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BESZÁMOLÓ 

az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) 

Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) 
Gépjárm ű Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) 

keretén belül működő 
Passzív Biztonság Szakért ői Csoport 

(Working Party on Passive Safety (GRSP)) 
53. ülésér ől 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2013. 05. 13-17.) 

Résztvev ők Fő 
Kormányzati szakért ők  
ENSZ EGB tagországok   
Egyesült Államok  1 
Egyesült Királyság  3 
Franciaország  3 
Hollandia  1 
Kanada  1 
Magyarország  2 
Német Szövetségi Köztársaság  6 
Norvégia  1 
Olaszország  1 
Orosz Föderáció  4 
Spanyolország  2 
Svájc  1 
Svédország  2 
EK (Európai Közösség)  1 
összesen  29 
Nem ENSZ EGB tagországok  
Ausztrália  2 
Dél-Afrikai Köztársaság  1 
Kína  4 
India  4 
Japán  9 
Koreai Közt.  5 
összesen  25 
Nem kormányzati szervezetek szakért ői  
CI (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szövetség)  1 
IMMA (Motorkerékpárgyártók Nemzetközi Szervezete)  1 
ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)  0 
OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete)  15 
CLEPA (Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége)  8 
összesen  25 
Megfigyel ők  
Brazília  0 
összesen  0 
Mindösszesen:  79 
 
A témák és munkaanyagok Internet címe: 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gr sp/grsp2013.html  

A munkaanyagokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Bády Lászlónál a 06 30/952-2913 telefonszámon, a 
203-1167-es faxszámon, vagy a bady@tuvnord.hu e-mail-címen. 
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A GRSP 53. ülése M. Versailles elnök asszony (USA) és Eduardo Giannotti titkár úr — GRSP titkárság, 
Genf — vezetésével, az elnök asszony üdvözlő szavaival és az előzetes program ismertetésével 
kezdődött meg. 

Az ülés előzetes programja: 

Az érintett ENSZ-EGB el őírás A hivatkozott munkaanyagok 
megnevezése 

1. Napirend elfogadása 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/1 

2. FEJTÁMLÁK (7. sz. GTR) 
 

 

3. GYALOGOSVÉDELEM (9. sz. GTR) 
 

 

 a. A GTR 2. üteme ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 10 bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/13, 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24) 

 b. 2. sz. módosítási javaslat ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 8. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/14, 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31) 

4. OLDALÜTKÖZÉS 
 

 

 a. Oszloppal történő oldalütközés GTR tervezet ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 9-10. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/7 
(ECE/TRANS/WP29/AC.3/28) 

 b. Az oldalütközéses bábúk harmonizációja ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 11-12. bek. 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28) 

5. ELEKTROMOS JÁRMŰVEK 
 

(ECE/TRANS/WP.29/2012/121), 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32) 

6. ÜTKÖZÉSI KOMPATIBILITÁS 
 

 

7. HIDROGÉN ÉS TÜZELŐANYAGCELLÁS JÁRMŰVEK 
 

 

8. 14. sz. előírás (biztonság övek rögzítési pontjai) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 21. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/3 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4 

9. 16. sz. előírás (biztonsági övek) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 22-25. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/8 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/13 

10. 17. sz. előírás (ülésszilárdság) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 26-27. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/5, 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/10) 

11. 22. sz. előírás (bukósisak) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 27. bek. 

12. 29. sz. előírás (haszonjárművek vezetőfülkéi) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 29-30. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/24 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/9 

13. 44. sz. előírás (gyermekvisszatartó rendszerek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 31-33. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/10 

14. 94. sz. előírás (frontális ütközés) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 36-38. bek. 

15. 95. sz. előírás (oldalütközés) 
 

 

16. 100. sz. előírás (akkumulátoros elektromos járművek 
szerkezeti és működési biztonsága) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 41–42. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/11 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/8) 
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Az érintett ENSZ-EGB el őírás A hivatkozott munkaanyagok 
megnevezése 

17. AUTÓBUSZOK 
 

 

18. GYALOGOSVÉDELEM (R127)  
 a. Javaslat az előírás tervezet 1. sz. kiegészítéséhez ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 44. bek. 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/18, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/19 

 b. Javaslat az előírás tervezet 01. módosítási 
sorozatához 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 45. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/14, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/20 

19. ÚJ ELŐÍRÁS TERVEZET GYEREK VISSZATARTÓ 
RENDSZEREKRŐL 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 46-49. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/12 

20. Együttes módosítások - 12., 94. és 95. sz. előírások 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 57. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/6 

21. EGYÉB ÜGYEK 
 

 

 a. Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és 
nemzetközi követelményeiről 
 

 

 b. 1997. évi egyezmény – a 2. sz. szabálytervezet 
továbbfejlesztése 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 57. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/32 

 c. ITS (Intelligens Szállítási rendszerek) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 52. bek. 

 d. Csendes közúti járművek 
 

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/33 

 e. Meghatározások és rövidítések használata 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 54. bek. 

 f. IWVTA (Nemzetközi teljes járműjóváhagyás) 
kifejlesztése és a GR-ek részvétele 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, 55. bek. 

 g. A 2013. márciusi WP.29 ülés kiemelt témái 
 

 

Tényleges napirend 

1. Napirend elfogadása 

A titkár ismertette a márciusi WP.29 ülések kiemelt témáit, majd a napirendi változásokat és az 
1. sz. informális dokumentum szerint a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét. GRSP elfogadta a 
módosított napirendet és a tárgyalási sorrendet. 

 

2. FEJTÁMLÁK (7. sz. GTR) 

Az informális csoport elnöke beszámolt a csoport munkájáról a 6. sz. informális dokumentumban és 
a 14. sz. prezentációban. A tisztázandó főbb kérdések még: 

- a tényleges magasság mérése, 

- magassági követelmények, 

- a 3dimenziós H-pont mérő készülék, 

- a BioRID bábúval kapcsolatos kérdések: 

¤ ismételhetőség, 

¤ felépítés szabályozása, azonosítás, 

¤ tanúsítás, 

¤ sérülési feltételek. 
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A magasság mérésével kapcsolatban voltak felvetések, ehhez ld. NL hozzászólását később. A 3D 
H-pont mérő készülékkel az a gond, hogy nem kifejezetten erre a vizsgálatra készült és nincs 
semmilyen oldaltámasztása, emiatt a pozíciója bizonytalan. A BioRID bábuk élethűnek bizonyultak, 
de előfordultak eltérések a vizsgálati eredményekben attól függően, hol készült a bábú. 

NL a 15. sz. informális dokumentumban javasolta a fejtámla magasságok megnövelését, ehhez a 
magyarázat a 16-17. sz. informális prezentációkban található. Ezek szerint a korábbi antropometriai 
mérések egyenes törzsre vonatkoztak, a gépkocsiban elfoglalt helyzet ettől eltérő. A legújabb 
statisztikai adatok szerint egy ülő felnőtt férni fejének leghátsó pontja most hátrébb és magasabban 
van, mint a korábbi adatok esetében. Ez indokolttá teszi, hogy a fejtámla követelmények is 
tükrözzék ezt a változást. 

Az informális csoport folytatja a munkát és a következő ülésen beszámol a haladásról. 

3. GYALOGOSVÉDELEM (9. sz. GTR) 

a. A GTR 2. üteme 
DE küldött, mint az alcsoport elnöke beszámolt a csoport munkájáról. A jelentést a 28. sz. 
informális dokumentum tartalmazza. Decemberre készül el a szövegtervezet, kérte az elnököt, 
hogy a napirend beosztásánál legyen idő a megtárgyalására. 

b. 2. sz. módosítási javaslat 
OICA tájékoztatta GRSP-t, hogy eredetileg az ő felvetésük volt a módosítási javaslat, később 
NL elkészítette a 2012/2, EC pedig a 2012/14 sz. dokumentumokat. Az előző ülésen NHTSA 
gondok voltak, ezért állt meg a vita. Ennek alapja az, hogy a leírt vizsgálati eljárás nem teljesen 
pontos, elég régi, ebben kellene megegyezésre jutni, amiben határozottan reménykedik. Az 
elnök tájékoztatta a csoportot, hogy az USA dolgozik a kérdésen, egyeztettek az érdekeltekkel, 
decemberre lesz új beadvány. Szerinte a két eddigi dokumentumot egybe kellene dolgozni. 
OICA ezt ellenezte, mert a két anyag két különböző ütemre vonatkozik, nem keverhető. A titkár 
tájékoztatta GRSP-t, hogy valóban, a szerződő felek külön kezelhetik az egyes ütemek 
követelményeit, erre vonatkozóan egy útmutatót fognak készíteni és a kérdést felvetik majd a 
WP.29 ülésen is. 

4. OLDALÜTKÖZÉS 

a. Oszloppal történ ő oldalütközés GTR tervezet 
AUS küldött, mint az alcsoport elnöke a 4. sz. informális dokumentumban beszámolt a csoport 
munkájáról. A hozzászólások alapján módosított változat a 4.rev1. sz. informális dokumentum. A 
tervezet szövegének legutolsó változata a 23. sz. informális dokumentum, ami a 2013/7 
dokumentumnak az 5. sz. informális dokumentummal és a részletes vita során elhangzottakkal 
módosított végleges szövege.  

GRSP elfogadta a beszámolót valamint a végleges szöveget és a tervezetet továbbította WP.29-
nek.  

b. Az oldalütközéses bábúk harmonizációja 
Az elnökasszony, US küldött beszámolt arról, hogy az ISO engedélyezi a WorldSID bábuk 
szabvány szövegének részleges használatát. A részletekről még tárgyal a Wp.29 és az ISO. 
USA kifejlesztett egy nagysebességű ingás vizsgálatot, de még nem végleges a módszer. 

5. ELEKTROMOS JÁRM ŰVEK 

US képviselője szóban tájékoztatta a munkacsoportot a munka állásáról. Folytatják a munkát, 
következő ülés Kínában lesz. 

6. ÜTKÖZÉSI KOMPATIBILITÁS 

Nem volt előterjesztés, a téma marad napirenden. 
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7. HIDROGÉN ÉS TÜZELŐANYAGCELLÁS JÁRM ŰVEK 

J küldött, az inf. csoport elnöke tájékoztatta GRSP-t, hogy még nem döntötték el a csoport további 
munkájának a fő irányát. OICA kérdésére, hogy tervezik-e majd a GTR átültetését az 58-as 
egyezménybe új előírásként, az elnök azt válaszolta, hogy ezt még nem döntötték el, konzultálni 
szeretnének előbb több országgal. EC küldött az átültetést támogatta. 

8. 14. sz. előírás (biztonság övek rögzítési pontjai) 

OICA a 2013/3. sz. dokumentumban javasolta kiegészíteni az előírást egyes járművekre vonatkozó 
(pl. mentő, stb.) kivételekkel az ISOFIX bekötési pont kötelező alkalmazását illetően. 2013/4. sz. 
javaslatuk hasonló kivételes kezelést javasol olyan járműveknél, ahol üléssoronként csak egy 
ülőhely van. Ez utóbbi anyaghoz kapcsolódik DE 11. sz. informális dokumentuma, ami a kötelező 
két ISOFIX bekötési pont helyett megenged egy bekötést az egy üléssorral ellátott járműveknél. 
Vita alakult ki a kérdésről, OICA a felső bekötési pont nélküli járműveknél kifogásolta, hogy a 
szükséges merevítések miatt meg kell növelni az ülés tömegét. DE az ISOFIX bekötések további 
terjedését szeretné elősegíteni a támasztólábas megoldások támogatásával. J, hivatkozva az előző 
ülésen bemutatott új, New Mobility nevű koncepciójukra, további időt kért a javaslatok 
tanulmányozására.  

Szövegpontosítást követően GRSP elfogadta a javaslatot és továbbította WP.29-nek. 

9. 16. sz. előírás (biztonsági övek) 

SE a 2013/8 sz. dokumentumban javasolta a címkézési követelményeket harmonizálni az R94 
követelményeivel. OICA 2012/13 sz. dokumentuma kiegészítés az előző anyaghoz. Egy 
kiegészítéssel (27. sz. informális dokumentum), arra az esetre, ha nincs napellenző, GRSP 
elfogadta a javaslatokat és egy dokumentumban továbbította WP.29-nek. 

A titkárság 2012/25 sz. dokumentumának vitáját, ami az átmeneti rendelkezéseket módosítja, a 
decemberi ülésre halasztotta az elnök. 

10. 17. sz. előírás (ülésszilárdság) 

DE a 2013/5 sz. dokumentumban az összecsukható ülésekre vonatkozó módosító javaslatot 
nyújtott be, ilyen követelmények eddig nem szerepeltek az előírásban. CLEPA  kérdésére 
válaszolva DE megerősítette, hogy a javaslat az M1, M2 és M3 kategóriák ilyen üléseire egyaránt 
vonatkozna. EC és UK küldöttnek voltak fenntartásai a szövegezéssel kapcsolatban, ezeket 
tisztázva GRSP elfogadta a javaslatot és továbbította azt WP.29 novemberi ülésére. 

11. 22. sz. előírás (bukósisak) 

Nem volt előterjesztés, de az elnök információi szerint készül valami, ezért marad napirenden. 

12. 29. sz. előírás (haszonjárm űvek vezet őfülkéi) 

SE a 2013/9. sz. dokumentumban – támogatva RF korábbi javaslatát – az előírás hatályának 
kiterjesztésére tett javaslatot. A jelenleg érvényes változat csak az N2 és N3 kategóriákra 
vonatkozik. OICA a 2. sz. informális dokumentumban felmérte az N kategória lehetséges 
járműváltozatait és egy táblázatos összefoglalót készített a vizsgálati lehetőségekről. Szóbeli 
kiegészítésként kifejtette, hogy a legutóbbi módosításkor csak a nagy járművekre összpontosítottak 
és nem vették tekintetbe a többi járművet. Először azt kell eldönteni, hogy milyen járműveknél, 
milyen követelmények legyenek, ezt kövesse csak a szövegezés. RF kifogásolta OICA anyagát azt 
állítva, hogy eredetileg két fázist terveztek az előírás továbbfejlesztésére, először a nagyobb 
járművekre, majd a kisebbekre. OICA anyaga nem követi ezt az elvet. SE megvédte OICA anyagát, 
az nem javaslat, csak a lehetőségek felmérése, ezen kívül nem emlékezett, hogy két fázisos 
fejlesztésben egyeztek volna meg. NL hozzászólásában rámutatott, hogy mindkét vitázó fél ki 
akarja terjeszteni az összes N kategóriára a hatályt, ez jó alap a további megegyezésre. 
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Ezt követően RF egy nyilatkozatot tett, eszerint megegyeztek SE és OICA küldöttekkel, hogy 
kialakítanak egy munkatervet a további tevékenységre. Alapelv, hogy a hatály tartalmazza az 
összes N kategóriájú járművet, áttekintik a méret és kialakítás változatokat, megvitatják a 
dokumentumokat, mindenképpen folytatják a munkát. Az elnök üdvözölte a terveket, a téma marad 
napirenden. 

13. 44. sz. előírás (gyermekvisszatartó rendszerek) 

J a 2013/10 sz. dokumentumban javasolta, hogy bármelyik terhelő berendezés, mind az I., mind a 
II. típusú alkalmazható legyen az előző ülésen FR által javasolt borulási vizsgálatnál. 
Megállapították, hogy a kétféle berendezés alkalmazása között nincs eltérés az eredményekben. 
FR nem ellenezte a javaslatot, a kérdés az volt, hogy a módosítás milyen formában menjen tovább. 
A titkár rámutatott, hogy a legutóbbi szigorú szabályok szerint helyesbítés csak hibás szövegezés 
javítása esetén lehetséges, itt erről nincs szó. További kérdést tett fel az elnökasszony, hogy 
várható-e további módosítás és mennyire sürgős a javaslat. FR közölte, hogy CLEPA -val 
egyeztetve még más hibákat is javítanak a korábban beadott javaslatban, így azzal együtt lehet 
majd beadni ezt a módosítást is, WP.29 iránymutatása szerint csökkentve a dokumentumok 
számát. 

Az elnökasszony tájékoztatást kért HU küldöttől, hogy milyen stádiumban van a magyar hatóságnál 
a korábbi üléseken kifogásolt övvezető jóváhagyásának visszavonás. HU küldött beszámolt róla, 
hogy a magyar jóváhagyó hatóság illetékesétől származó információ szerint az eljárás még nem 
zárult le, de már a vége felé tart. GRSP a tájékoztatást tudomásul vette az elnökasszony 
megjegyzésével, miszerint várják a visszavonásról szóló értesítést. 

14. 94. sz. előírás (frontális ütközés) 

FR az informális csoport elnöke beszámolt a 25. sz. prezentációban a csoport eddigi munkájáról és 
a még megoldandó kérdésekről. Ezek közé tartozik a merev, ill. deformálódó ütköző kérdése. A 
26. sz. informális dokumentum a tervezet, de ezt még nem akarják vitára bocsátani, csak 
tájékoztatás, decemberben lenne az első olvasat. A tervek szerint 2014. novemberben kerülne 
WP.29 elé. 

J a 20. sz. informális dokumentumban módosításokat javasolt: egyetértenek a kor szerinti feltétel 
felvételével, azzal nem, hogy a teljes szélességű és az eltolt ütközésnél legyen kor és nem szerinti 
megkülönböztetés, a baleseti statisztikák nem támasztják alá a megkülönböztetés szükségességét. 
Abban viszont egyértelműek a statisztikák, hogy a vezető oldalon több a férfi, az utas oldalon pedig 
a női sérült, ezért az utasoldalon női bábut javasolnak. FR válaszában elmondta, hogy fiatalabbak is 
szenvednek balesetet és a nagyobb védelem miatt választották az idősebbeket az eltolt 
vizsgálatnál. 

A téma marad napirenden, GRSP várja a végső tervezetet a decemberi ülésen. 

15. 95. sz. előírás (oldalütközés) 

Nem volt előterjesztés, de marad napirenden, mert a 4a. pont majd kapcsolódik hozzá.  

16. 100. sz. előírás (akkumulátoros elektromos járm űvek szerkezeti és m űködési biztonsága) 

OICA a 2013/11 sz. dokumentumban a megnövelt 48V feszültségű rendszerek biztonságát fokozó 
módosításokat javasolt. GRSP támogatta a javaslatot és továbbította WP.29-nek. 

DE küldött ismertette a REESS informális csoport beszámolóját (10. sz. informális dokumentum). 

17. AUTÓBUSZOK 

J a 7. sz. informális dokumentumban útmutatót állított össze a kisgyermekeket szállító járművek 
biztonságának növelésére. Fejlesztését a 8. sz. prezentációban mutatták be. 

Kisgyerekek szállításáról van szó az óvodába és vissza. Munkacsoportot alakítottak az érdekelt 
felek részvételével. A baleseti statisztikák tanulmányozása arra az eredményre vezetett, hogy a 
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könnyebb: arc-, fej- és nyaksérülések a jellemzőek. Ennek alapján az ülés módosítását javasolták, 
magasítva a háttámlát és ütközéselnyelő burkolatot írva elő. A biztonsági öv alkalmazása nem 
kötelező, mert a kisgyerekek nem tudják megfelelően kezelni, de nincs megtiltva. Ez változhat, ha 
lesz olyan öv, ami alkalmas ennek a korosztálynak.  

18. GYALOGOSVÉDELEM (R127) 

a. Javaslat az el őírás tervezet 1. sz. kiegészítéséhez 
A téma függőben van, kapcsolódik a GTR9-hez, folytatás annak véglegesítése után. Marad 
napirenden. 

b. Javaslat az el őírás tervezet 01. módosítási sorozatához 
II. ütem. ld. az 18a. pont megjegyzését. 

19. ÚJ ELŐÍRÁS TERVEZET GYEREK VISSZATARTÓ RENDSZEREKR ŐL 

Az informális munkacsoport elnöke a 22. sz. informális dokumentumban helyzetjelentést adott, hol 
tartanak az előírás fejlesztésében. A munkaanyag a 21. sz. informális dokumentum. Elkészült a 
Működési Szabályzatuk. A tervezett időrend: 

tervezet II. fázis � 2013. május 

átmeneti intézkedések az ISOFIX alkalmazás kivételére az R44-ből � 2013. december, 

tervezet III. fázis � 2014 május. 

Vita alakult ki arról, hogy mi legyen az előírások sorsa: legyen csak egy új előírás, vagy maradjon 
meg az R44 is. Mindkét változat mellett és ellen is hangzottak el érvek. DE javasolta, hogy össze 
kell gyűjteni az összes érvet, ezeket vesse össze először az informális csoport, majd a GRSP, és 
ezek alapján döntsön. A titkár a WP.29 felkérését döntnökként nem tartotta jó ötletnek, lévén a 
WP.29 inkább politikai testület, mint műszaki. 

A 24. sz. informális dokumentumban egy példát mutatott be CLEPA  a jövőbeni nehézségekre. A 
példában egy magasítóval ellátott gyerekülés és egy régóta gyártott un. utazó rendszer szerepelt, 
utóbbi egy gyerekkocsiból, egy babahordozóból és a gépkocsiban való rögzítést lehetővé tevő 
alapegységből áll. A kérdés az volt, hogy az új előírás belépésével mi legyen a most érvényes 
jóváhagyásokkal és/vagy legyen-e új előírás szerinti jóváhagyás. 

A 2013/12 sz. dokumentumban FR a korábbi előterjesztésében szereplő R44 borulási 
követelményeknek megfelelő módosításokat javasolta ide is. Az elnök felkérte az érdekelteket, 
hogy előre gondolva, a J javaslat szerinti módosításokat is vegyék bele a javaslatba (ld. a 
13. pontot). Ezzel a módosítással GRSP elfogadta a javaslatot és továbbította WP.29-nek. 

EC küldött tájékoztatta a csoportot az EU tervezett intézkedéseiről az új iSize gyerekülések 
bevezetésével kapcsolatban. Tárgyaltak gyártókkal, fogyasztóvédőkkel, hogy az EU hogyan 
tájékoztassa a fogyasztókat. Korábban készítettek egy videót játékokról, most egy ehhez hasonlót 
terveznek, valamint szórólapokat is fognak készíteni, amiket az árusítóhelyeken, stb. fognak 
osztogatni. Kérte a tagországokat, hogy hangolják össze az ezzel kapcsolatos terveiket. A titkár jó 
ötletnek tartotta ezt, az ENSZ-nek is van pénzügyi forrása ilyen célokra, utánanéz, hogy mennyi 
hozzáférhető. Kérte, hogy az ENSZ is szerepeljen az anyagokban, ne csak az EU, hanem az egész 
globális közösség. DE is tervez együttműködést az illetékesekkel, de az időzítés miatt szeretné 
tudni, mikor jelenik meg az új előírás. Titkár még nem tudott időpontot, várják az értesítést New 
Yorkból. CLEPA  szerint az első eszerint jóváhagyott ülések az év végére várhatók. 

20. Együttes módosítások - 12., 94. és 95. sz. el őírások 

OICA a 2013/6 sz. dokumentumban a REESS rendszerek csatlakozóira vonatkozó módosításokat 
javasolt az előírásokban. GRSP némi szövegmódosítással elfogadta a javaslatot és továbbította 
WP.29-nek. 
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21. EGYÉB ÜGYEK 

a. Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és nemzet közi követelményeir ől 
Az ASEAN NCAP  főtitkára beszámolt a tevékenységükről. 2011-ben kezdték felépíteni a 
szervezetet más NCAP szervezetek támogatásával. Az első fázis vizsgálatai 2012-ben 
történtek, a második fázis előkészületben van, idei teljesítéssel. A beszámoló alapján úgy tűnik, 
a járművek biztonsága tekintetében előbbre járnak, mint az előző ülésen bemutatott Latin 
NCAP. 

b. 1997. évi egyezmény – a 1. és 2. sz. szabályterv ezet továbbfejlesztése 
A legújabb módosításokat tartalmazó 2013/32 és 2013/65 WP.29 munkaanyagokhoz 
megjegyzéseket kértek a GR-ektől. A titkár megjegyezte, hogy amennyiben nincs megjegyzés, a 
két anyag változatlanul megy tovább, de nem ártana áttekinteni, mert pl. az új klíma 
hűtőközegnél gyúlékonysági aggályok merültek fel, itt az ütközés és a gáz kiszabadulása gondot 
okozhat. OICA szerint a gáz kiszabadulása használati jellegű probléma, inkább a 2., mint az 
1. szabálytervezet alá tartozik, a javasolt módosítások pedig az 1. sz. szabálytervezet 
környezetvédelmi részeire vonatkoznak, nekik nincs megjegyzésük. 

Mivel nem volt megjegyzés, az elnök a WP.29 ülésen jelenteni fogja, hogy GRSP-nek nincs 
megjegyzése a javasolt módosításokhoz. 

c. ITS (Intelligens Szállítási rendszerek) 
OICA az előző ülésen benyújtott 2. sz. informális dokumentumban megjegyzéseket fűzött az 
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Szabályozó Rendszerek tervezési elveiről szóló 
WP.29-157-06 dokumentumhoz. Az elnök javasolta, hogy mivel nem érkezett semmilyen 
hozzászólás, tekintsük úgy, hogy GRSP támogatta az anyagot, ezzel a téma lekerül a 
napirendről. 

d. Csendes közúti járm űvek 
Írásos előterjesztés nem volt, az elnök röviden szóban beszámolt a csoport legutóbbi üléséről, a 
következő ülés NHTSA-nál lesz. 

e. Meghatározások és rövidítések használata 
EC küldött elnézést kért, hogy ígérete ellenére, más elfoglaltságai miatt nem tudta elkészíteni a 
listát. Egy hozzászólást kapott, kéri a többi informális csoportot, hogy küldjék el neki a 
javaslataikat. A következő ülésre készít egy anyagot. 

f. IWVTA (Nemzetközi teljes járm űjóváhagyás) kifejlesztése és a GR-ek részvétele 
Az IWVTA követ a 8. sz. informális dokumentumban bemutatta a GRSP felügyelete alá tartozó 
előírások tervezett besorolását. OICA több kifogást emelt:  

4. tételnél GTR1,  

10a. tételnél R25 (M1 ülések R17 szerint vannak jóváhagyva) és  

30. tételnél az v. és vi. oszlopban a ’yes’ és ’no’ legyen törölve, valamint szeretné, ha a  

40. tételnél a GTR-ből lenne előírás.  

A követ válaszában közölte, hogy a 4. tételnél minden előírást be akartak venni, a 10a-nál ugyan 
igaza van OICA-nak, de vannak szerződő felek, akik csak R25-höz csatlakoztak, a 30. tételnél a 
különböző útviszonyok miatt vettek számításba egy egységes előírást. A titkár megjegyezte, 
hogy van olyan előírás, ami nem kötődik járműhöz, hanem alkatrészre vonatkozik, mint pl. az 
R25 és R44. EC támogatta R44 megtartását a listában, mert a járműbe beépített ülésekre is 
vonatkozik. DE javasolta, hogy ebben az esetben az új gyerekülés előírást is fel kell venni majd 
a listába, ha lesz már száma, és – tekintettel a vitára – a 30. tételnél a ’yes’ és ’no’ legyen 
szögletes zárójelben. GRSP elfogadta az anyagot és a jelentés a hivatkozott módosításokkal jut 
tovább WP.29 következő ülésére. 

g. A 2013. márciusi WP.29 ülés kiemelt témái 
A titkár az ülés kezdetén ismertette a kiemelt témákat. Ehhez ld. Deák úr jelentését az ülésről. 

h. 11. sz. előírás (ajtózárak és csuklópántok) 
DE a 12. sz. informális dokumentumban a biztonsági bezárásra (gyerekzár, stb.) vonatkozó 
követelményeket javasolta módosítani. Az indok az volt, hogy számos panasz érkezett arra, 
hogy emberek bezáródtak a járműbe és nem tudtak önerőből kiszabadulni. EC küldött vitatta a 
javaslat szükségességét, szerinte a jelenlegi követelmények megfelelőek. OICA szerint a 
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kérdést a GTR1 keretében kellene először megvitatni. CAN rámutatott, hogy ott már vitáztak 
rajta és nem jutottak dűlőre. Különbség van az európai és USA szabályozás között, Európában 
csak nyitott hátsó ajtónál lehet a gyerekzárat működtetni, míg az USA-ban a vezető tudja 
kezelni, függetlenül attól, hogy az ajtó nyitva, vagy csukva van. OICA megjegyezte, hogy a dupla 
zárás (ajtó belülről sem nyitható) csak akkor működik, ha a gyújtás ki van kapcsolva és a kulcs 
kívül van. FR is támogatta a javaslatot, szükség van a módosításra. 

GRSP a következő ülésen hivatalos dokumentumként fogja tárgyalni a javaslatot. 

22. Informális dokumentumok 
Sorszám  Tárgy Benyújtotta 

1 Napirend tárgyalási sorrendje Eln. 
2 Vitaanyag az R29 módosításához OICA 
3 Magyarázat az R29 módosításhoz RF 
4 Helyzetjelentés a PSI inf. csoport munkájáról AUS 
5 Módosítási javaslat a GTR tervezethez - PSI AUS 
6 Helyzetjelentés a GTR7 II. fázis inf. munkacsoport munkájáról GTR7 eln. 
7 Útmutató - gyermekszállító járművek biztonságának növelése J 
8 Útmutató - gyermekszállító járművek biztonságának növelése - prezentáció J 
9 IWVTA követelmények fontossági sorrendje és beszámoló  IWVTA köv. 

10 Helyzetjelentés az REESS inf. csoport munkájáról DE 
11 Módosítási javaslat a 14. sz. előíráshoz DE 
12 Módosítási javaslat a R11-hez DE 
13 Módosítási javaslat a GTR tervezethez - PSI USA 
14 GTR7 inf. csoport prezentáció GTR7 eln. 
15 Módosítási javaslatok NL 
16 Magyarázat - prezentáció NL 
17 Módosítási javaslat - prezentáció NL 
18 ASEAN NCAP eredmények FIA 
19 Módosítási javaslat a GTR tervezethez - PSI FR 
20 Megjegyzések az R29 módosításhoz J 
21 Új gyermekvisszatartó rendszerek előírás II. fázis - munkaanyag FR 
22 Új gyermekvisszatartó rendszerek előírás II. fázis - prezentáció FR 
23 Módosítási javaslat a GTR tervezethez - PSI AUS 
24 Elemzés CLEPA 
25 Helyzetjelentés a FI inf. csoport munkájáról FR 
26 Tervezet - R29 módosítása FR 
27 Módosítási javaslat az R94-hez Eln. 
28 Helyzetjelentés a GTR9 II. fázis inf. munkacsoport munkájáról GTR9 eln. 
29 Módosítási javaslat a GTR9-hez GTR9 eln. 

 
 

Budapest, 2013. május 24. 

Bády László 


