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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) 
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 (c) Autómatikusan vezérelt kományzási funkciók (ACSF) 
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 (b) Gumiabroncs beépítési előírás  
 (c) 13H előírás 
(d)   64 –es előírás és gumiabroncs nyomásfigyelő rendszerek (TPMS) 
 (e)  Egyebek 
11. A jármű-irányítás automatizálásával, az önműködő járművekkel  kapcsolatos 
fejlesztések áttekintése 
12.  Tisztségviselők választása  
13.  Egyéb 
 (a) A WP29 2015 márciusi és júniusi ülés témáinak áttekintése 
 (b) Rövidítések és betűszavak az ENSZ előírásokban 
 (d) 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 
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 1. A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

..\összes_doc\ECE
-TRANS-WP29-
GRRF-2015-
16e.pdf 
 
ADD1 
GRRF-80-02e.pdf 
GRRF-80-01e.pdf 

A frissített napirendet a titkár ismertette  
 
A napirend kiegészült az OICA által szervezett 
prezentációval és gyakorlati bemutatóval, amelynek 
keretében a távirányítású parkolási rendszerrel  (RCP) 
kapcsolatos fejlesztés állását kívánják ismertetni. 
 
Jelenlévők a napirndet elfogadták.  

GRRF-80-14.pdf Titkarság 
GRRF általános információk 

 

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

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2015-
17e.pdf 

OICA javaslat a 130 (LDWS) előírás módosítására 
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kötelező 
alkalmzására vonatkozó kötelezettség allóli kivételek 
további pontosítása. 
Franciaország felvetette, hogy nem kell-e külön kezelni 
a 60 km alatti legnagyobb sebeségű járműveket. 
Oroszország szerint automatikusan kiesik ez a 
kategória. 
Végül a javaslat 60 km/h-ra utalás nélkül elfogadva. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2015-
18e.pdf és 
 
GRRF-80-30e.pdf 

OICA javaslat a 131 (AEBS) előírás módosítására 
Az automatikus vészfékező rendszer kötelező 
alkalmzására vonatkozó kötelezettség allóli kivételek 
további pontosítása. 

0. Bevezető paragrafus 
Monoton autópálya üzemelés esetén szükséges. 
A kötelező alkalmzás alóli kivételek további 
pontosítása. 
Olyan járművek, amelyek  
- nem tipikusan üzemelnek autópályán,  
- vagy konstrukciósan nem megoldható a radar 

beépítése (pl. előre szerelt munkavégző eszköz 
esetén) 

legyenek kivételek 
A GRRF-80-30 dokumentum a 0. bevezető-magyarázó 
paragrafust pontosítja. 

../összes_doc/ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-16e.pdf
../összes_doc/ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-16e.pdf
../összes_doc/ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-16e.pdf
../összes_doc/ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-16e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/grrf_80/GRRF-80-02e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/grrf_80/GRRF-80-01e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/GRRF-80-14.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-17e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-17e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-17e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-18e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-18e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-18e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/grrf_80/GRRF-80-30e.pdf
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Elfogadva a 131 Előírás kiegészíatéseként. 
 

 
 

GRRF-80-23.pdf CLEPA Kiegészítő információ az előzőekhez. 
R. 131 – AEBS szenzorbeépítési követelmények 
haszonjárművek esetén. 

 

 

 

 3. 13 és 13-H Előírások (Fékezés) 

 (a) Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

nem volt javaslat 

GRRF-80-23.pdf


GRRF 80. ülés  

 6  

 

 (b) Modularis járműkombinációk  (MVC) 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-80-28e.pdf A moduláris járműkombinációkkal foglalkozó MCV 
munkacsoport beszámolója. 
GRRF a 77. ülésen felhatalmazta az MCV 
munkacsoportot a vontatóból és több pótkocsiból álló 
szerelvények követelményeinek meghatározásával. 
 
Fontosabb témakörök : 
- általános, 
- fékezés, 
- stabilitás, 
- mechanikus csatlakoztatás, 
- kormányzás. 

Következő ülés október 26-27-én lesz. 

 
 

 (c) Magyarázatok Pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-19e.pdf 

Németország és Hollandia közös javaslata 13. (Heavy 
vehicle braking) és 13-H (Brakes of M1 and N1 vehicles) 
előírások módosítására. 
 
Az elektromos fékkel ellátott pótkocsik követelményei. 
 

GRRF-80-27e.pdf Németország és Hollandia közös javaslata 13. (Heavy 
vehicle braking) és 13-H (Brakes of M1 and N1 vehicles) 
előírások módosítására. 
 
A javaslat különösen a 14. mellékletet érinti 
- Fontos követelmények megmaradnak, mint például :a 
fékrendszer vezérlése  a pótkocsin, az elektromos 
pótkocsi fék csak akkor működik, ha a vontató járművön 
a fékeket működtetik. 
- A minimális tápfeszültég a jelenlegi 9,6 V helyett  
magasabb11,2 V, a maximális áramerősség marad 15 A. 
- Csatlakozó elhelyezési követelmények a légfékes 
járművekéhez igazodva. 
- A 10. melléklete kiegészítése az elektromos fékkel 
ellátott pótkocsik követelményeivel. 
- A vontatóról származó energia pótkocsin történő 
tárolásának lehtősége,  
- Mindenféle átvitel lehetővé tétele, jelenleg csak 
elektromechanikus megengedett. 

GRRF-80-28e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-19e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-19e.pdf
GRRF-80-27e.pdf
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- A fékhatásosság vizsgálat feszültségének pontosítása.. 
- ISO-szabványok szerinti elektromos csatlakozók 
alkalmazása, 
- Figyelmeztető jelzés a vezető közvetett látóterében. 
- Automatikus fékezés  alacsony energia szinten,illeve 
leválasztott elektromos csatlakozó esetén. 
 
A tárgyaláson felvetődött, hogy honnan lehet majd tudni, 
hogy a vontató jármű alkalmas-e ilyen fékrendszerrel 
ellátott pótkocsi vontatására? 
 

GRRF-80-11e.pdf Hollandia és Magyarország közös javaslata a 13. Előírás 
12. mellékletének (ráfutófék) pontosítására. 
 
Hivatalos dokumentum készül a következő ülésre,  

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-20e.pdf 

Németország javaslata a 13 (Heavy vehicle braking) és 
13-H (Brakes of M1 and N1 vehicles) Előírás  
módosítására. 
 
Új 23. melléklet ráfutó vezérléssel működtetett pótkocsi 
légfékrendszerre. 
 
Kiemelt kérdéskörök : 
- hogy jön létre a vezérlő jel (ha pneumatikusat 

írnánk elő, az konstrukciós megkötés lenne) 
- Akkumulátor kapacitás 
- Energia szint 
- Fékerők : nincs kompatibilitás 
- Időkésedelem, más vezérlő jeleknél, 

 
Hollandia : 
- a német javaslat korlátozza a konstrukciót 
- talán jobb lenne kombinálni a 14. melléklettel. Nem 

lenne szrencsés, ha minden konstrukcióra új 
mellékletet készítenénk. 

 
OICA : 
- Meg kell vizsgálni, hogy jelent-e ez bármilyen 

korlátozast a mostani rendszerekre vonatkozóan. 
- Több egyéb tiztázni való is van. 

 
Spanyolország 
- Ez már létező technológia ? - ha igen akkor 

részletes infórmációt kér. 
 
Japán : 

GRRF-80-11e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-20e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-20e.pdf
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- GRE a külső visszalámpát nem korlátozza 
 
Németország 
- Hajlandő pontosítani a javaslatot, de szerinte nem 

korlátozza a konstrukciót. 
- Munkacsoportot javasol.  

 

 (d) Fékezéssel kapcsolatos szimbólumok a 121-es előírásban 

 
Nem volt dokumentum és tárgyalás. 

 

 (e) Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

 GRRF-80-06e.pdf Kína javaslata a 13 H előírás módősítására. 
 
BAS (fékasszisztens rendszerek) 
- a rendszer aktíválási pedál-lenyomási sebesség 

meghatározása, 
- méréstechnikai követelmények. 

 
GRRF megegyezett, hogy informális dokumentumként 
folytatódik a téma tárgyalása. 

 

 4. Mechanikus kapcsoló berendezések (ENSZ 55) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-34e_.pdf 
 

A kapcsolóberendezésekkel foglalkozó munkacsoport 
javaslatai a 55 Előírás 01 sorozatszámú módosításának 
5. kiegészítésére. 
 
Új vizsgálati módszerek, beépítési előírások  
- az K osztályú horgos (hook) , valamint  
- az L osztályú toroid vonószemekre. 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-35e.pdf 

- A kapcsolóberendezések táv-jelzőjére vonatkozó 
beépítési és azonosíthatósági követelemények. 

- Új 1. Függelék a 2. Melléklethez: a bizonyos 
járműtípusokra szerelhető vonóberendezések 
adatainak megadása. 

- A különböző kapcsolóberendezéseken 
alkalmazandó megjelölések. 

- A forgózsámolyokon alkalmazott lengő vonórudak 
esetén az Av érték számítása kettős kormányzott 
tengely esetén is a 0.6 × Av × g (kNm) képlettel 

GRRF-80-06e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-34e_.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-34e_.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-35e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-35e.pdf
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ttörténjen. 
- W osztályú automatikus csapos vonóberendezések 

 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-36e.pdf 

a három dokumentum elfogadva, egybe lesz 
szerkesztve.   

Amit a munkacsoport még nem tudott lezárni: pl: a több járműből álló 
kombinációk, és a mezőgazdasági kapcsolók esetleges külön előírásba történő 
áthelyezése  (pl R55a)  

GRRF-80-29e.pdf EU 
 
Javaslat arra esetre amikor a vonőberendezés takarja a 
lámpát, vagy rendszámot.  
Érdekes, hogy a kulccsal zárható, levető vonógömböt is 
tiltaná . 
 
Februárra halaszva. 
 

 

 5. Motorkerékpárok fékezése 

 (a) 78. Előírás   

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-21e.pdf 

IMMA javaslat. 
 
EMC-re 10.04  szerint, vagy a gyártó és a műszaki 
szolgálat között módszer alapján. 
 
Spanyolország és EU: a megegyezés a gyártó és 
műszaki szolgálat között túl flexibilis és nem egyenlő 
követelményeket eredményezne a különböző műszaki 
szolgálatoknál. 
 
CLEPA: a 2013/13  – ben ezt már rendezték és nem lát 
okot az eltérésre a motorkerékpárok esetén. 
 
Végül a 2013/13 szerint lesz a 75. Előírás módosítva. Igy 
harmonizál a többi előírással. 
Új kiegészítés lesz. 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-41e.pdf 

EU javaslat a motorkerékpárok ABS 
kikapcsolhatóságának korlátozására. 
 
ABS kikapcsolás korlátozása (pl off road járművek 

ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-36e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-36e.pdf
GRRF-80-29e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-21e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-21e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-41e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-41e.pdf
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esetén),  

GRRF-80-13e.pdf MMA 
Megjegyzések az EU javaslathoz. 
 
Hollandia: legyen hasonló a 13-13H hoz 
 
UK nem támogatja, hogy minden járművön kikapcsolható 
lehessen 
 
Elnök : a 13H-ban nincs kikapcsolhatság, csak a 
terepjáró nagy jáművekre engedi a 13. Előírás –bizonyos 
feltételekkel. 
Az lenne jó, ha GRRF eldöntené, hogy melyik 
járműveken engedjük, aztán írjuk elő a feltételeket. 
 
IMMA el akarja kerülni a járművek besorolását ilyen 
szempontból, mert bonyolult. 
EU is elfogadná, hogy csak az off road járművekre, vagy 
hasonlóra engedjük, de kéri IMMA-t a kategóriák 
megadására 
 
Dánia szerint csak a hátsó kerékre kellene engedni a 
kikapcsolást még off road jműveken is. 
 
 

GRRF-80-19e.pdf Kanada 
A 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/41 és 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/40 
dokumentumok pontosítása 
 
 

EU vezetésével közös javaslat készül a jövő ülésre a blokkolásgátlőkikapcsolási 
lehetőségével kapcsolatban. 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-42e.pdf 
 

EU javaslat a 78. Előírás 03. módosítássorozat 3. 
kiegészítésére 
 
Az új rendszerek (ABS, CBS) alkalmazási 
kötelezettségekhez, valamint a hatásossági 
követelményekhez  járműkategóriákat rendelne. 
 
OICA: ez bizonyos jműveknél jelentős követelmény 
változást jelent, ezért átmeneti rendelkezéseket tart 
szükségesnek. 
 
EU és OICA egyeztet az átmeneti rendelkezésekről és 

GRRF-80-13e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/GRRF-80-19e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-42e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-42e.pdf
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hivatalos javaslatot nyújt be. 

 

 (b) 3. világelőírás (gtr 3.) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-40e.pdf 
 

EU javaslat a motorkerékpárok ABS 
kikapcsolhatóságának korlátozására. 
 

GRRF-80-25e.pdf 

 

 6. Pótalkatrész fékbetétek (ENSZ 90) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2014-23-
r2e.pdf 

Olaszország 
Motorkerékpár féktárcsák, 
A korábbi javaslat módosított változata az észrevételek 
alapján. 
GRRF véleménye szerint nem új módosítás-sorozatként, 
hanem 3. kiegészítésként célszerű elfogadni.  
Átmeneti rendelkezés nem szükséges. 

ECE-TRANS-
WP.29-GRRF-2015-
22e.pdf 
 

CLEPA 
A variánsok csoportosításának bevezetése. 
A jelölési kódrendszer pontosítása. 
Elfogadva 

GRRF-80-12e.pdf CLEPA 
Azonos- és csere féktárcsák követelményeinek 
pontosítása. 
Haszonjárműveknél a tárcsa ütése 0,05 mm lehet (0,03 
volt eddig a javaslatban) 
Februárra hivatalos javaslat 

 

file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-40e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-40e.pdf
GRRF-80-25e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2014-23-r2e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2014-23-r2e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2014-23-r2e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-22e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-22e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-22e.pdf
GRRF-80-12e.pdf
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 7. Gumiabroncsok  

 (a) Gumiabroncs világelőírás Global  

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-80-05e.pdf Oroszország és ETRTO 
Beszámoló a június 25-26-án tartott informális ülésről.  

GRRF-80-04e.pdf Oroszország és ETRTO 
 
Módosítási javaslatok a Gumiabroncs világelőíráshoz  
 
Eltérések voltak a GTR és a három gumiabrocs 
előírások között.  
Új fejezetek hozzáadása :  
- gördülési ellenállás, 
- hóabroncs teszt 

 
Definiciók. 
 
Jelölések : pl a « hópihe » jelzés nem írja felül az M+S 
, illetve POR jelöléseket.  
 
3.3.15. pontosítás Canada-tól. 
 
3.8.2.1. A 6. mellékletre történő hivatkozást törölni és 
helyette ISO 10884 hivatkozás. 
Ezért talán maga a 6. melléklet is törölhető, de a helyet 
fentartani érdemes. 
 
Nedves tapadás : C2 és C3 abroncsok 
követeményeinek hozzáadása (R117-ből) 
a C1 abrocsok neves tapadásával kapcsolatban USA 
még várhatóan kiegészítéseket tesz. 
 
3.12.3. Az alábbi mondat Kanada szerint nem 
összeegyeztethető az öntanúsítási rendszerrel. 
« The surface friction value for the wetted track shall be 
established by one or other of the following methods 
according to the discretion of the Contracting 
Party. » 
ETRTO szerint ami opcionális a CP-nek az ne 
feltétlenül opcionális a gyártónak. 
Lehet, hogy ez csak a februári ülésre tisztázható.  
 
3.22.1.1. A gördülési ellenállásnál a két szint 
lehetséges, mert a 117-es közben szigorodott. Az 
alacsonyabb szintű követelmény lehetőséget azért 
javasolja ETRTO benntartani a világelőírásban, hogy a 

GRRF-80-05e.pdf
GRRF-80-04e.pdf
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CP-s a saját térségük gazdasági lehetőségeinek 
megfelelően alkamazhassák a követelményeket.. 
Egyenlőre marad mindkét táblázat, GRRF nem tudta 
eldönteni  mi legyen. 
 
Átmeneti rendelkezések nem lehetnek a GTR-ban. 
 
Elnök javaslata legyen csak egy táblázat, mert mire 
keresztül megy a döntésen a 117-ben már régen csak 
a szigorúbb követelmények lesznek érvényben. 
 
9. melléklet : új jegyzőkönyv minta. 
 
A 12 és 13 mellékletek test report példák. Kanada 
megjegyzése alapján. Elnök kihagyni javasolja.  

GRRF-80-20.pdf ETRTO 
Összefoglaló jelentés a 16. Világelőírás 1. 
módosításának fejlesztéséről. 
 

GRRF-80-21.pdf 
 
GRRF-80-22e.pdf 

ETRTO 
javaslat a 16. Világelőírás 1. részének módosítására. 
 
Néhány vizsgálati eljárás fejlesztés alatt van USA-ban. 
Ezt jelzi a beillesztett rész 
« a Contracting Party decides on the way of 
transposition of the gtr provisions into its 
national/regional legislation…. » 
Ez ütközhet a 58 egyezménnyel. 
Nincs ellene senki. A gördülési ellenállás is benne 
maradna, és az alkalmazó országok eldönthetik, hogy 
előírják-e. 
Oroszország szerint ez csak halasztást jelenthet, mert 
a 58 egyezmény szerint be kell vezetni. 
   

Javaslat készül februárra. 

 

 (b) Semélygépkocsi gumiabroncsok (ENSZ 30) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-23e.pdf 
 

ETRTO 
Együtt tárgyalva a 28-al és 30-al. Hasonló tartalom, 
együtt javasolt elfogadni és küldeni a júniusi WP29-re 
együtt a gtr 16 dokumentumokkal , mint « tyre package » 
Gumiabroncs méretek mm-ben törtőnő megadása. 

GRRF-80-09e.pdf ETRTO (2015-23-at módosítja) 
Az erősített abroncsoknál a vizsgálati nyomás 2,2 bar –

GRRF-80-20.pdf
GRRF-80-21.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/GRRF-80-22e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-23e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-23e.pdf
GRRF-80-09e.pdf
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ra történő módosítása. 

GRRF-80-07e.pdf Franciaország javaslata ( prezentáció ) 
Azonos és konzistens definíciók a gumiabroncsok 
azonosítására : 
- gyártó, 
- márkajelzés, 
- kereskedelmi jelzés/név. 

 

. 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-24e.pdf 
 

ETRTO 
ZR abroncsok (300 km/h felett) vizsgálati 
követelményeinek módosítása, pontosítása 
Elfogadva, mint kiegészítés, továbbítás WP29 (juniusra). 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-25e.pdf 
 

Franciaország javaslata 
Azonos és konzistens definíciók a gumiabroncsok 
azonosítására : 
- gyártó, 
- márkajelzés, 

kereskedelmi jelzés/név. 

 
 

 (c) Haszonjármű abroncsok (ENSZ 54) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-26e.pdf 
 

ETRTO  
A 19-es keréktárcsa átmrőjének pontosítása (483 mm) 
hiba javítás.  
Elfogadva,továbbítás WP29-re (június) 
 

GRRF-80-07e.pdf Franciaország javaslata 
Azonos és konzistens definíciók a gumiabroncsok 
azonosítására : 
- gyártó, 
- márkajelzés, 
- kereskedelmi jelzés/név. 

GRRF-80-15e.pdf Szlovákia 
A tartamvizsgálat pontosítása. 
 

GRRF-80-10e.pdf ETRTO 

GRRF-80-07e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-24e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-24e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-25e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-25e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-26e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-26e.pdf
GRRF-80-07e.pdf
GRRF-80-15e.pdf
GRRF-80-10e.pdf
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A 2015-27-t módosítja 
 
PSI index helyett a vizsgálati feltüntetése kPa-ban 

 
A méret ellenőrzéshez és a tartam vizsgálathoz ugyanazt 
a nyomást kell használni, ami fel van tüntetve. Az 
amerikai gyártók is azt használját ha E 
jelet akarnak. 
Elfogadva, új hivatalos javaslat a 2015/27-ből – a 80-10-
el módosítva.   

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-27e.pdf 
 

ETRTO 
 
2018 tán az abroncsokon a PSI index helyett a nyomás 
kPa –ban legeyen feltüntetve. 
A vizsgálatoknál ezt a jelzett és a gyártó átal specifikált 
adatot kel használni a nyomás beállítására. 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-28e.pdf 
 

ETRTO 
 
Az abroncs szélesség méret kerekítése mm-re 
 
A külső átmérő kerekítése mm-re 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-29e.pdf 
 

Franciaország javaslata 
Azonos és konzistens definíciók a gumiabroncsok 
azonosítására : 
- gyártó, 
- márkajelzés, 

 
Oroszország a 11. paragrafus törlését javasolja, mert az 
aktuális 58. évi egyezmény tartalmazza a vonatkozó 
részeket. 
Hivatalos javaslat készül a 3 dokumentumból együtt. 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29- Szlovákia 

file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-27e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-27e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-28e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-28e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-29e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-29e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-38e.pdf
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GRRF-2015-38e.pdf 
 

 
A vizsgálati fordulatszám helyett a kerületi sebesség 
megadása km/h-ban. 
80-15 el együtt  
2 es lábjegyzet módosítása. 
Új hivatalos javaslat készül. 

 

 (d) Motorkerékpár gumiabroncsok (ENSZ 75) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-30e.pdf 
 

ETRTO 
 
Mértek kerekítése a legközelebb mm-re. 

 

 (e) Mezőgazdasági gumiabroncsok (ENSZ 106) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-31e.pdf 
 

ETRTO 
Jelölések : 
IF – növelt flexibilitású abroncs 
VF – nagy flexibilitású abroncs 
 
Kiegészítésként elfogadva. 

GRRF-80-17e.pdf Franciaország 
M+S jelzés alkalmazásának pontosítása, lehessen 
alkalmazni akkor is, ha van « hópihe », 
vagy ha nem vizsgálják speciális hóabroncsként, akkor is 
jelezhesse a gyártó felhasználási területet. 
Hivatalos javaslat készül februárra. 

 

 (f) Felújított haszonjármű abroncsok (109) 

Dokumentumok Tárgy 

 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-39e.pdf 
 

Szlovákia 
 
A vizsgálati fordulatszám helyett a kerületi sebesség 
megadása km/h-ban, de ezt visszavonták, mert 
problémás lehet a 2 mes dobnál 
 
l » oad capacity index « használata 
 

GRRF-80-16e.pdf Szlovákia 

file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-38e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-30e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-30e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-31e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-31e.pdf
GRRF-80-17e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-39e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-39e.pdf
GRRF-80-16e.pdf
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Szlovákia 
 
Módosítási javalslat a 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/39 dokumentumhoz. 
 
Mindkettő elhalasztva 2015 szeptemberre és Slovakia  
ETRTO-val együttmőködve új javaslatot készit.  

 

 (g) Gumiabroncs gördülési zaj és nedves tapadás (ENSZ 117) 

 

Dokumentumok Tárgy 

 

D:\GRRF-
EU\összes_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRRF-2015-32e.pdf 
 

Franciaország 
 
Jóváhagyott vizsgáló laboratórium a gyártónál, 
Kijelölhetik a szerződő felek. 
 

GRRF-80-07e.pdf Franciaország javaslata 
Azonos és konzistens definíciók a gumiabroncsok 
azonosítására : 
- gyártó, 
- márkajelzés, 

kereskedelmi jelzés/név. 

 

 (h) Egyéb  

 

Dokumentumok Tárgy 

  

 

 8. Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

 (a) Automatizált járművek 

Dokumentumok Tárgy 

WP.29-166-21.pdf Japán 
Áttekintés az Automatikus Járművezető Technologiáról a 
szakértői munkacsoportok részére. 

 (b) RCP – távirányítással felügyelt parkoló rendszer 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-80-18e.pdf OICA prezentáció, 
RCP 
A parkolást teljesen a járművön generált jelek alapján 

file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-32e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-32e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-32e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-32e.pdf
GRRF-80-07e.pdf
WP.29-166-21.pdf
GRRF-80-18e.pdf
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vezérli a járműben lévő vezérlő egység. A vezető csak 
nyomja a gombot a távirányítón, okostelefonon és ezzel 
engedélyezi a folyamatot. A jármű megáll, ha a gombot 
elengedik, vagy ha a rendszer bárhol meghibásodik. 
R13-t és 79-t teljesíti. 
A Bécsi Egyezményt is teljesíti 8 és 13 cikkelyt , mert a 
vezetőteljes mértékben elenőrzése alatt tartja a 
manóvert. 
 
OICA gyakorlati bemutatót megtekintettük. 
 
UK ban nem engedik használni. 
 
Hollandia szeretne több konkrét biztonsági előírást látni 
pl a kommunikációra vonatkozóan.  

 

 9. Kormányzás 

 (a) 79. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-37e.pdf 
 

CLEPA, OICA 
 
A közös energiaforrást használó kormány- és 
fékrendszer esetén a segédenergia nélkül elérhető 
biztonsági fékhatásosságra hivatkozik. 
Ha ez elérhető, akkor az 5.3.1.4 –és 5 –t nem kell 
alkalmazni. 
 
Elnök javasolja, hogy ne csak a fékhatásosságot 
említsük, hanem minden feltételt a hivatkozott 
pontokban. 
 
Ezzel elfogadva. 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-43e.pdf 

CLCCR  
 
A vontatóról származó energia felhasználásával működő 
pótkocsi kormány-berendezések követelményei. 
 
Fontos információ : a pótkocsi elején lévő visszajelző 
lámpák nem esnek az R48 hatása alá. (GRE, 2015 
Áprilisi jegyzőkönyv) 
 
Új követelmény a hiba esetén előrt működésre. 
 
7. Melléklet 
Hibajelzés 

file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-37e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-37e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-43e.pdf
ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-43e.pdf
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Komunikációs szabvány fejlesztés alatt van. 
 
Ha a vontatón nincs energiaellátás, akkor a pótkocsinak 
meg kell felelnie a hagyományos ptk-k övetelményeinek. 
 
Hollandia és Japán  támogatja. 
Egyesült Királyság : valamit elő kellene írni a külső 
hibalámpára. 
 
Dánia : a gyártó és a műszaki szolgálat közötti 
megállapodásra nem kellene hivatkozni. 
Elnök szerint a csatlakozónál ez nem jelent problémát, 
de a 3.7. (tranziens teszt) ilyen szempontból 
aggályosabb. 
 
CLCCR : ez így van a 4. mellékletben régóta, szerintük 
most is elfogadható. 
Transiensnél (amikor hiba esetén visszatér a kormány 
egyenes helyzetbe) legyen a stabilitás biztosított.  
 
A javaslat az ülésen elhangzott megjegyzések alapján 
módosult.  
Belekerült a hidraulikus csövek nyomásállóságára 
vonatkozó kövtelmény és a hiba üzemállapot(ok) 
pontosítása. 
 
Így most elfogadva. 

 

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

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-2e.pdf 
és 
GRRF-79-04e.pdf 
 

LKAS munkacsoport 
 
LKAS követelmények a 79 előíráshoz. 

GRRF-80-08e.pdf Franciaország 
LKAS jelzés adása  
- ha a vezető nem képes irányítani a járművet,  
- a szabályozási mód megváltoztatása esetén, 

 

Februárra halasztva. 

file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-2e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-2e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/GRRF-79-04e.pdf
GRRF-80-08e.pdf
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 (c) Automatikus kormányzási funkciók (ACSF)  

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-80-03e.pdf 
GRRF-80-38e.pdf 

ACSF munkacsoport (Németország és Japán) 
 
Működési szabályzat és prezentáció a várható 
tevékenységekről. 
 
Elfogadva. 

 

 10. Teljes jármű jóváhagyás (IWVTA) 

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

A nagykövet (Spanyolország képviselője) beszámolója 

 (b) Gumiabroncs beépítési előírás 

Dokumentumok Tárgy 

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

ETRTO és OICA 
elfogadás előtt van. 
de 79-08 at figyelembe kell venni. 

GRRF-79-08e.pdf OICA 
ez módosítja a 2014-13-t 
nem volt a napirenden, ezért áttéve februárra. 

GRRF-80-26.pdf Japán 
Javaslat az új gumiabroncs beépítési előírás – tervezet 
módosítására. 

GRRF-80-36.pdf OICA 
Új kibővített javaslat az új gumiabroncs beépítési 
előírásra. 

Februárban folytatódik. 

 

 (c) 13H előírás 

GRRF napirendre vette OICA javaslatait az IWVTA keretében az ESC és 
BAS rendszerekre vonatkozó új külön-külön előírásokra. 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRRF-2014-10e.pdf 

 

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

 

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

 

GRRF-80-03e.pdf
GRRF-80-38e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-13e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-13e.pdf
GRRF-79-08e.pdf
GRRF-80-26.pdf
GRRF-80-36.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-10e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-10e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-11e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-11e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-12e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2014-12e.pdf
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ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-33e.pdf 
 
 

Egyesült Királyság 
 
Az átmeneti rendelkezések 12.3. pontja lehet hogy 
ellentmond az 58. évi egyezménynek., mert a legutolsó 
módosítás elfogadása a kölcsönös elfogadás alapja. 
 
EU értelmezése szerint a probléma akkor van, ha előbb 
kiesik a BAS és ESC a Reg 13-ből és nem lép életbe az 
új ESC and  BAS előírás. 
 
rev1 : 
Az ülés ideje alatt módosult az átmeneti rendelkezés : 
12.3 és 12.4 törölve 
Oroszország javasolja, hogy várjuk meg az Szerződő 
Felek visszajelzését a dátumokról. 
Elnök javasolja, hogy a WP29-et is kérdezzük. 
 

Februárban folytatódik. 

 

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

Dokumentumok Tárgy 

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

OICA 
 
A 64. előírás módosítása (TPMS – nélkül) 

Dokumentumok Tárgy 

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

OICA 
 
Új előírás javaslat a gumiabroncs-nyomás felügyelő 
rendszerekre (TPMS) vonatkozóan. 

Huvatalos javaslat készül februárra. 

 

 (e) Egyebek 

 
Nem volt tárgyalás. 

 11. A jármű-irányítás automatizálásával, az önműködő járművekkel  
kapcsolatos fejlesztések áttekintése 

Nem volt tárgyalás. 

file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-33e.pdf
file:///D:/GRRF-EU/összes_doc/ECE-TRANS-WP.29-GRRF-2015-33e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-12e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-12e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-13e.pdf
ECE-TRANS-WP29-GRRF-2015-13e.pdf
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 12. Tisztségviselők választása 

GRRF megválasztotta  
 
- Mr Frost-ot (UK) elnöknek és 
- Mr Murai-t (JP)  helyettes elnöknek. 

 13. Egyéb 

 (a) A WP29 2015. márciusi és júniusi ülés témáinak áttekintése  

 (b) Rövidítések és betűszavak az ENSZ előírásokban 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-76-03 és 
GRRF-78-04 

Titkarsag tájékoztatta GRRF-et, hogy GRSP is használja 
a  « VSF » rövidítést a « jármű ülés rögzítés » jelölésére 
és kérte GRFF-t, hogy ne használja ugyanazt  a 
rövidítést a menetstabilizáló funkció jelölésére. 
GRRF ezt nem fogadta el, mrt a jóváhagyási jel 
tartalmazza a « VSF » jelzést. 

 (d) Egyéb ügyek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRRF-2015-44e.pdf 

OICA 
Módosítási javaslat a 89. előíráshoz. 
Az üzemi fék használata az ASLD esetén ma 
megengedett az M1és N1 esetén. 
Ezt a lehetőséget szeretné OICA kiterjeszteni az 5t alatti 
M2 és N2 járművekre, Ezek karakterisztikára hasonlóak. 

GRRF-80-33.pdf IMMA felvetette a vészfékezés jelzés alkalmazását 
motorkerékpárokon. GRRF üdvözölte az ötletet. 

Februárban folytatódik. 
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