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Napirend 

 
1. A napirend elfogadása (1) 
 
2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó előírásokhoz  
 

(a) Lengyelország javaslata az R 107 módosítására 
(b) Javaslat az R118. módosítására (Anyagok égési tulajdonságai) 

 sra figyelmeztető rendszerek (LDWS) 
3. Javaslat a 26. számú előíráshoz (Kinyúló részek)   
  
4. Javaslat a 35. számú előíráshoz (lábbal működtett kezelőszervek) 
 
5. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 
 (a) India javaslata a 6. sz. ENSZ műszaki szabályozás módosítására (biztonsági 

üvegezés) 
 (b) Javaslata az R43. számú előírás kiegészítésére (biztonsági üvegezés) 
 
6. A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

Tájékoztató a tárgybani új előírás helyzetéről, különös tekintettel a közeli látótérre 
(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátralátás)  

 (b)  A holttéri tájékoztató rendszerhez kapcsolódó új előírás újra tárgyalása 
 
7. Javaslat az R55. előíráshoz (Mechanikus csatlakozó berendezések)  
    
8.  Németország javaslata az R62. előírás módosítására: elektronikus és 

elektromechanikus szerkezetek beillesztése az előírásba (Motorkerékpárok 
illetéktelen használata elleni védelem) 

  
9. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 
 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 
 (b) Javaslat az R110. sz. előírás módosítására (CNG-s és LNG-s járművek) 
  
10. Franciaország javaslata az R73. sz, előíráshoz (oldalsó ütközés elleni védelem) 

A módosított javaslat újra tárgyalása 
 
11. Javaslat az R105. előíráshoz (ADR-es járművek) 
 
12. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó 

rendszerek) 
 
13. Javaslat az R121. sz. előíráshoz (Kezelőszervek, piktogramok, visszajelzők) 
 
14. Javaslat az R122. sz. előíráshoz (Fűtési rendszerek) 
 Az előírás kiegészítése 
 
15. Javaslat az R144. sz. előíráshoz (Baleseti vészhívó rendszer) 
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16. ENSZ EGB 0. előírás 
 Az IWVTA tájékoztatója 
 
17. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 
 
18. Belföldi Közlekedési Bizottság stratégiája 
 
19. Tisztségviselők választása 
 
20. Egyéb ügyek 
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Rövidítések az alábbiakban: 

1. A napirend elfogadása 
 

Dokumentumok Tárgy 

..\GRSG_2018_10h
o\ECE-TRANS-
WP29-GRSG-2018-
10a1e.pdf 

Napirend és a napirend módosítása   
 

..\GRSG_2018_10h
o\GRSG-115-
01e.pdf 

 A GRSG 115. ülés tervezett időbeosztása. 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó 
előírásokhoz é  

(a) Az  R 107 módosítására 
r (LDWS) 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-114-05e.pdf A 11. melléklet alábbi pontjai törlésre kerülnek: 
3.3.1.2.1.-3.3.1.2. a járművek jelölése: a szállítható 
csomag tömege 
3.3.1.2.2. 2. 
 
A törlés oka: már szerepel a 3. mellékletben 

GRSG-115-41e.pdf A javaslatot a GRSG elfogadta. 

GRSG-115-04e.pdf Autóbuszok első részének ütközésvédelme. 
Norvégia figyelemfelkeltő dokumentumot nyújtott be az 
autóbuszuk első ütközésvédelmével kapcsolatban. A 
GRSG úgy határozott, hogy a témát kidolgozva, 
javaslat formájában benyújtva, következő ülésén 
megtárgyalja. 
 

GRSG-115-15e.pdf Átmeneti rendelkezések módosítása 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére benyújtja. 

GRSG-114-16e.pdf A 07 módosítássorozat 3. supplementjéhez javaslat: 
 
Szöveg pontosítások a rendelkező részhez, illetve az 
1. és 8. melléklethez a kerekesszékkel kapcsolatban. 
Bekerülne a mozgáskorlátozottak be- és kiszállását 
segítő eszközök közé opcionálisan – új innovatív 
megoldásként – a lift. Ez egy mobil szerkezet, csak 
akkor teszik be, ha szükség van rá, amúgy a 
csomagtérben tárolják. Elsősorban III. osztályhoz, 
illetve az alacsonybelépésű járműveknél használatos. 

ECE-TRANS-WP29-GRSG-2018-10a1e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRSG-2018-10a1e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRSG-2018-10a1e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRSG-2018-10a1e.pdf
GRSG-115-01e.pdf
GRSG-115-01e.pdf
GRSG-115-01e.pdf
GRSG-114-05e.pdf
GRSG-115-41e.pdf
GRSG-115-04e.pdf
GRSG-115-15e.pdf
GRSG-114-16e.pdf
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A GRSG a témát megtárgyalta. Kérdésként merült fel, 
hogy vajon szükséges-e jóváhagyás a berendezéshez, 
vagy csupán tartozéka-e a járműnek.. A GRSG kérte 
az előterjesztőt, hogy a fenti észrevételt tisztázza és ha 
szükséges, az előterjesztést a következő ülésre 
terjessze be. 

 

  

(b) Javaslat az R118. módosítására (Anyagok égési tulajdonságai) 
 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-115-07e.pdf Beszámoló az illetékes informal working group eddigi 
munkájáról.  
A munkacsoport Madridban folytatja novemberben az 
ülésezést. 

3. Javaslat a 26. számú előíráshoz (Kinyúló részek)   

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-17e.pdf 

Az ablaktörlők vonatkozásában egy új ábrát szükséges 
beszúrni, hogy érthetőbb legyen az előírás 
(megmutatja az ablaktörlő elemeit, részeit) 

 
 

GRSG-115-08e.pdf Az előterjesztő saját, fenti javaslatát módosítja ezzel a 
dokumentummal. 
 
Az eddigi előírásban nincs szó az ablaktörlő karjáról, 
noha az is tud sérülést okozni, csakúgy, mint a lapát. 

GRSG-115-07e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-17e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-17e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-17e.pdf
GRSG-115-08e.pdf


GRSG 115. ülés  
 

 6  

Emiatt emelné be az erre vonatkozó követelményeket.  
 
A GRSG a témát megtárgyalta és következő ülésére 
munkadokumentumként kéri visszahozni azzal, hogy 
az átmeneti rendelkezések is legyen a javaslatnak 
megfelelően módosítva. 

GRSG-115-16e.pdf A javaslat szerint motorháztető hátsó élét, illetve a 
csomagtartó első le kell kerekíteni, mert az 
illesztéseknél ez kiálló rész. 
 
A GRSG megtárgyalta és kéri vissza következő ülésre 
munkadokumentumként. 

  
4.  Javaslat a 35. számú előíráshoz (lábbal működtett kezelőszervek) 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-115-17e.pdf A bal oldali pedál és a jmű oldalfala között legalább 50 
mm távolságnak kell. Lenni. Átmeneti rendelkezések is 
beépítésre kerülnek. 
 
A GRSG a javaslatot elfogadta, egységes 
szerkezetben kéri vissza következő ülésére. 

 
5. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 
 
 (a) India javaslata a 6. sz. ENSZ műszaki szabályozás módosítására 

(biztonsági üvegezés) 
   

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-114-20e.pdf A 43. sz. előírást módosítja: a rétegelt üvegtáblák 
esetében egy új D jelzésű kategóriát –könnyű laminált 
üveg tábla. Ezt alkalmazza a  6. sz. ENSZ műszaki 
szabályozás is. 
 WP29-175-30e.pdf 

GRSG-115-38e.pdf A GRSG kéri következő ülésére vissza, mint 
munkadokumentum. 

 
 (b) Javaslata az R43. számú előírás kiegészítésére (biztonsági üvegezés) 
 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-115-09e.pdf A javaslat szerint az időjárás állósági vizsgálatból 
célszerű kiemelni a kopásállóság ellenőrzését, mivel 
nem adnak hozzáadott értéket információt. 
A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri vissza egységes 
szerkezetben a következő ülésre. 

GRSG-115-27e.pdf Az átmeneti rendelkezésben módosítana az 
előterjesztő. A GRSG kéri az Unió, illetve 

GRSG-115-16e.pdf
GRSG-115-17e.pdf
GRSG-114-20e.pdf
WP29-175-30e.pdf
GRSG-115-38e.pdf
GRSG-115-09e.pdf
GRSG-115-27e.pdf


 GRSG 115. ülés  

 7 

Franciaország képviselőjét, hogy egyeztessenek a 
tárgyban és következő ülésre hivatalos formában 
hozzák vissza. 

 
6.  A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

Tájékoztató a tárgybani új előírás helyzetéről, különös tekintettel a közeli 
látótérre 
(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátralátás)  

 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-115-39e.pdf A javaslat tárgya egy VIII kategóriájú látómező 
(közvetlenül a jármű mögötti terület)meghatározása, 
amelyet majd a jövőben látnia kell a sofőrnek 
valahogyan. Akár tükörrel, akár kamerával, akár 
szenzorral (radarral) 
 
A téma az almunkacsoport által tovább lesz tárgyalva 
és a kiegészített munkadokumentum be lesz nyújtva az 
április ülésre. 

GRSG-115-40e.pdf 

  
(b) Új előírás Holt tér információs berendezés 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-24e.pdf 

A teljes előírás tervezet egységes szerkezetben. 

GRSG-115-10e.pdf Javaslat az új előírás munkaközi anyagának 
módosítására. 
 
A legfontosabb kérdés a tárgyban a működési 
feltételek voltak. A módosítás lejjebb szállította 
szükséges fényviszonyokat (1000 lux helyett 15 lux) 
 

GRSG-115-
10r1e.pdf 

GRSG-115-33e.pdf Túl közelinek tartja a 25 centit, sok téves riasztást ad, 
ezért legyen inkább 0,5 és 0,9 m között az érzékelési 
tartomány. A GRSG többsége a 0,25 m-t tartja jónak GRSG-115-31e.pdf 

GRSG-115-30e.pdf 

GRSG-115-24e.pdf A scope-ban kiveszi az M2 és M3 kategóriát ezekre 
nem kötelező majd alkalmazni az új előírást, de a 
gyártó kérésére az egyéb kategóriákat is jóvá lehet ez 
alapján hagyni. Kiegészíti, hogy a MŰSZAKILAG 
megengedett maximális tömeg 8t. 

GRSG-115-39e.pdf
GRSG-115-40e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-24e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-24e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-24e.pdf
GRSG-115-10e.pdf
GRSG-115-10r1e.pdf
GRSG-115-10r1e.pdf
GRSG-115-33e.pdf
GRSG-115-31e.pdf
GRSG-115-30e.pdf
GRSG-115-24e.pdf
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GRSG-115-13e.pdf Ez csak a szabvány, amire hivatkozva van az előírás-
tervezetben. 

GRSG-115-36e.pdf A javaslatot a GRSG elfogadta. 

 
7. Javaslat az R55. előíráshoz (Mechanikus csatlakozó berendezések)  
 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRVA-2018-
10e.pdf 

A javaslat szerint törölni kellene azt a megkötést, ami 
szerint a távjelző és távvezérlő berendezések csak a 
C50-X és a G-50X berendezésekre engedélyezettek. 
 
A GRSG a javaslatot elfogadta 

ECE-TRANS-
WP29-GRVA-2018-
11e.pdf 

Pontosítás az adatközlőben 
 
Lengyelország készít nagyobb magyarázatot hozzá, az 
EU kérésére. 

GRSG-115-11e.pdf Átmeneti rendelkezések módosítása. 
 
A GRSG elfogadta, kéri vissza következő ülésére 
munkadokumentumként. 

GRSG-115-34e.pdf A leszerelhető csatlakozószerkezetet kelljen leszerelni, 
ha nincs használatban. A gyártónak pontosan tájékoz-
tatnia kell a leszerelésről, vagy az átpozícionálás 
módjáról a vezetőt, hogy el tudja távolítani a 
használaton kívüli vonóberendezést a lámpa vagy 
rendszám elől. 
Ezt akarja beszúrni az R55-be. 
 
A GRSG elfogadta, kéri vissza következő ülésére 
munkadokumentumként. 

   
8.  Németország javaslata az R62. előírás módosítására: elektronikus és 

elektromechanikus szerkezetek beillesztése az előírásba (Motorkerékpárok 
illetéktelen használata elleni védelem) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-15e.pdf 

Egy 5.11. új paragrafus kerül beemelésre, amely a 
elektronikus, vagy elektromechanikus védőszerkezetre 
vonatkozó követelményeket írja elő. 
 
A GRSG elfogadta, a márciusi WP29-re benyújtja. 

 
 
 
 
 

GRSG-115-13e.pdf
GRSG-115-36e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-10e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-10e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-10e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-11e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-11e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-11e.pdf
GRSG-115-11e.pdf
GRSG-115-34e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-15e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-15e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-15e.pdf
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9. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 
 
 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 
  

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-115-05e.pdf Beszámoló a gáz hajtású járművek task force 2. 
üléséről 
 
A követketkező ülésre jön vissza a munkadokumentum 
a témával kapcsolatban. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-02e.pdf 

A tartályjóváhagyásra vonatkozóan (10. melléklet) 
 

A gyártó határozza meg az élettartamot, különböző 
behatásokat figyelembe véve (Víz, só, kavics 
üzemanyagok) Maximum 15 év lehet az élettartam. 
 
A javaslatot az előterjesztő visszavonta, átdolgozva 
visszahozza a következő ülésre. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-08e.pdf 

A tartálytípus definíciójából kiemeli az azonos 
márkanevet és márkajelet (eddig szükséges volt az 
azonos típushoz) 
 

Adatközlőbe beemeli a tartály típusát, kivitelét, 
verzióját osztályát. 
 
A javaslat nem lett elfogadva, LGE (Liquid Gas 
Europe) kidolgozza a javaslatot és következő ülésre 
vissza. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-20e.pdf 
 
 
 
 
ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-20e._jav.docx 

A tartálytípus definíciójából nem emelné ki az azonos 
márkanevet és márkajelet (eddig szükséges volt az 
azonos típushoz) 
 
Adatközlőbe beemeli csak a tartály típusát, és 
osztályát. 
 
Lengyelek javasolják törölni a javaslatból a 2. a) pontot: 
„trade name and trade mark.” Németek, olaszok, 
franciák is támogatják, liquid gas europe elfogadja. 
Az oroszok nem akarják teljesen törölni, helyette 
javasolják, hogy legyen csak a gyártó neve. De az 
annex 2B-ben szerepel a gyártó neve mondják a 
németek  
 
A 2.4. pontról nem született döntés, vissza jön a  követ-
kező ülésre. A  2B mellékletete a GRSG elfogadta. 
 
Az LGE (Liquid Gas Europe) kidolgozza a 2.4. pontot 
és a következő ülésen a GRSG elé kerül. 

GRSG-115-05e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-02e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-02e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-02e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-08e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-08e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-08e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-20e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-20e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-20e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-20e._jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-20e._jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-20e._jav.docx
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 (b) Javaslat az R110. sz. előírás módosítására (CNG-s és LNG-s járművek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2017-29e.pdf 

Szöveg pontosítások (beemeli a palack csúcsív 
fedelet) 
A 3A mellékletbe a palack vizsgálatokhoz beemel egy 
új vizsgálati elemet: Ütés vizsgálat 
  

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-11e.pdf 

Beemel az 5Q mellékletbe (Összeférhetőség a 
nemfém részek hőcserélő folyadékaival) egy 
táblázatot: kiosztja z egyes osztályokhoz tartozó 
kötelező vizsgálatokat. 
 
Új definíciókat emel be: CNG kompresszor; CNG 
akkumulátor 
 
Beemeli a CNG akkumulátorokra vonatkozó 
rendelkezéseket 
 
A CNG rendszer elemeit kiegészíti a CNG 
kompresszorral 
Automata szelepet rendel felszerelni a CNG 
akkumulátorhoz is 
 

Minden vonatkozó részt kiegészít a CNG 
kompresszorral és CNG akkumulátorral. 
 

A 4D mellékletet kiegészíti a CNG kompresszorra 
vonatkozó rendelkezésekkel. 
 

A 4I mellékletbe beszúr egy új követelményt: Az LNG 
hőcserélő - párologtató anyagot alkotó anyagok, 
amelyek a szabályozó hőcserélő közegében 
érintkeznek működés közben, kompatibilisnek kell 
lenniük a folyadékkal. Az 5Q. Mellékletben szereplő 
eljárást kell alkalmazni. " 
 
Az előterjesztő hollandok befogadják az alábbi OICA 
javaslatot. 
Elfogadva az 19-es munkadokumentummal együtt. A 
márciusi WP29-re mehet be. 

GRSG-115-19e.pdf Átmeneti rendelkezések az R110-hez. 
A felette levő 11-es working doc-hoz,  
Az előterjesztő Hollandia befogadta. 
 Elfogadva 

ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-29e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-29e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-29e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-11e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-11e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-11e.pdf
GRSG-115-19e.pdf
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ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-12e.pdf 
 
 
ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-12e.docx 

Beemeli a másodlagos meghajtást (engine) például 
hűtés, fűtés, ami a gázos üzemanyagtankból van 
táplálva és kompartmentjéhez követelményt állapít 
meg rá tűzjelző beépítése esetén. 
 
Csak grammatikai javítást kérnek bele: nem second 
engine, hanem secondARY engine. 
 
A módosítással elfogadásra került, a márciusi WP29-re 
benyújtásra kerül 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-13e.pdf 
 
ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-
13e.docx_jav.docx 

A CNG rendszer elemei közé beemeli a gázáram 
szabályozót 
 
 
Ez a változat lett elfogadva. Az előterjesztő OICA 
elfogadta ezt a változtatást. 
 
A GRSG elfogadta, a márciusi WP29 ülésre mehet be. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-16e.pdf 

Szöveg pontosítások, illetve a kompozit repedéstűrő 
vizsgálati módszert pontosítja. 
 
A GRSG elfogadta, a márciusi WP29 ülésre mehet be. 

GRSG-115-06e.pdf Kiegészítő javaslat az előző javaslathoz (ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2018-16e.pdf) 
 
Az olaszok befogadják a javaslatot (Ők az eredeti 
javaslat benyújtói) 
 

GRSG-115-18e.pdf 
 
GRSG-115-
18e.docx-jav.docx 
 
GRSG-115-
18r2e.docx-jav.docx 

A periodikus újra érvényesítéshez vannak módosítások 
 
Újra vissza kell hozni ezt az anyagot. (2018.10.10.) 
 
 
2018.10.11-én az összerendezett, javított anyagot 
elfogadtuk. (Összerakták a tegnapi döntésnek 
megfelelően és ebben a formában nyújtották be, majd 
ezt még szövegileg formázgattuk.) 
 
A GRSG elfogadta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-12e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-12e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-12e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-12e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-12e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-12e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-13e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-13e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-13e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-13e.docx_jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-13e.docx_jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-13e.docx_jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-13e.docx_jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-16e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-16e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-16e.pdf
GRSG-115-06e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-16e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-16e.pdf
GRSG-115-18e.pdf
GRSG-115-18e.docx-jav.docx
GRSG-115-18e.docx-jav.docx
GRSG-115-18r2e.docx-jav.docx
GRSG-115-18r2e.docx-jav.docx
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10. Franciaország javaslata az R73. sz. előíráshoz (oldalsó ütközés elleni 
védelem) A módosított javaslat újra tárgyalása  

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-05e.pdf 

Új paragrafus kerül beemelésre az átmeneti 
rendelkezésekbe. 
A követelményeket pontosítja:  
Az alsó él minimális távolságait adja meg az alább 
meghatározott I méret függvényében: 

 
Módosítja továbbá az oldal aláfutásgátló felső élének 
talajtól való távolságait, valamint a keresztirányú 
vizsgáló erő nagyságát 1 kN-ról 3 kN-ra emeli, ezzel 
egyidejűleg nagyobb alakváltozást enged a vizsgálati 
pontokon. Ugyanezen vizsgálati értékeket átvezeti aez 
előírás II. és III. részében is. 
 
A GRSG elfogadta 

GRSG-113-
11r1e.pdf 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-18e.pdf 

ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-19e.pdf 

A III. részhez új paragrafust szúr be: Középtengelyes 
pótkocsi oldal aláfutás gátlójának elhelyezését 
szabályozza. 
 
A GRSG elfogadta 

 
11. Javaslat az R105. előíráshoz (ADR-es járművek) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-2018-
126e.pdf 

Az 5.1.1.2.1. pontot átalakítja oly módon, hogy kiemeli 
a belőle a felsorolt szabványokat.  
Az 5.1.1.9.1. paragrafust pontosítja a hivatkozott IEC 
szabvány felsorolt pontjait illetően (több pontot vesz be 
a meglévőnél.) 
 
A GRSG tudomásul vette. 

 
 
 
 
 
 

ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-05e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-05e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-05e.pdf
GRSG-113-11r1e.pdf
GRSG-113-11r1e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-18e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-18e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-18e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-19e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-19e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-19e.pdf
ECE-TRANS-WP29-2018-126e.pdf
ECE-TRANS-WP29-2018-126e.pdf
ECE-TRANS-WP29-2018-126e.pdf
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12. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó 
rendszerek) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2017-23e.pdf 

ELŐZMÉNY 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2017-
24r1e.pdf 

ELŐZMÉNY 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2017-25e.pdf 

ELŐZMÉNY 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2017-
25c1e.pdf 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-14e.pdf 
 
 
 
ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-
14e._jav.docx 

Törölni javasolják a 6.2.3., a 7.2.3. és a 8.2.2. 
paragrafust, amely a rádióhullámokkal működő riasztó- 
és indításgátló rendszerre vonatkozik és előírta a 
felsorolt szabványoknak való megfelelést. 
 
A mellékelt javítással a GRSG elfogadta, kéri vissza 
következő ülésére munkadokumentumként 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-25e.pdf 

Beleveszi a nem beépített rendszereket (pl. kulcs, ami 
hatástalanítja, illetve aktíválja a riasztót) úgy, hogy 
azoknak nem kell megfelelni a 8.4. paragrafusban előírt 
követelményeknek. 
 
A 6.4 paragrafusba beleveszi azokat a lámpákat , 
amelyek részei az optikai riasztónak és egyébként a 
jármű tartozékai (pl.: irányjelző), illetve a fentiekben 
meghatározott „nem beépített rendszereket (pl.: kulcs) 
úgy, hogy nem vonatkoznak rájuk a 6.4.1. és 6.4.2. 
paragrafusok rendelkezései.  
 
A 7.4.(vizsgálati feltételek) illetve a 8.4. paragrafus 
(működési paraméterek) felesorolását (a rendelkezés 
követelményei nem vonatkoznak a felsoroltakra) 
kiegészíti a „nem beépített rendszerekkel (pl.: kulcs) 
 
A mellékelt javítással a GRSG elfogadta, kéri vissza 
következő ülésére munkadokumentumként 

GRSG-115-20e.pdf  Az R116-os előírásban módosítja, pontosítja a kulcs 
definícióját. 
Figyelemfelhívás is, hogy az előírás scope-jában 
nincsenek benne a nem beágyazott eszközök, mint pl. a 
mobiltelefon. 
 
A GRSG kéri vissza következő ülésére 

ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-23e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-23e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-24r1e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-24r1e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-24r1e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-25e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-25e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-25c1e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-25c1e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2017-25c1e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-14e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-14e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-14e._jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-14e._jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-14e._jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-25e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-25e.pdf
GRSG-115-20e.pdf
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munkadokumentumként azzal, hogy a fentiekben kért 
kiegészít a scope-ben kerüljön átvezetésre.  

GRSG-115-28e.pdf 
 
GRSG-115-
28r1e.docx 

Átmeneti rendelkezésbe 
 
A javított változatot a GRSG elfogadta, kéri vissza 
munkadokumentumként az áprilisi ülésre azzal, hogy a 
WP29 novemberi ülésére fog beterjesztésre kerülni. 

 
13. Javaslat az R121. sz. előíráshoz (Kezelőszervek, piktogramok, visszajelzők) 
   

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-06e.pdf 

Javaslat a 121. előírás módosítására.  
Javasolja törölni a 18. lábjegyzetet, amely engedélyezi a 
megjelölt szimbólumok 5. oszlopban meghatározott 
színétől való eltérést. 
 
A GRSG módosítva kéri vissza áprilisi ülésre. 

GRSG-115-
14r1e.docx 

Az elektromos autók indító/leállító szimbólumát akarja 
bevezetni. 
 
Korea visszavonta egyelőre, egyeztetnek majd a 
hollandokkal és a franciákkal, majd utána visszahozzák a 
következő ülésre, mint munka dokumentum 
. 

GRSG-115-
29r1e.docx 

Az átmeneti rendelkezések módosítása. 
 
A GRSG elfogadta, kéri vissza következő ülésére 
munkadokumentumként 

 
14. Javaslat az R122. sz. előíráshoz (Fűtési rendszerek) 
 Az előírás kiegészítése 
 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-21e.pdf 
 
 
ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-
21r1._jav.docx 

Beemeli az előírásba az elektromos fűtési rendszereket 
és a hőszivattyút. Ez utóbbit definiálja és megállapítja rá 
a vizsgálati követelményeket. 
 
A javított változat elfogadásra került és az átmeneti 
rendelkezések módosításával együtt a márciusi WP29-re 
benyújtásra kerül. 
 

GRSG-115-21e.pdf 
 
GRSG-115-
21r1e_jav.docx 

A fenti döntés miatti átmeneti rendelkezés 
 
Az eredeti javaslat nem lett elfogadva, a javított igen. 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-22e.pdf 

Az elektromos fűtőberendezés definícióját kiegészíti. 
 

GRSG-115-28e.pdf
GRSG-115-28r1e.docx
GRSG-115-28r1e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-06e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-06e.pdf
GRSG-115-14r1e.docx
GRSG-115-14r1e.docx
GRSG-115-29r1e.docx
GRSG-115-29r1e.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-21e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-21e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-21r1._jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-21r1._jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-21r1._jav.docx
GRSG-115-21e.pdf
GRSG-115-21r1e_jav.docx
GRSG-115-21r1e_jav.docx
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-22e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-22e.pdf
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A GRSG elfogadta, a márciusi WP29-re benyújtja. 

15. Javaslat az R144. sz. előíráshoz (Baleseti vészhívó rendszer) 
 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-115-22e.pdf A javaslat szöveg pontosításokat tartalmaz. 
 
Az előterjesztő átdolgozza, pontosítja és a következő 
ülésre visszahozza. Napirendre lesz véve. 

GRSG-115-23e.pdf A javaslat szöveg pontosításokat tartalmaz. 
 
Az előterjesztő átdolgozza, pontosítja és a következő 
ülésre visszahozza. Napirendre lesz véve. 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-23e.pdf 

Beemeli az ütközés során elsütött visszatartó rendszer 
fogalmát. E rendszerre határoz meg követelményeket, 
mind frontális, mind oldalirányú ütközés esetén.. 

 
16. ENSZ EGB 0. előírás 
 Az IWVTA tájékoztatója 
    

Dokumentumok Tárgy 

 Titkár úr beszámolt az IWVTA munkájáról 
 
17. Eszmecsere a jármű automatizálásról 
    

Dokumentumok Tárgy 

 Tájékoztatás a GRVA ülésről. 
 
18. Belföldi Közlekedési Bizottság stratégiája 
   

Dokumentumok Tárgy 

 Meghallgattuk a tájékoztatást 

 
19. Tisztségviselők választása 

 

Dokumentumok Tárgy 

 Újraválasztva elnök is és az alelnök (kanadai küldött) is  

 
20. Egyéb ügyek 
   

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-26f.pdf 

Hátsó aláfutásgátlók R58. módosítása: nem egységes a 
szöveg mind a 3 nyelven.  
 
A GRSG elfogadta, a márciusi WP29-re benyújtja. 

GRSG-115-25e.pdf R93 első aláfutásgátlók mérési eljárásának módosítása 

GRSG-115-22e.pdf
GRSG-115-23e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-23e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-23e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-26f.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2018-26f.pdf
GRSG-115-25e.pdf
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azon oknál fogva, hogy a jövőben egyre inkább előtérbe 
kerül a jó aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkező, 
lekerekített fülke és ott már a jelenlegi módszer nem lesz 
alkalmazható. 
 
A javaslatot a GRSG kéri a következő ülésére munka 
dokumentumként vissza. 

GRSG-115-12e.pdf 
 
 
GRSG-115-
12r1_jav.docx 

A R.E.3-hoz javaslat: új definíció: „iker kerék” beszúrása, 
illetve az L1 kategória ezzel való kiegészítése. 
 
Visszahozzák, munka dokumentumként a következő 
GRSG ülésre az mellékelt javítással. 

 

GRSG-115-12e.pdf
GRSG-115-12r1_jav.docx
GRSG-115-12r1_jav.docx

