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1. RÉSZTVEVŐK 
 

 
Arab Emirátusok 1 Szaúdi Arábia 1 
Belgium 2 Spanyolország 4 
Csehország 
 

1 
 

Svédország 4 
Kína 2 Svájc 1 
Finnország 1 Szlovákia 1 
Franciaország 2 Törökország 1 
Hollandia 2   
Japán 7   
India 2 NGA Global 

 
1 
 Kanada 2 CLEPA 2 

Katar 1 EC (EU) 1 
Korea 5 IRU 1 
Lengyelország 2 OICA      10 
Luxemburg 1 CLCCR 1 
Magyarország 1 AEGPL 1 
Németország 5 IMMA  1 
Norvégia 1  

 
 
 Olaszország 2 Összesen: 75fő 

Oroszország 5   
 

Az ülés elnöke Erario úr volt, titkára Romain Hubert és Genott i  urak. Hubert úr utoljára 
szerepelt a GRSG titkáraként, a júniusban nyugdíjba vonult Ramos úr helyett átveszi a Tit-
kárság vezetését, helyette Genotti úr lesz a mi titkárunk. Érdekesség, hogy Ramos úr nyug-
díjba vonulása után, mint a spanyol delegáció tagja jelent meg az ülésen. Mind az elnököt, és 
engem, mint alelnököt egyhangú szavazással újra választott a GRSG, meghosszabbította 
mandátumunkat 2015 végéig és ezzel – az ENSZ-EGB belső szabályzata alapján – WP.29 és 
AC-2 tagságom is automatikusan kiterjesztődött az adott időpontig. 

 
 
2.  ÚJ MUNKAANYAGOK  
 
Az előző, 2014. májusi ülésről készült jegyzőkönyv száma ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85 
Az előző, októberi GRSG ülés óta az alábbi munkaanyagok lettek hozzáférhetők a Genfi 
Titkárság honlapján, a GRSG fejléc alatt: www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm , 

 
 

2.1.  Hivatalos munkaanyagok (Working document, WD) 
 
A hivatalos számozásuk ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/x, ahol x a futó sorszám. Az 
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alábbiakban csak ezt adom meg, a szövegben pedig hivatkozáskor a WD-x jelölést használom. 
 

21/Add.1. Tervezett napirend 
22. R.107 előíráshoz: Autóbuszok csomagterhelésének meghatározása (EU) 
23. R.43 előíráshoz: Műanyag üvegcső anyagok, új mellékletek (német) 
24. R.118 előíráshoz: apró módosítás (OICA) 
25. R.E.3 módosítása (Titkárság) 
26. R.46 előíráshoz: kis korrekció (japán) 
27. R.110 előíráshoz: nagynyomású CNG tartályok és tartozékai (holland)  
28. R.110 előíráshoz: kis módosítás (belga) 
29.  R.110 előíráshoz: kiegészítések (holland) 
30. R.110 előíráshoz: kis korrekciók (holland és NGV Global) 
31. R.107 előíráshoz: átmeneti rendelkezések módosítása (OICA) 
32. R.39 előíráshoz: kiegészítések odométerre (belga)  

 
A korábbi hivatalos munkaanyagok közül még nyolc dokumentum került ismét napirendre, 
mivel vitájukat májusban nem tudtuk lezárni.  

 
2.2.  Nem hivatalos munkaanyagok (Informal document, ID) 

 
Ezen anyagok hivatalos számozása: GRSG-107-x, ahol x a futó sorszám. Az alábbi felsoro-
lásban csak ezt használom, a szövegben hivatkozáskor ID-x jelölést. 
 

1. Napirend időrendje (elnök) 
2. ToR az IG/NGV-R.110 megalakításhoz (NGV Global) 
3. Kapcsolási ábra korrekciója R.110 előíráshoz (Titkárság) 
4. Hozzászólás az EU javaslatához (magyar) 
5. Autóbusz vészkijárat nyithatósága kívülről (magyar) 
6. Tetőablakok vizsgálati követelményei (koreai) 
7. R.E.3-hoz módosítási javaslat (EU) 
8. Innovatív riasztó rendszerek (német) 
9. Javaslat R.110 előíráshoz (japán) 
10. Módosítási javaslat az indirekt látás eszközeihez (japán) 
11. Jelentés az e-Call szakértői bizottság munkájáról (orosz) 
12. Magyarázatok az R.43 előírás módosításához (OICA) 
13. Módosítás a buszok automatikus tűzoltó berendezéséhez (német) 
14. Hozzászólás, javaslat az automata tűzoltó berendezéshez (OICA) 
15. Javaslat az R.116 módosításához (OICA) 
16. Korrekció az R.43 előíráshoz (OICA) 
17. Korrekció korábbi javaslathoz tűzveszély csökkentésére (OICA) 
18. Magyarázatok a korábbi javaslathoz tűzveszély csökkentésére (OICA) 
19. Javaslat az EU autóbusz csomag-terhelés meghatározásához (OICA) 
20. Odométer definíciója (OICA) 
21. Vastag üvegek kérdése többszörös üveg esetén (magyar) 
22. Tető üvegezés vizsgálata, P.P prezentáció (koreai) 
23. Javaslat GTR 6-hoz (CLEPA) 
24. Redukált látási zóna definíciója, vizsgálata (CLEPA) 
25. Automata tűzoltó rendszerek buszoknál (svéd) 
26. Javaslat a riasztó rendszerek visszajelzésének módosítására R.97 (német) 
26/Rev.1 Módosított változata a fentinek 
27. Adaptált változata a 26-osnak R.116 (német) 
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27/Rev.1. Módosított változata a fentinek 
28. ISO STD 1143/2013 és ISO 6722/2011 információk 
29. Javaslat kiegészítés az automata busztűzoltó rendszerekhez (német) 
30. Módosítások a WD-18-hoz: hátsó aláfutás gátlás (német) 
31. Automatikus működtetésű tükör behajtás (német) 
32. Általános követelmények az automata tűzoltáshoz (svéd) 
33. Gázüzemű buszok figyelembevétele automata tűzoltásnál (holland) 
34. IG/CMS szakértői csoportjának beszámolója (holland) 
35. Korábbi javaslatuk módosítása CNG/LNG üzem esetén (NVG Global) 
36. Módosítás a korábbi javaslathoz CNG/LNG üzemű járművekhez (holland) 
37. Gáztank rögzítő csavar törése (japán) 
38. Korrigált javaslat (ábra) CNG/LNG ügyben (NGV Global) 
39. Hátsó aláfutás-gátló módosított javaslata (német) 
 

A felsoroltakon kívül még négy korábbi ID szerepelt a vitában. Az ID-k között három magyar 
előterjesztés is szerepelt, kettő autóbuszokkal (R.107) egy biztonsági üvegezéssel (R.43) kap-
csolatos. 
 
 

3. SZAKMAI NAPIREND  
 
Az előzetes napirendet WD-21/Add.1 tartalmazta. Ezt az időközben beérkezett munkaanya-
gokkal kiegészítve, új napirendi pontok beiktatásával, a Titkárság szóban módosította, amit 
még néhány további módosítással az alábbiakban fogadtuk el:  
 

 

1. R.107 előírás: Autóbuszok biztonsága 
2. R.34 előírás: Tűzveszély csökkentése 
3. R.39 előírás: Sebességmérő műszer, odométer 
4. R.43 előírás: Biztonsági üvegezés 
5. R.46 előírás: Indirekt látás eszközei 
6. R.58 előírás: Hátsó aláfutás-gátló 
7. R.67 előírás: LPG üzemanyag rendszerek járművekben 
8. R.110 előírás: CNG/LNG üzemanyag rendszerek járművekben 
9. R.116 előírás: Riasztó rendszerek 
10. R.118 előírás: Anyagok égési tulajdonságai 
11. R.121 előírás: Jelző, vezérlő egységek azonosítása 
12. IWVTA: Komplett jármű nemzetközi jóváhagyás 
13. R.E.3 Járművek konstrukciójával kapcsolatos határozatok 
14. AECS: automatikus vész-hívó rendszerek 
15. Egyéb ügyek 

15.1. GTR 6: Biztonsági üvegezés 
15.2. R.97 előírás: Járműlopást gátló rendszerek 

Az ülésen a 15 szakmai napirendi ponthoz 20 hivatalos és 43 nem hivatalos munkaanyag 
került megvitatásra. Az ülés időrendjét az elnök az ID-1-ben határozta meg. 
 
 
4. TÉNYLEGES MUNKA  
 
4.1. Autóbuszok általános biztonsága (R.107. előírás). 

 
Ismét ez volt a leghosszabb, legtöbb munkaanyagot begyűjtő napirendi pont. (5 hiva-
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talos (WD) és 9 nem hivatalos (ID) munkaanyag szerepelt a napirendjén). Az alábbi-
akban csak a fontosabb, érdekesebb kérdéseket rögzítem: 

- májusi ülésünkön elfogadtunk egy javaslatot (trolibusz követelmények módosí-
tása) azzal, hogy mehet WP.29 novemberi ülésére jóváhagyásra, de ha az oro-
szoknak lesz még észrevételük, azt most megtehetik. Az oroszok visszavonták 
korábbi fenntartásaikat. 

- OICA javasolta az átmeneti rendelkezéseket illetően az előírás  5. és 6. módosí-
tási sorozatához (WD-31), de ez okafogyottá vált, mert a novemberi WP.29 
ülésre előterjesztett két javaslatról (… WP.29/2014/76 és 77) hosszú vita után 
kiderült, hogy az lehet „supplement” és ahhoz nem kell átmeneti rendelkezés. 

- a motortéri automata tűzoltó rendszerek jóváhagyásáról a svédek több mint há-
rom év kemény munkájával előterjesztettek egy tiszteletre méltó javaslatot 
(WD-6) az elmúlt GRSG ülésen. Hosszú vita után erre az ülésre halasztottuk a 
döntést. A svédek is – a vitát figyelembe véve – módosították egy kicsit a ja-
vaslatukat (ID-25), és tartottak egy – az általános elveket összefoglaló – pre-
zentációt (ID-32). OICA is készített egy módosító anyagot (ID-14), a németek 
is (ID-29), de ezt visszavonták. Vég nélküli vita alakult ki az eltérő svéd és né-
met koncepció alapján. A svédek az automata tűzoltó rendszereket kívánják kí-
sérletileg minősíteni és jóváhagyni a gyártó által meghatározott motortéri el-
rendezésekre és a beépítési jóváhagyást a Vizsgálóállomásokra (TS) bízzák, 
vagyis azt, hogy a vizsgálati motortér elrendezés megfelel-e a tényleges beépí-
tési körülményeknek. A németek nem akarnak rendszerjóváhagyást külön, ha-
nem a tényleges motorteret reprezentáló kísérleti elrendezéssel az egyedi jármű 
beépítésekre hagynák jóvá  a tűzoltó rendszert. Felvetődött, hogy a buszgyártó 
által legyen választható a kettő közül valamelyik opció. A svédek ígérték, hogy 
a következő ülésre készítenek egy új anyagot, amit elküldés előtt egyeztetnek a 
németekkel és OICA-val. Az elnök hangsúlyozta, hogy a következő ülésen 
döntést kell hoznunk. 

- Az EC a csomag tömegek figyelembevételére vonatkozó előterjesztéséhez 
(WD-22) megfontolásra műszaki érveket készítettem (ID-4) a hátfalra utólag 
akasztott sí és csomag boksz-ok negatív hatásairól, amit a buszgyártók és a TS-
ek a típusjóváhagyáskor nem tudnak figyelembe venni, mert ezeket utólag az 
üzemeltetők szerelik fel a busz hátfalára. Ezért – bár a problémát fontosnak tar-
tottam – a javaslatot jelen formájában nem támogattam. Az EU képviselője fel-
hívta a figyelmemet, hogy Magyarország az EU tagállama bizonyos kötelezett-
ségekkel, mind emellett elismerte, hogy van műszaki realitás az általam felve-
tett kérdésekben. Válaszomban jeleztem, hogy figyelmeztetés nélkül is tudom, 
hogy Magyarország tagállam, de a GRSG-t olyan fórumnak ismerem, ahol 
bármilyen szakmai-műszaki kérdést kötetlenül meg lehet vitatni. (Ebben az el-
nök megerősített). Az EU delegátus azzal támasztotta alá javaslatát, hogy az 
nem egyéb, mint az R.107 előírás és a korábban létező EU direktíva egyezteté-
se, harmonizálása. Ez azért nem tűnik jó érvnek, mert az EU évekkel ezelőtt az 
R.107 előírást léptette hatályba a korábbi direktíva helyett. Hosszú vita követ-
kezett, de nem az általam felvetett kérdésekről, arra csak a hollandok reagáltak 
pozitívan. Végül GRSG többségi szavazattal elfogadta az előterjesztést, az 
márciusban kerül a WP.29 elé jóváhagyásra. 

- nem volt eredményes a másik előterjesztésem sem (ID-5), amiben törölni java-
soltam azt a követelményt, hogy a vészkijárati ablakok kívülről is nyithatók le-
gyenek. Bár egyetértés volt abban, hogy ezt a követelményt senki nem tartja be 
(így vannak jóváhagyva a buszok) és veszélyes is lenne, ha ez a követelmény a 
gyakorlatban megvalósulna (nemrég fogadtunk el egy javaslatot az ”overnight 
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locking system” kötelező alkalmazására). Az elutasítás indoka az volt, hogy 
egy éve fogadtunk el egy jelentős módosítást az ajtók, vészkijáratok témakör-
ben (egy IG dolgozta ki, aminek a munkájában én is részt vettem), nem szülne 
jó véleményt WP.29-ben, ha ebben a témakörben ilyen gyorsan új módosító ja-
vaslattal állunk elő. 

-  

4.2.  Tűzbiztonság fokozása, anyagok éghetősége (R.34 előírás). 
 
Egy módosító javaslatunk már szerepel a WP.29 novemberi programjában, de nyitva ma-
radt egy vitás kérdés Japán és OICA között. OICA korrekciós javaslatát (ID-17) Japán el-
fogadta, így az informális dokumentumként – mint korrekció – csatlakozik majd a korábbi 
előterjesztéshez. Ezt a Titkárság intézi. 
  

4.3.  Sebességmérő és odométer (R.39 előírás). 
 

A belga előterjesztést (WD-32) már az előző ülésen tárgyaltuk. Az odométer (megtett 
össztávolság mérése) bevétele az előírásba azért szükséges, mert Japánban az odométer kö-
telező tartozéka a járműnek és az IWVTA keretében az R.0 előírásban szerepelnie kell. A 
legegyszerűbb megoldásnak az R.39 előírásba (sebességmérő rendszer) történő „bepasszí-
rozása” tűnt. Még sem olyan egyszerű, már harmadik GRSG ülésen tárgyaljuk, a gyártók-
nak (OICA, IMMA) sem egyezik a véleménye. Már közel voltunk a megoldáshoz: 
odométer kötelező, hogy legyen, de nem lesz hozzárendelve műszaki követelmény. Ekkor a 
Titkárság tájékoztatott, hogy ha kötelező az odométer, akkor kellenek átmeneti rendelkezé-
sek. Belgium a következő ülésre hoz egy új, módosított javaslatot. 
 

4.4. Biztonsági üvegezés (R.43 előírás) 
 

- itt is volt egy korábbi javaslat, amit az elmúlt ülésen – holland fenntartás mellett – 
elfogadtunk, hogy mehessen a WP.29. novemberi ülésére jóváhagyásra. A hollan-
dok most visszavonták fenntartásukat. 

- hosszú, három és féléves munka után a szakértői csoport előterjesztett egy javaslatot 
a műanyag üvegezés (plastic glazing) alkalmazhatóságának feltételeiről, követelmé-
nyeiről, vizsgálati módszereiről (WD-23 és ID- GRSG-106-16), amiket kisebb mó-
dosításokkal elfogadtunk. Érdekesség, hogy az ebben szereplő új Annex 16-ban a 
műanyag lapokból felépített többszörös üvegnél (multiple glazing) előírják a „fej-
forma ejtő” vizsgálatot. A terjedelmes javaslatot elfogadtuk, márciusban kerül a 
WP.29 elé. 

- OICA kijavított egy elírást (ID-16), elfogadtuk, megy a WP.29 elé márciusban 

- Az AUTÓKUT kezdeményezésére előterjesztettem egy módosítási javaslatot: a 
többszörös üvegezésű táblák vizsgálatánál törölni kellene a fejforma ejtő vizsgálatot 
(ID-21). Mivel ilyen üvegezést nem alkalmaznak szélvédőként, hasonló elbírálás alá 
kellene esnie mint az edzett, vagy laminált üvegeknek (pl. busz oldalablakok), ame-
lyekhez nem kell ilyen fejforma vizsgálatot végezni. Több kérdés, észrevétel hang-
zott el, végül a döntés, hogy a következő ülésre hivatalos munkaanyag készül belőle 
és folytatjuk a vitát. 

- CLEPA javasolta, hogy az M1, N1 kategóriákon kívüli járművekre vezessük be a 
szélvédőn egy „redukált látómezőt” (ID-24). Az anyag terjedelmes, ezért bemutatá-
sa után többen kérték, hogy a részletes vitáját halasszuk a következő ülésre. Az el-
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nök javaslatára WD lesz belőle. 

- Korea a tetőüvegezés kapcsán (sun roof glass) nyújtott be egy módosító javaslatot a 
227 g-os golyó ejtési vizsgálatához (ID-6). A javaslat zavaros, együtt kezeli az R.43 
előírást és GTR 6-ot. OICA és CLEPA közös prezentációban (ID-22) véleményez-
ték koreaiak elmúlt ülésen bemutatott PP prezentációját, több kérdést feltéve. A Tit-
kárság elmagyarázta, hogy a GTR-ek módosításához előzetes engedélyt kell kérni 
WP.29-től. Korea egy – a kérdést vizsgáló IG (szakértői csoport) létrehozását is ter-
vezte, a németek próbálták erről lebeszélni, elég, ha egy ad-hoc szakértői csoportot 
hívnak össze 1-2 alkalommal. Ahhoz nem kell engedély. Függőben maradt az ügy, a 
koreai delegátusok nem tudtak dönteni. Otthon egyeztetnek és értesítik a GRSG el-
nökét a szándékukról. 

 
4.5.  Indirekt látás eszközei, tükrök, KM rendszerek. (R.46 előírás). 

Az újra működő IG/CMS szakértői csoport holland elnöke beszámolt tevékenységükről (ID-
34), a GRSG ülés előtt volt egy ülésük, novemberben, Párizsban, decemberben  Hollandiá-
ban ülnek majd össze. A kamera-monitor rendszerekre (CMS) vonatkozó ISO szabvány tar-
talmilag kész van, január-februárra várható a megjelenése. Vitatott a hozzáférhetőség, a je-
lenlegi helyzet szerint csak GRSG tagok férhetnek hozzá, jelszóval. Még mindig rendezet-
len, hogy elég lesz-e, lehet-e hivatkozni az ISO szabványra, vagy az ott leírtakat valamilyen 
formában beépíteni az R.46 előírásban. A CMS rendszerekkel szemben támasztott követel-
mények, vizsgálati módszerek széles spektrumot fednek le, így a beépítésük az R.46-ba nem 
kis munkát igényelne. 

A németek megszerveztek – az ENSZ épületén belül – egy CMS bemutatót. Három sze-
mélyautó (VW XL1, hibrid hajtású) és egy nagy MAN kamion volt felszerelve a külső visz-
szapillantó tükröket kiváltó CMS rendszerekkel. A VW-ken már nem is volt tükör. Az ér-
deklődőket elvitték az ENSZ-en belüli próbaútra. A visszapillantó kamerákat a külső szem-
lélő alig veszi észre (nem lógnak ki a kontúrból, nem takarnak ki részeket a vezető látóme-
zejéből, mint a tükrök). A monitorok mérete azonos nagyságrendű, mint a tükröké, az ajtók 
belső műanyag borító lemezébe vannak beépítve az ablaköv alatt, illetve a kamionnál a 
szélvédő oszlopra. Ugyanazzal a fejtartással láthatók, minta visszapillantó tükrök. A megje-
lenő képek -–nappali fényviszonyok mellett -–legalább olyan élesek, tiszták, folyamatosak, 
mint amit a tükrök mutatnak. A bemutató nagyon meggyőző volt. (A Melléklet néhány 
fényképet mutat). Novemberre ígértek írott információt a rendszerről az interneten. 

Hosszú vita zajlott a németek módosított javaslatáról az automata tükörbehajtó rendszerét il-
letően (ID-31). Ez a rendszer automatikusan behajtja a két külső visszapillantó tükröt, ha a 
motor leállt. Kérdés: mikor kell automatikusan visszaállniuk üzemi pozícióba? A következő 
ülésen folytatódik ez a vita. 

Nehéz ügy a japánok javaslata (WD-26, és ID-6), ami a vonatkozó japán előírás és az R.46 
között lévő eltéréseket akarja kiküszöbölni úgy, hogy az R.46 bizonyos paragrafusai Japánra 
ne vonatkozzanak. (Az R.46 előírás M1 kategóriákra vonatkozó része kerül az IWVTA  R.0 
előírás listájába). Ezt a kérdést már az előző ülésen is vitattuk. A japánok „Task force”-ot 
hoztak létre, azonban annak javaslata sem eredményezett osztatlan egyetértést. A következő 
ülésen folytatódik a vita. 

 
4.6.  Hátsó aláfutás-gátló (R.58 előírás)  

 

Az előírás továbbfejlesztése német javaslatra három éve indult. a németek nagyon alapos, 
jó szakmai javaslatot terjesztettek elő a májusi GRSG ülésen (WD-18), de a kérdéskör na-
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gyon szerteágazó, gyártók (OICA, CLCCR)  sok kérdést vetettek fel. A németek most hoz-
tak egy átdolgozott javaslatot (ID-30). A témakör tárgyalásának kétszer futottunk neki, 
mert időközben az elnök egyezkedésre szólította fel a feleket. OICA és CLCCR ketté sze-
retné osztani az N2 kategóriát ebből a szempontból. (kis és nagy N2-es tehergépkocsik, 7,5t 
össztömeg alatt és felett.) A németek az utolsó napon hoztak egy újabb módosított változa-
tot, aminek nyomtatott változata még nem készült el (ID-39) és ennek a vitája az ülés leg-
végén kezdődött el. A vita végét nem tudtam megvárni a repülőgépem korai indulása miatt, 
de valószínűleg nem lett a kérdés lezárva, mert a japánok időt kértek az új javaslat tanul-
mányozására (tényleg nagyon későn kaptuk kézhez az anyagot). 

 
4.7. LPG üzemanyag rendszerű járművek (R.67 előírás). 
 

Az AEPGL képviselője beszámolt egy júniusi egyeztető ülésükről, az ott elhangzottak alap-
ján kell egy új javaslatot készíteniük, ez a következő GRSG ülésre várható. (A probléma a 
vegyes üzemű dízel és LPG járművek üzemanyag tartályainak túltöltését megakadályozni). 
 

4.8. LNG/CNG üzemű járművek (R.110 előírás) 
 

A korábbi holland és NGV Global közös javaslat – amin egy „Task force” dolgozott – hiva-
talos munkaanyag formájában (WD-27) került napirendre. A Titkárság a hibás 1.1. ábra he-
lyett előterjesztett egy javított változatot (ID-3), de kiderült, hogy az sem jó. NVG Global 
előterjesztett egy ToR-t egy IG/R.10 szakértői csoport létrehozására, aminek fő feladata az 
ISO szabvány és R.110 harmonizálása lenne. A németek több kifogást hangoztattak, azért a 
következő ülésre készül egy átdolgozott változat. A japánok kizárni javasolták a nagyszi-
lárdságú, hegesztett acél tartályokat a kifáradásra való érzékenységük miatt (ID-9 és ID-37), 
az elnök azt javasolta, hogy ezt a kérdést majd az új IG vizsgálja meg. 

A belga (WD-28), a holland (WD-29, WD-30 és az ezt kiegészítő ID-36) dokumentumok 
hosszú vitáját folytatjuk a következő ülésen, módosított dokumentumok alapján. 
 

4.9. Jármű riasztó-rendszerek (R.116 előírás) 
 

Az EU által az elmúlt ülésen felvetett „innovatív” riasztó rendszerek gondolatához a néme-
tek saját tapasztalatukat írták le (ID-8). A következő ülésen is napirenden lesz a kérdés. 

 Német javaslatra (ID-27/Rev.1) töröltük az előírásból a riasztó rendszerek működtetését, ál-
lapotát jelző fényekre (szín, erősség) vonatkozó tételeket, mert ezeket az R.48 előírás szabá-
lyozza. Az elfogadott javaslatot a Titkárság tájékoztatóul megküldi GRE-nak, hogy a júniusi 
WP.29 előtt – ha szükséges – még megtehessék észrevételüket. 

OICA javasolta, hogy a riasztó rendszerek működési feszültségére a konkrét értékek helyett 
(pl. 12 V, 18 V, 24 V, stb.) feszültség tartományok legyenek megadva és a gyártó határoz-
hassa meg a működési feszültséget. Új akkumulátor típusok megjelenése várható az eddig 
megszokottaktól eltérő feszültséggel. Több kifogás merült fel a megfogalmazással kapcso-
latban, OICA módosít és a következő ülésen WD lesz a javaslatból. 

4.10. Anyagok égési tulajdonságai (R.118 előírás). 
 

OICA javasolta (WD-24) az ISO szabványra történő hivatkozásban az évszámot módosítani, 
így az új, átdolgozott szabványra hivatkozni. Új, kiegészítő anyagukban (ID-18) bemutatták, 
hogy az éghetőségi vizsgálat tekintetében mi a különbség a két változat között. A Titkárság 
ismét hangsúlyozta, hogy egyelőre nem szavatolt a hozzáférhetőség az ISO szabványhoz, 
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ezért a témát nem zártuk le. Marad a májusi ülés napirendjén. 

 
4.11. Jelzőberendezések, kezelőszervek azonosítása (R.121 előírás). 
 

OICA visszavonta javaslatát (WD-12) azzal, hogy átdolgozzák és a következő ülésre hoz-
zák az új változatot. 

4.12. IWVTA, komplett járm ű jóváhagyása. 
 

Az IWVTA „nagykövet” (ambassador) részletes tájékoztatást adott a folyamat állásáról, a 
két nagy, párhuzamosan művelt témakör (az ’58-as Egyezmény 3. Módosítása és az R.0 
előírás kidolgozása) állásáról. Egyelőre minden a terveknek megfelelően halad, 2016 
márciusában a 3. Módosítás remélhetőleg hatályba lép. Két fontos kérdésben kell még 
megegyezésre jutni: 

• az Egyezmény jövőbeni módosításához szükséges szavazati arány 2/3 vagy 3/4 le-
gyen 

• a távszavazás intézményének elfogadása 
Áttekintettük és aktualizáltuk a GRSG feladatait összefoglaló táblázatot (GRSG-104-
39/Rev.4), ezt a nagykövet továbbítja az IWVTA vezérkarhoz. Több nyitott kérdés maradt 
még az „A” és „B” listával kapcsolatban, a következő ülésen folytatjuk a munkát. 

 
4.13. Járművek konstrukciójával kapcsolatos határozatok (R.E.3) 
 

GRE kérésére új mezőgazdasági járműkategóriákat kell definiálni. A Titkárság készített 
egy új javaslatot (WD-25), ehhez EU benyújtott két módosító alternatívát (ID-7). Ezt a ja-
vaslatot GRE-nek is megküldték, ennek a következő ülésre két hét múlva lesz. Megvárjuk 
az ő véleményüket és a májusi ülésen véglegesítjük a definíciókat. 

 
4.14. Automatikus vész hívó rendszerek (AECS).  
 

Az előzmények bővebben a májusi GRSG ülésről készült beszámolómban, valamint a jú-
niusi WP.29-ről írt beszámolómban találhatók. Az oroszok – a téma felvetői és forszírozói 
– tartottak egy PP prezentációt (ID-11) az eddig történtekről, és három lehetséges megol-
dásról. OICA ismét elmondta, amit a WP.29 ülésén júniusban: WP.29-nek csak a jármű-
vekre van jogi és műszaki kompetenciája, az AECS rendszereknek azonban kapcsolódni-
uk kell a létező navigációs rendszerekhez (már ma is több van belőlük a világon és szá-
muk nőni fog), valamint különböző kommunikációs rendszerekhez, protokollokhoz. 
OICA újabb prezentációra készül e témakörben a WP.29 novemberi ülésén. A németek 
nehezményezték, hogy mért nem itt, a GRSG-ben, hiszen a műszaki kérdésekben itt kelle-
ne állást foglalni. 

OICA megemlítette, hogy Oroszországban az AECS rendszer kötelezően életbe lép 2015. 
január 1.-től. Japánba már működik egy rendszer, az EU-ban 2016-ban tervezik egy rend-
szer bevezetését. Hogyan lehetne ezeket egységesíteni? Az elnök nem tudta mással zárni a 
hosszúra nyúlt, értelmetlen vitát, minthogy várjuk az IG-től, az oroszoktól a konkrét javas-
latokat. 

  
4.15.1 Biztonsági üvegezés (GTR.6) 
 
 A témakör tárgyalását lásd a 4.4 pontban. GTR.6-tal kapcsolatban Koreának kérnie kell 
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WP.29 jóváhagyását a módosítást illetően, aminek ő lenne a szponzora, és el kell dönte-
nie, hogy javasolja-e egy IG felállítását. 

 
4.15.2 Jármű lopást gátló rendszerek (R.97 előírás). 
 

A németek javasolták ugyanazt a módosítást elvégezni itt is, mint az R.116 előírásnál (ID-
26), ennek a korrekcióját is elvégezték (ID-26/Rev.1). Elfogadtuk a javaslatot, megy 
WP.29 júniusi ülésére azzal, hogy a májusi ülésünkön még lesz mód hozzászólni. 

 
 
5. FONTOSABB, KIEMELEND Ő INFORMÁCIÓK, TENNIVALÓK. 
 

5.1. A következő GRSG ülés 2015. május 4-8 között lesz. Hivatalos munkaanyagok beküldé-
sének határideje 2015. február 6. 

5.2. Összefoglalva, a következő előírásokhoz fogadtunk el módosító javaslatokat: R.34, R.43 
(2 db), R.97, R.107 (2 db), R.116. Ezek a módosítások mind az EU-ban, mind WP.29 
szintjén támogathatók. 

5.3.  Az IWVTA –val kapcsolatos folyamatot, különösen az ’58-as Egyezmény 3. Módosítá-
sát továbbra is  célszerű nyomon követni széles kormányzati szinten. 

5.4. Az R.43 előírással kapcsolatos magyar előterjesztést meg kell vizsgálni annak tükrében, 
hogy az időközben elkészült műanyag üvegezés javaslatnál is kötelezővé tennék a fej-
forma ejtő vizsgálatot. 

5.5. A motortéri automata tűzoltó rendszerek kapcsán kialakult vitához – hogy mely busz ka-
tegóriáknál legyen kötelező a rendszer beépítése és melyeknél opciós jellegű – ígértem 
egy baleseti statisztikát, ezt majd el kell készíteni és kiküldeni. 

5.6.Korábban is felvetettem, hogy vannak olyan új területek az autóiparban, főleg az elektro-
nika, az ITS alkalmazása terén, amelyhez aktív, energikus magyar (főleg kis és közép) 
vállalkozások be tudnának kapcsolódni. Ahol még a „nagyoknak” sincs kiforrott megol-
dásuk, technológiájuk, még nincsenek a piacon cápák és piranhák. Olyan témák, ame-
lyeknek nemzetközi szabályozása is most kezdődik, van folyamatban. A mostani ülésen 
is ez jutott az eszembe a CMS rendszerek, az automata tűzoltó berendezések, az automa-
ta állítású tükrök vitája során. a kérdés, hogyan lehetne ezen területeket és a potenciálisan 
érdekelt vállalkozásokat szisztematikus információcserével összeterelni. 

 

 

Budapest, 2014. 10. 06. 
 
 
Dr. Matolcsy Mátyás 
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