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Napirend 
 

1. A napirend elfogadása 
2. A fejlett elektronikus rendszerek (Automatikus vészfékezés)  (AEBS) és 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek (LDWS) 
3. ENSZ 13 és 13-H előírások 
 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 
 (b) Moduláris Járműkombinációk (MVC) 
 (c) Magyarázatok, pontosítások 
 (d)  Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es előírásban 
 (e)  Fékezés egyéb 
4. Mechanikus kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 
5. Motorkerékpárok fékezése  
 (a) 78. Előírás    
 (b) 3. világelőírás (gtr 3.) 
6. Pótalkatrész fékbetétek (ENSZ 90) 
7. Gumiabroncsok  
 (a) Gumiabroncs világelőírás  
 (b) Személygépkocsi abroncsok (ENSZ 30) 
  (c) Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 
 (d) Motorkerékpár abroncsok (ENSZ 75) 
 (e) Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 
 (f) Felújított haszonjármű abroncsok (109)  
 (g) Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (ENSZ 117) 
 (h) Egyéb  
8.  Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 
 (a) Automatizált járművek 
 (b) Távirányítású parkolás (RCP) 

(c) egyéb  
9. Kormányzás  
 (a) 79. Előírás 
 (b) Sávkövető (LKAS) és parkolást segítő (PAS) rendszerek 
 (c) Autómatikusan vezérelt kományzási funkciók (ACSF) 
10, Teljes jármű jóváhagyás (IVWTA) 
 (a) Beszámoló IWVTA- és kapcsoló egyéb munkacsoportok tevékenységéről.   
 (b) Gumiabroncs beépítési előírás  
 (c) 13H előírás 

(d)   64 –es előírás és gumiabroncs nyomásfigyelő rendszerek (TPMS) 
 (e)  Egyebek 
11. Sebességhatárolás (ENSZ 89) 
12. A jármű-irányítás automatizálásával, az önműködő járművekkel  kapcsolatos 

fejlesztések áttekintése 
13.  Egyéb 
 (a) A WP29 2015 márciusi és júniusi ülés témáinak áttekintése 
 (b) Egyéb ügyek 
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  Rövidítések az alábbiakban: 

AEBS – önműködő vészfékező rendszer 
BAS – fékasszisztens rendszer 
CBS – kombinált fékrendszer  
ESC – elektronikus menetstabilizáló rendszer 
LDWS – sávelhagyásrafigyelmeztető rendszer 
LKAS – sávtartást segítő rendszer 
ADAS – önműködő vezetőt támogató rendszer 
RCP – távirányítású parkoló rendszer 
OICA – Járműgyártók Európai Szervezete 
CLEPA – Járműipari BeszállítókEurópai Szövetsége 
ETRTO – Kerék és Gumiabroncs Gyártók Európai Szervezete  
IMMA – Motorkerékpárgyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEM – Nemzetközi Anyagmozgatási Szövetség 
IWVTA – teljes jármű típusjóváhagyás 
EC – Európai Bizottság 
CLCCR – Járműfelépítmény- és Pótkocsi Gyártók Nemzetözi Szövetsége 
FEMFM – Surlódó Aanyag Gyártók Szövetsége 
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 1. A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/1 and 
Add. 1  
 

Napirend  és a napirend módosítása   
 

dok\ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2015-
16a1e.pdf 

Az ECE-TRANS-WP.29-GRRF 2015/43 dokumentum 
felvétele a 9a napirendi ponthoz. 

dok\GRRF-81-
16e.doc 

A napirend konszolidált változata. 

GRRF-81-01  A GRRF 81. ülés tervezett időbosztása. 

 A napirndet jelenlévők elfogadták. 

 

 2. Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) és sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer (LDWS) 

  nem volt tárgyalás 

 3. 13 és 13-H Előírások (Fékezés) 

 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

 
nem volt tárgyalás 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-01a1e%20(1).pdf
file:///D:/GRRF-EU/Grrf%2081/dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-16a1e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/Grrf%2081/dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-16a1e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/Grrf%2081/dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-16a1e.pdf
dok/GRRF-81-16e.doc
dok/GRRF-81-16e.doc
dok/GRRF-81-01e.pdf
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 (b) Modularis járműkombinációk  (MVC) 

 

Dokumentumok Tárgy 

----- Svédország képviselője rövid tájékoztatást adott a 
Moduláis Jármű -kombinációk Munkacsoportban 
(MVC) folyó 
- fékezéssel, 
- menetstbilitással, 
- járműtagok közötti kommunikációval és 
- kormányzással kapcsolatos tevékenységről. 

  (c) Magyarázatok Pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/19 
Magyarország és 
Hollandia 

A 13. előírás 12. mellékletének (mechanikus és 
hidraulikus átvitelű ráfutófék rendszerek) korrekciójára 
vonatkozó javaslat az GRRF 80-11 számú informális 
dokumentummal azonos tartalommal került 
bemutatásra és elfogadásra. 

 

 (d) Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es előírásban 

 
Nem volt dokumentum és tárgyalás. 

 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-19e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-19e.pdf
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 (e) Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-80-06 
 

Kína javaslata a 13 H előírás módősítására. 
 
BAS (fékasszisztens rendszerek) 
- a rendszer aktíválásához tartozó pedál-lenyomási 

sebesség meghatározása (472.4-683.3mm/s), 
- méréstechnikai követelmények (100 Hz). 

 
GRRF folytatta az előző ülésen felvezett téma 
tárgyalását. 

dok\GRRF-81-
31e.pdf 
CLEPA válasza 
Kína javaslatára. 
(prezentácio) 

A fékpedál lenyomási sebesség követelmény 
korlátozná a gyártókat a fékasszisztens rendszerek 
optimalizálásában 
A jelenlegi méréstechnikai gyakorlat  nagyobb 
vizsgálati frekvencián alapul, ezért nem tartják 
szükségesnek a 100 Hz –et megkövetelni. 
Az ABS rendszerekre nem írható elő, hogy az első 
ciklusra elérjék a legnagyobb fékhatásosságot. A mai 
tipikus rendszerek átalában a 3. ciklusra érik el a 
legnagyobb hatásosságot. 
 
Összegezve CLEPA nem javasol előírás módosítást. 
 
Cseh Közt. támogatja  CLEPA véleményét 
OICA is, valamint kiemelte, hogy a pedálerő 
növekedése is lehet trigger, akkor nem értelmezhető a 
pedálsebesség. 
 
Kína az ellenvéleményeket elfogadta és megköszönte 
az információkat.  

GRRF 81-20 
CLEPA 

Az ESC felszerelési kötelezettség alóli kivételek – főleg 
speciális járművek esetén – nincsenek jól definiálva. 
Példának olyan járműveket mutatott ahol nincs hátsó 
tengely, csak oldalankénti felfüggesztés. 
 

 
 
Javaslat a 12. lábjegyzet (kivételek) módosítására: 

../összes_doc/GRRF-80-06e.pdf
dok/GRRF-81-31e.pdf
dok/GRRF-81-31e.pdf
dok/GRRF-81-20e.pdf
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… járművek nem szabványos alvázzal … 
 
Németorság ás Dánia egyetértett de pontosabb 
meghatározást javasolt. 
Oroszország is azt hiányolta, hogy nincs definiálva a 
szabvány alváz. 
Hollandia megjegyezte, hogy az előírás nem készíthető 
fel minden különleges esetre.  
Japán precizebb meghatározást javasol a jövő 
alkalomra 
Németország szöveg pontosítást javasolt, ami lehet, 
hogy jó lesz. 
 
CLEPA módosította a javaslatot, azzal, hogy ahol a 
szükséges szenzorok, illetve egyéb komponensek  
nem építhetők be a megfelelő helyre az a jármű legyen 
kivétel. 
 
További megfontolás után hivatalos dokumentum 
készül a következő ülésre. 

 

 4. Mechanikus kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-80-29 
European 
Commission 
 
dok\GRRF-81-
34e.pdf 

A lámpákat, illetve rendszámtáblát takaró 
vonóberendezések követelményei 
- különleges eszközök nélkülkül leszerelhető, 
- figyelmeztetés a felhasználón 
- akalternatív rendszám-tábla hely 

 

   
 
OICA a kötelező leszerelhetőséget támogatja, de a 
kulcsos zárat megengedné. 
Spanyolország felvetette, hogy a méret-tömeg 
jóváhagyásnál, a jármű típusengedélyezésénél 
figyelembe kellene venni, hogy a jármű átsó kialakítása 
kompatibilis-e a vonóberendezés elhelyezéssel. 
 
Végül a 81-34-es dokumentum a kulcsos zárhatóságot 
megengedő modosítással került elfogadásra.  
 

../összes_doc/GRRF-80-29e.pdf
dok/GRRF-81-34e.pdf
dok/GRRF-81-34e.pdf
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GRRF-81-06 
wg 55 – Az 55.-ös 
előírás 
fejlesztésével 
foglalkozó 
munkacsoport 

8. Melléklet  
Kapcsolóberendzés követelmények beépítésre 
(Coupling performance requirements in application) 
D, Dc, V számítások áthelyezése ide, a 8. Mellékletbe 
 
“dolly” (vontató pótkocsi) definíciója  
 
Többtagú járműkombinációk 
A járűkombinációk és összefüggések az ISO 
18868:2013 szabványból származnak és Ausztráliában 
már régebben használatosak. 
Érdekes kiegészítő információ, hogy a 
vonóberendezés legnagyobb igénybevétele nem a 
gyorsításból és fékezésből, hanem a geometriából és 
az útprofilból adódnak. 
 
Tehergépkocsi + Dolly + Félpótkocsi 

 
 
Nyergesvontató + Félpótkocsi + Központi 
tengelyes pótkocsi 

 
Nyergesvontató + Félpótkocsi + Dolly + 
Félpótkocsi 

 
Tehergépkocsi + Központi tengelyes pótkocsi + 
Központi tengelyes pótkocsi 

 
Nyergesvontató  + Link-trailer* (Félpótkocsi fátul 
nyereggel ) + Semitrailer 

 

dok/GRRF-81-06e.pdf
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Ezzel a dokumentummal mindenki elégedett. 
Elnök: legyen hivatalos dokumentum a szeptemberi 
GRRF-re 

GRRF-81-07 
wg 55 

A 81-06 dokumentum kiegészítése a megengedhető V-
Dc párosításokkal.  
 

 
 
A javaslat lényege, hogy egy adott vonókészülékhez a 
gyártó kiadhassa bemutatott diagramot és ezzel a 
satírozott területre eső beépítéseket lefedhesse. 
 
Dánia és Hollandia fél, hogy a rendőrök a közúti 
ellenőrzéseknél nem értik majd. 
 
Elnök javasolja, hogy legyen hivatalos dokumentum  
GRRF 82.re. 
Egyesült Királyság pontosítást kér a 4.1.1. ben. 

GRRF-81-08 

wg 55 

IWG-R55 A munkafolyamat lezárásának tervezete 
Szeptemberre lesznek hivatalos javaslatok. 

GRRF-81-09 
Németország 

A mezőgazdasági járművek mechanikus kapcsoló 
berendezéseinek követelményeivel foglalkozó 
informális munkacsoport létrehozására irányuló 
javaslat. 
 
A munkacsoport feledata a mezőgazdasági kapcsolók 
előírásának létrehozása lesz az 55 előrás mellett  (R 
55 A). 
A javaslat tartalma  
I. A feladatmeghatározás tervezete 
II. Működési szabályzat 
 
Indokolt egy önálló előírás létrehozása az R55 és 
egyéb eredmények alapján  
Várhatóan 84. GRRF-re készülne el. 
Olaszország, Hollandia támogatja, de szerinte 

dok/GRRF-81-07e.pdf
dok/GRRF-81-08e.pdf
dok/GRRF-81-09e.pdf
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korlátozni kellene a lefedhető kapcsoló típusokat. 
CLEPA támogatja és javasolja az “55-A” elnevezést. 
Titkár megemlítette, hogy “kombinált” előírások is 
lehetnek az 55–el együtt, ami eljárásilag egyszerűbb. 
Hollandia szerint az “55-A” nem szerencsés, mert a 
jóváhagyási jel összekeverhető a gépkocsikéval. 
CLEPA minden érintett véleményeményét figyelembe 
akarja venni. 
Spanyolország egyetért, de vigyázni kell arra, hogy az 
előírás ne kösse meg a konstrukciót. 
Hollandia javaslatára be is került a I/2 pontba, hogy 
korlátozott számú kapcsoló berendezés kivitelt 
szándékozzanak lefedni. 
Spanyolország nyitvahagyná a kaput azon országok 
részére is akik rendelkeznek saját minősített 
osztályokkal. 
 
Németország vállalja az elnökséget és a kapcsoló 
berendezés gyártók szövetsége a titkárságot. 

GRRF-81-10 
Németország 

Tervezett előírás szöveg a mezőgazdasági 
kapcsolókra vonatkozóan.  
GRRF nem tárgyalta. 

 

 5. Motorkerékpárok fékezése 

 (a) 78. Előírás   

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2015/42 
EU 

A 78.03. előírás 3. kiterjesztésére vonatkozó javaslat.  
 
L2, L5, L6 és L7: járműkategóiák felvétele  
 
Előző ülésen tárgyalva. 
OICA is hozájárult, hogy ne legyen átmeneti 
rendelkezés. 
 
Elfogadva. 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/23 
IMMA 

L1, L2, L3, L4 and L5 járművek fékezése 
 
Ha egy jármű fel vanszerelve vészfékezés jelző 
rendszerrel, az csak akkor léphet működésbe, ha 
vagylagosan 
- ha  a lsssulás eléri a 6 m/s/s –t  

dok/GRRF-81-10e.pdf
../összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-42e.pdf
../összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-42e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-23e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-23e.pdf
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- ABS aktív 
 
2,5 m/s/s alatt nem kapcsolodhat ki. 
 
IMMA: ezek a rendszerek elérhetők a piacon.  
GRE –hez is adtak be javaslatot, ami ott elfogadásra 
került októberben. 
 
Többen támogatják. 
 
Elfogadva. 

..\összes_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRRF-2015-41e.pdf 
EC 

ABS kikapcsolásra vonatkozó követelmények. 

dok\GRRF-81-
28e.pdf 
EC 

Az előzőt módosító javaslat  
EU szeretné tudni, hogy ezzel a paragrafussal mi 
legyen 
 
[(c) if the motorcycle is equipped with a riding mode 
selector switch 
feature allowing an “off-road”, “all terrain mode” or any 
other riding 
mode electronically preparing the vehicle for off-road 
use, temporarily 
reduction or disabling of the antilock brake system 
function shall only be 
allowed in this particular riding mode; and] 
 
Japán, Ausztralia és Dánia a csak terep móddal 
rendelkező mkp on és csak teremódban engedné 
kikapcsolni az ABS-t. 
 
Németország megjegyzése: az “off-road” mkp-ok ki 
vannak zárva az EU tipbizből tehát itt terepjárásra is 
alkalmas, de alapvetóen országúti mkp-ok kérdésesek. 
Az off road mód nincs meghatározva. 
GRRF hosszan egyeztetett a fenti paragrafus 
pontosításáról. 
 
Csak az a mkp legyen felszerelhető ABS kapcsolóval, 
amelyik alkalmas „off-road” üzemre és fel van szerelve 
„offroad”, illetve „all terrain” mód választóval. 
 
IMMA átmeneti renelkezésre javasolja 2020 szept 1.-et 
az új tip.biz. -ekre és 2021 a régiek érvényessége. 
 
A többiek 2021-et elfogadnák, de 2018-t javasolnak , 

../összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-41e.pdf
../összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-41e.pdf
../összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-41e.pdf
dok/GRRF-81-28e.pdf
dok/GRRF-81-28e.pdf
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végül 2018 maradt. 
Olaszország szerette volna a szögletes zárójelekben 
tartani az „off-road” szöveget, mert nem meghatározott 
ez a kategória. 
Kompromisszumként elfogadjuk szögletes zárójelek 
nélkül és a novemberi WP29-re megy. Ha szükséges, 
akkor szeptemberben egy informális dokumentummal 
módosítjuk, így Olaszország megfontolhatja, hogy 
kíván-e még módosítani. 
 
Ez így elfogadva.  

 

 

 (b) 3. világelőírás (gtr 3.) 

  Nem volt tárgyalás 

 6. Pótalkatrész fékbetétek (ENSZ 90) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/18 
Olaszország 

Csak L kategóriára vonatkozik a javaslat. 
A javaslat célja, hogy csoportosítással kezelhető 
mennyiségűre csökkentsék a szükséges pótalkatrész 
féktárcsa-jóváhagyások számát. 
 
A szükséges információk: 
- gyártó 
- kód  
- felület 
- jármű tömeg 
- sebesség 

Reprezentatív fékbetétet kell választani a legrosszab 
esetre. Képlet a javaslatban megadva. 
 
Fékbetét felület  (letörések nincsenek figyelembe véve) 
három osztály  
A < 15 < A < 22 < A 
 
Legnagyobb igénybevételt jelentő beépítés 
(legnagyobb energia)  Ep kinetikai energia-indexxel 
meghatározva, ami függ a sebeségtől, tömegtől,  
 
Spanyolország felhívta a figyelmet, hogy szgk-nál a 
fékbetét gyártók minden jármű applikációra külön 
vizsgálnak. 
Miért kellene a mkp-nál csoportosítani. 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-18e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-18e.pdf
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Nem sikerült megegyezni. 
Munkacsoport szerveződik Olaszország vezetésével. 
 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/22 
CLEPA 
 
GRRF-81-04 
(CLEPA) 
CLEPA 
Rev1 és 2 
 
készült egy  
Rev2 
dok\GRRF-81-04-
Rev.1e.pdf 

5.3.3.1.1. ből a geometriai méretek táblázata törölve és 
áttáve az csereszabatos kategóriához., mert nem 
tudható, hogy milyen méret követelményeknek felel 
meg az erederi tárcsa  - a mérettáblázatra nincs 
szükség. 
 
Vastagság ütés  
M2, M3, N2, N3, O3, O4  
kategóriák esetén 0,050 mm re növelve 
 
Olaszország nem támogatja a vastagság-ütés 
növelését 
 
Végül – hosszas egyeztetés után - M3,N3,O3,O4 
esetén 0,040 mm lesz a tűrés. 
 
A 2016/22 dokumentum ezzel a módosítással 
elfogadva. 

GRRF-81-03 
(FEMFM) 

Kérdőív javaslat az éves audithoz. 
 
Alternatívaként  bármilyen kijelölt auditáló szervezet 
elvégezhetné az éves COP-t aki tud ISO 9001 vagy 
ISO TS auditot  
Több résztvevő nem támogatja az auditorok 
elfogadását.  
Elnök szerint ez nem GRRF hatáskör dönteni arról, 
hogy mi fogadható el COP-ként. 
 
Elnök :  nem tartozok GRRF hatáskörébe és egyébként 
sem támogatja senki. Elutasítva. 

GRRF-81-05-Rev.1 
(CLEPA) 

Carbon- Ceramic Brake prezentáió 
Carbon tárcsa 
könnyű, nem korrodál, hőmérséklettűrés jó 
de speciális fékbetét kell,  

 
CLEPA szerint a carbon tárcsa terjedése várható 
 
Svédország kérdése : hogy fog bekopni ez a párosítás 
?, - most a forgalomban bejáródnak a fékek többé 
kevésbé hasonló fékhatást biztosítva  

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-22e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-22e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/Grrf%2081/dok/GRRF-81-04e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/Grrf%2081/dok/GRRF-81-04e.pdf
dok/GRRF-81-04-Rev.1e.pdf
dok/GRRF-81-04-Rev.1e.pdf
dok/GRRF-81-03e.pdf
dok/GRRF-81-03e.pdf
dok/GRRF-81-05r1e.pdf
dok/GRRF-81-05r1e.pdf
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A féknyergek konstrukcija nem kell,hogy változon ? 
 
CLEPA: jó a fék hidegen is, van olyan OEM aki 
ugyanazzal a féknyereggel opcióként ajánlja a C-C 
párosítást. 
 
Jövő ülésre újabb dokumentum készül. 
 

 Spanyolország a 90-es előírás alkalmazására 
“interested” csoportot hozna létre, mert tapasztalatuk 
szerint túl áttekinthetetlen a 90.01 ezért javaslatot 
tesznek a 90.02-re 
Szeptemberre javaslatot akarnak benyújtani a GRRF-
re. 
Elfogadva. 

 7. Gumiabroncsok  

 (a) Gumiabroncs világelőírás Global  

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/2 
Orosz Föderáció 

A gumiabroncs világelőírás (gtr 16) módosításának 
konszolidált szövegtervezete. 
2105 októberben készült el.  
Elfogadva 
 

dok\GRRF-81-
02e.pdf 
Orosz Föderáció 

A gumiabroncs világelőírás módosításait bemutató 
informális dokumentum. 
Tartalmazza a kész szövegtervezetet a változtatások 
kiemelésével. 
 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/3 
Orosz Föderáció 

A világelőírás fejlesztési folyamatát bemutató “ 
Technical Report”.  
Az előírás javaslathoz ezt a dokumentumotis csatolni 
kell. 
Orosz Föderáció tájékoztatást adott a munka 
hátteréről. ETRTO kiegészítette. Megjegyzés nem volt. 
 
GRRF a jelentést elfogadta. 

 

 (b) Semélygépkocsi gumiabroncsok (ENSZ 30) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/11 
Franciaország 

A gyártmány, gyártó, kereskedelmi jelölés pontosítása. 
Az előző ülésen benyújtott dokumnetum 
továbbfejlesztése a megjegyzések 
figyelembevételével. 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-02e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-02e.pdf
dok/GRRF-81-02e.pdf
dok/GRRF-81-02e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-03e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-03e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-11e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-11e.pdf
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Többen határozottan támogatták. (EU, Japán, 
Szlovákia, ETRTO…) 
 
GRRF a javaslatot elfogadta. A  WP29 juniusi ülésre 
kerül beterjesztésre. 

 

 (c) Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/12  
 
ETRTO 

A nyomás kPa-ban történő feltüntetése a 
gumiabroncsokon PSI helyett 2018-tól kötelezően. 
Addig már megengedett kPa-t használni. 
Tartamvizsgálatnál a dob fordulatszáma helyett kerületi 
sebesség (km/h) és kisebb pontosítások. 
 
Korábbi megjegyzések és Szlovákia korábbi javaslata 
is figyelembe van véve. 
 
Elfogadva, kiegészítés lesz. 

GRRF-81-11  
ETRTO 

A normál szélesség és átmérő kódok jelölésének 
pontosítása. 
b,c,d kisbetűk használata 
 
Hollandia ás Dánia szerint elég lenne ha csak az 
átmérőkódtól függene az előírt hely magassága 

 
A téma a következő ülésen folytatódik. 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/13 
Franciaország 

A gyártmány, gyártó, kereskedelmi jelölés pontosítása 
Az abroncsgyártónál lévő laboratóriumok kijelölési 
lehetősége. 
 
Többen kifejezetten támogatják. (EU, Japán, 
Szlovákia, ETRTO, stb.) 
Elfogava GRRF 81-11-el együtt és a júniusi WP29-re 
rovábbítva. 

dok\ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2016-
16e.pdf 
ETRO 

Új méretek bevezetése 
 
Elfogadva. 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-12e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-12e.pdf
dok/GRRF-81-11e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-13e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-13e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-16e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-16e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-16e.pdf
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ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/17 
Franciaország 

M+S or M.S or M&S jelzés, ha hó, vagy speciális célú 
abroncs.esetén. 
Speciális abroncs esetén az "MPT" (vagy "ML", vagy 
"ET") és /vagy "POR" jelölés is (együtt az MS el) 
használható. 
 
Elfogadva. 
 

 
 

 (d) Motorkerékpár gumiabroncsok (ENSZ 75) 

  nem volt tárgyalás 

 (e) Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.2
9/GRRF/2016/15 
ETRTO 

A 201- 279 terhelési indexek hozzáadása a 
gumiabroncs technikai fejlőédesnek megfelelően. 
Ma még nincsenek ekkora abroncsok, de a jövő 
szempontjából célszerű kiterjeszteni a táblázatot ilyen 
mértékben. 
 
Elfogadva 

 (f) Felújított haszonjármű abroncsok (109) 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-81-12 
(ETRTO) 

Fogalmak pontosítása: 
 “load capacity index” 
“ speed category symbol” 
 
Dob fordulatszám helyett kerületi sebesség (km/h) 
alkalmazása. 
 
A 2 m átmérőjű dob, mint alternatíva kihagyva, azért, 
mert ha a sebességet tartjuk, akkor a nagyobb dobnál 
sem lesz sebesség növekedés, ami kompenzálná a 
nagyobb dob alakjából adódó kedvező hatást. 
Egyesült királyság felvetette, hogy esetleg zavarna 
valakit a 2 mes dob elhagyása. 
 
Következő ülésre hivatalos javaslat 

 

  

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-17e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-17e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-15e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-15e.pdf
dok/GRRF-81-12e.pdf
dok/GRRF-81-12e.pdf
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(g)Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (ENSZ 117) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRRF/2016/14 
Franciaország 

A gyártmány, gyártó, kereskedelmi jelölés pontosítása 
 
Többen kifejezetten támogatják. (EU, Japán, Szlovákia, 
ETRTO) 
Elfogava. 
 

 

 (h) Egyéb  

 8. Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

 (a) Automatizált járművek 

 (b) RCP – távirányítással felügyelt parkoló rendszer 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-14e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-14e.pdf
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 (c)    Egyebek 
  

Dokumentumok Tárgy 

 Japán beszámolt a ITS  munkacsoport GRRF 80. utáni 
tevékenységéről, valamint az ITS wg és WP1 
együttműködéséről.  ITS kijelölt egy nagykövetet a 
WP1 által létrehozott munkacsoportba, ami a Bécsi 
egyezménnyel kapcsolatos témakörökkel foglakozik. 

 9. Kormányzás 

 (a) 79. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRRF/2016/20 

A lentivel együt elfogadva 
WP29 júniusi ülésre megy, mint kiegészítés. 
 

GRRF-81-13 
(CLCCR) 

A kormány-hidrauika rendszer tömlőire vonatkozó 
nyomásállósági köetelmény kihagyása, az ISO 
szabvámyokra hivatkozás marad követelményként. 
Elfogadva. 
 

 

 (b)  Sávkövető (LKAS) és parkolást segítő (PAS) rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRRF/2015/2 
lKAS munkacsoport 

A 79-es előírás módosításának tervezete az  
LKAS rendszerek felvételével (definíció és 
követelmények) 
 

Elnök szeretné elhalasztani a megbeszélést az ACSF munkacsoportból 
származő információk megismerése utánra – várhatóan szeptemberre.  

Franciaország szerint most kellene tárgyalni, de több ország inkább a 
halasztást támogatja. 

Németország szerint is várni kellene . 

 

Elnök kérte LKAS csoportot az észrevételek összefogására és beszámolóra a 
jövő ülésre.  

Javaslat is készül. 

 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-20e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-20e.pdf
dok/GRRF-81-13e.pdf
dok/GRRF-81-13e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-02e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-02e.pdf
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  (c)  Automatikus kormányzási funkciók (ACSF)  

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-81-14 
(Franciaország) 

 
 

 
 

 

dok/GRRF-81-14e.pdf
dok/GRRF-81-14e.pdf
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Franciaország egy átfogó előírást szeretne létrehozni, 
ami a vezetőt támogató rendszerek esetén nem csak a 
kormányzási kérdésekkel, hanem az összes érintett 
témakörrel (világító és fényjelző berendezések, fékezés, 
stb) foglalkozna. 
Németország szerint fontos hogy gyorsan lehessen 
jóváhagyni a bevezetés előtt álló rendszereket, aztán 
később jó lesz egy átfogó megoldás 
 
Franciaország is be fogja terjeszteni a javaslatát a 
WP29-re. 
 

dok\GRRF-81-18e.pdf 
Secretary of the IWG 
on ACSF 

Tájékoztatás a soron következő ülésekről és az eddigi 
eredményekről. 
 
Osztályozás: 
A alacsony sebesség (max 10 km/h) 
B sávtartás 
C sávváltás, vezető által kezdeményezve 
D sávváltás, a rendszer jelzi, vezető engedélyezi 
E sávváltás, a rendszer meghatározza, hogy a sávváltás 
végrehajtható-e, végrehajtja a sávváltást a vezető 
további jóváhagyása nélkül 
 
Időszakos ellenőrzés kérdésköre.  
 
EU vannak még egyéb szempontok, amiket nem fed le a 
tevékenység. 
Franciaország szerint kérdéses, hogy elkészül-e a 
javaslat szeptemberre. 
Elnök: várjuk a javaslatot szeptemberre 

 

 10. Teljes jármű jóváhagyás (IWVTA) 

 (a) Rövid beszámoló IWVTA- és kapcsoló egyéb munkacsoportok 
tevékenységéről ; 

Dokumentumok Tárgy 

IWVTA 19 04  SGR0 19-00 
akcióterv 

dok\GRRF-81-
19.pdf 

WP29 167-09 
előírás változatok kezelése 
 
Próba eljárás  

1. Lépés új jóváhagyás 
2. Lépés kiterjesztés  

dok/GRRF-81-18e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-09e.pdf
dok/GRRF-81-19.pdf
dok/GRRF-81-19.pdf
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2016 novemberig frissített javaslat készül. 
 
GRFF feladatok 2016 juniusig WP29-re benyújtásra 
kerülnek: 
( fékezés, ESC, BAS, Ideiglenes pótkerék, TPMS ) 
 

 

 (b) Gumiabroncs beépítési előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/9 
OICA 
és 
dok\GRRF-81-2 
6e.pdf  
Titkárság 

A gumiabroncs beépítési előírás szövegtervezete és az 
alábbi pontosítások. 
Tartalmazza az előző ülésen elhangzott észrevételeket 
is 
Hatály (az ideiglenes pótkerékre és “run-flat” 
abroncsokra nem vonatkozik) 
1.2.2.3. (?) A kezelési könyv az EU-ban elő van írva, 
de más területeken nincs 
5.2.2.3. – utalás a kezelési könyvre, vagy egyéb 
információra 
5.2.3.3. ua 
5.2.5.  Pótkerék  -  normál pótkerék mérete legyen 
azonos 
Szükségpótkerék nem tárgya az előírásnak 
EC az abroncs terhelhetőségére vonatkozó adat 
legyen a járműben elérhető. 
 
A szükségpótkereket az első kerékre kell tenni, ha 
szükséges, akkor a jó kereket hátra át kell tenni a 
deffektes helyére . Ezt is meg kell adni a vezetőnek.  
OICA ez még akkor elfogadható, ha ideiglenes 
pótkerék nem tartozik az előírás hatálya alá. 
 
Itt is bevezették a szüvegbe hogy ugyanaz a CP 
ugyanazt a számot nem adhatja ki ugyanarra a 
járműtípusra gumiabroncs beépítés szempontjából. 
 
Elfogava 

 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-09e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-09e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/Grrf%2081/dok/GRRF-81-26e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/Grrf%2081/dok/GRRF-81-26e.pdf
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 (c) 13H előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/6 
OICA 
 
és -1 

R13H hivatkozások  
a 9. mellékre törölve 
Hatály: nem vonatkozik a BAS-ra és ESC-re. 
ESC, BAS definíció  törölve. 
Átmeneti rendelkezések.(2017 ről 2018 ra változnak) 
jóváhagyási jel pontosítása ESC 
 
Elfogadva. 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/7 
OICA 

A fékassisztens rendszerekre vonatkozó új előírásra 
vonatkozó javaslat (BAS) 
 
“design of BAS” a “type of BAS” helyett, hogy ne 
lehessen összekeverni jármű típussal 
Spanyolország: csak járműtípus hagyható jóvá BAS 
szempontjából. 
 
CEL hivatkozás 13H-ra 
 
Elfogadva. 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/8 
OICA 

Az új különálló ESC előírásra vonatkozó 
szövegtervezet 
 
Elfogadva 
 

 (d) 64 –es előírás és gumiabroncs nyomásfigyelő rendszerek 
(TPMS) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/4 
OICA 

TPMS törlése a 64-es előírásból. 
Tartalom, 
Definiciok  
“E” jelek kialakítása 
5.3. paragrafus tórlése 
6.2. TPMS-hez kapcsolódó részek törlése 
Átmeneti rendelkezések – részben törlése, részben 
módosítása 
Az átmeneti rendelkezéseknél tartanunk kell a 
konzisztenciát a többi javaslattal. 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/5 

A TPMS rendszerekre vonatkozó új előírás tervezete  
 
Járművek jóváhagyás a TPMS rendszer kialakítása 
típusa szempontjából. Azért nem típus, hogy a jármű 
típussal ne keveredjen. 

dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-06e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-06e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-07e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-07e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-08e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-08e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-04e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-04e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-05e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-05e.pdf
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A járműtípus definíciójával kapcsolatban sok vita volt, 
de végül elfogadva 

dok\GRRF-81-
17e.pdf 

Javaslat a TPMS előírás módosítására. 
Nem változnak a követelmények (nyomás, reakcióidő) 
A szöveg arra utal, hogy a TPMS-nek széles határok 
között működnie kell, de vizsgálattal csak a 3. 
mellékletben előírtakat kell ellenőrizni. 
Ezt pontosítottuk az ülésen. 
5.1.1. ben külön követelmény, ami a 3. mellékletet 
hívatkozza. 
 
CLEPA az EMC-re hivatkozást a megállapodott szöveg 
szerint kellene módostani. 
Titkárság: igen, úgy lesz szerkesztve GRFF 
jóváhagyásával. 
5.2.1. ben meg kell említeni az összegzett menetidőt.  
 
Elfogadva. 4 és 5 együtt 17-tel.  
 

 (e) Egyebek 

 
Nem volt tárgyalás. 

 11. Sebességkorlátozás (ENSZ 89) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29
/GRRF/2016/21 
OICA 

Az 5t alatti M2, N2 járműveken általában ugyanolyan 
rendszereket használnak, mint az M1, N1 járműveknél, 
ezért célszerű lenne megengedni a fék műkötetését 
sebességhatárolásnál az M2 és N2 kategóriában is.  
Elnök: a fékek melegedése nem lenne probléma? 
OICA a tömeg ugyan nagyobb, de a sebesség kisebb, 
mert a M2 és N2-ben a sebesség 90 km/h-ra van 
korlátozva. 
Az R89 lefedi  M1, N1 –et is az állítható 
sebességkorlátozó (ASL) révén és ott a fék használata 
megengedett. 
Svájc szerint,  ha a vezető nem látja, hogy az üzemi 
fék is használva van, akkor túlmelegedhet a fék hosszú 
lejtőn. 
Dánia: esetleg egy figyelmeztető lámpa jó lenne a 
fékmelegedésre. 
Elnök: kérte OICA-t a javaslat felülvizsgálatára. 

 

dok/GRRF-81-17e.pdf
dok/GRRF-81-17e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-21e.pdf
dok/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2016-21e.pdf
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12.  A jármű-irányítás automatizálásával, az önműködő járművekkel  
kapcsolatos fejlesztések áttekintése 

Nem volt tárgyalás. 

  

13.  Információcsere 

 (a) Highlights of the November 2015 session of WP.29 

 GRRF may wish to consider a status report on November 2015 
session of WP.29. 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-81-15 
(Titkárság) 

GRRF általános információk , 
A 2015 novemberi WP29 ülés áttkintése. 

 (d) Egyéb ügyek 

Dokumentumok Tárgy 

dok\GRRF-81-
27e.pdf 

Pontosítás / magyarázat kérése a fékbetétek és 
fékpofák nyírásiszilárdságával kapcsolatban. 
GRRF úgy foglalt állást, hogy a nyírási szilárdságot 
csak környezeti hőmérsékleten kell ellenőrizni. 

 
 

dok/GRRF-81-15e.pdf
dok/GRRF-81-15e.pdf
dok/GRRF-81-27e.pdf
dok/GRRF-81-27e.pdf

