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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) Automatikus kapcsolatok vontató és pótkocsi között (ACV) 

 (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) Egyéb  

8.  Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

9. Kormányzás  

 (a) 79. Előírás 

 (b) Sávkövető és parkolást segítő rendszerek 

10, Teljes jármű jóváhagyás 

 (a) Gumiabroncs beépítési előírás  

 (b) 13H előírás 

11. 1997. Szerződés 

12.  Egyéb 

 (a) A WP29 2013. ülés témáinak áttekintése 

 (b) A jóváhagyások kiterjesztésének áttekintése 

 (c) Rövidítések és betűszavak az ENSZ előírások 

 (d) Egyéb ügyek 
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2. Fejlett vészfékez ő rendszer (AEBS) 
 

Beterjesztő Előírás 
  

Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

                                                                                                                                      

OICA/CLEPA 130   GRRF-76-
15e.pdf 

LDW (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer) előírás 
módosítása, hatály, kivételek pontosítása, - annak 
érdekében, hogy az országok értékelhessék az 
alkalmazást.  
Többen nem fogadták el, hogy ajánlásokat tegyünk 
az országok részére a lábjegyzetben a kivételekre. 

(e) Módosított 
javaslat készül a 
következő ülésre 
 

 
 
 

3 (b) Automatikus kapcsolatok vontató és pótkocsi k özött (ACV)  
 

Beter-

jesztő 
Előírás 

 
Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

ACV   

  

GRRF-76-
29e.pdf 

Javaslat a moduláris járműkombinációkkal 
kapcsolatos tevékenység folytatására. Több 
előírás módosítása is szükségessé válhat (13, 
55, 79).  
Pótkocsi jóváhagyása másik pótkocsi 
vontatására. 
 Kérdés, hogy kell-e folytatni a munkát ebben 
az irányban. NL: igen (roadtrains), EC: igen 
(inkompatibilitási problémák megelőzése).  

GRRF támogatta a 
munka folytatását. 
CLEPA is 
csatlakozik. 

 
 
 

 
3 (c) Magyarázatok, pontosítások  

Beter-jesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

        
  

  

Németország 13, 13H 

  

GRRF-76-
24e.pdf 

O1, O2 
Elektrohidraulikus fékrendszerekre 
vonatkozó javaslat. Tápfeszültség (névleges 
13V, minimum 11,1V),  
Elektromos csatlakozó,  
Visszajelző lámpa láthatósága,  
 

Tárgyalás 
folytatódik 
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3 (d) Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es előírásban 
 

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

     

 

TP 13  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-07e.pdf 

R13 átmeneti rendelkezéseinek pontosítása. 
Az ülésen kisebb pontosítások történek. 

(b) Módosítással 
elfogadva 

TP 13H  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-16e.pdf 

Átmeneti rendelkezések. Jóváhagyás és 
kiterjesztés továbbra is lehetséges ESC és BAS 
nélkül. ESC figyelmeztető R121-be helyezve, a 
régi átmeneti rendelkezések törlődnek, a 
maradókat aktualizálja a javaslat. 

(a) Módosítás 
nélkül elfogadva 

TP 13 

  

GRRF-76-02e.pdf Átmeneti rendelkezések a 13 előírásban (24 
db) .Aktualizálás, ESC figyelmeztető lámpa a 
121-be. A régieket eltávolítani, a többi 
megtartani és aktualizálni kell. Erre talmaz 
részletes javaslatot a dokumentum,  

 TP 13H 

  

GRRF-76-04e.pdf Átmeneti rendelkezések. Jóváhagyás és 
kiterjesztés továbbra is lehetséges ESC és BAS 
nélkül. ESC figyelmeztető a 121-be helyezve, a 
régi átmeneti rendelkezések törlődnek, a 
maradókat aktualizálja  a javaslat.  

 
 
 
3 (e) 13. és 13H. Előírás – egyebek 
 

Beterjesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

                                                                                                                                     
  

RU 13 

  

GRRF-76-
20e.pdf 

A menetstabilizáló rendszerek felszerelésére 
vonatkozó követelmény alóli kivételek 
pontosítása. Általában támogatják, de 
felmerült a kérdés, hogy a módosítás 
okozhat-e problémát a csuklós B osztálynál.  

(b) 
Módosítással 
elfogadva 

CLEPA 13   GRRF-76-
21e.pdf 

A 10 melléklet (kompatibilitás, adhézió) 
alkalmazásának pontosítása. 

(c) Hivatalos 
dokumentum 
készül 

CLEPA 13 

  

GRRF-76-
31e.pdf 

A kerékfékszerkezet mechanikus 
reteszelésével működő rögzítőfékre 
vonatkozó követelmények törlése. A 9. 
melléklet egyenlőre marad üresen. 

(g) Visszavonva 
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4 Kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 
 

Beterjesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

     

 

55WG 55  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-14e.pdf 

Csapos vonóberendezések (clevis type) (C50) 
, elmozdítható vonóberendezések 
mechanikus reteszelése, egyéb kisebb 
módosítások. Hivatkozás az ISO 7641/1:2012 
szabványra. Ez az új változat okozhat 
eltéréseket a vonórúd számításnál. A 
szabványt körbe kellene küldeni. Az 5. 
mellékletben a kézikarra és távműködtetőre 
vonatkozó pont teljesen törlendő a 14 doc 
elfogadásával, vagy csak a (remote control) 
törlendő. Ez két alapvetően eltérő 
megközelítés.  

Szeptemberig 
át kell gondolni. 
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  5. Motorkerékpárok fékezése (78. El őírás / 3. sz. Világel őírás) 

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

Italy GTR3  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-03e.pdf 

  

 

Italy GTR3  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-04e.pdf 

  

 

IMMA 78  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-05e.pdf 

A 78 előírás módosítási javaslata. A 
motorkerékpárok CBS kombinált 
fékrendszerének követelményei. Közös 
erőátvitel, fékhatásosság hibamentes és 
meghibásodott állapotban. 

 

IMMA 78  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-06e.pdf 

A 78 elíőrás módosítási javaslata. 
Rögzítőfék követelmények pontosítása és 
a tapadási tényező mérésre és a 
blokkolásgátló rendszer vizsgálati eljárás 
pontosítása. Az eredeti szöveg szerint a  
tapadási mérések közöl a hatóságnak 
kellene döntenie ezt is törölni javasolja 
IMMA. Canada ezek közül többet nem tart 
szükségesnek. ABS „function disabled” 
lehet, hogy nem jó,mert a gyakorlat 
szerint az a megoldás is elfogadható, hogy 
az ABS üzemkész, de nem működik 
ciklikusan, ezzel elkerülhető a 
kerékblokkolás. 

 

NL 78   GRRF-76-
19e.pdf 

A tapadási tényező mérésének módszere. 
Kiegészítő megjegyzés a 2014-06 -hoz. Az 
ASTM módszer alkalmazását pontosítja. 

 

India     GRRF-76-
32e.pdf 

A kétkerekű járművek fékrendszerének új 
követelményeire vonatkozó 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/4 and 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/5 
dokumentumok módosítására vonatkozó 
javaslat. Funkcionális hatásossági 
követelmények pontosítása..  

A szeptemberi ülésre 
halasztva 

IMMA     GRRF-76-
36e.pdf 

Javaslat a ECE/TRANS/WP29/GRRF/2014/5 
dokumentum módosítására. 

 

IMMA     GRRF-76-
36e_Rev_1.pdf 

Javaslat az 
ECE/TRANS/WP29/GRRF/2014/5 
dokumentum módosítására. Adhoc 
munkacsoport összeállítja a javaslatot, 
beterjesztik aug. végéig WP29 szavazásra, 
de szeptemberben GRRFWP29 jelzéssel 
veszi napirendjére és meg kell, hogy 
erősítse - esetleg kis módosításokkal 
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Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

annak érdekében, hogy a WP29 
novemberi napirendjén maradhasson.  

IMMA     GRRF-76-
44e.pdf 

új IMMA javaslat a GRT 3-ra. Az előzőek 
összesítése.  

Szeptemberre halasztva, 
várják az észrevételeket  IMMA     GRRF-76-

45e.pdf 
új IMMA javaslat a REG78-ra Az előzőek 
összesítése. 

 

 
 

 

 

6. ENSZ 90. Előírás (pótalkatrész fékbetétek) 

Beter-jesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

CLEPA 90  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-09e.pdf 

Azonos fékdobok, tárcsák és fékbetétek 
meghatározása.  

      GRRF-76-42-
Rev.1e.pdf 

R90 pontosításai (definíció, és vizsgálati 
paraméterek pontosítása) 

(b) Módosítással 
elfogadva 
 

 



GRRF 76. ülés  

8 
 

7(a) Gumiabroncs világel őírás  

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

        
  

  

      ECE-TRANS-WP29-
2013-063e.pdf 

Gumiabroncs világelőírás javasolt szövege.  

 7(b) Gumiabroncsok (ENSZ 117)  

Beter-jesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

        

  

  

Japán 117   GRRF-76-05e.pdf Japán észrevételek a C3 tapadási index 
növelésére irányuló javaslathoz.Japánban sok 
abroncsot adnak el 0,65 és 0,8 között. 

 

Dánia, 
Hollandia, 
Németo 

117   GRRF-76-07e.pdf A C2 vonó abrocsok nedves tapadási 
indexének növelése 0,95-re, mert ez a tükrözi 
a mai szintet. ETRTO javasolja 0,85 
megtartását a hajtó abroncsoknál és többen is 
emellett érveltek. Marad az eredeti WP ..66 
javaslat a 0,85-el, de további fejlesztés 
javasolt. EC javasolja a 0,95 értéket a speciális 
hó abroncsokra is, mert ezek használatosak 
nedves úton is. Dánia felvetette, hogy ha, 
mint No előírjuk a téli abroncs használatát, 
akkor a járművek 90%-ban nem havas úton 
közlekednek nagyobb zajjal, rosszabb nedves 
tapadással és gyorsabb kopással.  

(g) 
Visszavonva 
 

Dánia, 
Hollandia, 
Németo 

117   GRRF-76-08e.pdf C3 normál és vonó abroncsok esetén 0,8 
nedves tapadási inexet javasol, az elérhető 
lassulásra hivatkozva. A zaj és gördülési 
ellenállás követelmények miatt félő, hogy 
romlani fog a nedves tapadási index. Ezt 
előzné meg a 0,8-as index. Kompromisszumos 
javaslatként csak a normál (nem hajtó és nem 
téli) abroncsokra javasolt a 0,8-as nedves 
tapadási index.Ezt a javaslatot végül minden 
érintett elfogadta.   

EC 117   GRRF-76-11e.pdf C3 abroncsokra 0,65 nedves tapadási indexet 
javasol, majd 96 hónap átfutással az új normál 
abroncsra 0,8. Indoklás: jobban illeszkedik a 
jelölési előírásokhoz. 

(g) 
Visszavonva 
 

EC 117   GRRF-76-12e.pdf EC informális ülés összefoglalója. (A 11. 
dokumentum háttér információja)  

GRB, RU 117   GRRF-76-26e.pdf A szögsebesség-változás alapján történő 
lassulás számítás javasolt módszere. GRB 
hivatalos dokumentum készül a szeptemberi 
GRB-re. Ru feltöltötte a SW-t a WP29 
honlapjára, letölthető módon. Be fogják 
mutatni C2 és C3-ra is. A titkárság várja  az 
észrevételeket és kommunikálja fogja GRB 
felé. 
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Beter-jesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

FR, RU 117   GRRF-76-27e.pdf A szögsebesség-változás alapján történő 
lassulás számítás javasolt módszere. 
(prezentáció). Az orosz kiértékelési módszert 
javasolják elfogadása új mellékletként. 

 

GRB 117   GRRF-76-28e.pdf A szögsebesség-változás alapján történő 
lassulás számítás javasolt módszere. (ad hoc 
csoport jegyzőkönyve) 

 

      ECE-TRANS-WP29-
2013-66e.pdf 

Eredeti javaslat a nedves tapadási indexre, 
ami visszakerült a GRRF-hez további 
pontosításra 

Módosítással 
továbbítva 
WP 29 felé 

 

 

7(c) Gumiabroncsok -- egyebek 

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom 

Intézkedés 

            

ETRTO 106  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-15e.pdf 

Pontosítás az IF és VF (növelt- és nagy flexibilitású 
abroncsok) esetén 

(a) 
Módosítás 
nélkül 
elfogadva 
 

ETRTO 75   GRRF-76-
06e.pdf 

A 75-ös előírás kiterjesztése az összes L kategóriára 
(quadokra is)   
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Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom 

Intézkedés 

ETRTO 75   GRRF-76-
25e.pdf 

Az AT gumiabroncsok bemutatása. A jelenleg erre a 
kategóriára alkalmazható előírások áttekintése. DK 
szakértői ülést javasol a problémák részletes 
áttekintésére.  

 

ETRTO 75   ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2013-20e.pdf 

A 75-ös előírás kiterjesztése az AT abroncsokra. 
(jelölések, mérettáblátat, terhelés-sebesség táblázat). 

 

IMMA 75   GRRF-76-
38e.pdf 

AT abroncsok, alacsony nyomás, hajtó mintázat. 
IMMA szerint a közúti quadra nézve előre nem 
látható nehézségeket okozna ETRTO módosító 
javaslata és problémás lenne a US jelölések miatt 
(highway). R106 lefedi az AT abroncokat 65 km/h ig. 
IMMA javasolja inkább a 106-os kiterjesztését a 
nagyobb sebességekre. A dob test követelmények 
átemelhetők lennének az R54-ből. 
IMMA és ETRTO együtt fog működni egy megfelelő 
javaslat kidolgozásában. Szeretnék beterjeszteni a 
novemberi WP29-re. 

 

ETRTO 106   GRRF-76-41.pdf A EE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/2 pontosítása 
(pontszámok, méret meghatározások és jelölések)  

(a) 
Módosítás 
nélkül 
elfogadva 
 

 

 

8.  Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

SCANIA   

  

GRRF-76-
43e.pdf 

A járműkövetéssel kapcsolatos kutatás 
prezentáció. A járműkövetést biztosító 
automatikus rendszer célja a nagy 
szerelvények közötti távolság csökkentése, 
ezzel a fogyasztás csökkentése és az út 
kapacitásának jobb kihasználása. Jelenleg a 
hosszirányú kontrol (gyorsítás, fékezés) 
valósítható meg.  CLEPA szintén 
bejelentkezett hasonló prezentációra 
szeptemberre.  
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9.(a)  Kormányzás (ENSZ 79) 

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

CLCCR 79  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-08e.pdf  

A pótkocsik külső energiával működő 
kormányrendszerének követelményei.  

 

9.(b)  Sávkövet ő és parkolást segít ő rendszerek 

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

      GRRF-76-
10e.pdf 

A Párizsban tartott LKW ad hoc ülés 
összefoglalója. Különböző leírások vannak 
(Iso, Japán, ITS Guidlines,R79). R79 nem 
mindent fed le. Készült egy áttekintés 
ezekről (LKAS - 01-05r1e), amiből Japán és 
Svédo. közösen készít egy informális 
dokumentumot szeptemberre. Várják 
egyéb résztvevők támogató 
közreműködését. 

 

 

10.  Teljes járm ű jóváhagyás  

(a) Gumiabroncs beépítési előírás  

Beter-jesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

ETRTO Tyre 
install 

 ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-13e.pdf 

Javaslat a gumiabroncs beépítésre 
vonatkozó uj előírásra. Az előírás tervezet 
teljes szövege. 

Folytatódik 

OICA Tyre 
install 

  

GRRF-76-39.pdf A ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/13 
dokumentum módosítására. Az RFT teljesen 
nyomásmentes állapotban ne legyen tárgya 
gumiabroncs beépítési előírásnak.  
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10.  Teljes járm ű jóváhagyás  

(b) 13H előírás 

Beter-jesztő Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

CLEPA 13H  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-10e.pdf 

A BAS és ESC rendszerekre utalások 
eltávolítása a 13H előírásból. 

 

OICA BAS  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-11e.pdf 

Javaslat az fékasszisztensre (BAS) vonatkozó 
uj előírásra. Az előírás-tervezet teljes 
szövege. 

(d) Tárgyalás 
folytatódik 

OICA ESC  ECE-TRANS-
WP29-GRRF-
2014-12e.pdf 

Javaslat az fékasszisztensre (ESC) vonatkozó 
uj előírásra. Az előírás-tervezet teljes 
szövege. 

(d) Tárgyalás 
folytatódik 

OICA/CLEPA 79.13   GRRF-76-
13e.pdf 

A ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/12 számú 
dokumentum módosítási javaslata a 
complex elektronikus rendszerek 
biztonságával kapcsolatban 

(d) Tárgyalás 
folytatódik 

OICA/CLEPA 13H   GRRF-76-
14e.pdf 

Az elektronikus fék asszisztens rendszer 
időszakos felülvizsgálaton történő 
ellenőrzésével kapcsolatos pontosítás. 

  

OICA/CLEPA 131   GRRF-76-
16e.pdf 

A hatály és a kivételek pontos részletezése 
(supl 1). 

  

OICA/CLEPA 131   GRRF-76-
17e.pdf 

A hatály és a kivételek pontos részletezése 
(supl 2). 

  

CLEPA, OICA 13H   GRRF-76-
18e.pdf 

Ha másik előírás alapján a komplex rendszer 
megfelelősége igazolt, akkor azt úgy kell 
tekinteni, hogy megfelel a 8. mellékletnek.  

(e) Módosított 
javaslat készül a a 
következő ülésre 
az egyéb CEL-lel 
összefüggő 
javaslatokkal 
kombinálva. 

OICA/CLEPA BAS 

  

GRRF-76-
22e.pdf A fékasszisztens rendszerrel foglalkozó 

külön előírás-javaslat pontosítása 

  

OICA/CLEPA BAS 

  

GRRF-76-
23e.pdf A menetstabilizáló rendszerrel foglalkozó 

külön előírás-javaslat pontosítása 

  

India BAS 

  

GRRF-76-
33e.pdf 

Javaslat a 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/11 
dokumentum módosítására. 

  

India ESC 

  

GRRF-76-
34e.pdf 

Javaslat a 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/12 
dokumentum módosítására. Pontosítások a 
13H meglévő követelményei szerint.  

(e) Módosított 
javaslat készül a a 
következő ülésre 
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12. Egyebek 

Beter-

jesztő 
Előírás   Hivatkozás Tartalom Intézkedés 

            

UK     GRRF-76-
03e.pdf 

A GRRF és GRB által használt rövidítések 
gyűjteménye. 
Javaslat a rövidítések egységes használatára. 

 

 


