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I. Napirend 
 
1. A napirend elfogadása 

2. A fejlett elektronikus rendszerek  (Automatikus vészfékezés)  
(AEBS) 

3. EGB 13 és 13-H  

 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

 (b) Pótkocsi fékezés 

 (c) Teljesen automatikus kapcsoló berendezések (FACS) 

 (d) Magyarázatok, pontosítások 

 (e)  Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es előírásban 

 (f)  Fékezés egyéb 

4. Mechanikus kapcsoló berendezések (EGB 55) 

 

5. Motorkerékpárok fékezése (EGB 78) 

6. Pótalkatrész fékbetétek (EGB 90) 

7. Gumiabroncsok  

 (a) Gumiabroncs világelőírás  

 (b) Gumiabroncs előírások (EGB 30 és 54) 

 (c) Mezőgazdasági gumiabroncsok (EGB 106) 

 (d) Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (EGB 117) 

 (e) Egyéb 

8. Egyéb 
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2. Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) 
Javaslatok a vészfékező rendszerre vonatkozó új előírásra. 

GRRF-72-14e.pdf (Japán) 
Az automatikus vészfékező rendszer 
bevezetésének lépései Japánban, prezentáció 

 
 
 
 

ECE-TRANS-WP29-2011-
92am1e.pdf (GRRF) 

Automatikus 
vészfékező rendszer 00-
ás előírás javaslat  

 

ECE-TRANS-WP29-2011-93e.pdf 
(GRRF) 

Automatikus 
vészfékező rendszer 01-
ás előírás javaslat 

 

 

A két dokumentumból összefésült javaslat készül. 

A munkacsoport újabb ülést tart a szeptemberi GRRF előtt. 
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3. (a) EGB 13 és 13-H / Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 
ECE-TRANS-WP29-2011-
94e.pdf (GRRF) 

EVSC alternatív 
jóváhagyási javaslat. 

 

Az EU visszavonta a 2011/94 számú dokumentum módosítására vonatkozó 
javaslatát, ezzel ez lekerült a WP29 márciusi napirendjéről. 

Németország ezt nehezményezte és jogtalannak tartotta, kérte ennek rögzítését a 
jegyzőkönyvben. 

Az elnök úgy értelmezte a helyzetet, hogy érvényes módosítás hiányában a 
GRRF eredeti álláspontja kerülhet WP 29 elé. 

GRRF-72-03e.pdf (OICA) 
A 13 előírás 
módosítási javaslata 

 

A javaslat szerint egy fékezés szempontjából jóváhagyott jármű módosítása 
esetén az eredeti gyártót is értesíteni kell.  

A résztvevők, arra hivatkozva, hogy a jármű utóélete nem típus-jóváhagyási 
kérdés nem támogatták a javaslatot. 

GRRF-72-17e.pdf 
(CLEPA) 

A 13 előírás módosítási 
javaslata 

 

A javaslat pontosítaná minden, a 13-as előírásban említett jegyzőkönyv 
alkalmazása esetén, a jármű típusjóváhagyásakor elvégzendő ellenőrzéseket. 

A résztvevők kisebb észrevételeket tettek, de alapvetően egyetértettek. 

GRRF-72-01e.pdf (OICA) 
Az EVSC felszerelés 
alóli kivételek 
pontosítása  

 

A 12-es lábjegyzet helyett az 5.2.1.32. pontban sorolja fel a menetstabilizáló 
rendszer felszerelési kötelezettsége alóli kivételeket. 

Új kivételként jelentek meg azok a járművek, amelyek egy másik jármű 
átépítésével keletkeznek, de eredeti állapotukban a menetstabilizáló rendszer 
felszerelése nem volt kötelező. Ez utóbbi kategóriát külön fogja a GRRF 
tárgyalni. 
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ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-2e.pdf (CLEPA) 

A 13 előírás 
módosítási javaslata 

GRRF-72-22e.pdf (OICA)  

A következő 
ülésre közös 
javaslat készül 

 

A CLEPA dokumentum az menetstabilizáló rendszerek jóváhagyásához 
felhasználható szimulációs eszközök leírását bővítené. Ennek elfogadása 
robosztusabb szoftvert eredményezne. Ugyanígy szigorítaná a jármű- 
jóváhagyáskor történő alkalmazás feltételeit is. Ezt OICA dokumentuma 
pontosítaná, de megegyezni nem sikerült.  

Az elnök kérte, hogy  CLEPA és OICA készítsenek új javaslatot a következő 
ülésre.
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3. (b) EGB 13 és 13-H / Pótkocsi fékezés 

GRRF-72-07e.pdf (Dánia) 
Javaslatok a 13-mas előírás 
kompatibilitási követelményeinek 
módosításához.  

 

GRRF-72-19e.pdf (CLEPA, 
OICA, CLCCR) 
GRRF-72-20e.pdf  
GRRF-72-21e.pdf 

Észrevételek Dánia javaslatához 

 

 
 
Dánia javaslata:  
- a megszólalási nyomástartomány (50-80 kPa), 
- a kompatibilitási sáv alsó tartományának 

szűkítése, 
- új vizsgálócsatlakozó beépítése. 

 
 
 
 
 
 

Dánia javaslatait CLEPA, OICA, CLCCR nem tartja elfogadhatónak, mert: 
- a szűkített kompatibilitási sávok hagyományos légfék rendszerrel nem 

tarthatók be, 
- a jelenleg előírt vizsgáló csatlakozók lefedik a javasoltat. 

 
A témával kapcsolatban több ország jelezte érdeklődését. 
 
Folytatás várható. 
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3. (c) EGB 13 és 13-H / Teljesen automatikus kapcsoló berendezések 
(FACS����ACV /Automated Connections between Vehicles/) 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-8e.pdf (ACV) 

Az ACV munkacsoport 
feladata, működési feltételei  

 

Az ACV munkacsoport Svédország vezetésével kezdte meg munkáját. 

Fő feladatai: (az ECE/TRANS/WP.29/1044 ajánlás figyelembevételével).  

- a létező szabványok áttekintése, 

- az automatikus kapcsoló rendszerek követelményeinek megalapozása, 

- teljesen integrált, moduláris járműkombinációk, 

- javaslattétel az 55-ős előírás módosítására. 

 

 

3. (d) EGB 13 és 13-H / Magyarázatok, pontosítások  

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2011-
35-rev1e.pdf (CLEPA) 

A javaslat a 13H 
előírásban a gyújtáskulcs 
kivétele után előírt 
fékhatásosságot tárgyalja 

Módosításokkal 
elfogadva. 

Az elektromos/hibrid járművek fékrendszereinek követelményeit terjesztené ki a 
javaslat a jármű leállítása és a gyújtás-kapcsoló eltávolítása utáni 1 perces 
időtartamra. A hagyományos vákuumos rendszerek működését kívánják az új 
rendszerek követelményeiben leképezni. 

A vita eredményeként elfogadott javaslat: 

- a kikapcsolás után 1 percen belül 3xüzemi fék, majd biztonsági fék hatásosság, 

- a „gyújtáskapcsoló” helyett új definíció kell, pl:  

 „propulsion system on/off control”  . 
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ECE-TRANS-WP29-GRRF-2012-
11e.pdf (Németország) 
GRRF-72-28.pdf (prezentáció, 
Németország) 

A 13-mas előírás 14. 
mellékletének módosítási 
javaslata  

 

Németország a 13. előírás 14. mellékletében az eddig kizárólag 
elektromechanikus erőátvitel mellett javasolja az elektrohidraulikus erőátvitelt is 
felvenni a lehetséges kivitelek közé. 

A többi résztvevő tényszerűen nem ellenkezett, de senki nem támogatta feltétel 
nélkül a javaslatot. A 14-es melléklet többeknek problémát okoz a jelenlegi 
formájában. 

A következő ülésen folytatódik a téma.  
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3. (e) EGB 13 és 13-H / Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es 
előírásban  
 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2012-
14e.pdf (OICA) 

A menetstabilizáló 
rendszer hibajelzése 

 

  A 13 és 13H előírás módosítása a 121-es előírásban meghatározott – a 
menetstabilizáló funkcióval kapcsolatos - jelzések vezérlésére vonatkozó 
követelmények és átmeneti rendelkezések. 

3. (f) EGB 13 és 13-H / Egyéb  

GRRF-72-02e.pdf (CLEPA-OICA) Regeneratív fékkel 
ellátott járművek 
mérése 

 

A regeneratív fékkel (B kat) ellátott elektromos meghajtású járműveknél 
lehetőséget ad a leválasztott regeneratív fékkel történő fékmérésére. 

 

GRRF-72-29e.pdf (GRRF elnöke) 
GRRF-72-30e.pdf (Oroszország) 

A 13H előírás átmeneti 
rendelkezéseinek 
felülvizsgálata. 

Szeptemberre 
halasztva 

 

Az eredeti szándék az volt a korábbi javaslatokban, hogy a Szerződő Felek 
kapjanak lehetőséget a menetstabilizáló rendszer (ESC) és a fék-asszisztens 
rendszer (BAS) kötelező, vagy opcionális alkalmazására.  

 

Jelen állapot szerint azonban ez a lehetőség – vélhetően szerkesztési hiba miatt – 
kimaradt, mint 12.5. pont.    

Az Orosz küldöttség összesítő táblázatot készített, amiből kiderül a fenti hiba. 

Németország felvetette, hogy a Felek maguk is meghatározhatják, hogy melyik 
előírást milyen szinten alkalmazzák, de a GRRF véleménye szerint az átmeneti 
rendelkezések segítik a Szerződő Feleket.
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4. Mechanikus kapcsoló berendezések (EGB 55) 
 

GRRF-71-05e.pdf, 
GRRF-71-07e.pdf (Németország) 

Az 55-ös előírás 
módosítási javaslata.  

Új munkacsoport 
alakul Németország 
irányításával. 

Egyértelműsíti az autószállító járműszerelvények vonókészülékének definícióját, 
annak érdekében, hogy ne lehessen a követelmény-rendszeren kívülállóként 
kezelni (T kategória). 

 

Av érték és mellső tengelyek számának feltüntetése a forgózsámolyos pótkocsik 
vonókészülékén.   

 

S kategóriájú vonókészülékek – innovatív, még nem szabványosított új 
rendszerek 

 

Javaslat az állítható vonóberendezések pozitív rögzítésére – felkapcsolt pótkocsi 
esetén. 

 

A másodlagos kapcsoló berendezések csatlakoztatási pontjaira vonatkozó 
követelmény pontosítása – alkalmazás csak 3,5 t alatti pótkocsi vontatása esetén. 

 

A kapcsoló berendezések automatikus visszajelzésére vonatkozó lehetőség 
kiterjesztése az összes csapos és nyereg kapcsolóra. 

 

Az L osztályú, toroidos vonószemek vizsgálati követelményinek pontosítása.  
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5. Motorkerékpár fékezés (EGB 78) 

 GRRF-72-09e.pdf (EU) Az L-kategóriájó járművek 
biztonságával kapcsolatos 
áttekintés, cselekvési terv. 

 

    

Intézkedési tervek: 

-kombinált fékrendszer, 

-ABS bevezetése az L 
kategóriákban 

 

 

 

 

 

GRRF-72-25e.pdf (USA) USA prezentáció  

 

A baleseti statisztikák alapján értékelni próbálták a motorkerékpár-
blokkolásgátlók balesetekre gyakorolt hatását.  A rendelkezésre álló adatbázis 
nem tett lehetővé reprezentatív értékelést. 

 

Ausztrália is hozzászólt a témához, de értékelést nem mutatott be. 
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6. Pótalkatrész fékbetétek (EGB 90) 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-3e.pdf (FEMFM) 

GRRF-72-05e.pdf (FEMFM) 

Az „azonos” pótalkatrész 
fékbetétek minősítése. 

Szeptemberre 
halasztva 

A gyárival „azonos” pótalkatrész fékbetét definíciója (bizonyítani kell, hogy 
a termék azon kívül, hogy nem rendelkezik a járműgyártó 
jelzésével/cikkszámával, azonos gyártásban készül és megegyezik a gyárival. 

- kémiailag és fizikailag azonos a gyárival, 

- a gyárival azonos minőségi irányítási rendszer hatálya alatt gyártják. 

Az ülésen tett kiegészítés: a gyártó által meghatározott COP paraméterek is 
legyenek azonosak. 

„Azonos” fékbetét esetén nem lenne szükség vizsgálatra.  

 

EU és mások kérték a téma szeptemberre halasztását. 

 

GRRF-72-15e.pdf (CLEPA) A pótalkatrész fékdobok 
bekoptatási eljárása  

kisebb 
pontosításokkal 
elfogadva 
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7. Gumiabroncsok / Gumiabroncs előírások 

7.(a) Gumiabroncs világelőírás 

GRRF_72-23e.pdf  
(gumiabroncs gtr munkacsoport) 

A világelőírás 
tervezet aktuális 
állapota 

a munkacsoport 
visszatér a kérdésre 
a köv. GRRF előtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitott kérdések: gördülési ellenállás, a gyártó üzem kód a megjelölésben, 
valamint néhány vizsgálati paraméter.  

 A gumiabroncs azonosító szám kapcsán a gyártó üzem kódja került az 
érdeklődés középpontjába.  

Az USA-n belül forgalmazók USA regisztrációval és ennek megfelelő üzem 
kóddal kell,hogy rendelkezzen. Kérdés, hogy azok a cégek, akik nem akarnak 
eladni az USA-ban milyen PLANT kódot kaphatnak. 

 

A kóddal kapcsolatban USA 
megjegyezte még, hogy a 
felhasználóknak – pl. 
visszahívások esetén – fontos az 
abroncs gyártójának 
azonosítása.  
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7.(b) Gumiabroncsok (EGB 30, EGB 54) 

GRRF-72-10e.pdf 
(ETRTO) 

A 30-as előírást módosító …2011/13 
számú dokumentum pontosítása 

Elfogadva 

GRRF-72-11e.pdf 
(ETRTO) 

Az 54-es előírást módosító 
…2011/14 számú dokumentum 
pontosítása 

Elfogadva 

A használati kategóriák bevezetése, pontosítása: normál-, hó-, speciális 
abroncsok – igazodás a 117-es előíráshoz. 

Új alcsoportok:  

- nehéz hóviszonyok között használható hó gumiabroncs és  

- a professzionális off-road gumiabroncs (ET, POR), 

valamint ezek különleges feltételei. 

GRRF-72-13e.pdf 
(ETRTO) 

A 117-es előírás módosítási 
javaslata 

 

Definíciók kiegészítése:  

A hó abroncsokon (M+S) belül a nehéz hóviszonyok között használható hó 
gumiabroncs bevezetése. 

A használati célok (normál, hó , speciális) szerinti követelmények 
bevezetése. 

A zaj határértékekkel kapcsolatban vita volt arról, hogy a GRRF állást 
foglalhat-e. 

A definíciók egységesítését a résztvevők egységesen támogatták és a 
javaslatokat elfogadták.  

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-4e.pdf 
(ETRTO, JATMA) 

A 30-as előírás módosítási 
javaslata 

Elfogadva új 
kiegészítésként 

Az ideiglenes pótkerékként megjelölt abroncsok esetén: 

A „TEMPORARY USE ONLY” felirat ne csak az oldalfal alsó részén, a 
nyomásra utaló felirat alatt legyen feltüntethető, mert alacsony abroncsoknál 
a kis hely miatt túl kis betűméret alkalmazható.  

A lekopás veszélye nem áll fenn a rövid idejű használat miatt. 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-6e.pdf 

 Elfogadva, új 
kiegészítésként 

Pontosítások. 
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7.(c) Mezőgazdasági gumiabroncsok (EGB 106) 

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2011-31e.pdf (ETRTO) 

A 106-os előírás javasolt 
módosításai 

Kis módosítással 
elfogadva 

GRRF-71-13e.pdf (ETRTO) A 106-os előírás tervezett 
módosításainak áttekintése, 
prezentáció 

 

 

Az előírás tervezett módosításai a témában elismert szabványok harmonizálását 
célozzák.  

Az alacsonyabb üzemeltetési sebesség függvényében alkalmazható terhelés-
növelés módosult. 

CFO (traktor hajtó abroncs), CHO(kombájn abroncs) megjelölés bevezetése, 
aminek nincs ugyan hatása a gumiabroncs-jóváhagyásra, de a gyártó 
feltüntetheti. 

 

7.(d) Gumiabroncsok (EGB 117) 

ECE-TRANS-WP29-2012-
2e.pdf 

A 117 –es előírás módosítási 
javaslata. Több korábbi 
dokumentum „összefésülése”. 

Szerkesztést 
igényel 

GRRF-71-11e.pdf  C2 kategóriájú téli abroncsok 
vizsgálata. 

 

 

A C2 jelű hó abroncsok alternatív vizsgálati eljárásának bemutatása. 

Az eredeti módszer: egy vontatott kerék fékezése. 

Helyettesítő módszer: ABS-sel szerelt járművön fékezéssel. 

 

Értékelés: ASTM szabvány abroncshoz hasonlítva. 

Megjegyzés: a 117-es előírás nem hó-abroncs „hatékonysági” követelményeket 
tartalmaz. A hó abroncs tapadását a besorolási kritérium teljesítéséhez kell 
ellenőrizni, ami a zaj követelményeknél engedményt eredményez.
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A referencia abroncs 

 

 

  

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-10e.pdf (ETRTO) 

A 117-es előírás 
címének pontosítása. 

Elfogadva. 

 

A javaslat egyértelműsíti, hogy a 117 előírás alapján a gumiabroncsok gördülési 
ellenállás és/vagy nedves tapadás és/vagy zaj szempontjából hagyhatók jóvá. 

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-5e.pdf (Franciaország) 

A zajméréshez használt 
keréktárcsák méret-
meghatározása 

önálló munkaanyagként 
a szeptemberi GRRF 
ülésen visszatérünk rá. 

 

Elsődlegesen nemzetközi szabványokra, illetve a gyártó specifikációjára 
hivatkozik. 

A szabványok köre nyitott, de a gumiabroncs/keréktárcsa vonatkozásában 
illetékes szabványosítással foglalkozó testületek nevesítve vannak. Ezen 
testületek szabványai alkalmazhatók. 

 

GRRF a 117 elírás fent említett módosítási javaslatait – 2012-22 dokumentum 
kivételével – egy „csomagban” kívánja elfogadásra továbbítani. 
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7.(e) Gumiabroncsok (EGB 64) 

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-13e.pdf (OICA) 

Az ideiglenes pótkerék 
jóváhagyása 

Elfogadva 

 

A szükségpótkerék az 54-es előírás szerint is jóváhagyható (N kategória). Ezt a 
64-es előírásba is bevezeti a javaslat. 

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2012-13e.pdf (OICA) 

Az ideiglenes pótkerék 
jelölése. 

Elfogadva 

 

Azon esetekben, amikor egy járműtípus M1 és N1 kategóriában is létezik, ott 
engedélyezik a gyártó részére, hogy egységes – az N1-nek megfelelő – 80km/h 
maximális sebességet tüntessen fel az ideiglenes pótkeréken. 
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Jelentés a WP29 155. 
üléséről 

 

A titkárság tájékoztatta a jelenlévőket a WP29 vonatkozó döntéseiről. 

Kiemelt témakörök: 

Dinamikus/statikus hivatkozások az előírásokban, 

A jelenleg fizetős szabványok hivatkozása. Az információk alapján az érintett 
szervezetekkel történő egyeztetés várható. Németország eredeti felvetése az volt, 
hogy az előírások alkotói ismerhessék meg a szabványokat, amelyek az 
előírásokban hivatkoznak. 

A titkárság felhívta a figyelmet a szerződő országokban a belső információ-csere 
fontosságára. Ennek indoka, hogy az 1958-as egyezményre hivatkozva 
akadályozták meg az automatikus vészfékező rendszerre vonatkozó (AEBS) 
előírás elfogadását. Németország kiemelte: azzal, hogy a vezető bármikor 
felülírhatja a rendszer beavatkozását teljesül az 58-as egyezmény filozófiája.  


