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BESZÁMOLÓ 

az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN 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)) 
54. ülésér ől 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2013. december 17-20.) 

Résztvev ők Fő 
Kormányzati szakért ők  
ENSZ EGB tagországok   
Belgium  1 
Kanada  1 
Cseh Köztársaság  1 
Franciaország  3 
Németország  7 
Magyarország  1 
Olaszország  2 
Norvégia  1 
Lengyelország  1 
Orosz Föderáció  3 
Spanyolország  3 
Svédország  2 
Svájc  1 
Hollandia  1 
Egyesült Királyság  2 
Amerikai Egyesült Államok  2 
összesen  32 
Nem ENSZ EGB tagországok  
Ausztrália  2 
Kína  1 
India  4 
Japán  13 
Koreai Köztársaság  6 
Dél Afrika  1 
összesen  27 
Európai Unió  
Európai Bizottság  1 
összesen  1 
Nem kormányzati szervezetek szakért ői  
A Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal egyeztet ő  
CI (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szövetség)  1 
CLEPA (Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége)  9 
FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség)  1 
Gépkocsi és társadalom FIA alapítvány  2 
IMMA (Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szervezete)  1 
OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete)  17 
összesen  31 
A Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal nem egyeztet ő  
EEVC (Európai Fokozott Járműbiztonsági Bizottság)  1 
összesen  1 
Mindösszesen:   92 
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A témák és munkaanyagok elérhetők az alábbi honlapon: 

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

A munkaanyagokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Csonka Balázsnál a +36-30-428-5684-es 
telefonszámon, a +36-1-203-1167-es faxszámon, vagy a balazs.csonka@hu.tuv.com e-mail-címen. 

A GRSP 54. ülése Mary 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 el őzetes napirendje: 

Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 
megnevezése 

1. Napirend elfogadása ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/14 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 7. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/24 

3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem)  

(a) A GTR 2. szakasza ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 8. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/13 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/25 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24) 

(b) 1. sz. módosító javaslat ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 9. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/14 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31) 

4. Az oldalütközéshez használt próbabábúk harmonizációja ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 13. és 14. 
bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28) 

5. Elektromos járművekre vonatkozó GTR ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 15. és 16. 
bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/2012/121) 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32) 

6. Ütközési kompatibilitás  

7. 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 55. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/16 

8. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 20. és 21. 
bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/18 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/9) 

9. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 22. 
bekezdéstől a 25.-ig 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25 
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Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 
megnevezése 

10. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 25. bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/15) 

11. 22. sz. előírás (Bukósisakok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 27. bekezdés 

12. 29. sz. előírás (Haszongépjárművek vezetőfülkéi) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 28. és 29. 
bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/19 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/19) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/9) 

13. 44. sz. előírás (Gyerekbiztonsági rendszerek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 30. 
bekezdéstől a 32.-ig 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/10 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/20 

14. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 33. és 34. 
bekezdés 

15. 95. sz. előírás (Oldalütközés)  

(a) Javaslat egy új előírásra, oszlopnak ütközés 
oldalirányban 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 12. bekezdés 

(b) Módosító javaslatok  

16. 100. sz. előírás (Akkumulátoros elektromos járművek 
biztonsága) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 37. bekezdés 

17. Autóbuszok ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 39. bekezdés 
(GRSP-53-07) 

18. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem)  

(a) Javaslat 1. sz. kiegészítésre a 127. sz. előíráshoz ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 40. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/18 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/19 

(b) Javaslat 01-es módosítás sorozatra a 127. sz. 
előíráshoz 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 41. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/14 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/20 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/26 

19. 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett gyerekbiztonsági 
rendszerek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 42. 
bekezdéstől a 46.-ig 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/23 

20. Javaslat egy új, a hidrogén üzemű és az üzemanyagcellás 
járművekre vonatkozó előírás készítésére 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 19. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22 

21. Tisztségviselők választása  
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Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 
megnevezése 

22. Egyéb ügyek  

(a) Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és 
nemzetközi követelményeiről 

 

(b) 1997. évi egyezmény (vizsgálat) – 2. sz. szabály 
fejlesztése 

ECE/TRANS/WP.29/1104, 82. bekezdés 

(c) Csendes Közúti Járművek (QRTV) ECE/TRANS/WP.29/AC.3/33 

(d) Definíció és rövidítések a GRSP hatásköre alá tartozó 
előírásokban, a Környezetszennyezés és Energia 
Munkacsoport kezdeményezése alapján 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, 52. bekezdés 
(GRSP-51-03) 

(e) A Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyási 
(IWVTA) rendszer fejlesztése és a munkacsoportok 
(GR-ek) részvétele  

 

(f) A 2013. júniusi és novemberi WP.29 ülések kiemelt 
témái 

 

Tényleges napirend 

1. Napirend elfogadása 

A titkár ismertette a legutóbbi WP.29 ülések kiemelt témáit, majd a napirendi változásokat és a 
GRSP 2014-es munkaülések időpontjait. A GRSP elfogadta a módosított napirendet és a 2014-es 
munkaülések időpontjait. 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) 

Az informális munkacsoport ismertette a 24. sz. munkadokumentumot. Németország  közbeszólt, 
bemutatott egy prezentációt (28. sz. informális dokumentum), miszerint a fejtámla effektív 
magasságát két különböző módszerrel is meg lehet mérni. A 3 dimenziós H pont mérő készülékkel 
(statikus vizsgálat) és az ütközésekhez használt próbabábúval (dinamikus vizsgálat). A két 
vizsgálat két különböző eredményre vezet. A különbségek kezelhetőségére új geometria pont (R50) 
bevezetését javasolták. Ez a pont hozzávetőlegesen 20 mm-el hátrébb helyezkedik el a H ponthoz 
képest. A próbabábúval végzett méréssel a fej hátsó része hozzávetőlegesen 15 mm-el előrébbre 
adódik, az előírás szerinti helyzethez képest. 
Hollandia:  a 3 dimenziós H pont mérő készüléket nem a fejtámla magasságának, hanem az ülés 
R és H pontjai közötti viszony meghatározására tervezték. Ennél a mérésnél kellően pontos, de 
más mérésnél ez nem garantált. 
Hollandia:  ismertették a 17. sz. munkadokumentumot, amiben javasolják a fejtámla 
magasságának előírt értékét megnövelni, a társadalom magasabb tagjainak védelme érdekében. 
Viszont az átlag testmagasság nemzetenként változik, és a megnövelt magasságú ülések nem 
mindegyik személyautóba férnének bele. 

3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem) 

(a) A GTR 2. szakasza 

Németország  beszámolt az informális munkacsoport tevékenységéről (33. és 34. sz. 
informális dokumentum). Az előírás 10. mellékletében a címszavakat frissítették és új 
paragrafusokat vezettek be. Az ütköztető készülék tömegtűrését módosították. 
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OICA:  a többi GTR-hez hasonlóan, ebben az előírásban is hiányolták a harmonizációt. 
Tartalmi és stilisztikai változtatást javasoltak. 

EC: a következő ülésre készülnek egy prezentációval a lökhárító vizsgálati területével 
kapcsolatban. 

A szóban forgó informális dokumentumokat a hozzászólásoknak megfelelően módosították és 
továbbították a WP.29-nek. 

(b) 1. sz. módosító javaslat 

EC: ismertették a 7. sz. informális dokumentumot. A dokumentum több ponton javasolja az 
előírás módosítását (pl. a felnőtt és gyermek fejforma ütközési, becsapódási területének, a 
lökhárító vizsgálati területének definíciója, a mérési pontok (A) helyzete, stb). 

USA:  ismertették a 31. sz. informális dokumentumot, amiben új vizsgálati eljárásokat 
javasoltak (egyszerűsítés 3 dimenziós geometriai elrendezésről 2 dimenziósra). 

EC: a 7. sz. informális dokumentumból a jövő évre munka dokumentum készül. 

4. Az oldalütközéshez használt próbabábúk harmonizá ciója 

Nem volt előterjesztés, a téma marad napirenden. 

5. Elektromos járm űvekre vonatkozó GTR 

USA:  szóban beszámoltak a GRSP-nek az informális munkacsoport tevékenységéről. Új GTR 
kidolgozása van folyamatban az elektromos járművek biztonsága tekintetében. 

6. Ütközési kompatibilitás 

Nem volt előterjesztés, a téma marad napirenden. 

7. 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) 

Németország  ismertette a 16. sz. informális dokumentumot. Röviden az alábbi módosításokat 
javasolják az előírásban: új fogalom, a „Teljes zárrendszer” bevezetése, ami a gyújtás bekapcsolt 
állapotában nem szabad, hogy üzembe lépjen. Oka ennek, hogy egy balesetet szenvedett járműbe 
egyetlen utas se szorulhasson be. 

Az informális dokumentumból munka dokumentum készül. 

8. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) 

OICA ismertette a 19. sz. informális dokumentumot, ami az ISOFIX rögzítési pontok előírt számát 
tárgyalja. Javasolták, hogy azon egy üléssorral és legalább két üléssel rendelkező járművek 
esetén, melyek R pontja a talajtól 450 mm-nél alacsonyabban helyezkedik el (sportautók, roadster-
ek), ne legyen kötelező az ISOFIX pontok kialakítása. 

EC hozzászólásával kezdeményezte, hogy legyen szó bármilyen autóról, legalább egy ISOFIX 
rögzítési hely legyen kötelező. 

Hollandia  ismertette a 18. sz. munka dokumentumot. Apró módosításokat javasoltak a 14. sz. 
előírásban (pl. az új gyerekülés előírásnak már van száma, 129, kérték beleírni). Az OICA 
megjegyzését figyelembe véve a GRSP elfogadta a javaslatot és továbbküldésre került a WP.29-
nek. 

9. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 

Nem volt előterjesztés, a téma marad napirenden. 
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10. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 

CLEPA  ismertette a 4. sz. informális dokumentumot. A csomagok üléstámlának ütközését 
szimuláló vizsgálat eszközeivel kapcsolatban javasoltak módosítást. A teszt csomagok θy, y 
tengelyre vett tehetetlenségi nyomatékát 0,267 kgm2 és 0,35 kgm2 közötti értékre javasolták. 

Japán  ismertette a 20. sz. informális dokumentumot, amiben a teszt csomagok θy értékére csak 

alsó korlátot javasoltak (min. 0,267 kgm2). 

Franciaország  szerint fontos lenne, hogy minden vizsgálatnál ugyanazt az eszközt használják. 
Javasolták θx, θy és θz értékeire a min. 0,3 +/- 0,05 kgm2-et. 

A GRSP elnöke  javasolta az informális dokumentumból munka dokumentum elkészítését. 

11. 22. sz. előírás (Bukósisakok) 

Egyesült Királyság  bemutat egy prezentációt, tanulmányt (29. sz. informális dokumentum). A 
Bukósisak vizsgálati és értékelési program (SHARP) 2007-ben indult. A vizsgált sisakok 1-től 5 
csillagig tartó értékelést kapnak, az 5 csillag a legjobb eredmény. 302 bukósisak vizsgálati 
eredményét publikálták a honlapjukon, 15 % kapott 1 vagy 2 csillagos minősítést, 14 % 5 
csillagost. Az eddigi munkájukért két elismerést, díjat kaptak. Nemzeti szinten sikeresnek tartják a 
programjukat, amit szeretnének a jövőben nemzetközi szintre fejleszteni. 

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

Oroszország  ismertette a 19. sz. munka dokumentumot. Javasolták, hogy az előírás vonatkozzon 
az össze N kategóriájú járműre. Aztán definícióban szétválasztja a különálló vezetőfülkével 
rendelkező és a M1-es kategóriából származtatott, dobozos haszongépjárműveket. Javasolták, 
hogy a „C” típusú vizsgálatot csak a különálló vezetőfülkével rendelkező teherautókon legyen 
kötelező elvégezni. 

Az OICA és az EC támogatta a javaslatot. 

A GRSP a javaslatot elfogadta és a WP.29-nek továbbította. 

13. 44. sz. előírás (Gyerekbiztonsági rendszerek) 

Megvitatásra került az előző, 53. munkaülésen beterjesztett 10. sz. munka dokumentum, melyet 
Japán  nyújtott be. Javasolták, hogy az I. és a II. sz. terheléskifejtő eszközök használhatóak 
legyenek, mind a 0, mind a 0+ és mind az 1-es méretcsoportba tartozó gyerekülések vizsgálatánál. 

A javaslatot a GRSP elfogadta és továbbította a WP.29-nek. 

Hollandia  ismertette a 20. sz. munka dokumentumot, melyben javasolta egy új ISOFIX gyerekülés 
kategória (B1) bevezetését. Indokaik szerint az eddigi két előrefele néző gyerekülés kategória (A 
és B) mellé szükségessé vált egy harmadik is. 

A javaslathoz hozzászólás nem érkezett, ezért azt a GRSP elfogadta és továbbította a WP.29-nek. 

14. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) 

Japán  bemutatott egy prezentációt, tanulmány a mellkas sérülési kritériummal kapcsolatban (25. 
sz. informális dokumentum). 3 különböző esetet vizsgáltak, ahol is a biztonsági öv felső hever ága 
fent, középen és alul fekszik fel a mellkason. A vizsgálatok eredménye szerint a próbabábút ért 
lassulásban nem, de a mellkas összenyomódásban van szerepe a felső heveder ág pozíciójának, 
ezért Japán  javasolta a biztonsági öv pozíciójának definiálását a 94. sz. előírásban. Az informális 
munkacsoport következő ülésére Japán  elkészíti a definíció tervezetet. 

Franciaország  beszámolt az informális munkacsoport legutóbbi üléseiről (40. sz. informális 
dokumentum). Felhívták a teljes homlokfelületű és az eltolt ütközésvizsgálatok közötti 
különbségekre a figyelmet, valamint a nő és férfi, fiatal és idős emberek közötti biomechanikai 
eltérésekre is. Nagy kérdés, hogy a teljes homlokfelületű vizsgálatot kivegyék-e az előírásból, és 
létrehozzanak-e emiatt egy újat. 

Ausztrália  és Németország  az új előírás megalkotását támogatta. 
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15. 95. sz. előírás (Oldalütközés) 

(a) Javaslat egy új el őírásra, oszlopnak ütközés oldalirányban 

Ausztrália  ismertette a 14. sz. informális dokumentumot. Az oldalirányú oszlopnak ütközésre 
egy új előírást megalkotását javasolják (13x. sz. előírás). 

Hollandia  és Németország  hozzászólásai alapján itt is felmerült a kérdés, az oldalirányú 
oszlopnak ütközés legyen a 95. sz. előírás része, vagy legyen egy külön előírás. 

Japán  a különálló, új előírást támogatta, mivel a szerződő felek ezt könnyebben tudnák 
elfogadni és alkalmazni. 

Az Egyesült Királyság  is a külön előírást támogatta, műszaki és adminisztratív szempontok 
alapján egyértelműen ez lenne a kedvezőbb. 

Az elnök asszony  kezdeményezte, hogy kérjük ki a WP.29 véleményét. 

(b) Módosító javaslatok 

Nem volt előterjesztés, a téma marad napirenden. 

16. 100. sz. előírás (Akkumulátoros elektromos járm űvek biztonsága) 

Németország  ismertette a 13. sz. informális dokumentumot. Javasolták az előírás hatályát a L 
kategóriájú járművekre is kiterjeszteni. 

Japán  ismertette a 26. sz. informális dokumentumot, amelyben ki kívánják zárni az előírás hatálya 
alól a járműveket az L5-ös kategóriától az L7-esig, mivel Japánban számos ebbe a kategória sorolt 
jármű személygépkocsi és azokat már töréstesztekkel vizsgálták. Véleményük szerint nem könnyű 
az L kategóriás járművek pontos meghatározása, mert vannak olyan modellek, melyek közel állnak 
a motorkerékpárokhoz és a személygépjárművekhez egyaránt. 

17. Autóbuszok 

Nem volt előterjesztés, a téma marad napirenden. 

18. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) 

(a) Javaslat 1. sz. kiegészítésére a 127. sz. el őíráshoz 

Japán  ismertette a 38. sz. informális dokumentumot. A mérési pontok elhelyezését kívánták 
módosítani. 

OICA egyetértett a javaslattal, apróbb hibákra azonban felhívta a figyelmet. 

(b) Javaslat 01-es módosítás sorozatra a 127. sz. e lőíráshoz 

Japán  ismertette a 39. sz. informális dokumentumot, melyben javasolták az „Átmeneti 
rendelkezések” 11.4. pontjának megváltoztatását. 

OICA ismertette a 15. sz. informális dokumentumot. A hozzászólások alapján módosították az 
ütköztető készülék tömegtűrését és stilisztikai javításokat hajtottak végre a dokumentumon. A 
módosítások után több hozzászólás nem volt. 

19. 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett gyerekbiztonsági rendszerek ) 

Franciaország  ismertette a 21. sz. munka dokumentumot és bemutattak egy prezentációt (35. sz. 
informális dokumentum), ami szerint 3 fázisban készítették az előírást. 1. fázis ISOFIX i-Size, 2. 
ISOFIX és nem ISOFIX ülésmagasító és a 3. saját övvel rendelkező integrált gyerekülés. 

Hozzászólások után a 21. sz. munka dokumentumot a GRSP elfogadta és továbbította a WP.29-
nek. 

Franciaország  ismertette a 23. sz. munka dokumentumot. Javasolták az előírás hatályának 
módosítását, új fogalmak bevezetését, stb. 

Németország  időt kért a javaslat átgondolására és a saját álláspontjuk kialakítására. 
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20. Javaslat egy új, a hidrogén üzem ű és az üzemanyagcellás járm űvekre vonatkozó el őírás 
készítésére 

Az új előírás tervezetét az OICA és az EC terjesztette be (22. sz. munka dokumentum). 

OICA az 1. sz. informális dokumentum bemutatásával magyarázza az új előírás kidolgozásának 
menetét. Nincs másról szó, mint hogy a 13. sz. GTR-ből ENSZ-EGB előírás készítenek. Új 
műszaki követelményt nem tartalmaz, csak apróbb korrekciók jöhetnek szóba. Továbbá pár, a 
GTR-ben lévő követelményt már tárgyal ENSZ-EGB előírás (a 12., a 94., a 95. és a 100. sz. 
előírás), de ezek az előírások nem szorulnak emiatt sürgős módosításra. 

Az előírás tervezeten számos módosítást hajtanak végre (2. sz. informális dokumentum), és 
további korrekciót javasoltak (12. sz. informális dokumentum). 

Japán  a 37. sz. informális dokumentumban megkérdőjelezte a vizsgálati ciklusszámok értékét 
(nagy járművek esetére nem tartja elegendőnek). 

A májusi ülésre a GRSP az OICA-tól új dokumentumot vár. 

21. Tisztségvisel ők választása 

A GRSP megválasztotta ismét elnöknek Ms. Mary Versailles-t, alelnöknek pedig Mr. Jae Wan Lee-
t. 

22. Egyéb ügyek 

(a) Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és nemze tközi követelményeir ől 

Nem volt hozzá beterjesztett dokumentum, a téma elnapolva. 

(b) 1997. évi egyezmény (vizsgálat) – 2. sz. szabál y fejlesztése 

Nem volt hozzá beterjesztett dokumentum, a téma elnapolva. 

(c) Csendes Közúti Járm űvek (QRTV) 
OICA javasolta, hogy a jövőben ezt a pontot vegyék ki a napirendből, mert nem a passzív 
biztonság témakörébe tartozik, hanem az aktívába. 

(d) Definíció és rövidítések a GRSP hatásköre alá t artozó el őírásokban, a 
Környezetszennyezés és Energia Munkacsoport kezdemé nyezése alapján 
Az EC még az 51. GRSP ülésen beterjesztett egy informális dokumentumot (3. sz.), amiből a 
következő ülésre munka dokumentum fog készülni. 

(e) A Nemzetközi Teljes Járm ű Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer fejlesztése és a  
munkacsoportok (GR-ek) részvétele 
Az IWVTA informális munkacsoport  javasolta egy új előírás megalkotását (0. sz.), ami a 
teljes jármű típusjóváhagyáshoz szükséges részjóváhagyások listáját tartalmazza táblázatos 
formában (hasonlóan a 2007/46/EK keretirányelv IV. és XI. mellékletéhez). 

(f) A 2013. júniusi és novemberi WP.29 ülések kieme lt témái 
A titkár  az ülés kezdetén ismertette a legutóbbi WP.29 ülés kiemelt témáit. Ezek 
megtalálhatók Deák János Úr (KTI-EKK vezető) beszámolóiban. 

(g) 25. sz. előírás (Fejtámaszok) 
OICA ismertette a 17. sz. informális dokumentumot, melyben javasolták, hogy az M1 
kategóriájú járműveket vegyék ki az előírás hatálya alól, mert a 17. sz. előírás foglalkozik 
velük. 

A májusi ülésre az informális dokumentumból munka dokumentum készül. 
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23. Informális dokumentumok 

Sorszám  Tárgy Benyújtotta 

1 A 13. sz. GTR (Hidrogén üzemű és üzemanyagcellás járművek) 
átültetése ENSZ előírásba 

EC és OICA 

2 A hidrogén üzemű és üzemanyagcellás járművekre vonatkozó előírás 
tervezet 

EC és OICA 

3 Javaslat a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 6. kiegészítésére a 06-os 
módosítássorozatban 

OICA 

4 Javaslat a 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 3. kiegészítésére a 08-
as módosítássorozatban 

CLEPA 

5 Tervezet 1. kiegészítés – Antropometriai vizsgáló eszköz (BioRID-II), 
a hátsó ütközéshez használt, 50 percentilis férfi próbabábú 
kialakítására, előkészítésére és hitelesítésére vonatkozó műszaki 
adatok 

GTR7 informális 
munkacsoport 

6 Napirend tárgyalási sorrendje GRSP elnök 
7 Módosító javaslat [2] a 9. sz. GTR-hez (Gyalogosvédelem) EC 
8 Módosító javaslat [3] a 9. sz. GTR-hez (Gyalogosvédelem) EK és Németország 
9 Tervezet 1. kiegészítés a 127. sz. előíráshoz eredeti változatában  OICA 

10 Módosító javaslat a 13. sz. GTR-hez (Hidrogén üzemű és 
üzemanyagcellás járművek) 

EC 

11 Módosító javaslat a 13. sz. GTR-hez (Hidrogén üzemű és 
üzemanyagcellás járművek) 

EC 

12 Módosító javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22-höz 
(Hidrogén üzemű és üzemanyagcellás járművekre vonatkozó előírás 
tervezet) 

EC és OICA 

13 Javaslat az elektromos hajtású, L kategóriás járművek 
követelményeire 

REESS informális 
munkacsoport elnök 

14 A 13x. sz. előírás tervezet és a 01-es módosítássorozat, járművek 
jóváhagyása az oldalirányban oszlopnak ütközés során nyújtott 
teljesítményük tekintetében 

Ausztrália 

15 127. sz. előírás, 01-es módosítássorozat 
A 127. sz. előírás konszolidált változata, amely magában foglalja az 
eredeti verzió 1. sz. korrigálását és az 1. sz. kiegészítés tervezetét, 
továbbá az ENSZ előírás 01-es módosítássorozatát 

GRSP elnök 

16 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) 
Javaslat 4. sz. kiegészítésre a 03-as módosítássorozatban 

OICA 

17 25. sz. előírás 
Javaslat 1. sz. kiegészítésre a 04-es módosítássorozatban 

OICA 

18 7. sz. GTR (Fejtámaszok) 
Az OICA álláspontja a fejtámlamagasságot illetően 

OICA 

19 Javasolt módosítások az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4-hez 
(Németország javaslata 6. sz. kiegészítésre a 14. sz. előírás 07-es 
módosítássorozatához) 

OICA 

20 Módosító javaslatok a GRSP-54-04-hez 
(Javaslat 3. sz. kiegészítésre a 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 
08-as módosítássorozatához) 

Japán 

21 Felülvizsgálati javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22-höz Japán 
22 Felülvizsgálati javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22-höz Japán 
23 Az Egyesült Államok megjegyzései az 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17-hez 
USA 

24 Módosító javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/23-hoz 
(01-es módosítássorozat tervezet (az előírás 2. szakasza)) 

ECRS informális 
munkacsoport elnök 
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Sorszám  Tárgy Benyújtotta 

25 Kutatás a mellkas sérülési kritériumra vonatkozóan Japán 
26 Japán álláspontja az REESS-t illetően Japán 
27 Módosító javaslat tervezet [3] a 94. sz. előíráshoz (Frontális ütközés) FI informális 

munkacsoport elnök 
28 Rövid jelentés – A 7. sz GTR / BioRID TEG állapota Németország 
29 Bukósisak vizsgálati és értékelési program (SHARP) Egyesült Királyság 
30 7. sz. GTR 2. szakasz, informális munkacsoport 5. előrehaladási 

jelentés tervezet (Fejtámaszokra vonatkozó GTR, 2. szakasz) 
Japán 

31 Az Egyesült Államok megjegyzései az 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/14-hez 

USA 

32 Az Egyesült Államok megjegyzései az 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/25-höz 

USA 

33 Módosítás tervezet [2], frissítve az informális munkacsoport 2013. 
december 16 – 17. között tartott ülésén 

GTR9 informális 
munkacsoport 

34 A 9. sz. GTR 2. szakasz informális munkacsoportjának zárójelentés 
tervezete (IG GTR9 – PH2) 

GTR9-PH2 
informális 

munkacsoport elnök 
35 129. sz. előírás – Állapot jelentés ECRS informális 

munkacsoport 
36 01-es módosítássorozat tervezet (előírás 2. szakasza) GRSP elnök 
37 A hidrogén üzemű és üzemanyagcellás járművekre vonatkozó előírás 

tervezet hatálya 
Japán 

38 1. sz. kiegészítés tervezet a 127. sz. előíráshoz eredeti változatban Japán 
39 Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/26-hoz 

(Javaslat 01-es módosítássorozatra a 127. sz. előíráshoz) 
Japán 

40 94. sz. előírás, a frontális ütközés informális munkacsoport állapot 
jelentése 

FI informális 
munkacsoport 

Budapest, 2014. január 21. 

Csonka Balázs 


