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BESZÁMOLÓ 

az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) 

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

keretén belül működő 
Általános Biztonság Szakértői Csoport 

(Working Party on General Safety Provisions (GRSG)) 
114. üléséről 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2018. április 9-13.) 

Résztvevők Fő 

Kormányzati szakértők – ENSZ-EGB tagországok  

Belgium (BE)  2 
Csehország (CZ)  1 
Egyesült Királyság (UK)  1 
Finnország (FI)  1 
Franciaország (FR)  2 
Hollandia (NL)  2 
Kanada (CA)  1 
Lengyelország (PL)  4 
Lettország (LV)  1 
Magyarország (HU)  1 
Németország (DE)  5 
Norvégia (NO)  1 
Olaszország (IT)  3 
Orosz Föderáció (RU)  2 
Románia (RO)  1 
San Marino (SM)  1 
Spanyolország (ES)  3 
Svédország (SE)  1 

összesen  33 

Kormányzati szakértők – Nem ENSZ-EGB tagországok  

Dél-Afrika (ZA)  2 
India (IN)  5 
Japán (JP)  7 
Kína (CN)  3 
Koreai Köztársaság (KR)  4 
Kuvait (KW)  1 

összesen  22 

Európai Unió  

Európai Bizottság (EC)  1 

összesen  1 

Nem kormányzati szervezetek szakértői – A Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal egyeztető  

Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége (CLEPA/MEMA/JAPIA)  3 
Autógyártók Nemzetközi Szervezete (OICA)  10 
Európai Autógáz (LPG) Szövetség (AEGPL)  3 
Európai Földgázüzemű Gépjármű Szervezet (NGVA Europe)  1 
Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szervezete (IMMA)  1 
Nemzetközi Földgázüzemű Gépjármű Szervezet (NGV Global)  1 
Nemzetközi Közúti Közlekedési Unió (IRU)  1 

összesen  20 

Nem kormányzati szervezetek szakértői – Egyéb  

Felépítmény- és Pótkocsigyártók Nemzetközi Szervezete (CLCCR)  1 
Olaszországi Földgázüzemű Gépjármű Szervezet (NGV Italy)  1 

összesen  2 

Titkárság meghívásából  

Közösségi Közlekedés Nemzetközi Szervezete (UITP)  1 

összesen  1 

Mindösszesen  79 

  



2/9. oldal 

A munkaanyagok elérhetőek az alábbi linkeken keresztül: 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsg/grsg2018.html 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsg/grsginf114.html 

A munkaanyagokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Csonka Balázsnál a +36 30 428 5684 telefonszámon, 

illetve a balazs.csonka@hu.tuv.com e-mail-címen. 

A GRSG 114. ülése Antonio Erario Elnök Úr (IT) és Romain Hubert Titkár Úr (GRSG Titkárság, Genf) 

vezetésével, az Elnök Úr üdvözlő szavaival, és az előzetes program ismertetésével kezdődött meg. 

Az ülés előzetes napirendje: 

 Tárgy Hivatkozott dokumentumok 

1. A napirend elfogadása ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/1 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/1/Add.1 
GRSG-114-01 

2. Autóbuszokra vonatkozó előírások módosításai 
 

 (a) 107. sz. ENSZ előírás (M2 és M3 kategóriájú járművek) 
 

 (b) 118. sz. ENSZ előírás (Anyagok égési tulajdonságai) 
 

3. 34. sz. ENSZ előírás (Tűzveszély elleni védelem) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/4 

4. Biztonsági üvegezésre vonatkozó előírások módosításai 
 

 (a) 6. sz. GTR (Biztonsági üvegezés) 
 

 (b) 43. sz. ENSZ előírás (Biztonsági üvegezés) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/7 

5. A veszélyeztetett közúthasználók közelségének 
tudatosítása 

 

 (a) 46. sz. ENSZ előírás (Közvetett látást biztosító 
eszközök) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/9 

 (b) Új ENSZ előírás a Holttérfigyelő Rendszerekre 
vonatkozóan (BSIS) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/11 

6. Gázüzemű járművekre vonatkozó előírások módosításai 
 

 (a) 67. sz. ENSZ előírás (LPG üzemű járművek) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/16) 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/22 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/8 

 (b) 110. sz. ENSZ előírás (CNG és LNG üzemű járművek) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/29 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/3 
(GRSG-113-24) 
(GRSG-113-25) 
(GRSG-113-26) 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsg/grsg2018.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsg/grsginf114.html
mailto:balazs.csonka@hu.tuv.com
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 Tárgy Hivatkozott dokumentumok 

7. 73. sz. ENSZ előírás (Oldalsó aláesés-gátlók) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/5 
GRSG-113-11-Rev.1 

8. 116. sz. ENSZ előírás (Lopásgátló és riasztórendszerek) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/23 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/24 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/25 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/25/Corr.1 

9. 121. sz. ENSZ előírás (Kezelőszervek, visszajelző lámpák 
és kijelzők azonosítása) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/6 

10. 122. sz. ENSZ előírás (Fűtési rendszerek) 
 

11. Baleseti Segélyhívó Rendszerek (AECS) 
 

12. Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyás (IWVTA) 
 

13. Egyéb ügyek 
 

 (a) 62. sz. ENSZ előírás (Mopedek/motorkerékpárok 
lopásgátló rendszerei) 

GRSG-114-02 

 (b) Egyéb ügyek 
 

Tényleges napirend: 

1. A napirend elfogadása 

A GRSG elfogadta az ülés előzetes napirendjét (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/1 és 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/1/Add.1) és ütemtervét (GRSG-114-01). 

2. Autóbuszokra vonatkozó előírások módosításai 

(a) 107. sz. ENSZ előírás (M2 és M3 kategóriájú járművek) 

Mint ismert, az előírás 3. Mellékletében a szállítható csomag tömegére vonatkozó jelölési 

kötelezettség megszűnt, PL ennek megfelelően javasolta a 11. Melléklet módosítását is 

(GRSG-114-05). 

A javaslat várhatóan még módosításra kerül, addig a témát a GRSG elnapolta. 

IT ismertette a GRSG-114-16 sz. dokumentumot, mellyel egy újfajta, hordozható felszállást 

segítő eszközt vezetnének be az előírásban. Használata során az utas átülne a 

kerekesszékből a berendezésre, majd az a jármű padlószintjére emelné, illetve a járda-

/talajszintre süllyesztené őt. (Az eszközt magaspadlós járművekhez szánják.)  
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DE és az UK kifogást emelt a bemutatott berendezéssel kapcsolatban. Előbbi szerint egy ilyen 

eszköz nem helyettesítheti az emelő padozatot, mivel az utasnak ki kell szállnia a 

kerekesszékből. Továbbá, mivel hordozható eszközről van szó, nem tekinthető a jármű 

részének, ennélfogva nem szükséges, hogy benne legyen az előírásban. 

FI támogatta DE és az UK álláspontját. 

A témát a GRSG a következő ülésig elnapolta. 

(b) 118. sz. ENSZ előírás (Anyagok égési tulajdonságai) 

FR beszámolt az autóbuszok tűzbiztonságával foglalkozó TF (Task Force – Munkacsoport) 

első két üléséről (GRSG-114-11). A feladat összetettsége miatt IWG (Informal Working Group 

– Informális Munkacsoport) felállítását javasolták, melyet a GRSG támogatott. 

FR benyújtotta az IWG feladatinak meghatározására és eljárási rendjére vonatkozó javaslatot 

(GRSG-114-12), melyet a GRSG elfogadás előtt több ponton módosított (GRSG-114-24-

Rev.1.). 

Az újonnan alakuló IWG az autóbuszok kiürítési idejére és a felhasznált anyagok égése során 

keletkező füstgázok tulajdonságaira (mérgezőség, opacitás) fog koncentrálni, a 107. és a 118. 

sz. ENSZ előírás vonatkozásában. Az ülésekre várják a tagállamok szakértőit. 

3. 34. sz. ENSZ előírás (Tűzveszély elleni védelem) 

FR ismertette az ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/4 sz. dokumentumot, amely az előző ülésen 

bemutatott ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/28 sz.-n alapszik. 

A javaslat célja az előírás 3 hivatalos nyelvű (angol, francia és orosz) változatainak összehangolása, 

a tüzelőanyagtartály védelmére, környezetének kialakítására vonatkozóan (5.10. pont). 

A dokumentumhoz több hozzászólás érkezett, ezért azt a GRSG csak módosítások után tudta 

elfogadni. A kiegészítésként elfogadott javaslat novemberben kerül a WP.29 elé. 

4. Biztonsági üvegezésre vonatkozó előírások módosításai 

(a) 6. sz. GTR (Biztonsági üvegezés) 

KR: a PSG IWG (Informal Working Group on Panoramic Sunroof Glazing – Panoráma 

Tetőüvegezés Informális Munkacsoport) elnöke beszámolt munkájuk jelenlegi állásáról 

(GRSG-114-22), továbbá kérte mandátumuk 2 évvel való meghosszabbítását. 

A kérelmet a GRSG elfogadta. 

(b) 43. sz. ENSZ előírás (Biztonsági üvegezés) 

FI ismertette az ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/7 sz. dokumentumot, mellyel a rétegelt 

üvegtáblákon belül bevezetnék a továbbfejlesztett mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 

üvegek alkategóriát. A meglévő vizsgálatsorozat, a gyártó kérése a 2260 g-os golyóval végzett 

behatolási- és a fejformás ütésvizsgálattal egészülne ki.  
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A járműgyártók az újfajta üveget emeletes autóbuszok felső szintjén, első üvegként tudnák 

használni, nagyobb védelmet biztosítva ezzel az első sorban ülő utasoknak. (Az említett 

járművekbe való beépítés egyelőre nem lenne kötelező.) 

A dokumentumot alapvetően támogatta a GRSG, PL és IN néhány kiegészítést javasolt hozzá 

(GRSG-114-04 és GRSG-114-20). 

A módosításokat követően a javaslatot a GRSG elfogadta (GRSG-114-23-Rev.1), új 

kiegészítésnek, és továbbította a WP.29 novemberi ülésére. 

5. A veszélyeztetett közúthasználók közelségének tudatosítása 

(a) 46. sz. ENSZ előírás (Közvetett látást biztosító eszközök) 

Az OICA ismertette a GRSG-114-25 sz. dokumentumot, ami az 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/9 sz. javított változata. A javaslat célja a képernyőn 

megjelenő segédvonalakra, ábrákra vonatkozó követelmények tisztázása, kamera-

/monitorrendszerek esetén. 

További kisebb korrekciót követően a javaslatot a GRSG elfogadta (GRSG-114-25-Rev.1), új 

kiegészítésnek, és továbbította a WP.29 novemberi ülésére. 

(b) Új ENSZ előírás a Holttérfigyelő Rendszerekre vonatkozóan (BSIS) 

DE: az IWG VRU-Proxi (Informal Working Group on Awareness of Vulnerable Road Users 

proximity in low speed manoeuvres – Veszélyeztetett Közúthasználók közelségének 

Tudatosítása alacsony sebességű manőverek során Informális Munkacsoport) beszámolt 

munkájuk jelenlegi állásáról. Az előírástervezet (GRSG-114-21) hatálya jelenleg az N2 >8t / 

N3 (válaszhatóan M2 >8t / M3) kategóriájú járművekre terjed ki. 

A követelményeket illetően, a rendszernek teljesítenie kell a 10. sz. ENSZ előírás 

(Elektromágneses kompatibilitás) követelményeit, továbbá 2 lépcsőben deaktiválhatónak kell 

lennie. 

Az OICA statisztikai adatok hiányára hivatkozva, indokolatlannak tartotta az előírás 

hatályának kiterjesztését az M2 >8t / M3 kategóriákra. 

BE érdeklődött a felnőtt és gyerek kerékpáros bábuk alkalmazásáról, amire DE azt felelte: 

jelenleg felnőtt próbabábú van a vizsgálatokhoz előírva, azonban a műszaki szolgálat felé 

valamilyen módon igazolni kell, hogy a rendszer kisebb termetű kerékpárosokat is képes 

érzékelni. 

Az IWG VRU-Proxi folytatja a munkát, amelyről a GRSG-t a következő ülésen ismét 

tájékoztatja.  
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6. Gázüzemű járművekre vonatkozó előírások módosításai 

(a) 67. sz. ENSZ előírás (LPG üzemű járművek) 

PL ismertette az ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/8 sz. dokumentumot, amely az előző 

ülésen bemutatott GRSG-113-08 és GRSG-113-10 sz.-n alapszik. A javaslat célja az előírás 

egyszerűsítése/korszerűsítése, a tartálytípus definíciójának és az alkatrész jóváhagyási 

értesítő (2B. Melléklet) vonatkozásában. 

Egyetértés nem született, a témára a GRSG a következő ülésen visszatér. 

DE: a gázüzemű járművekkel foglalkozó TF (Task Force – Munkacsoport) ismertette a GRSG-

114-09 sz. dokumentumot, melyben új követelmény bevezetését javasolják az LPG tartályok 

és tartozékaik beépítés utáni hozzáférhetőségére vonatkozóan. Az új követelményre 

elsősorban a korrózió időben történő felfedezése miatt lenne szükség. 

A javaslathoz többen hozzászóltak, ezért azt a GRSG elfogadás előtt módosította (GRSG-

114-09-Rev.1). Az új módosítássorozatnak elfogadott javaslat novemberben kerül a WP.29 

elé. 

(b) 110. sz. ENSZ előírás (CNG és LNG üzemű járművek) 

DE: a gázüzemű járművekkel foglalkozó TF (Task Force – Munkacsoport) ismertette a GRSG-

114-10 sz. dokumentumot, melyben új követelmény bevezetését javasolják a CNG/LNG 

tartályok és tartozékaik beépítés utáni hozzáférhetőségére vonatkozóan. Az új követelményre 

elsősorban a korrózió időben történő felfedezése miatt lenne szükség. 

A javaslathoz többen hozzászóltak, ezért azt a GRSG elfogadás előtt módosította (GRSG-

114-10-Rev.1). Az új módosítássorozatnak elfogadott javaslat novemberben kerül a WP.29 

elé. 

IT ismertette a GRSG-114-32 sz. dokumentumot, ami a múltkori ülésen bemutatott 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/29 sz. magyarázataként szolgál. A javaslat célja a CNG 

tartályok időszakos felülvizsgálatára vonatkozó követelmények módosítása, a két végén 

védőburkolattal ellátott tartálytípusok esetén előforduló meghibásodások 

felismerése/kiküszöbölése érdekében. 

Egyetértés nem született, a témát a gázüzemű járművekkel foglalkozó TF tárgyalja tovább. 

NL ismertette a GRSG-114-03 sz. dokumentumot, mellyel bevezetnék a CNG 

kompresszor/akkumulátor fogalmát és a rájuk vonatkozó követelményeket, továbbá 

javítanának meglévő, illetve bevezetnének új hivatkozásokat az előírásban. 

Ellenvetés nem volt. A javaslatból a következő ülésre hivatalos dokumentum készül, a témát 

a GRSG addig elnapolta. 
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NL ismertette a GRSG-114-06 sz. dokumentumot, melyben javasolják, hogy legyen 

megengedett a jármű gáz rendszerének használata villamos energia előállítására is. (A 

javaslat hasonló a jármű gáz rendszerének hűtésre való használatát engedélyező, már 

elfogadott ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/9 sz. javaslathoz.) 

A felmerült észrevételek/megjegyzések figyelembevételével a GRSG módosította a javaslatot 

(GRSG-114-06-Rev.1), megegyezés azonban így sem született. 

A javaslatból a következő ülésre hivatalos dokumentum készül, a témát a GRSG addig 

elnapolta. 

7. 73. sz. ENSZ előírás (Oldalsó aláesés-gátlók) 

FR ismertette az ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/5 sz. dokumentumot, ami az előző ülésen 

bemutatott GRSG-113-12 és GRSG-113-13 sz.-n alapszik. A javaslat célja szigorúbb geometriai és 

szilárdsági követelmények bevezetése az előírásban, a veszélyeztett közút-használok védelmének 

fokozása érdekében. 

A javaslathoz többen hozzászóltak. A RU arra szeretett volna választ kapni, hogy a módosítás 

indoklásaként felhozott balesettípus (GRSG-113-11-Rev.1), statisztikailag milyen gyakori. 

Az elhangzott észrevételek/megjegyzések terjedelmük miatt egy különálló ülésen lesznek 

megtárgyalva. A témára a GRSG a következő ülésén visszatér. 

8. 116. sz. ENSZ előírás (Lopásgátló és riasztórendszerek) 

Az IWVTA IWG (Informal Working Group on International Whole Vehicle Type Approval – 

Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyás Informális Munkacsoport) küldötte ismertette a GRSG-

114-28 sz. dokumentumot, ami az előző ülésen bemutatott ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/24 sz.-

t írja felül. A dokumentum a készülőfélben lévő új, indításgátlókra vonatkozó előírás tervezetének 

legújabb változata. 

A javaslatból a következő ülésre hivatalos dokumentum készül, a témát a GRSG addig elnapolta. 

9. 121. sz. ENSZ előírás (Kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők azonosítása) 

Az OICA ismertette az ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2018/6 sz. dokumentumot, ami az előző ülésen 

bemutatott GRSG-113-39 sz.-n alapszik. A javaslat célja a változó színű szimbólumok kezelésének 

egyszerűsítése a 121. sz. és a többi érintett ENSZ előírásban. 

FR és az UK haladékot kért a javaslat átgondolására. A témára a GRSG a következő ülésen 

visszatér. 

10. 122. sz. ENSZ előírás (Fűtési rendszerek) 

A napirendi ponthoz munkaanyag nem érkezett, törölve.  
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11. Baleseti Segélyhívó Rendszerek (AECS) 

Az IRU prezentáció formájában (GRSG-114-34) tájékoztatta a GRSG-t a baleseti segélyhívó 

rendszerek haszongépjárművekben való alkalmazásának fontosságáról. Teherszállító járművek 

esetén ugyanis a rakományra (veszélyes anyagok, stb.), autóbuszok esetén pedig az utasok 

számára vonatkozó információ lenne hasznos a mentőszolgálatok számára. 

A témában konkrét javaslat nem érkezett. A GRSG a tájékoztatást megköszönte. 

Az OICA ismertette a GRSG-114-35 sz. dokumentumot, mellyel az előírás hatályát javasolják 

korrigálni. 

Az EC, FI és az RU is megjegyzést fűzött a dokumentumhoz. 

A javaslatból a következő ülésre hivatalos dokumentum készül, az OICA addig is várja az 

észrevételeket. A témát a GRSG elnapolta. 

12. Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyás (IWVTA) 

PL ismertette a GRSG-114-33 sz. dokumentumot, mellyel az ENSZ előírásokban található 

jóváhagyási értesítő mintákat javasolják módosítani. Mint ismert, 2017. szeptember 14-én 

életbelépett az 1958. évi egyezmény 3. felülvizsgált változata, ami megváltoztatta a jóváhagyások 

számozási rendszerét. Azonban a legtöbb ENSZ előírásban szereplő jóváhagyási értesítő mintája 

ezzel nincs összhangban (a jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma elkülönítve szerepel, holott 

utóbbi előbbi részét kell, hogy képezze). 

A felvetett probléma az IWVTA IWG-n belül lesz megtárgyalva. 

13. Egyéb ügyek 

(a) 62. sz. ENSZ előírás (Mopedek/motorkerékpárok lopásgátló rendszerei) 

DE ismertette a GRSG-114-02 sz. dokumentumot, mellyel bevezetnék a 116. sz. ENSZ 

előíráshoz hasonlóan, az elektromechanikus és elektronikus vezérlésű lopásgátlókat az 

előírásban. 

Hozzászólás nem volt. A javaslatból a következő ülésre hivatalos dokumentum készül, a témát 

a GRSG addig elnapolta. 

(b) Egyéb ügyek 

Az RU ismertette a GRSG-114-18 sz. dokumentumot, mellyel a 60. sz. ENSZ előírás 

(Mopedek/motorkerékpárok kezelőszervei) orosz nyelvű változatát korrigálnák, hogy az 

összhangban legyen az angol nyelvű változattal. 

Kisebb módosítást követően a javaslatot a GRSG helyesbítésnek elfogadta, és továbbította 

az AC.1 és a WP.29 novemberi ülésére.  
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Az OICA ismertette a GRSG-114-31 sz. dokumentumot, mellyel a 105. sz. ENSZ előírást 

(Veszélyes anyagot szállító járművek) módosítanák az ADR egyezmény (Accord européen 

relatif au transport international des marchandises dangereuses par route – Veszélyes Áruk 

Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) 2019. évi kiadásának 

megfelelően. 

Kisebb módosítást követően a javaslatot a GRSG kiegészítésnek elfogadta, döntését azonban 

a következő ülésen véglegesíti. A javaslat várhatóan novemberben kerül az AC.1 és a WP.29 

elé. 

(c) Elismerések 

Jerzy Kownacki (PL) és François Boulay (OICA) Urak hosszú évek után befejezték a GRSG 

munkájában való részvételt. A csoport hálásan megköszönte eddigi tevékenységüket, és 

minden jót kívánt nekik a jövőre vonatkozóan. 

A GRSG 114. ülése a következő ülés előzetes napirendjének ismertetésével zárult. 

Budapest, 2018. június 13. 

Csonka Balázs 
TÜV Rheinland-KTI Kft. 


