi ponthoz dokumentum nem érkezett, hozzászólás nem volt, úgyhogy a GRSP azt a 

következő ülésre elnapolta. 

13. 25. sz. előírás (Fejtámaszok) 

Az OICA ismerteti a 03-as munka dokumentumot, majd a 11-es informális dokumentumot, ami az 

előbbit módosítaná. Javasolják az előírást a következők szerint módosítani. Amennyiben egy 3,5 t 

össztömeg feletti M2-es vagy egy M3-as járműbe való ülést, a 80. sz. előírás szerint jóváhagytak, 

annak nem kell a 25. sz. előírás követelményeinek is megfelelnie. 

A 11-es informális dokumentummal módosított 03-as munka dokumentumot a GRSP elfogadta, és 

továbbküldte a WP.29-nek. 

14. 29. sz. előírás (Haszongépjárm űvek vezet őfülkéi) 

RUS ismerteti a 04-es munka dokumentumot. Javasolják az „A” típusú vizsgálat feltételeit 

módosítani a következőképpen. A vizsgálat során a fülke az alvázhoz legalább 3 ponton rögzítve 

kell, hogy maradjon. Eddig az előírás csak úgy fogalmazott, hogy rögzítettnek kell maradnia, de 

nem tért ki arra, hogy hány ponton. Javaslatukat azzal indokolják, hogy ha 3-nál kevesebb ponton 

marad rögzítve a vezetőfülke, az a szerkezet kiszámítatlan mozgásához vezethet, ami nagyobb 

sérülésveszélyt jelent a vezetőre és az utasokra nézve. 

S nem ért egyet a javaslattal. 

A GRSP a témát a következő ülésre elnapolta. 

15. 44. sz. előírás (Gyerekbiztonsági rendszerek) 

E ismerteti a 01-es informális dokumentumot, ami több módosítási javaslatot tartalmaz a 44. sz. 

előírásra vonatkozóan. Például a 2.7 pontban definiált „ütközésvédőt” A (integrált) és B (nem 

integrált) típusra kívánják szétbontani. 

A CLEPA  kezdeményezésére elkészül a dokumentum módosított változata. 
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NL ismerteti a 02-es informális dokumentumot, amiből a következő ülésre munka dokumentum 

készül. 

A módosított 01-es és a 02-es informális dokumentumot a GRSP elfogadta. 

16. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) 

FR ismerteti a 43-as informális dokumentumot, amiben beszámol az IWG munkájáról. Ezt 

követően ismerteti a 21-es informális dokumentumot, ami egy javaslat az előírás 03. 

módosítássorozatára. A definíciók közül a 2.13.-at (gyermekvédelmi eszköz) és a 2.14.-et 

(hátranéző) törölnék. A nyakra vonatkozó sérülési határérték kifejezést átfogalmaznák, mert így 

összetéveszthető az ostorcsapásnál használt fogalommal. A légzsák feliratokra vonatkozó 

követelményt is megdupláznák, legyen a 16. és a 94. sz. előírásban is benne. 

A témára a GRSP a következő ülésen visszatér, addig a 21-es informális dokumentumból elkészül 

a módosított változat. 

17. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) 

Az OICA ismerteti a 14-es informális dokumentumot, ami módosító javaslat az előírás 01. 

módosítássorozat tervezetére. A hatálybalépés dátumának 2018. szeptember 1.-ét javasolják. A 

sebesség tűrését javasolják törölni, mert a hivatkozott ISO szabvány tartalmaz mindent erre 

vonatkozóan. 

DE 2018 helyett 2017-et javasol, máskülönben a dokumentumot támogatja. 

Sor kerül a 14-es informális dokumentum módosítására, majd a módosított dokumentumot a GRSP 

elfogadta. 

ROK ismerteti a 24-es informális dokumentumot, ami módosító javaslatokat tartalmaz a 02-es és a 

05-ös munka dokumentumhoz. A fejütközési tartományra vonatkozó ábra feliratait kívánják 

pontosítani. 

Hozzászólás, ellenvetés nem volt, úgyhogy a dokumentumot a GRSP elfogadta. 

18. 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett gyerekbiztonsági rendszerek ) 

Az OICA ismerteti a 35-ös informális dokumentumot. Prezentációjuk témája a 4 és 12 éves 

gyerekek biztonsága az autóban. Oldalütközés esetén a gyerek fejének védelme csak kis 

mértékben múlik a gyerekülésen, sokkal inkább a jármű függönylégzsákjainak van kitüntetett 

szerepe. A védelem szempontjából nagyon fontos a gyerek mérete és viselkedése. 

A magas háttámlájú ülések a kisebb, az ülésmagasítók a nagyobb gyerekek számára nyújtanak 

megfelelő védelmet. A 6 évesnél idősebb gyerekekre vonatkozóan nincs oldalütközéses vizsgálat, 

ami probléma. Véleményük szerint az ülésmagasító szükséges magassága az oldalütközéshez 87 

-157 mm közötti, a gyerek magasságától függően. 

FR fontosnak tartja, hogy az IWG-n belül ezt a témát megbeszéljék. 8 éves gyereket modellező 

bábú nincs, de 6 és 10 évest modellező van. A Q10-es bábú viszont túl nagy a vizsgálathoz. 
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Az OICA szerint a gyerekülés vizsgálatoknál az oldal ütközéskori védelmet nem lehet rendesen 

értékelni, mert maga a jármű nem ismert. FR egyetért az OICA-val. 

DE szerint is, az ülésmagasító vizsgálatánál az oldalvédelem már a járművön múlik. 

FR ismerteti a 08-as informális dokumentumot, ami egy módosító javaslat a 07-es munka 

dokumentumhoz. NL kifogásolja, ezért a GRSP a témát a következő ülésre elnapolta. 

A CLEPA  ismerteti a 37-es informális dokumentumot. Prezentációjuk témája: új gyerek bábúk 

bevezetése, védelem oldalütközés esetén, baleseti statisztikák ismertetése, a fejsérülések 

súlyosságának kiemelése. Véleményük szerint gyereküléseknél a tömeg szerinti csoportosítás 

helyett jobb a testmagasság szerinti, az ülésben elfoglalt helyzet miatt. 

A CLEPA  ismertet egy másik informális dokumentumot (a 38-ast), ami egy, a fogyasztók 

tájékoztatására készült dokumentum. A dokumentum közérthetően összefoglalja, hogy a 44. és a 

129. sz. előírás miben különbözik egymástól. 

DE támogatja a fogyasztókat tájékoztató dokumentum kiadását, egyedül az időrendi ábra ellen 

emel kifogást. 

UK is fontosnak tartja a fogyasztókat tájékoztató dokumentum megalkotását. 

FR ismerteti a 39-es informális dokumentumot. Prezentációjuk témája gyerekbábú kiesése a 

gyerekülésből frontális ütközés esetén. Videó bemutatása jármű - jármű frontális ütközésről, ahol 

az egyik autóban a gyerek bábút nem tartotta meg a gyerekülés, a visszacsapódási fázisban 

részben kiesett belőle, a másikban a hámrendszerű öv megtartotta. Az Euro NCAP a vizsgálatai 

során csak hámövvel rendelkező gyerekülésekkel dolgozik (egy Q1,5 és egy Q3-as bábú a hátsó 

ülésen, a frontális ütközés során). További videók bemutatása nem hámövvel rendelkező 

ülésekről, ahol az egyiknél majdnem teljesen kiesett a Q1-es bábú az ülésből, a másiknál a Q3-as 

bábú beütötte a fejét a tetőbe. 

AUS: az ő országukban az összes gyerekülés hámrendszerű övvel van ellátva, azt követeli meg az 

előírás. 

A GRSP a témára a következő ülésen visszatér. 

19. Javaslat új el őírás készítésére (Hidrogén üzem ű és tüzel őanyaganyag-cellás járm űvek) 

Az OICA ismerteti a 08-as munka dokumentumot, ami az új előírás tervezete. Az előírás tervezetét 

a 13. sz. GTR alapján készítették el. A jóváhagyás folyamata 3 részből állna. A nagynyomású 

hidrogéntároló rendszer, annak speciális berendezései és a hidrogén üzemű jármű 

jóváhagyásából. 

ROK ismerteti a 23-as informális dokumentumot, ami a 08-as munka dokumentumot módosítaná. 

Azt javasolják, hogy a „hidrogén üzemű és tüzelőanyag-cellás járművek” elnevezés helyett 

használják a „hidrogén üzemű tüzelőanyag-cellás járműveket”. 

Az OICA viszont meg szeretné tartani az eredeti elnevezést, mert az magában foglalja a 

hidrogénüzemű belsőégésű motorral hajtott járműveket is, nemcsak a tüzelőanyag-cellásakat. 

DE támogatja ROK álláspontját, mivel a hidrogénüzemű belsőégésű motorral hajtott járművekben 

a hidrogén általában folyékony halmazállapotban van jelen. 
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J viszont az OICA álláspontját támogatja, mert szerintük egy belsőégésű motor is üzemelhet gáz 

halmazállapotú hidrogénnel. 

NL szerint az előírás tervezet 1. fejezete (Alkalmazási kör, hatály) nem teljesen egyértelmű, és 

hiányolja a hátulról történő ütközési vizsgálatot is, ami hidrogénüzemű járműnél különösen fontos. 

Az USA egyetért NL-val. 

Az OICA szerint, a töréstesztekkel kapcsolatos előírásokba kéne beintegrálni az előírás, 

idevonatkozó részeit. 

A munka dokumentumon módosításokat hajtanak végre, megszületik a 28-as informális 

dokumentum. 

J továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az előírás a belsőégésű motorral hajtott hidrogénüzemű 

járművekre is kiterjedjen. ROK javaslatából (23-as informális dokumentum) a folyékony 

hidrogéntároló rendszer törlésével egyetértenek. 

A GRSP végigmegy a jelenlegi előírás tervezeten (28-as informális dokumentum), és a felek 

közösen alakítják az előírást. 

Az OICA megjegyzi, hogy a 7.2.-ben lévő 20g-s vizsgálat a 110. sz. előírásból van átvéve, egy az 

egyben. Ha ezt a felek módosítani kívánják „legalább 20g-re”, akkor azt a 110. sz. előírásban is 

meg kell tenni. 

A 28-as informális dokumentumból elkészül a 2. módosított változat is. Végül az ezzel a 

dokumentummal módosított 08-as munka dokumentumot a GRSP elfogadta, és továbbküldte a 

WP.29-nek. 

20. Javaslat új el őírás készítésére (Oszlopnak ütközés oldalirányban) 

AUS ismerteti a 09-es és a 12-es munka dokumentumot, valamint a 16-os informális 

dokumentumot. 

A 09-es munka dokumentum az új előírás, a 12-es a 01. módosítássorozat tervezete. A 16-os 

informális dokumentum összefoglaló jelentés a munkafolyamatról. 

Az előírás tervezetet a 14. sz. GTR alapján készítették el. Az új előírás hatálya az M1, a megadott 

geometria feltételt teljesítő N1, valamint a gyártó kérésére fakultatívan bármely, legfeljebb 4500 kg 

össztömegű M és N kategóriájú járművekre terjed ki. 

NL véleménye szerint az N1-es járművekre nem kéne az előírásnak kötelezően vonatkoznia. Ez a 

pick-up-ok árának jelentős mértékű növekedésével járna. 

FR egyetért NL álláspontjával. 

NL-nak további megjegyzései vannak az 5.5.1. és 5.3.4.1. pontokra vonatkozóan. Hiányolja az 

5.3.4.2. pontot, aminek a mellkas benyomódás sebességével szemben kéne követelményt 

támasztania. 

Az előírás tervezeten végrehajtják a kisebb módosításokat, megszületik a 45-ös informális 

dokumentum. Végül az ezzel a dokumentummal módosított 09-es munka dokumentumot a GRSP 

elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

Az ELNÖK ASSZONY  megdicsérte AUS-át, mivel ők egyedül dolgozták ki az előírás tervezetet. 

  



10/14. oldal 

21. Javaslat új el őírás készítésére (Frontális ütközés) 

FR ismerteti a 43-as informális dokumentumot, amiben beszámol az IWG munkájáról. Japán 

baleseti statisztikák igazolják, hogy a vezető melletti utasülésen halálos balesetet szenvedett 

egyének többsége nő, ezen belül is idősebb nő. Oknak a mellkas túlzott mértékű benyomódását 

tartják, erre az idősebb nők érzékenyebbek. Javasolják a vizsgálatok során ezt az értéket 34 vagy 

42 mm-ben korlátozni. 

Az OICA ismerteti a 42-es informális dokumentumot. Prezentációjában német baleseti 

statisztikákat mutat be, miszerint az idősebb nők nincsenek nagyobb kockázatnak kitéve, viszont 

az idősebb férfiak igen. A mellkas benyomódás mérése során, szerintük a pontatlanság a 8,4 mm-t 

is elérheti, ezért a max. 42 mm érték előírását támogatják az 5 %-os női bábúra vonatkozóan. 

A témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

22. Javaslat új el őírás készítésére (Elektromos járm űvek, L kategória) 

D: a REESS (Rechargeable Energy Storage System) IWG elnöke beszámol a munkájukról (29-es 

informális dokumentum). A megbízást az új előírás kidolgozására 2 évvel ezelőtt kapták, azóta 5 

ülésük volt. L kategóriáról lévén szó, javasolják figyelembe venni a csökkentett teljesítményt. 

Véleményük szerint a vízállósági vizsgálat mindenképp szükséges, és ütközés esetén az 

akkumulátorok védelme kiemelkedően fontos. 

Jelenleg a kérdés az, hogy szükséges-e egy új előírás bevezetése, vagy elég a 100. sz. 

módosítása. Az új előírás lenne az igazán jó megoldás, de annak elfogadása rengeteg időt vesz 

igénybe, Európában pedig egyre több az L5 kategóriás jármű. Ezért, a 100. sz. előírást javasolják 

kiegészíteni. 

Az IMMA megköszöni a REESS IWG munkáját, és ismerteti a 07-es informális dokumentumot. A 

dokumentummal az előírás tervezetét (11-es munka dokumentum) kívánják módosítani. 

J is beterjeszt egy módosító javaslatokat tartalmazó informális dokumentumot (22-es). 

A GRSP végigmegy azon, hogy az előírás tervezetben mit kívánnak változtatni a 07-es és a 22-es 

informális dokumentumokon keresztül. 

Az OICA, bár a témában szorosan nem érintettek, erősen bírálja az előírás tervezetet. Véleményük 

szerint az 1958. évi egyezménybe nem valók olyan kijelentések, hogy ugyan létezik valamire 

vonatkozóan műszaki követelmény, de ha valamely országnak van más, jobb, nemzeti előírás által 

támasztott követelménye, használja azt. 

FR, NL, a CLEPA  és a TITKÁRSÁG  is egyetért az OICA álláspontjával. 

A TITKÁRSÁG  azt javasolja, hogy az IWG folytassa az új előírást kidolgozását az itt elfogadott 

részekkel. 

Az ELNÖK ASSZONY  megköszöni az IWG-nek a munkát. A GRSP a témát a következő ülésre 

elnapolta. 
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23. Egyéb ügyek 

(a) Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és nemze tközi követelményeir ől 

TR beszámol arról, hogy az országukban számottevő fejlődés történt a passzív biztonságra 

vonatkozó nemzeti előírásokban. 

(b) Definíciók és rövidítések a GRSP hatásköre alá tartozó el őírásokban, a 

Környezetszennyezés és Energia Munkacsoport kezdemé nyezése alapján 

A napirendi ponthoz csak régi dokumentumok állnak rendelkezésre. 

Az ELNÖKASSZONY  azt javasolja, hogy az egyes munkacsoportok az interneten tegyék 

elérhetővé, hogy milyen rövidítéseket használnak a hatáskörük alá tartozó előírások, és ha ez 

megvan vissza lehet térni a témára. 

(c) A Nemzetközi Teljes Járm ű Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer fejlesztése, és a 

munkacsoportok (GR-ek) bevonása a munkába 

A TITKÁRSÁG  ismerteti a 17-es informális dokumentumot. A prezentáció témája az 

elektromos, hibrid és tüzelőanyag-cellás járművek. A 94. és 95. sz. előírásokat belsőégésű 

motorral hajtott járművekre fejlesztették ki, és a kérdés az, hogy az elektromos, hibrid és 

tüzelőanyag-cellás járműveknél felmerülő további követelmények melyik előírásba és hogyan 

kerüljenek bele. 

Az OICA nem látja értelmét, hogy külön a belsőégésű motoros, külön az elektromos, külön a 

hibrid és külön a tüzelőanyag-cellás járművekre legyen előírás a frontális és az oldalütközésre 

vonatkozóan. 

A GRSP a napirendi pontot a következő ülésen folytatja. 

(d) A 2014. márciusi WP.29 ülés kiemelt témái 

A TITKÁRSÁG  a napirend pont keretében ismertette a legutóbbi WP.29 ülés fontosabb 

témaköreit. 

(e) Nem egységes definíciók a Passzív Biztonság Sza kértői Munkacsoport (GRSP) 

felügyelete alá tartzozó el őírásokban 

A GRSP a napirendi pontot a következő ülésre elnapolta. 

(f) Kollektív módosítások a 14. és 16. sz. el őíráshoz 

NL ismerteti a 04-es informális dokumentumot, ami kollektív módosítási javaslatokat tartalmaz 

a 14. és a 16. sz. előíráshoz. A módosítások célja a tényleges felső övbekötési, rögzítési pont, 

nemrégiben megnövelt magassági követelményének a tisztázása. 

FR haladékot kér a javaslat átgondolására, ezért a GRSP a témára a következő ülésen tér 

vissza. 

(g) 95. sz. előírás (Oldalütközés) 

A TITKÁRSÁG  ismerteti a 06-os informális dokumentumot. Javasolják, hogy az 5. melléklet 3. 

függeléke legyen törölve az előírásból. 

Mivel ellenvetés nem volt, a GRSP a dokumentumot elfogadta. 
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(h) 100. sz. előírás (Akkumulátoros elektromos járm űvek biztonsága) 

Az OICA ismerteti a 12-es informális dokumentumot, ami módosító javaslatokat tartalmaz az 

előírásra vonatkozóan. A nagyfeszültségű elektromos rendszerrel szemben támasztott 

követelményeket javasolják tisztázni, jobban érthetővé tenni. 

DE a téma elhalasztását kéri. A GRSP a következő ülésen visszatér a témára, addigra a 

javaslatból munka dokumentum készül. 

(i) 80. sz. előírás (Ülések szilárdsága, autóbuszok) 

DE ismerteti a 18-as informális dokumentumot. Az oldalra néző ülések beépíthetőségének 

feltételeit javasolják módosítani az előírásban. A 10 t össztömeg feletti M3 kategóriájú (II, III és 

B osztályú) járművekbe javasolják, hogy legyen megengedett. 

Mivel a javaslathoz ellenvetés érkezett, a témát a GRSP a következő ülésre elnapolta, addigra 

elkészül belőle a munka dokumentum is. 

(j) Újfajta kialakítású járm űvek biztonsága 

J ismerteteti a 26-os informális dokumentumot. A prezentáció témája: újfajta kialakítású 

járművek biztonságának felmérése (Survey on Safety of New Mobility Vehicles). Ezek a 

járművek legfeljebb 1 vagy 2 felnőtt, esetleg 1 felnőtt és 2 gyerek befogadására képesek, 

teljesítményük legfeljebb 8 kW. Beszámolnak ilyen járművek frontális és oldalirányú 

töréstesztjeiről, valamint gyalogosvédelmi vizsgálatairól. A vizsgálati eredmények több 

esetben is teljesítik az M1 kategóriára vonatkozó követelményeket. Ezek a járművek 

hivatalosan az L kategóriába tartoznak, holott kialakításban inkább már a személyautókhoz 

állnak közelebb. 

Az EC hozzászólása alapján, Európában is dolgoznak hasonló vizsgálatokon. A jövőben 

szívesen dolgoznának együtt J-nal a témában. 

IND felteszi a kérdést J-nak, miért van ezekre a járművekre szükség, mire használják őket, és 

mit szeretnének elérni? 

J szerint a jövőben meg fog nőni ezeknek a járműveknek a száma az országukban, és 

szeretnének biztosítani egy bizonyos biztonsági szintet ezen járművek esetében is. 

A GRSP a témára a következő ülésen visszatér. 

(k) 86. sz. előírás (Világító és fényjelz ő berendezések beépítése, mez őgazdasági traktorok) 

A TITKÁRSÁG  ismerteti a 27-as informális dokumentumot. A 86. sz. előírás 50 éve nem volt 

frissítve. A GRE bővíteni kívánja az alkalmazási kört, újabb jármű kategóriákkal. A kérdésben 

a GRSP is érintett. 

Több okból kifolyólag a GRSP a napirendi pontot a következő ülésre elnapolta. 
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24. Informális dokumentumok 

Sorszám  Tárgy Benyújtotta 

1 Javaslat a 44. sz. előírás 04. módosítássorozat 8. kiegészítésre Spanyolország 

2 Javaslat a 44. sz. előírás 04. módosítássorozat 8. kiegészítésre Hollandia 

3 GRSP, nem egységes definíciók TItkárság 

4 Javaslat kollektív módosításokra a 14. és 16. sz. előírásban Hollandia 

5 Az előzetes napirend időbeli felosztása Elnök Asszony 

6 Javaslat a 95. sz. előírás (Oldalütközés) 03. módosítássorozat 5. 
kiegészítésre 

Titkárság 

7 Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/11 - 
Elektromos járművek, L kategória, előírás tervezet, benyújtotta a 
REESS Informális Munkacsoport - dokumentumhoz 

IMMA 

8 Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/7 – 129. sz. 
előírás 01. módosítássorozatának tervezete - dokumentumhoz 

Franciaország 

9 Gyalogosvédelem – Mérési pont meghatározás – 2D és 3D 
értékelései módszerek összehasonlítása – Ütközőkészülék 
pozícionálásának módszerei 

OICA 

10 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) 

Javaslat a 04. módosítássorozatra 

OICA 

11 Javaslat a 25. sz. előírás (Fejtámaszok) 04. módosítássorozat 1. 
kiegészítés tervezet (dokumentum ECE/TRANS/WP.29/2014/3) 
korrigálására 

OICA 

12 Javaslat a 100. sz. előírás 02. módosítássorozat 2. kiegészítésre OICA 

13 Javaslat a 100. sz. előírás 01. módosítássorozat 4. kiegészítésre OICA 

14 Módosító javaslat a 127. sz. előírás 01. módosítássorozat tervezetére 
(dokumentum ECE/TRANS/WP.29/2014/38) 

Elnök Asszony 

15 Javaslat a 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 08. módosítássorozat 
3. kiegészítésre 

CLEPA 

16 Új ENSZ-EGB előírás tervezet a 14. sz. GTR (Oszlopnak ütközés 
oldalirányban) alapján - Összefoglaló 

Ausztrália 

17 Elektromos, hibrid és tüzelőanyag-cellás járművek – Bevezetésük az 
ENSZ-EGB előírásokba (1958. évi egyezmény) a Nemzetközi Teljes 
Jármű Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer szempontjából 

Titkárság 

18 80. sz. előírás (Ülések szilárdsága, autóbuszok) Németország 

19 Javaslat a 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 04. módosítássorozat 
2. kiegészítésre 

Németország 

20 Módosító javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/10 elnevezésű 
dokumentumhoz 

Franciaország 

21 Javaslat a 94. sz. előírás (Frontális ütközés) 03. módosítássorozatára Franciaország 

22 Javaslat az Elektromos járművek, L kategória előírás tervezet 
(benyújtotta a REESS Informális munkacsoport) kiegészítésére 

Japán 
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Sorszám  Tárgy Benyújtotta 

23 Módosító javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/8 nevű 
dokumentumhoz (Az Európai Bizottság és az OICA javaslata a 
hidrogén üzemű és tüzelőanyag-cellás járművekre vonatkozó előírás 
tervezetre) 

Dél-Korea 

24 Módosító javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/2 és az 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/5 nevű dokumentumokhoz (Az 
Európai Bizottság javaslata a 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem) 1. 
fázisának módosítására és a 2. fázisának tervezetére) 

Dél-Korea 

25 Elektromos járművek, L kategória – előírás tervezet Elnök Asszony 

26 Áttekintés az újfajta kialakítású járművek biztonságáról Japán 

27 Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2 nevű 
dokumentumhoz (Egységes állásfoglalás a járműépítésben (R.E.3)) 

Továbbította a GRSG a GRSP számára, véleményezés céljából 

Titkárság 

28 Hidrogén üzemű és tüzelőanyag-cellás járművek – előírás tervezet OICA 

29 Elektromos járművek, L kategória - Új ENSZ-EGB előírás Németország 

30 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) Titkárság 

31 Javaslat a 14. sz. előírás 07. módosítássorozat 7. kiegészítésre OICA 

32 Az ISOFIX rögzítési rendszer kiterjesztése a városi személyautókra 

Csoportosítás az R pont talajszinttől való magassága alapján 

OICA 

33 Javaslat a 44. sz. előírás 04. módosítássorozat 8. kiegészítésre CLEPA 

34 129. sz. előírás Franciaország 

35 Gyermekek biztonsága a jármű védelme és az ülésmagasítók 
tekintetében 

OICA 

36 Az Egyesült Államok megjegyzései az 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/25 nevű dokumentumhoz 

USA 

37 Az i-Size alappillérei CLEPA 

38 i-Size – Kérdések és válaszok CLEPA 

39 Tanulmány a nem hámrendszerű övvel rendelkező gyerekülésekről Franciaország 

40 Jelentés a lökhárító vizsgálati területével foglalkozó munkacsoporttól OICA 

41 Javaslat a 9 sz. GTR (Gyalogosvédelem) x. módosítására 

Javaslat a GRSP-54-33 nevű dokumentum (benyújtotta a 9. sz. GTR 
Informális Munkacsoportja) további módosításaira 

Európai Bizottság 

42 Az ENSZ-EGB által támasztott követelmények a frontális ütközéssel 
szemben, idős és női utasok esetén 

OICA 

43 94. és 13x. sz. előírások 

A Frontális Ütközés Informális Munkacsoport jelentése 

Franciaország 

44 Módosító javaslat a 127. sz. előírás eredeti verzió 1. kiegészítéshez 
(GRSP-54-09-Rev.1 informális dokumentum) 

OICA 

45 Új előírás (x. sz.) tervezet (Oszlopnak ütközés oldalirányban) Ausztrália 

Budapest, 2014. június 12. 

Csonka Balázs 


