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Napirend 

 
1. A napirend elfogadása (1) 

 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó előírásokhoz  

 

(a) Az GRSG tovább tárgyalja Spanyolország javaslatát az M3 és M2 kategóriájú járművek felszállást 

segítő eszközeinek tárgyában (emelőpad,rámpák) 

(b) A BMFE (burning behaviour) IWG javaslata az R118. módosítására (Anyagok égési tulajdonságai) 

 sra figyelmeztető rendszerek (LDWS) 

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

   

 

4.      Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez - a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 

 

  

5. A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

 

(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátra látás) - a napirendi pont a 119. 

ülésre halasztva. 

 (b)  A holttéri tájékoztató rendszerhez kapcsolódó új előírás újra tárgyalása 

 

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

 

7. Javaslat az R58. előíráshoz (Hátsó aláfutásgátlók) - a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 

 

 

8. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz - a napirendi pont a 119. ülésre 

halasztva. 

 

 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 

 (b) Javaslat az R110. sz. előírás módosítására (CNG-s és LNG-s járművek) 

  

9. Javaslat az R93. előíráshoz (Első aláfutás védelem) 

 

10. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó rendszerek) 

 

11. Javaslat az R125. előíráshoz ( A vezető előre irányuló látómezeje) 

 

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

 

13. ENSZ EGB 0. előírás - a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 

 

14. Konszolidált határozat a járműszerkezetekre (R.E.3.) 

 

15. Esemény rögzítő 

 

16. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 

 

 

17. Egyéb ügyek 
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1. A napirend elfogadása 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG-118-
34e_napirend_corr
1.docx 

Napirend és a napirend módosítása   
 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó 
előírásokhoz   

   

Dokumentumok Tárgy 

..\GRSG_2020_07h
o\2\GRSG-118-
02e.docx 

Az BMFE IWG tájékoztatása az „M2, M3 
járműszerkezetek viselkedése tűz esetén” tárgyban 
tartott üléséről és javaslata az R107 módosítására:  
A 107-es tűzelfojtó berendezésre vonatkozó 
rendelkezéseit pontosítja: a rendszer aktiválódási 
hőmérsékleteit célszerű a gyártónak meghatároznia, 
mivel Ő ismerheti az adott pontokon várható 
hőmérsékleteket (azt a hőmérsékletet, ami tüzet jelent, 
mivel az egyes pontokon eltérő lehet a normál üzemi 
hőmérséklet és ez téves aktiváláshoz vezethet.) Ezt 
kell majd a műszaki szolgálatnak ellenőriznie. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri vissza 
munkadokumentumként a  következő ülésére. 
 

2\GRSG-118-
16e.pdf 

Az illetékes albizottság tájékoztatta a GRSG-t az elmúlt 
időszakban végzett, az R107-es és az az R118-as 
előírásokat érintő munkájukról. Az R107-es előírással 
kapcsolatban módosító javaslatot nyújtanak be a 
GRSG októberi ülésére, amelyben az automata 
ablaktörő rendszer bevezetését javasolják majd. Az 
R118-as előírással kapcsolatban a füstmérgezésre 
vonatkozó vizsgálati metódust javasolják majd 
elfogadásra. 
 
A beszámolót a GRSG megköszönte és várja 
következő ülésére a konkrét javaslatokat. 

 
 
 
 
 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/GRSG-118-34e_napirend_corr1.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/GRSG-118-34e_napirend_corr1.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/GRSG-118-34e_napirend_corr1.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2/GRSG-118-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2/GRSG-118-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2/GRSG-118-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2/GRSG-118-16e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2/GRSG-118-16e.pdf
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(a) Javaslat az  R 107 módosítására 

r (LDWS) 

Dokumentumok Tárgy 

..\GRSG_2020_07h
o\2_a\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-02e.docx 
 
 
..\GRSG_2020_07h
o\2_a\GRSG-118-
03e.docx 
 
 
2_a\GRSG-118-
30e.docx 

A javaslat a R107-es előírás módosítására irányul: 
Amíg a mozgássérülteket emelő szerkezet terhelve 
van, addig maradjon bekapcsolva a jármű 
elindulásgátló berendezése, illetve, amíg az ajtók 
teljesen be nem csukódtak. A javaslatot azért 
nyújtották be, mert a 107-es előírás 8.mellékletében 
nincs szó az ilyen szerkezetekkel felszerelt járművek 
ajtajairól. Az ajtókról és a hozzákapcsolódó 
elindulásgátló berendezésekről a 3. mellékletben van 
szó és ott nem specifikálja a mozgást segítő 
szerkezetekkel felszerelt járművek ajtajaihoz 
kapcsolódó elindulásgátlást. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri – a benyújtott 
módosító javaslatokkal összedolgozva - 
munkadokumentumként vissza következő ülésére. 
 

  

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

Dokumentumok Tárgy 

2_b\GRSG-118-
04e.docx 
 
 
2_b\GRSG-118-
31e.docx 

A BMFE (burning behaviour) IWG javaslata az R118. 
módosítására (Anyagok égési tulajdonságai): A 
jelenlegi előírásban  csak annyi szerepel, hogy az 
anyagok felragasztására szolgáló anyagok nem 
ronthatják a felragasztott anyag égési tulajdonságait. A 
javaslat ezt szeretné jobban szabályozni azzal, hogy a 
gyártó sorolja fel mindazon ragasztóanyagokat, amivel 
a felragasztást el lehet végezni és sorolja fel az adott 
anyagokkal felragasztott anyagok égési tulajdonságait, 
további konkretizálja, hogy mikor minősülhet egy 
anyag+ragasztó kombináció kompozitnak.  
 
A járműgyártók szervezete jelezte, hogy az átmeneti 
rendelkezésekben foglalt határidőket túl közelinek 
tartja. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri – a benyújtott 
módosító javaslattal összedolgozva - 
munkadokumentumként vissza következő ülésére. 
 

 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/GRSG-118-03e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/GRSG-118-03e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/GRSG-118-03e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/GRSG-118-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_a/GRSG-118-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_b/GRSG-118-04e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_b/GRSG-118-04e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_b/GRSG-118-31e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2_b/GRSG-118-31e.docx


 GRSG 118. ülés  

 5 

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

 

Dokumentumok Tárgy 

3\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-15e.docx 

Az OICA javaslata az egyes pedálok elhelyezésének 
mérési módszerére. 
 
A javaslatban az átmenti rendelkezések határidejeit 
elírták, nem lehet tartani őket. A GRSG jelen ülésén 
módosította őket: egy évvel meghosszabbította (2020-
ból 2021, 2021-ből 2022) 
 
A javaslatot a fentiekben leírt módosításokkal a GRSG 
elfogadta és a WP29 novemberi ülésére előterjeszti. 
 
 

 
4. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 
 

Dokumentumok Tárgy 

 a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 
 

 
5.  A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

Tájékoztató a tárgybani új előírás helyzetéről, különös tekintettel a közeli 
látótérre 
 

Dokumentumok Tárgy 

5\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-04e.docx 

Javaslat a készülő, új előírásra. (Az illetékes IWG 
tájékoztatást adott a tárgybani előírás helyzetéről 
(közvetett hátralátást biztosító eszközök, kamera-
monitor rendszer, érzékelők, tolatást segítő eszközök 
jármű mögötti terület megfigyelésére) különös 
tekintettel a veszélyeztetett úthasználók (gyalogosok, 
kerékpárosok) érzékelésére. 
 
Az alábbi módosító javaslat egységes szerkezetbe 
rendezve. 
 

5\GRSG-118-
05e.docx 

„Reversing motion” IWG javaslatai az új – a tolató 
járművekre, valamint a jármű mögötti veszélyeztetett 
úthasználók védelmére vonatkozó  - előírás 
módosítására: 

- A tolatást segítő érzékelő rendszer 
aktíválódásának és deaktíválódásának feltételei 
kerültek meghatározásra. 

- A vizsgálathoz szükséges referencia pont 
meghatározásának lépései [IE1] megjegyzést írt: Mi a döntés ? 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-15e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-15e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-15e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-04e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-04e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-04e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/GRSG-118-05e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/GRSG-118-05e.docx
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5\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-05e.docx 
 
C:\Users\vargag\D
esktop\GRSG\GRS
G_2020_07ho\5\GR
SG-118-36e.pdf 
 
GRSG_2020_07ho\
5\GRSG-118-
06e.docx 
 
 
 
 
GRSG_2020_07ho\
5\GRSG-118-
32e.docx 
 
 

Javaslat a készülő, új előírásra. (A kerékpárosok és 
gyalogosok  mozgását érzékelő rendszerek)  
 
 
A fenti javaslathoz magyarázó prezentáció, a nagy 
járművek kerékpárosokkal való ütközésére vonatkozó 
statisztikával. A vizsgálati (érzékelési) távolságokra, 
jelzésekre és vizsgálati módszerekre javaslat. 
 
Módosítja az eredeti javaslatot 
 
 
 
A módosított javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 
novemberi ülésére beterjeszti 
 
A Járműgyártók Szövetségének nyilatkozata, mely 
szerint nem garantálják, hogy az előírástervezetben 
foglalt határidőkre készen állnak majd a gyártók a 
megfelelő, jóváhagyható rendszerekkel. 
 

5\GRSG-118-
07e.docx 

Javaslat a VRU Proxi (a veszélyeztetett úthasználók 
közelségéről az alacsony sebességű manőverek 
közelében ) almunkacsoport feladatköre és eljárási 
szabályzatának módosítására : 
 
Beemelnék az készülő előírás tervezetébe az M1/N1 
kategóriát is, illetve a közvetlen látással kapcsolatos 
részt a 120. GRSG ülés helyett a 121. Ülésre 
nyújtanák be, ami 2021 októberében esedékes. 
Észrevételként elhangzott, hogy az almunkacsoport 
madátuma 2021. Áprilisáig tart. Az IWG elnöke 
bejelentette, hogy mandátumhosszabbítást fognak 
kérni.  
 
A GRSG elfogadta és benyújtja a WP29 novemberi 
ülésére. 
 

5\GRSG-118-
08e.pdf 

Németország bemutatott egy analízist a véletlen – 
kerékpárosok elé történő - ajtónyitásokból eredő 
kerékpáros balesetekkel kapcsolatban 
 
A GRSG felkérte Németországot, hogy a következő 
ülésre készítsen a témából javaslatot és hívja meg a 
téma szakértőjét. 

 
 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-05e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-05e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-05e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-36e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-36e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-36e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-36e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-06e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-06e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-06e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-32e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-32e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/5/GRSG-118-32e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/GRSG-118-07e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/GRSG-118-07e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/GRSG-118-08e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5/GRSG-118-08e.pdf


 GRSG 118. ülés  

 7 

(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátralátás)  
 

Dokumentumok Tárgy 

 Mivel nem készült az ülésre javaslat, ezért a napirendi 
pontot a GRSG a 119. ülésére halasztotta. 

 
(b) Új előírás Holt tér információs berendezés 

 

Dokumentumok Tárgy 

5_b\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-07e.docx 

Az EU javaslata holttéri tájékoztató rendszerhez 
kapcsolódó új R151. sz. előírás módosítására: 

- Az 5.3.1.2. pontban meghatározott figyelmeztető 
jelzés ne legyen kötelező a 8t-nál kisebb 
tömegű N2 kategóriájú járművekre 

- Az N2 és M2 esetében a 6.5 pont rendelkezései 
akkor legyenek irányadók, ha  a jel aktíválódott 
a biciklis zónában való mozgása esetén 

- Az N2 és M2 esetében a 6.6 pont rendelkezései 
akkor legyenek irányadók, ha  a jel aktíválódott 
a biciklis meghatározott (fentinél szűkebb) 
zónában való mozgása esetén 
 

5_b\GRSG-118-
09e.docx 

A VRU-Proxi javaslata: 
A fentebbi javaslatot pontosítja (target sebességeket is 
meghatároz hozzá) 

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

 

Dokumentumok Tárgy 

6\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-08e.docx 
 
6\GRSG-118-
35e.docx 

Finnország javaslata az R55-ös előírás módosítására: 
A csuklók flexibilis alkatrészei ne számítsanak 
különleges csatlakozásnak.  
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és benyújtja a WP29 
novemberi ülésére. 
 

 
 
7. Az R58. sz előírás módosítása (hátsó aláfutásgátlók) 
 
   

Dokumentumok Tárgy 

 a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 

   

[IE2] megjegyzést írt: magyarul, a lehet ! 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5_b/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-07e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5_b/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-07e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5_b/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-07e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5_b/GRSG-118-09e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5_b/GRSG-118-09e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/6/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-08e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/6/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-08e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/6/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-08e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/6/GRSG-118-35e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/6/GRSG-118-35e.docx
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8. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 
 
 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 
  

Dokumentumok Tárgy 

 a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 
 

 
 (b) Javaslat az R110. sz. előírás módosítására (CNG-s és LNG-s járművek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

 a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 
 

 
 
9. Javaslat az R93. előíráshoz (Első aláfutás védelem) 

 

Dokumentumok Tárgy 

9\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-10e.docx 
 
 
 
 
 
 
9\GRSG-118-
28e.pdf 

A jelenlegi előírásban  mentesítik a „G” kategóriájú 
járműveket az első aláfutásgátló felszerelése alól. A 
EU arra tett javaslatot, hogy kerüljön törlésre a „G” 
kategória, helyette minden olyan jármű mentesüljön az 
előírás hatálya alól, amelyeknél az első aláfutásgátló 
használata nem összeegyeztethető a közúti 
használattal. 
 
 
A Járműgyártók Szövetsége ellenzi az EU fenti 
javaslatát. Szerintük az első aláfutásgátlásnak nagy 
szerepe van a járművek és utasaik védelmében. Míg a 
„G” kategóriára jellemző, hogy viszonylag keveset 
futnak, mivel nem mindennapi használatra készültek, 
kisebb az esély egy esetleges balesetre, illetve eleve 
erősebb az eleje az off-road járműveknek. Szemben a 
mindennapi használatra szánt járművekkel. 
Mindazonáltal több előírást is (többek között az R.E.3-t 
is) módosítani kéne, ha elfogadná a GRSG a 
javaslatot. 
 
A GRSG úgy döntött, hogy felkéri a Járműgyártók 
Szövetségét és az EU-t, hogy a GRSG következő 
üléséig egyeztessenek és az októberi ülésre hozzák 
vissza a közös álláspontot. Az októberi ülést követően 
a GRSG előterjeszt a majdani döntést (ha lesz) a 
WP29 novemberi ülésére. 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-10e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-10e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-10e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/GRSG-118-28e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/GRSG-118-28e.pdf
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9\ECE-TRANS-
WP29-2020-
083e.docx 

Apró szövegmódosítást tartalmaz a javalat. a 10.5 pont 
vonatkozásában. 
 
Új paragrafus beszúrása az 5. mellékletbe: a próbapadi 
vizsgálat során a beépítés pontosítása annak 
érdekében, hogy ne legyen oldalirányú lengés. 
 

 
 
10. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó 

rendszerek) 
 

 A napirendi pont tárgyalja a jelenlegi R116. előírás jövőbeni szétbontása után 
létrejövő 3 új előírás tervezetét 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRSG_2020_07ho\
10\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2019-20e.docx 
 
GRSG_2020_07ho\
10\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-17e.docx 
 
GRSG_2020_07ho\
10\GRSG-118-
19e.docx 
 
GRSG_2020_07ho\
10\GRSG-118-
22e.docx 
 
 

Javaslat az új „Illetéktelen használat elleni” előíráshoz 
 
 
 
 
A fenti dokumentum módosítása 
 
 
 
 
„Illetéktelen használat elleni” új előíráshoz módosító 
javaslat 
 
 
Módosító javaslat az R18-hoz (M1/N1 jogosulatlan 
használat elleni védelem) 
 
 
A GRSG kéri, hogy következő ülésére, mint 
munkadokumentum kerüljön vissza az előírás tervezet 
 

GRSG_2020_07ho\
10\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2019-21e.docx 
 
GRSG_2020_07ho\
10\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-16e.docx 
 
 

Javaslat az új „Immobiliser és az immobiliserrel 
felszerelt járművek” előíráshoz 
 
 
 
A fenti dokumentum módosítása (a 6. sz. melléklet 
beszúrása) 
 
 
 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/ECE-TRANS-WP29-2020-083e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/ECE-TRANS-WP29-2020-083e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9/ECE-TRANS-WP29-2020-083e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-16e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-16e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-16e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-16e.docx
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GRSG_2020_07ho\
10\GRSG-118-
20e.docx 
 

„Illetéktelen használat elleni” új előíráshoz módosító 
javaslat 
 
 
A GRSG kéri, hogy következő ülésére, mint 
munkadokumentum kerüljön vissza az előírás tervezet 
 
 
 
 

GRSG_2020_07ho\
10\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2019-22e.docx 
 
 
GRSG_2020_07ho\
10\GRSG-118-
21e.pdf 

Javaslat az új „Járműriasztó rendszerek és a 
Járműriasztó rendszerekkel felszerelt járművek” 
előíráshoz 
 
 
 
A fenti dokumentum módosítása 
 
 
 
A GRSG kéri, hogy következő ülésére, mint 
munkadokumentum kerüljön vissza az előírás tervezet 
 

GRSG_2020_07ho\
10\GRSG-118-
23e.docx 

Az R97. sz. előírás módosítása. A javaslat célja a 
riasztórendszerekre és indításgátlókra vonatkozó, az 
ENSZ R116 felosztásával létrehozott új rendeletek 
alapján megadott jóváhagyások elismerésének 
biztosítása. 
 
A GRSG kéri, hogy következő ülésére, mint 
munkadokumentum kerüljön vissza a javaslat.  
 

GRSG_2020_07ho\
10\GRSG-118-
24e.docx 

Az R116. sz. előírás módosítása. A javaslat célja a 
riasztórendszerekre és indításgátlókra vonatkozó, az 
ENSZ R116 felosztásával létrehozott új rendeletek 
alapján megadott jóváhagyások elismerésének 
biztosítása. 
 
A GRSG kéri, hogy következő ülésére, mint 
munkadokumentum kerüljön vissza a javaslat.  

GRSG_2020_07ho\
10\GRSG-118-
25e.pdf 

Tájékoztatás a jelenlegi R116. előírás jövőbeni 
szétbontása után létrejövő 3 új előírás tervezeteinek 
állapotáról 
 

 
 
 
11. Javaslat az R125. sz. előíráshoz (előre irányuló látómező) 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-21e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-21e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-21e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-23e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-23e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-23e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-24e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-24e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-24e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-25e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-25e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/10/GRSG-118-25e.pdf
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Dokumentumok Tárgy 

11\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2020-
11e.docx 

 Az EU, javaslatával bevonja az N1 kategóriát is a 
hatályossági körbe. (Eddig csak az M1-re vonatkozott.) 

11\GRSG-118-
26e.docx 

A fenti javaslatot kiegészítik két új bekezdés 
beszúrásával, amely az „elválasztó rendszerre” 
vonatkozik. Egy járműben elképzelhető, hogy a jobb első 
ülés eltávolításával megnövelik a rakodóteret elválasztó 
rendszer segítségével. Ebben az esetben a gyártónak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vezető mindenkor 
tisztában legyen azzal, hogy a rendszert csak úgy 
használhatja, hogy a látótere továbbra is 180°-os 
maradjon (ne kerülhessen akadály a látótérbe) 
 
Több kiegészítő, pontosító hozzászólás is érkezett, 
amelyet a GRSG elfogadott és kérte, hogy a novemberi 
ülésre készüljön munkadokumentum a tárgyban. 
 

11\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2020-
12e.docx 

Az OICA javasolja kiegészíteni az előírást a látótér 
asszisztensre vonatkozóan. (hova és hogyan lehessen 
elhelyezni a kamerát , illetve hogyan és hol legyen 
megjeleníthető a szélvédőn az információ. 
 
Az ügyben több kérés is elhangzott pontosítandó az 
indítványt. Az előterjesztő a javaslatokat elfogadta, 
azokat beépíti és a GRSG októberi ülésére visszahozza 
javaslatát 
 

11\GRSG-118-
17e.docx 

A jelenlegi előírásban a látómező „A” zónájában  levő 
párátlanító szálakat nem kell takarásnak tekinteni. A 
módosító javaslat szerint a jövőben nemcsak az „A” 
zónában levőt nem kéne annak tekinteni, hanem a 
látómező bármely részén levőt sem. 
 
A GRSG elfogadta a módosító indítványt és az októberi 
ülésre kéri vissza munkadokumentumként. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-11e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-11e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-11e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/11/GRSG-118-26e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/11/GRSG-118-26e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-12e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-12e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-12e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/GRSG-118-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/11/GRSG-118-17e.docx
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12. Javaslat az R144. sz. előíráshoz (Baleseti vészhívó rendszer) 
 

Dokumentumok Tárgy 

12\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2020-
13e.docx 

 Az OICA javasolja, hogy a hangkommunikáció 
gyakorisága, illetve a szókészlet (mi legyen a bemondott 
szöveg, vagy jelzés) ne tartozzon az előírás hatálya alá, 
az legyen majd nemzeti hatáskör. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és benyújtja a WP29 
novemberi ülésére. 
 

 
 
13. ENSZ EGB 0. előírás 
 Az IWVTA tájékoztatója 
    

Dokumentumok Tárgy 

 
 

a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 
 

 
 
14. Konszolidált határozat a járműszerkezetekre (R.E.3.) 
    

Dokumentumok Tárgy 

14\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2020-
14e.docx 

 Egyiptom javaslata: a definíciók közé felvenni a hibrid 
motoros járművet, a hibrid elektromos járművet. 
A gyártó megfogalmazást kéri átalakítani, beszúrja a 
„gyártó képviselője”, „komponens”, Különálló műszaki 
egység”, „eredeti alkatrész, vagy felszerelés” 
 
A jármű kategorizálásnál pontosítani kéri az L kategóriát: 
eddig jármű, aminek 4-nél kevesebb kereke van, most: 
jármű, aminek 2, 3 vagy 4 kereke van 
 
A jármű azonosító számának definiálása: Japán, 
Németország, Hollandia kérik törölni a javaslatból. 
 
A javaslatban a definícióknál több helyen szerepel az 
„ENSZ előírás” kifejezés. A járműgyártók Szövetsége 
kéri, hogy az „ENSZ előírás” helyett „ENSZ-EGB előírás” 
szerepeljen. 
 
A javaslatot a GRSG nem fogadta el. Kéri a következő 
ülésre vissza újratárgyalásra. 
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14\GRSG-118-
11e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14\GRSG-118-18e.pdf 

Az IMMA új meghatározás-javaslata: „quadricycles” 
„felépítményes „quadricycles” és ez utóbbinak a 
paraméterei. Az L kategóriára vonatkozó 168/2013/EU 
rendelet már külön választja a négykerekű felépítményes 
motorkerékpárokat, az R.E.3 még nem. Már több EU-n 
kívüli ország (pl.: Korea, India) is külön választja, de 
mindenki máshogyan határozza meg a paramétereit. E 
miatt az R.E.3-ban szükség van az egységesítésre. A 
javaslat szerint az EU meghatározásában szereplő 
értékeket kéne alapul venni az R.E.3.-ban, mivel azok a 
legnagyobbak (befoglaló méretek, végsebesség) 
 
Az IMMA indoklása a fenti javaslathoz 
 
 
A GRSG elfogadta a javaslatot és kéri vissza októberi 
ülésére munkadokumentumként 
 

 
 
15. Esemény rögzítő 
 

Dokumentumok Tárgy 

15\GRSG-118-12e.pdf   Az EDR (Event Data Recorder)/DSSAD (Data Storage 
System for Automated Driving) IWG helyzetjelentése. Az 
elmúlt időszaban végzett munkájuk egyik eredménye, az 
alábbiakban található két javaslat. (118-13 és 118-14) 

15\GRSG-118-
13e.docx 
 
15\GRSG-118-
14e.docx 

 Az 1958. évi és az 1998. évi megállapodásokban 
elfogadható elemek bemutatása: Előszó, Scope, 
definíciók, performance specifications, illetve bemutatja a 
előírás szerkesztés következő tervezett lépéseit. 
  
Az új vonatkozó előírás jelenlegi állapota került 
bemutatásra. 
 
A GRSG ügy döntött, hogy a két témát – mivel 
célszerűnek tartja – együtt tárgyalja. 

15\GRSG-118-29e.pdf  Kína saját tapasztalatait mutatta be prezentációjában, 
mivel Kínában már kötelezően alkalmazandó az EDR. A 
tapasztalatok alapján tett javalatot a dokumentumok 
módosítására. 
 
Az EU küldötte több helyen kifogásolta a dokumentumok  
(118-13 és 118-14)  szerkesztését.  
 
A vita során a járműgyártók szövetsége felhívta a GRSG 
figyelmét arra, hogy a témában szükséges lenne döntést 
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hozni, mert a járműgyártók jelenleg nem tudják, hogy 
milyen irányba haladjanak tovább a fejlesztésekkel. 
 
A GRSG megköszönte mind az albizottság, mind Kína 
munkáját. A kínai módosító javaslatokról nem kívánt 
dönteni a GRSG. Az albizottság által benyújtott két 
dokumentumot elfogadtuk és kértük az albizottságot, 
hogy - amennyiben úgy ítélik - dolgozzák össze a Kína 
által benyújtott javaslattal és a GRSG októberi ülésére 
nyújtsák be, mint munkadokumentumot. Amennyiben a 
GRSG októberi ülésén a munkadokumentum 
elfogadásra kerül, azt a bizottság benyújtja a WP29 
novemberi ülésére. 
  

 
16. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 
   

Dokumentumok Tárgy 

16\GRSG-118-27.xlsx  A GRVA titkára tájékoztatta a GRSG-t a GRVA 
legutóbbi üléseiről, illetve arról, hogy a GRVA a jelen 
munkaanyagot a WP29 2022. áprilisi ülésére 
előterjesztéstfog tenni arról, hogy a mely ENSZ-EGB 
előírásokat nagyjából hogyan szükséges az automatizált 
járművek belépése miatt módosítani (ezen járműveknél 
nincs vezető). 
 
A GRSG a témát napirenden tartja, a következő ülésen 
tárgyaljuk tovább. 

 
 
17. Egyéb ügyek 
  

Dokumentumok Tárgy 

17\GRSG-118-
37е.docx 

Javaslat az R66. sz. előírás módosítására: 
 
A legfontosabb változás, hogy jelenleg a tetőszilárdság 
vizsgálatnál nem kell a járműnek teljesen befejezettnek 
lennie, elég, ha reprezentálja a végső állapotot. A 
módosítás előírná kész darabon történő vizsgálatot. Az 
indoklás említi, hogy jelenleg nem veszi figyelembe az 
előírás az ülések , esetleg tűzoltókészülékek, stb. 
hatását a túlélőtérben, ami nagy kockázatot jelent, illetve 
az sincs figyelembe véve, hogy baleset esetén mennyire 
maradnak használhatók a búvónyílások. 
 
A GRSG elfogadta a javaslatot és kéri vissza októberi 
ülésére munkadokumentumként 
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