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I.  Napirend 
 
1. A napirend elfogadása 

2. Automatikus vészfékezés és a sávelhagyás (AEBS/LDWS) 

3. EGB 13 és 13-H  

 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

 (b) Magyarázatok, pontosítások 

 (c) Teljesen automatikus kapcsolóberendezések (FACS) 

 (d)  Egyéb  

4. Mechanikus kapcsoló berendezések (EGB 55) 

 5. Pótalkatrész fékbetétek (EGB 90) 

 

 

 

 

 6. Gumiabroncsok  

 (a) Gumiabroncs világelıírás  

 (b) Gumiabroncs elıírások (EGB 30 és 54) 

 (c) Szükségpótkerék, defekt tőrı abroncsok, gumiabroncs-nyomás 
ellenırzı rendszerek (EGB 64) 

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

 (e) A nemzeti és nemzetközi abroncs-elıírások. Információcsere  

 (f)  Egyéb 

7.  2. elıírás az 1997. évi Egyezményhez 

8. R.E.3-as egyezmény 

9. Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

10.  Új irányelvek az EGB elıírások hatályára és átmeneti rendelkezéseire 
vonatkozóan. 

11.  A nemzeti és nemzetközi aktív biztonsági a  elıírások. Információcsere 

12. Egyéb. 
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2. Automatikus vészfékezés és sávelhagyás jelzés (AEBS/LDW) 
 
Informális munkacsoport ülése január 31-án. 
 

AEBS_ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2010-29R1 

(AEBS/LDW munkacsoport) 

Javaslat a sávelhagyás jelzésre 
vonatkozó új elıírásra 

Módosítás nélkül elfogadva 

 
Az érintett jármővek M2, N2, M3 és N3. 
 
A sávelhagyásra figyelmeztetı rendszer elıírásának tervezete az al-munkacsoportban 
elkészült.  
A GRRF csak kisebb pontosításokat tett: 

- a mérési pontossága elıírása helyett a vizsgálati sebesség 65 km/h +-3km/h került a 
szövegbe. 

- további országok adták meg a sáv jelzésük geometriáját. 
 
A pontosított szöveg elfogadásra került. GRRF kérte az almunkacsoportot a végleges elıírás-
szöveg szerkesztésére. 
 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2011-15E.  
GRRF-69-04E 
 
ECE-TRANS-WP29-GRRF-
2011-16E 
GRRF-69-05E 
 (AEBS/LDW munkacsoport) 

Javaslat az ütközés elkerülı 
rendszerre vonatkozó elıírásra 
 
 
Javaslat az ütközés hatását 
csökkentı rendszerre vonatkozó 
elıírásra 

 
 
 
Következı ülésre 
halasztva 
 
 

 
Az érintett jármővek M2, N2, M3 és N3. 
 
Az AEBS/LDW munkacsoport két új elıírás tervezetét fogalmazta meg a 

- ütközés hatását csökkentı  és az 
- ütközést elkerülı rendszerre vonatkozóan. 

Utóbbi tartalmaz fejlettebb követelményeket, általában mondható, hogy az ütközést 
„elkerülı” rendszerek egyben megfelelnek az elsı szintnek is. 
  
Hosszadalmas vita alakult ki arról, hogy 

- két külön új elıírásban ( ezt támogatta: EU, Japán, Oroszország), vagy 
- egy új elıírásban jelenjenek meg a követelmények (ezt támogatta a többség) úgy, hogy 

a 00 az alapkövetelmény, 01 a magasabb színt és mindkét módosítási sorozat 
hatályban maradna, hogy a tagországok el tudják dönteni, hogy melyiket követeljék 
meg. 

 
További vitás kérdés volt, hogy elı legyen-e írva a blokkolásgátló / menetstabilizáló rendszer 
is a vészfékezı berendezéshez, vagy csak akkor legyen kötelezı és alkalmazható a vészfékezı 
berendezés, ha van  blokkolásgátló / menetstabilizáló rendszer. 
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Hosszas vita után ezeket a kérdéseket nem zártuk le. 
 
 

CLEPA május 11.-re az automatikus vészfékezési rendszerek bemutatóját szervezi Genfbe, a 
repülıtér mellé. (Május 12-13 –án a GRRF rendkívüli ülése kerül megrendezésre).  
 
 

 
3.(a) Menetstabilizáló rendszerek alternatív jóváhagyása - EGB 13   
 

GRRF-69-06E 
(AMEVSC munkacsoport, 
CLEPA) 

A motoros jármővek 
menestabilizáló rendszereinek 
alternatív jóváhagyására vonatkozó 
részletes javaslat. 

Módosítás nélkül 
elfogadva 

GRRF-69-20E(AMEVSC 
munkacsoport, CLEPA) 

A fenti javaslatba beillesztett 
legújabb módosítások jegyzéke. 

Módosítás nélkül 
elfogadva 

 
A 06–os dokumentum alapvetıen a rendszer vizsgálati jegyzıkönyvének alkalmazását írja le 
más jármőre. Eredeti formájában a szimulációs lehetıségeket is tartalmazta, de ez kikerült 
több résztvevı javaslatára, megcélozva, hogy ez a következı fázisa lesz a munkának. 
Németország felvetette, hogy ezzel a módszerrel nem tisztázott a felelısség a rendszer- és a 
jármő gyártója között.  CLEPA az eddig is mőködı gyakorlatra hivatkozott. 
 
 

ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2011-03E 
(OICA) 
ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2011-08e 
 (Japán) 
 

 Menetstabilizáló rendszerek 
alkalmazása 4-tengelyes 
jármőveken 

 
Módosítás nélkül elfogadva 
 
 
Befejezve 

Az elızı ülésen Japán felvetette, hogy a képen látható 4 tengelyes konfigurációra szeretné 
megkövetelni a 
menetstabilizáló rendszert.  
OICA javaslata  a 25 t alatti és 
19,5”-nál nem nagyobb kerekő  
jármővekre írná elı az 
alkalmazást.  
 
Több ország (Dánia, UK, 
Ausztrália) felvetette, hogy 
elıírnák minden 4- tenge-
lyesre. 
 

Kompromisszumként elfogadtuk a Japán elgondolását támogató javaslatot, de az Elnök az 
OICA-t arra kérte, hogy a következı alkalomra a rendelkezésére álló információk alapján 
tekintse át, hogy mekkora számú jármőrıl lenne szó.  
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3.(b)  Fékezés, pontosítások – EGB 13 és 13-H 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/26/
Rev.1 (CLEPA, 13) 
 
 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/6 
(CLEPA, OICA, 13H) 

A figyelmeztetı lámpák 
ellenırizhetısége idıszakos 
vizsgálaton. 

Módosítás nélkül 
elfogadva 
 
Módosítás nélkül 
elfogadva 

Az idıszakos mőszaki vizsga keretében az elektronikus vezérlı rendszerek ellenırzési 
lehetıségét kívánja támogatni a két dokumentum azzal, hogy megköveteli a figyelmeztetı 
lámpák erre alkalmas kialakítását és funkcionalitását. 

 
 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/5  
 (CLEPA, OICA, 13H) 
GRRF-69-27 (OICA, 13H) 

A fék-asszisztens rendszerek 
osztályozása 

Kis módosítással 
elfogadva 
Módosítás nélkül 
elfogadva 

Az eredeti A- B- C osztályozásból a pedálerı és pedál-sebesség kombinációjával vezérelt C 
kategóriát törli a javaslat és a következıt vezeti be: 
A- elsıdlegesen pedálerı, 
B- elsıdlegesen pedál-sebesség révén vezérelt fék-asszisztens rendszer. 
 

 

GRRF-69-18 (India, 13H) A fék-asszisztens rendszerek Következı ülésre 
halasztva 

India töröltetni szeretné a fékasszisztens mőködése közben megkövetelt minimális pedálerıt. 
Ezt általában a többi résztvevı nem támogatta. 
 

 
GRRF-67- 21 (CLEPA/OICA, 13, 
13H, gtr8) 

Menetstabilizáló rendszer 
beavatkozás jelzése 

Befejezve 

A menetstabilizáló rendszerekhez kapcsolódó egyéb funkciók aktív állapotának jelzése is 
valósuljon meg a rendszer beavatkozását jelzı sárga figyelmeztetı lámpával. 
 
3.(c)  Teljesen automatizált kapcsoló rendszer   

GRRF-69-03R1E (Svédo.) 
ECE/TRANS/WP.29/ GRRF-69-12 
(Svédo., 13) 
ECE/TRANS/WP.29/ GRRF-69-13 
(Svédo., 55) 
ECE/TRANS/WP.29/ GRRF-69-14 
(Svédo., 13) 

Teljesen automatikus 
kapcsoló berendezés 
(Svédország) EGB13 

Következı ülésre 
halasztva 
Befejezve 
 
Befejezve 
 
Befejezve 

Svédország vezetésével új adhoc munkacsoport alakul a teljesen automatikus kapcsoló 
berendezések miatt szükséges elıírás módosítási javaslatok kidolgozására: 

- 13-mas elıírás módosítása a pótkocsi fékvezérlés szempontjából releváns elektronikus 
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kapcsolat tekintetében. Ezt a 13-mas elıírás fogja szabályozni az ISO 7638 helyett, 
- Az 55-ös elıírás módosítása is szükséges. 

Három lépéses megközelítés, 2013-ra tervezett elfogadással a GRRFF-ben.                                                                                                                                                               
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.(d)  Fékezés, egyéb – EGB 13 és 13-H 
GRRF-69-08E 
(OICA, 121) 
GRRF-69-15e 
(KANADA) 

A menetstabilizáló rendszer 
figyelmeztetı lámpái 

Hivatalos javaslat készül 
 
Tárgyalás folytatódik 

A 121-eas elıírás a fenti szimbólumok színért nem írja elı kizárólagosan, hanem 
hivatkozik a 13/13H elírásokra, amelyek megadják, hogy melyik esetben milyen 
színő hibajelzés szükséges. 
OICA javaslata nagyobb flexibilitást adna azzal, hogy színét a jelezni kívánt 

funkciók szerint az ISO 2575-2004. 
 
Kanada a menetstabilizáló rendszer figyelmeztetı lámpájának 
szimbólumát áthelyezné a 121. elıírásba és ezzel összhangban 
módosítaná a 13H elıírást. OICA ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a haszonjármővek esetén nincs ESC-nek 
megfelelı szimbóluma. 
                   Elnök: A formális dokumentumot kért 

szeptemberre. 
 
 

GRRF-69-11e 
(OICA) 
 

Jóváhagyás kiterjesztésével 
kapcsolatos problémafelvetés 

Módosítás nélkül elfogadva 
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OICA esettanulmánya szerint olyan esetben, amikor egy új gyártóhely beindítása miatt van 
szükség jóváhagyás-kiterjesztésre, akkor a szerzıdı felek eljárása nem egységes. 
Egyes hatóságok úgy értelmezik, hogy kiterjesztés esetén csak az elıírás aktuális kiegészítése 
használható és ez új eljárást ír elı, tehát adott esetben vizsgálat is szükségessé válhat.  Más 
hatóságok – amennyiben a jármőtípus nem változik – csak a COP eljárást hajtják végre az új 
gyártóhelyen.  
A kérdésben WP29 az illetékes a többi elıírás vonatkozásában is. 
OICA hivatalos elıterjesztést készít, amely WP29 felé kerül továbbításra. 

 
 
4.  Pótkocsi kapcsoló berendezések. EGB 55 

ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2011-04E 
(OICA/CLEPA, 55) 

Másodlagos kapcsoló berendezés 
követelményei 
 

Kis módosítással elfogadva 

TRANS-WP29-GRRF-
2011-07E 
(NÉMETO., 55) 

Az autószállító szerelvények 
különleges kapcsoló berendezéséi 

Következı ülésre halasztva 

GRRF-69-24R1E (UK, 
55) 

Másodlagos kapcsoló berendezés 
követelményei 

Módosítás nélkül elfogadva 

A fék nélküli könnyő pótkocsikon alkalmazandó másodlagos kapcsoló berendezés (lánc, 
acélsodrony) kialakítására vonatkozóan elegendı lenne teljesíteni, hogy leszakadás esetén 
biztosított legyen a pótkocsi iránytartása a vonó jármő mögött. A vonóberendezés talajra érését a 
vonórúd kialakításával kellene biztosítani. Németország azt kifogásolta, hogy ez nem kezelhetı 
az alkatrészek minısítésénél, mert az független a késıbbi jármő-alkalmazástól. Ezért a 
követelményt UK javaslatának módosításával  a 7. mellékletbe, a beépítési elıírások közé kerülne 
a vonórúd követelmény. 
 
Németország az autószállító szerelvények különleges kapcsoló berendezéséinek felvételét 
javasolja az 55-ös elıírás által lefedett körbe.  

 
 
5.  Pótalkatrész fékbetétek (féktárcsák és fékdobok) – EGB  90 
 
TRANS-WP29-GRRF-2010-
28e 
(OICA, 90) 

Befejezve 

TRANS-WP29-GRRF-2011-
09e 
(CLEPA, OICA, 90) 

Pótalkatrész féktárcsák és 
fékdobok 

Következı ülésre halasztva 

A 90. elıírás fékdobok és féktárcsák vizsgálatára vonatkozó kiterjesztését tárgyaló, 2009-ben 
bemutatott német javaslat elfogadásra került, 90/02 sorozatszámú módosításként fog megjelenni. 
A mostani módosítási javaslatok : 

- az eredeti pótalkatrészek jelölésére, magolására (28), 
- a vizsgálati módszerek pontosítására (09) vonatkoznak. 
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6.(a)  Gumiabroncs világelıírás (személy és kishaszonjármő) 
 

TYREGTR- 
10-01 -07 

Módosítási javaslat a gumiabroncs 
világelıíráshoz 
módosításához  

A vita lezárása szeptemberre 
halasztva. 

A tervezet a meglévı gumiabroncs elıírások (EGB 30, 54, FMVSS 109, -139) követelményeit 
foglalja össze. 
 
Újdonságok:  

- kétféle téli abroncs: M+S, illetve     M+S   
 

- TIN (abroncs azonosító szám elıírt tartalommal) 
 

- LOAD CAPACITY INDEX helyett LOAD INDEX 
 
Vita a következıkkel kapcsolatban volt: 

- milyen abroncsok legyenek kivételek („T” szükségpótkerék, 8 ”-nál kisebb tárcsára szerelt 
abroncsok maradtak a kivételek), 

- milyen esetben kell vizsgálni az alternatív paraméterekkel, 
- jelölések (TUBETYPE – TUBELESS) 
- maximális nyomás és terhelhetıség, 
- DOT kód kell-e, mert ehhez USA-ban regisztrált képviselıt is elıír az NHTSA. 

 
 
6.(b)  Gumiabroncsok – EGB 30, 54 és 117–es elıírások   
 

TRANS-WP29-GRRF-2011-
13e (ETRTO, 30) 

Tárgyalás folytatódik 

TRANS-WP29-GRRF-2011-
14e (ETRTO, 54) 

Különbözı abroncsok 
osztályozása, jelölések 

Tárgyalás folytatódik 

GRRF-69-17e 
(INDIA, 30) 

Megjegyzések 
Befejezve 

A személy- és haszonjármő-abroncs elıírás vonatkozásában: 
- normál-, hó-, speciális-, és ideiglenes használatú abroncsok. 

Jelölések: 
- személygépkocsi: M+S, ET, POR 
- haszonjármő: M+S, "REGROOVABLE", ET, ML, MPT, POR 

 
India a fenti dokumentumban és egyébként Németország is észrevételezte, hogy a tervezett 
módosítások nincsenek összhangban a gumiabroncs világelıírással 

  
 
 

 

6.(c)  Gumiabroncsok – Szükségpótkerék, defekt tőrı abroncsok, 
gumiabroncs-nyomás ellenırzı rendszerek (EGB 64) 



GRRF 69. ülés  

 9 

 

TRANS-WP29-GRRF-2011-10e,  
GRRF-69-25 
(UK, 64) 
 

Szükségpótkerék alkalmazása 
N1 kategóriájú gépkocsikon. Módosítás nélkül 

elfogadva 

A két javaslat a fékhatásosság EGB 13-as elıíráshoz hasonló mérési és értékelési módszerét írja 
elı, illetve pontosítja szükségpótkerék alkalmazása esetén. 
Jármőkategória: M1 és N1. 
 

 
 
 

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

 

ECE-TRANS-WP29-GRRF-2011-
12 ,  
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2011-
18r (ETRTO, 117), 
GRRF-69-16e (India) 

Gumiabroncs nedves tapadás Tárgyalás folytatódik 
 
Módosítás nélkül 
elfogadva 
Befejezve 

Javaslat egy új 5. mellékletre, ami tartalmazza a gumiabroncsok nedves tapadás-mérési 
módszereit: 

- személygépkocsis módszer, 
- utánfutós módszer. 

Mindkét eljárás lényege az ASTM szabvány abroncshoz való hasonlítás, - nagy mértet-különbség 
esetén köztes abroncsot is be kell vonni a tesztsorozatba.  
Németország nem tartja elfogadhatónak, hogy az elıírás nem ismert tartalmú szabványokat 
tartalmaz és szükségesnek látja, hogy az elıkészítés során végzett kör-mérések eredményeit 
ismertessék az elıterjesztık. 
 
 
7. 2. elıírás az 1997. évi Egyezményhez 

 

ECE/TRANS/WP.29/2009/135 
(Oroszország) 

Az idıszakos mőszaki 
felülvizsgálat egységes 
feltételei 

Módosítás nélkül 
elfogadva 

Az Oroszország által korábban már bemutatott javaslat lényegében azonos folytatása. Annak 
ellenére az, hogy több résztvevı kifogásolta a típuskövetelményekkel azonos (100%) fékerı-
követelmény támasztását az idıszakos vizsga keretében, ráadásul ez ellentmondásban van az 
RE.3 elıírás 1.1.2. pontjában használt jármőre elıírt 90%-os követelménnyel. Oroszország nem 
kapott hivatalos javaslatot a módosításra a többi országtól. 
Az ellentmondásos helyzet feloldása szükséges. Ezzel a megjegyzéssel továbbítva WP29 felé.  
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8. R.E.3-as egyezmény 

 

ECE/TRANS/WP.29/2009/123 
ECE/TRANS/WP.29/2010/145 

R.E. 3. egyezmény 
pontosítása Befejezve 

Az egyezmény kismértékő pontosítása, illetve a konszolidált változat bemutatása.  
 
 
9.  Intelligens közlekedési rendszerek: magas prioritású figyelmeztetı jelzések 
(ADAS)  
 
WP-29-150-22 
(UK és Japán) 
GRRF-68-03 
(OICA) 

A vezetıt támogató automatikus 
rendszerek jelzéseinek áttekintése  

Módosítás nélkül elfogadva 

A dokumentum részletesen tárgyalja a figyelmeztetı jelzéseket. Osztályozza ezeket a vezetı által 
szükséges intézkedésig hátralévı idı szempontjából. Magas a prioritás, ha 2 s-on belül be kell 
avatkozni. 

 
OICA pontosításokat javasolt. 

 
 

10.  Új irányelvek az EGB elıírások hatályára és az átmeneti rendelkezésekre 
vonatkozóan 
 
WP29-152-06e   Befejezve 
A dokumentum áttekintése után néhány megjegyzés elhangzott, elsısorban OICA tett 
észrevételeket (hivatkozásokra, elızı módosítási sorozatok szerinti jóváhagyások elfogadására 
vonatkozóan). 
Elnök kérte, hogy írásban tegyék meg észrevételeiket.  
 

 


