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I. Napirend 
1. A napirend elfogadása 
2. A fejlett elektronikus rendszerek (Automatikus vészfékezés)  

(AEBS) 
3. ENSZ 13 és 13-H  
 (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) Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (ENSZ 117) 
 (c) Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 
 (d) Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 
 (e) Felújított haszonjármű abroncsok (109)  
 (f) Egyéb  
8.  Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 
 (a) Automatizált járművek 
 (b) egyéb  
9. Kormányzás  
 (a) 79. Előírás 
 (b) Sávkövető (LKAS) és parkolást segítő (PAS) rendszerek 
10, Teljes jármű jóváhagyás (IVWTA) 
 (a) Beszámoló IWVTA- és kapcsoló egyéb munkacsoportok 

tevékenységéről.   
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 (b) Gumiabroncs beépítési előírás  
 (c) 13H előírás 

(d) 65 –es előírás és gumiabroncs nyomásfigyelő rendszerek 
(TPMS) 

 (e)  Egyebek 
11. A jármű-irányítás automatizálásával, az önműködő járművekkel  

kapcsolatos fejlesztések áttekintése 
 (a) Az ITC munkacsoport 2014 februári ülésének áttekintése 
 (b) Információ-csere 
12.  Egyéb 
 (a) A WP29 2014.novemberi ülés témáinak áttekintése 
 (b) Az R.E.3 Egyezmény 
 (c) Rövidítések és betűszavak az ENSZ előírások 
 (d) Egyéb ügyek 

 

  Rövidítések az alábbiakban: 

AEBS – önműködő vészfékező rendszer 
BAS – fékasszisztens rendszer 
ESC – elektroniku 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 
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 1. A napirend elfogadása 

ECE/TRANS/WP.29/
GRRF/2015/1 and 
Add. 1 
ás 
GRRF-79-01e.pdf 

 A frissített napirendet a titkár ismertette jelenlévők 
elfogadták.  
A Magyarország által közvetlenül az ülés kezdete előtt 
benyújtott GRRF 79-27 számú informális 
dokumentumot felvették az ülés az ülés napirendjére. 

 

 2. Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) 
Fék és futómű (GRRF) munkacsoport napirendjén tartja a fejlett 
vészfékező rendszerek (AEBS) beépítésére vonatkozó esetleges 
további mentességek tárgyalását. 
GRRF-78-30e.pdf OICA AEBS és LDWS rendszerek szenzorainak 

beépítési nehézségeit emeli ki. 
A kérdés az, hogy a bevezetésnél, vagy a műszaki 
követelményeknél kezelhetők-e a technikai nehézségek 
miatti további kivételek.  
Németország a bevezetés módosítását javasolta, de 
Svédország felvetette, hogy az EU-ban megtörtént 
bevezetés nem vette figyelembe, hogy elsősorban az 
autópályán közlekedő járműveket felszerelése volt a cél, 
ezért a mostani felvetések csak a műszaki feltételeknél 
kezelhetők. 
FEM is szeretné, ha a daruk kivételek lennének. 

 

 3. 13 and 13-H Előírások (Fékezés) 
 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

nem volt javaslat 
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 (b) Modularis járműkombinációk  (MVC) 
  

Svedország képviselője beszámolt arról, hogy az informalis munkacsoport 3. 
ülésének jegyzőkönyve nem sokára elérhető lesz.  
Áttekintették a létező előírásokat a  

- kapcsoló berendezésekre, 
- fékezésre 
- stabilitásra vonatkozóan. 

A « dolly »-nak nevezett vontató pótkocsit a jóváhagyásához definiálni kell. 
Kérdés, hogy hol lenne a legjobb a definíció pl RE3-ban ? Legyen-e korlátozva 
a merev vonórudas kivitelre, vagy a csuklós vonórudat is lehet kezelni ?  
Mekkora legyen a dolly fékhatásossága ? Várják a segítséget, és a további 
résztvevőket az MCV munkacsoport ülésére. 
Ausztrália onállő járműként – pótkocsiként hagyja jóvá a dollyt. 
CLEPA korábbi definícióra hivatkozik, amelyet a 13 előírásban mutattak be. 
Először merev aztán csuklós rudak lesznek figyelembevéve. 
Döntés nem született. 

 (c) Magyarázatok Pontosítások 
GRRF az előzetes megállapodás szerint készült a Németország által 
előterjesztendő frissített javaslat tárgyalására az elektro-hidraulikus 
erőátviteli elektromos fékrendszerekkel kapcsolatan.  
Dokumentumok: (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/29) 
GRRF megállapott , hogy folyamatosan napirenden tartja témát a 
egy a WP 29-re beadható javaslat elfogadásáig. 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/13 
GRRF-79-24e.pdf 
Németorszég és 
Hollandia 

Németország a tervezett javaslat helyett a jelen ülésen 
beszámolt az elektrohidraulikus pótkocsi fékrendszerekkel 
kapcsolatos tevékenységről.  
Több előre nem látott nehézség merült fel, ami késedelmet 
okoz.  
Fontosabb témakörök, amelyekkel foglalkoznak : 

- milyen tápfeszültség legyen figyelembevéve a 
hatásosság értékelésénél. Várhatóan 11,1 V lesz. 

- a vonórudra hatók erőket hogyan vegyék figylembe, 
- mi működtesse a féket (féklámpa, lassulás, vagy 

mindkettő)  
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- visszajelző lámpa a pótkocsi eljén lehet-e. 
Jelenleg még nem megoldott 

- az időszakos felülvizsgálattal kapcsolatos problémák, 
- tolatás-biztosítás, 
- melegfék, 
- időkésedelem. 

 
A téma elhalasztva a további ülésekre. 

 (d) Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es 
előírásban 
 
Nem volt dokumentum és tárgyalás. 

 

 (e) Egyebek 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/7 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2015-
07e.pdf 
 

CLEPA a jelenlegi 8,5 bar ról 9 bar-ra javasolja emelni a 
pótkocsi tápvezeték maximális nyomását. 

 

 
A téma szeptemberre halasztva. CLEPA részletesebb javaslat kidolgozását 
vállalta. 

 4. Mechanikus kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 

  GRRF a korábbi megállapodások szerint figyelemmel kíséri és 
tárgyalja az 55 számú előírás továbbfejlesztésén dolgozó informális 
csoport munkáját.  

GRRF-79-03e.pdf 
 

CLEPA dokumentum. 
Az 55 előírás szerkeztésével kapcsolatos probléma 
felvetés, javaslatok kérése. 
Milyen paraméterek legyenek vizsgálva, hogyan ? 
Hogyan használjuk a tanúsított paramétereket a jármű 
jóváhagyásnál és üzemeltetésnél ? 
Az R55 munkacsoport határozottan szét akarja választani a 
vonóberendezés jóváhagyási követelményeket és az « in 
use » követelményeket. 
Hollandia támogatja a tisztább, jobban értelmezhető 
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elgondolást. 
Svedország felvetette, hogy van sok megadott adat a 
vonóberendezéseken, de harmonizálni kellene, hogy 
hogyan használjuk fel. 
Dánia támogatta a fejlesztési elképzelést és kiemelte, a 
kettőnél több tagból álló járműszerelvényeket a 
vonóberendezésre vonatkozó követelmények 
szempontjából. 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2015-
14e.pdf 

Németország bemutatta az általa vezetett munkacsoport 
javaslatát. A munkacsoport a felvállalt előírás- fejlesztésnek 
csak részeit tudta eddig elvégezni. 
A mostani javaslat kitért az : 
- Automatikus (W osztály) kapcsoló berendezésekre, 

amelyek csak részben a kényelmet szolgálják, de van 
olyan eset is, amikor a korlátozott láthatóság, vagy 
hozzáférhetőség miatt szükség van aut. készülékre, 

- az A50X osztálynál a nem OEM gyártóknak több 
információra van szükségük a személygépkocsikról, 
amit most előír a javaslat, 

- Av keresztirányú erő-tényező a vonórudakra. Nem 
kellene jelölni a táblán, de azt meg kellene adni, hogy 
egy vagy két első tengelyre alkalmazható e a 
vonóberendezés 

Ma ennyi javasolható, a többi felvállalt téma még 
folyamatban van. 
Dánia szerint a 12.2.9. (Az automatikus berendezés kezelő 
szerve és visszajelzőjének elhelyezésére vonatkozó 
paragrafus) nem tiszta. és a 3.6.3. ( Av érték 
meghatározása ) is okozhat problémát, de Németország 
szerint utóbbi csak tandem első tengelynél jelent új 
követelményt.  
Franciaország a személygépkocsik vonóberendezés-
felszerelési adatmegadását kéri pontosítani, kinek kellene 
megadni gyártónak, vagy a a hatóságnak, aki jóváhagyja a 
járművet, és a 2.5. – ben M1 is kérdés csak  
Németország és Hollandia is pontosította, hogy az M1 
kategória érdekes a kapcsolóberendezés felszerelése 
tárgyában.  

 
Várhatóan szeptemberre hivatalos javaslat készül, de a munkacsoportnak több ülésre is 
szüksége lesz ehhez. Lehet, hogy  nem fér bele a határidőbe. GRRF hasznos 
megjegyzéseket tett a bemutatott dokumentumokhoz. 
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Svédország szeretné, ha az R55 WG folytatná a tevékenységét a komplexebb 
feladatokkal is, emlékeztetett, hogy kb 30 tétel volt az eredeti – az 55. előírást érintő  
listán. 

 5. Motorkerékpárok fékezése 

 (a) 78. Előírás   
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/13 

GRRF-78-52  
 
GRRF-79-12e.pdf 
 

IMMA javaslat. 
EMC követlmények a 10 előírás szerint, vagy egyéb 
egyenértékű eljárás szerint. 
GRRF további megfontolást javasolt. 

GRRF-79-16e.pdf 
 

EU javaslata az ABS vizsgálat hatóköre L1-L5 kategóriákra, 
ami nem a felszerélési követelmények kiterjesztését jelenti.  
IMMA észrevételezte, hogy háromkerekű járművekre nincs 
vizsgálati módszer.  
EU pontosított : oldalkocsisra nincs követelmény. 
Új javaslat készül a a következő ülésre. 

GRRF-79-18e.pdf 
 

Ezen EU javaslat célja az L kategóriájú járművek 
blokkolásgátklójának kikapcsolhatóságára vonatkozó 
egységes feltételek megteremtése. 
Dánia nem ért egyet azzal, hogy minden kategóriában 
megengedhető lenne a kikapcsolás. 
Németország szerint viszont ez elfogadható és indokolt. 

 (b) 3. világelőírás (gtr 3.) 
Dokumentumok: (ECE/TRANS/WP.29/2015/38) 

ECE/TRANS/WP.29/2015/39 
 

GRRF-79-17e.pdf 
 

Canada részéről az 5(b) pontban részletezett EU javaslattal 
azonos tartalmú dokumentum az L kategóriájú járművek 
ABS kikapcsolhatóságára vonatkozóan. 

 
A témakör szeptemberre halasztva. 
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 6. Pótalkatrész fékbetétek (ENSZ 90) 

 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/10  
GRRF-79-13e.pdf  
és 
GRRF-79-11e.pdf 

Olaszország módosító javaslatai az  
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/23/Rev.1 
dokumentumhoz az L kategóriájú járművek féktárcsáira 
vonatkozóan. 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2014-
23eRev1.pdf 

Az eredeti javaslat összeszerkeztve a a fenti informális 
dokumentumokkal. 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2015-
10e.pdf 

A féktárcsák és fékdobok esetén a « változat «  definíciója. 

 
A résztvevők hozzászólásaiban internetes adatbázis létrehozását, illetve a 
járművek eredeti jóváhagyásánál alkatrész azonosító kód bevezetését – 
hasonlóan az M,N,O kategóriákhoz - javasolták. 
 
Új hivatalos dokumentum készül a szeptemberi ülésre. 

 7. Gumiabroncsok  

 (a) Gumiabroncs világelőírás Global  
ETRTO áttekintést adott a gimabroncs világelőírásról és a várható 
további fejlesztéséről. 
GRRF kérésére ETRTO további javaslatot készít a guiabroncs 
világelőírás  módosítására a legutóbbi új szabályozások szerint. 

 (b) Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (ENSZ 117) 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/ 2015/5 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/9 
ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2015-05e.pdf 
 

A titkárság bemutatta a GRRF és GRB 
javaslatán alapuló dokumentumot a titkárság 
korrekciójával kiegészítve. 

A javasolt korrekció elfogadva. 
  
ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2015-09e.pdf 
 

A 117 –es előírás korábbi módosítása során az 
előírásből kimaradt, de szükséges átmeneti 
rendelkezések visszahelyezésére vonatkozó 
javaslat. 

 
Módosítással elfogadva. 
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 (c) Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/5 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/6 
 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-
05e.pdf 
 

Új abroncs-méretek bevezetése. 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-
06e.pdf 
 

Új jelölések bevezetése 

 
Mindkét javaslat elfogadva. 

 (d) Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 
 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/11 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/15 
GRRF-79-32 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-
11e.pdf 
 

Új sebesség index és geometriai méretek. ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-
15e.pdf 
 
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-
15c1e.pdf 
GRRF-79-32e.pdf Terhelés index változás pontosítása a a 

hajtott kerékre szerelehető abroncsok 
esetén. 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/11 és 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/15 elfogadva. 
GRRF-79-32 –ból hivalos javaslat készül szeptemberre 
 

 (e) Felújított haszonjármű abroncsok (109) 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/3 

GRRF-79-10, 
GRRF-79-27, 
GRRF-79-28, 
GRRF-79-34 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-
03e.pdf 
 

Jóváhagyási feltételek a felújított 
különleges téli abroncsokra. 
A dokumentum Magyország megjegyzéseit 
figyelembe véve modosult az ülés során. 
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Modosítással elfogadva. 

 (f) Egyéb 
Dokumentumok: GRRF-79-35, 
 
GRRF-79-35e.pdf Az EU tájékoztatója az EU a gumiabrincsok 

biztonsági kérdéseivel kapcsolatos 
kutatásról. 

 

 8. Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

 (a) Automatizált járművek 
Dokumentumok: Informal document GRRF-78-14 a 79-es előírásban az 

automatikus kormányzásra meghatározott 10 km/h 
legnagyobb sebességhatár törlésére irányuló javaslat.   

Elnök javalatára a témát a 9(b) napirendi ponttal együtt tárgyaljuk.  

 (b) Egyebek 
GRRF-79-22e.pdf Rövid beszámoló, áttekintés hangzott el a titkárság 

részéről. 
A szabályozás visszatartja a fejlesztést ezért nem csak a 
műszaki követelményeket, hanem a felelősség kérdését 
is tisztázni kell. 
2015 októberben Bordőban lesz kereksztal az ITS sel 
kapcsolatban. 

 

 9. Kormányzás 

 (a) 79. Előírás 
GRRF a korábbiak folytatásaként tárgyalta CLEPA és OICA 
javaslatát a 79. előírás módosításáról a a fék és kormány 
berendezés által használt közös energiaforrás tekintetében. 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/8  
ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2015-08e.pdf 
 

CLEPA 
További fejlesztések szükségesek a pótkocsi 
kormányzással kapcsolatban.A pótkocsi kormány 
energiaellátása már mehet a vontatóról, de a 
kommunikáció még nincs meg. (ISO 11992) 
Az alacsony sebességű kormányzási manőver definiálva 
van. 
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Hivatkozás a 7. mellékletre. 
Pótkocsira szerelt figyelmeztető lámpa zöld. 
Követelmények meghibásodás esetén. 
Adatok a jóváhagyáshoz. 
7. melléklet 
- szükséges teljesítmény, 
- az elektromos rendszer védelme, 
- a kormányberendezés funkcióinak demonstrálása a 
típusvizsgálatkor, 
- energia-ellátás, vagy bizonyos hibák esetén történő 
működés. 
Dánia felvette, hogy hogyan lehet megadni az áram 
kapacitást, hiszen nem a vontató jóváhagyásáról szól a 
javaslat? A 6.3.5.2.ponttal kapcsolatban pontosítást kért 
a hiba esetére előírt viselkedés vizsgálatára. Különböző 
sebességek? 
Hollandia támogatja a javaslatot. 
OICA támogatja és kis változtatást javasol: ne a kezelési 
könyvben legyen megadva az áram kapacitás, hanem a 
járműben. 
Japán tisztázni kéri, hogy a 48-as előírással  
összeegyeztethető-e a javasolt figyelmeztető lámpa a 
pótkocsi elején. 

GRRF-79-02e.pdf 
 

Pontosítás a fenti javaslathoz kapcsolódóan. 

GRRF-79-21e.pdf  

 
A figyelmeztető lámpa ügyében meg kell kérdezni a GRE –t áprilisban, valamint 
tisztázni kell az egyéb felmerült kérdéseket.  
Szeptemberre halasztva. 

 
 
 

(b) Sávkövető (LKAS) és parkolást segítő (PAS) rendszerek 
. 
GRRF-79-15e.pdf 
 

Németország és Japán az RCP rendszerekkel közúti 
forgalomban való biztonságos működésének biztosítása 
érdekében minimumkövetelmények meghatározását 
javasolta. Nem tartják szükségesnek új előírás 
létrehozását, mert a kormányzási és fékezési előírások 
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már részben szabályozzák az ilyen rendszerek 
működését. 
R.E.3 ban a tervezési elvek rögztése, és utalás a 79-es 
előírásra. 

ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2015-02e.pdf 
 
 

LKAS munkacsoport javaslata a 79. előírás LKAS 
követelményekkel történő módosítására. 
A javaslat szerint az LKAS rendszernek akkor kellene 
beavatkoznia, ha a érzékeli, hogy a vezető valószínüleg 
nem tartja irányítása alatt a járművet.  

GRRF-79-04e.pdf 
és 
 
ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2015-02e.pdf 

Svedország  
Javaslat arra, hogy az LKAS rendszer hogyan tudja 
jobban detektálni a vezető szándékát. (5.1.6.6.) 
Mindaddig jelezzen, amíg azt detektálja, hogy a vezető 
nem irányítja a járművet. 
Ha kikapcsolják, arról adjon jelzést. 
Átmeneti rendelkezés javaslatok. 
Hollandia és Németország támogatja, de szerintük ez 
csak kiegészítés lesz és nem kell átmeneti rendelkezés. 
Elnök: fontosnak tarja, az átmeneti rendelkezések 
szükségességének tisztázását. 
UK szerint is csak kiegészítés. 
OICA igen ez egy “if fitted” előírás, a gyártók jól állnak, 
van idejük alkalmazkodni.  
EC új járműtípusok, vagy az összes járműtípus legyen 
érintett? 
EC minden járműkategóriára, mi lesz az LDW-vel, 
mi történik, ha a vezető nem válaszol a jelzésekre, 
kikapcsolódik egy idő után? 
UK a nagy járműveken van AEBS is. Hogy fog a három 
rendszer együttműködni? 
Svédország: fél,hogy ha nem lépünk előre, a rendszerek 
megjelennek az utcán, követelmények nélkül. 
Elnök: a vezető “monitorozása” nagy jelentőségú, új 
dolog. Ugy látszik most ebben nem lehet megegyezni. 
Hogyan folytasuk a munkát a javaslattal kapcsolatban? 
OICA LKAS –correktív kormányzás, PAS- autómatikus 
kormányzás 10km/h alatt. A 79-es most is pontosabb mint 
az ITS-ban javasolt megközelítések.  
Oroszország javasolja 5.1.6.6.-t vegyük ki a javaslatból és 
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tárgyaljuk külön, talán kapunk új kiegészítéseket. 
Németország. LKAS egy korrektív kormányzás és a 
javaslat csak a biztonságot segítené elő. 
Japan egyértért Németországgal, LKAS -t meg kell 
különböztetni az autómatikus kormányzástól. 
Dánia a 2015/02-t külön nem fogadja el.  
Elnök: nem tudjuk most lezárni a vitát, át kellene tenni 
szeptemberre. 
OICA talán jobb lenne pontosítani a szöveget. 
Elnök kérte az előkészítő csoportot Svédország 
vezetésésével, hogy fejlesszék tovább a javaslatot 
szeptemberre. 
EC is csatlakozik. 
Elnök, azt is tisztáznia kell a csoportnak, hogy kiegészítés 
legyen-e.  

..\összes_doc\GRRF-
79-23e.pdf 

Németország javaslata az  
Automatically Commanded Steering Function technology 
(ACSF) rendszerrel kapcsolatban.  
Új munkacsoport létrehozását javasolják. Két elnökkel 
Németország + Japán, mindkét ország vállalja.  
OICA és CLEPA társ-titkárságot vállaltak.   
Feladatok:  
Műszaki követelmények kidolgozása 
- ACSF -re 10 km/h felett, városban, városon kívül. 
- kommunikáció a vezetővel, 
- időszakos műszaki vizsga követelmények. 

 
A tárgyalás folytatódik. 

 10. Teljes jármű jóváhagyás (IWVTA) 

 (a) Rövid beszámoló IWVTA- és kapcsoló egyéb munkacsoportok 
tevékenységéről ; 
GRRF állapot jelentést kért a telje Ambassador on IWVTA.  

GRRF-79-37e.ppt IVWTA nagykövet összefoglalója a teljes jármű jováhagyási 
előírásokkal kapcsolatos tevékenységről. 
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 (b) Gumiabroncs beépítési előírás 
GRRF megegyezett, hogy az IWVTA keretében megtárgyalja OICA frissített 
javaslatát - M1 kategóriá esetén - a gumiabroncsok beépítésére vonatkozóan.  
Dokumentumok: (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/13) 
GRRF-79-08e.pdf 
 

OICA összefoglaló javaslat az önálló gumiabroncs 
beépítési előrásra. A 2014/13 hivatalos dokumentummal 
együtt kezelendő. 
Japán támogatja, de pontosításokat kér (R106 nem 
kötelező Japánban). 
ETRTO is támogatja a javaslatot. 
EC javasolja a Kézikönyv kihagyását, de ez már 
megtörtént, „ legyen informació a járműben (-őn)? a vezető 
részére” 
2015. jumiusra kellett volna elkészülni, talán szeptemberre 
még halasztható, de akkor el kell fogadni.  
OICA hivatalos dokumentumot készít június előtt, GRRF  
szeptemberben hagyja jóvá. Ez WP29 dokumentum lesz 
GRRF jelzéssel. 
Így még felvehető a novemberi WP29 ülésre. 

 

 (c) 13H előírás 
GRRF napirendre vette OICA javaslatait az IWVTA keretében az 
ESC és BAS rendszerekre vonatkozó új külön-külön előírásokra. 
Dokumentumok: (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/10) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/11) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/12) 

GRRF-79-05e.pdf 
 

A 13H előírásban lévő 8. Melléklet (komplex elektronikus 
rendszerek követelményei)  alkalmazása más előírások (új 
BAS, ESC előírások) szerinti jóváhagyások esetén is. Ezzel 
a követelmény nem ismétlődne az új előírásokban. 
Az átmeneti rendelkezéseken GRRF módosított. 
Egyértelmúen megfogalmazásra került, hogy azon 
országok, akik megkövetelik az ESC-t, BAS-t nem 
kötelesek elfogani olyan jóváhagyást, ahol a jmű nincs 
felszerelve ilyen rendszerrel.  

GRRF-79-06e.pdf 
 

BAS rendszerre vonatkozó előírásban hivatkozás a 13H 
előírás általános biztonsági követelményeire.( 8. melléklet ) 
A javaslat pontísra került Hollandia javaslatára. 

GRRF-79-07e.pdf OICA javaslat 2014/12 módosítása.  
Hollandia felvetette, hogy hogyan kezeljük azokat az ESC 
rendszereket, amelyeknek nincs hatásuk a fékrendszerre. 
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Ez ma elméleti kérdés, de megfontolandó. 
Tekintettel, arra a korábbi egyeztetésre, hogy minden ESC 
feleljen meg a CEL –nek a 13h ban, ezért javasolt a 
« aminek van közvetlen hatása a fékrendszerre ». 
Hollandia javasolta a definíció pontosítását is,  

 

 (d) 65 –es előírás és gumiabroncs nyomásfigyelő rendszerek 
(TPMS) 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/12 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/13 
GRRF-79-10e.pdf 
 

OICA konszolidált javaslata az új TPMS előírásra. 
főleg szerkeztési módosításokkal. 
Hollandia a TPMS rendszer típusára vonatkozó bekezdést 
törlésének magyarászatát kérte. 
OICA : az új előírás jármű típusra vonatkozik TPMS 
szempontjából. 
 Franciaország : a 2.2. pontban a jármű típus alatt is 
szerepel a TPMS típusa, ezért ere (2.15.)  mégis szükség 
van. 

GRRF-79-09e.pdf 
 

OICA javaslata a Reg 64 ből TPMS kihagyása az IWVTA 
keretében. 
Átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a javaslat. 

GRRF-79-20e-
Rev.1.pdf 

Oroszország javaslata az átmeneti rendelkezések 
aktualizálására : 

- a továbbiakban nem releváns bekezdések törlésével 
és a  

- új átmeneti rendelkezések bevezetésével. 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2015-
12e.pdf 
 

OICA 
A 64. előírás módosító javaslata a gumiabroncs nyomás-
felügyelő rendszer nélkül. 

ECE-TRANS-
WP29-GRRF-2015-
13e.pdf 
 

OICA  
A gumiabroncs nyomás-felügyelő rendszerre (TPMS) 
vonatkozó új önálló előírás – javaslat. 

 

 (e) Egyebek 
 
Nincs javaslat. 
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 11. A jármű-irányítás automatizálásával, az önműködő járművekkel  
kapcsolatos fejlesztések áttekintése 

GRRF-79-14e.pdf Japán prezentáció 
Japán a halálos áldozattal járó balesetek számának 
csökkentése érdekében kötelezővé tette : 

- Motorkerékpárokon az ABS t , mopedeken ABS 
vagy CBS 

- N2, N3, M2, M3 járműveken a LDWS –t 
A bevezetési határidők 

 
GRRF-79-31e.pdf Támogtás a GRRF részéről a többi szakértői csoport felé 

az automatikus járművezetést megvalósító 
technlógiákkal kapcsolatban. 
A definíciokon kell dolgozni. 

 

 12. Egyéb 
 (a) A WP29 2014.novemberi ülés témáinak áttekintése  

 (b) Az R.E.3 Egyezmény  
 
 

.GRRF-79-35e.pdf Új mezőgazdasági járműkategóriák. A titkáráság 
emlékeztetett az erre vonatkozó javaslatra. 

GRRF-79-29e.pdf Japán és Németorszég, Submitted by the Chair of the 
Special Interest Group on Lane Keeping Assist 
Systems (LKAS) 
AEBS LDWS és RPC rendszerek biztonsági 
követelményeire vontkozó javaslat. 

- LKAS minimum hatékonyság, 
- műszaki irányelvek a távirányítású rendszerekhez. 

Javaslat tartalma (LKAS) 
- deviníció, 
- követelmények, 
- korlátozások (időjárási viszonyok) 
- figyelmeztető jelzések 
- átmeneti rendelkezések 

Javaslat tartalma (RPC) 
- azonally leállás a vezérlő gomb elengedése 

esetén 
- a vezetőnek folyamatosan nyomnia kell a gombot 
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jelezvén a szándékát 
- a vezetőnek mindig a jármű közelében kell lenni a 

parkolási manőver figyelemmel kísérése 
érdekében. 

Japán szerint az RCP nincs ellentmondásban a Bécsi 
Egyezménnyel, mert a vezető felügyeli a parkolást.  
 
Az RPC-vel kapcsolatban az a kérdés, hogy egyáltalán 
lehet-e  
A visszajelzések vegyesek voltak, szeptemberben 
folytatódik a téma, új dokumentumok készülnek. 

 

 (c) Rövidítések és betűszavak az ENSZ előírásokban 
  A titkárság tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a témához kapcsoló 

dokumentumok az alábbi helyen érhetők el: 
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/acronyms_definitions.html 

  Dokumentumok: GRRF-76-03 és GRRF-78-04 

 (d) Egyéb ügyek 
 

GRRF-79-14e.pd Japán prezentáció a vezetőt segítő 
rendszerek alkalmazásáról Japánban. 

 
f 

    

 


