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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)) 
56. ülésér ől 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2014. december 9-12.) 

Résztvev ők Fő 
Kormányzati szakért ők  
ENSZ-EGB tagországok  
Belgium  1 
Kanada  1 
Cseh Köztársaság  1 
Franciaország  2 
Németország  5 
Magyarország  1 
Olaszország  2 
Hollandia  1 
Norvégia  1 
Lengyelország  1 
Orosz Föderáció  3 
Spanyolország  4 
Svédország  1 
Svájc  1 
Amerikai Egyesült Államok  1 
összesen  26 
Nem ENSZ-EGB tagországok  
Ausztrália  1 
Kína  3 
India  4 
Japán  11 
Koreai Köztársaság  10 
Dél-Afrika  1 
összesen  30 
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 
IMMA (Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szervezete)  6 
OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete)  14 
összesen  31 
Megfigyel őként   
Brazília  1 
SABIC  1 
összesen  2 
Mindösszesen:   90 
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A témák és munkaanyagok elérhetőek az alábbi linkeken keresztül: 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gr sp/grsp2014.html  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gr sp/grspinf56.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 56. ülése az újonnan megválasztott Nha Nguyen elnök úr (USA) és Eduardo Giannotti titkár úr 
(GRSP titkárság, Genf) vezetésével, és az előzetes program ismertetésével kezdődött meg. 

Az ülés el őzetes napirendje: 

 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

1. Napirend elfogadása ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/14 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 4-5. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/24 
GRSP-54-18-Rev.1 
GRSP-54-23 

3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem)  

 (a) Javaslat a GTR 2. szakaszára ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 6-7. és 10. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/1108, 91-92. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/16 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/30 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24 

 (b) Javaslat az 1. szakasz módosítására és a 
2. szakasz tervezetére 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 8. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/5 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31 

4. Oldalütközéshez használt bábúk 
harmonizációja 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 12. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28 

5. Elektromos járművekre vonatkozó GTR ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 13. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/2012/121 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32 

6. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) ECE/TRANS/WP.29/1110, 52. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 16. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/2014/34 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/18 

7. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 17. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/27 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25 
GRSP-54-03 
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 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

8. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 18–20. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/19 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/20 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/21 
GRSP-54-04 
GRSP-54-20 

9. 22. sz. előírás (Bukósisakok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 21. bekezdés 

10. 29. sz. előírás (Haszongépjárművek 
vezetőfülkéi) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 23. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/4 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/29 

11. 44. sz. előírás (Gyerekbiztonsági rendszerek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 25. bekezdés 

12. 80. sz. előírás (Autóbuszülések és rögzítésük 
szilárdsága) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 49. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/25 

13. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 26. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/22 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/6 

14. 95. sz. előírás (Oldalütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 47. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/24 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 48. bekezdés 
GRSP-55-12 
GRSP-55-13 

16. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 28. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/31 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/32 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 29-30. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/28 
GRSP-55-08 
GRSP-55-37 
GRSP-55-38 

18. Javaslat új előírás készítésére (Frontális 
ütközés) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 38. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/23 

19. Javaslat új előírás készítésére (Elektromos 
járművek, L kategória) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 39. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/11 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/26 

20. Kollektív módosítások a 14. és 16. sz. 
előíráshoz 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 46. bekezdés 
GRSP-55-04 

21. Tisztségviselők választása 
 

22. Egyéb ügyek  

 (a) Információcsere a passzív biztonság 
nemzeti és nemzetközi követelményeiről 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 50. bekezdés 
GRSP-55-26-Rev.1 



4/13. oldal 

 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

 (b) Definíciók és rövidítések a GRSP 
hatásköre alá tartozó előírásokban 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 41. bekezdés 
GRSP-51-03 

 (c) A Nemzetközi Teljes Jármű 
Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer 
fejlesztése, és a munkacsoportok (GR-ek) 
bevonása a munkába 

 

 (d) A WP.29 2014. júniusi és novemberi 
üléseinek kiemelt témái 

 

 (e) Nem egységes definíciók a Passzív 
Biztonság Szakértői Munkacsoport 
(GRSP) felügyelete alá tartozó 
előírásokban 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 45. bekezdés 
GRSP-55-03 

 (f) A 3 dimenziós H pont mérő készülék ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, 35-36. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/1110, 105. bekezdés 

Tényleges napirend 

1. Napirend elfogadása 

Az ELNÖK ÚR  ismertette a napirendi változásokat, és az ülés ütemtervét (2. sz. informális 

dokumentum). A GRSP elfogadta az ülés ütemtervét és a módosított napirendet, ami így az alábbi 

pontokkal egészült ki: 22(g), 22(h), 22(i), 23. és 24. 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) 

Az IWG egy prezentáció formájában beszámolt a legutóbbi munkájukról (04-es informális 

dokumentum). A fejtámla magasságának mérésére az új módszert kidolgozták, az effektív 

magasság fogalma definiálásra került, ami lecserélte a legnagyobb magasság fogalmát. A fejtámla 

magasság előírt értékére az IWG nem javasolt konkrét értéket, döntsenek erről majd a szerződő 

felek. Az anyaghoz kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

JP ismertetette a 05-ös informális dokumentumot, ami helyzetjelentés tervezet az IWG-től a 7. sz. 

GTR 2. szakaszára vonatkozóan. A TITKÁRSÁG  hozzászólt a sérülési kritérium határértékével 

kapcsolatban, amelyre DE adta meg a választ. Az ELNÖK ÚR  felvetette a szavazás lehetőségét a 

fejtámla előírt magasságával kapcsolatban, majd ezután többen hozzászóltak (NL, IND és EC) a 

28 oldalas dokumentumhoz. Döntés végül nem született, a témára a GRSP a következő ülésen 

visszatér. 
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3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem) 

(a) Javaslat a GTR 2. szakaszára 

DE: az IWG elnöke beszámolt a csoport aktuális munkájáról. EC ismertetette a 17-es 

munkadokumentumukat, ami a lökhárító vizsgálati területének (Bumper test area) és a 

lökhárító sarkának (Corner of bumper) fogalmára javasolt módosítást. JP ismertetette a 03-as 

informális dokumentumukat, amelyben támogatják a 17-es (és a 31-es) munkadokumentumot 

(munkadokumentumokat). Az OICA egy prezentáció formájában (30-as informális 

dokumentum) összehasonlította a lökhárító vizsgálati terület meghatározásának két 

módszerét. 

KOR ismertette a 20-as informális dokumentumot, ami a flexibilis alsó lábidom lökhárítónak 

való ütköztetésével kapcsolatos. Felvetették a kérdést, hány relaxációs zóna lehet 

elfogadható, melyről vita alakult ki. 

KOR ismertette a 21-es informális dokumentumot is, amely az aktív gyalogosvédelemi 

eszközök vizsgálati módszereinek tisztázását szorgalmazza. A témára a GRPS a következő 

ülésen még visszatér. 

(b) Javaslat az 1. szakasz módosítására és a 2. sza kasz tervezetére 

EC ismertetette a 41-es informális dokumentumukat, ami a 32-es munkadokumentumot 

módosítaná. IND feltett egy kérdést a dokumentummal kapcsolatban, amire EC válaszolt. A 

lökhárító mögötti kereszttartó (Bumper beam) fogalmával kapcsolatban az OICA, DE és AUS 

is hozzászólt. A következő ülésre az informális dokumentumot frissítik, és munkadokumentum 

készül belőle, addig a témát a GRSP elnapolta. 

4. Oldalütközéshez használt bábúk harmonizációja 

Az oszlopnak ütközés oldalirányban téma miatt AUS és DE röviden felszólalt, de mivel új anyag a 

napirendi ponthoz nem volt, azt a GRSP elnapolta. 

5. Elektromos járm űvekre vonatkozó GTR 

Az EVS (Electric Vehicle Safety) IWG beszámolt az aktuális munkájukról, az előző ülésükről. A 

napirendi ponthoz több munkaanyag, hozzászólás nem volt. 

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

Az OICA ismertetette a 11-es informális dokumentumot, ami javaslat 6. kiegészítésre az előírás 

07-es módosítássorozathoz. A GRSP a dokumentumot elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

Az OICA ismertetette a 32-es informális dokumentumot is, ami javaslat az előírás 08-as 

módosítássorozatra. Új fogalmat vezetnének be, a kagylóülés (Bucket seat) fogalmát. Azt 

javasolják, hogy az ilyen ülésekhez ne legyen kötelező az ISOFIX rögzítési pontok kialakítása. A 

sportautókba, kabriókba szükséges ISOFIX rögzítési pontok számát szeretnék ezzel szabályozni. 

IT hozzászólt, ezt a kérdést eddig az R pont magassága alapján akarták szabályozni, miért 

változtattak ezen. Az OICA-tól kapott választ IT nehezen, de elfogadta.  
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A következő ülésre a javaslatból munkadokumentum készül. 

7. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 

NL kérésére az ő beterjesztését is e napirendi pont alatt tárgyalta a GRSP. NL ismertette a 19-es 

informális dokumentumot, ami kollektív módosító javaslatokat tartalmaz a 14-es és a 16-os 

előírásokhoz. Egy speciális 3 pontos biztonsági öv fogalmát vezetné be, aminek a felső rögzítési 

pontja (csat) a felső hevederágon csúsztatva állítható. Ez a magasságállító eszköz nem minősülne 

a jármű vagy az ülés részének. A beterjesztéshez E, FR és EC is hozzászólt. EC javasolta, legyen 

világosabban megfogalmazva, hogy ez a fajta öv az M1 kategóriában nem használható. A témát a 

GRSP a következő ülésen folytatja. 

Az OICA ismertetette a 16-os informális dokumentumot, ami javaslat 6. kiegészítésre az előírás 

06-os módosítássorozathoz. A 129. sz. előírás miatt több módosításra van szükség. FR, CLEPA , 

NL, EC és DE is hozzászólt. Hosszas vita után az ELNÖK ÚR  azt javasolta, hogy a felmerült 

kérdéseket az IWG szintjén beszéljék meg a felek. A témára a GRSP a következő ülésen 

visszatér. 

8. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 

A CLEPA  ismertette a 19-es munkadokumentumot, ami javaslat 3. kiegészítésre az előírás 08-as 

módosítássorozatához. Ez egy hosszú ideje napirenden lévő beterjesztés, melyben azt javasolják, 

hogy a csomagütközéses vizsgálathoz használt próbatesteknek ne csak a geometriai méretei és 

tömege legyen elírva, hanem a tehetetlenségi nyomatékai is. Előírt értéknek a 0,3 ± 0,05 kgm²-t 

javasolják, mindhárom főtengelyre vonatkozóan. Hozzászólás nem érkezett a dokumentumhoz, 

úgyhogy azt a GRPS elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

DE ismertetette a 20-as munkadokumentumot, ami szintén javaslat 3. kiegészítésre az előírás 08-

as módosítássorozatához. Azt javasolják, hogy az oldalra néző ülések alkalmazása ne csak az M1, 

M2 (II., III. és B osztály) és a 10 t össztömeg alatti M3 (II., III. és B osztály) kategóriákban legyenek 

tiltottak, hanem az összes N kategóriában is. Többen hozzászóltak a dokumentumhoz, és mivel 

megegyezni nem sikerült, ezért a témát a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

A TITKÁRSÁG  ismertetette a 21-es munkadokumentumot, ami apró javításokat javasol az előírás 

08-as módosítássorozatának 3. kiegészítéséhez. A beterjesztést a GRSP elfogadta, és 

továbbküldte a WP.29-nek. 

NL ismertetette a 07-es informális dokumentumot, ami a háttámla energiaelnyelési 

tulajdonságaival kapcsolatban javasol módosításokat. EC támogatta NL beterjesztését. A 

következő ülésre a dokumentumot még frissíteni fogják, addig a témát a GRSP elnapolta. 

9. 22. sz. előírás (Bukósisakok) 

A napirendi ponthoz új dokumentum továbbra sem érkezett. DE tájékoztatta a GRSP-t, hogy 

dolgoznak egy tanulmányon a témában, elképzelhető, hogy a következő ülésre elkészül. A témát a 

GRSP a következő ülésig elnapolta. 
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10. 29. sz. előírás (Haszongépjárm űvek vezet őfülkéi) 

RUS ismertetette a 4-es munkadokumentumot, ami javaslat 3. kiegészítésre, az előírás 03-as 

módosítássorozatához. Azt javasolják, hogy a vizsgálatok során a vezetőfülke maradjon rögzítetve 

az alvázhoz, legalább 3 ponton. DE hozzászólt, korrigálnák a javaslatot, mégpedig úgy, hogy a 

vezetőfülke elmozdulása a vizsgálatok során megengedett, de az nem billenhet el. EC támogatta 

DE javaslatát, szerintük ez egy jó kompromisszum. Az OICA, FR, IND és IMMA hozzászólása 

után, a módosított 4-es munkadokumentumot a GRSP elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

DE ismertetette a 29-es munkadokumentumot, ami szintén javaslat 3. kiegészítésre, az előírás 03-

as módosítássorozatához. Az előírás 7.3.2 és 7.3.3.1 pontjait módosítanák, az inga geometriájára, 

felfüggesztésére és a vezetőfülke megbillentésének korlátozására vonatkozóan. A dokumentumot, 

kisebb módosítások után a GRSP elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

11. 44. sz. előírás (Gyerekbiztonsági rendszerek) 

E ismertetette a 06-os informális dokumentumot, ami javaslat 10. kiegészítésre, az előírás 04-es 

módosítássorozathoz. EC támogatta E javaslatát. A beterjesztésből a következő ülésre 

munkadokumentum készül. 

A CLEPA  ismertetette a 26-os informális dokumentumot, ami szintén javaslat 10. kiegészítésre, az 

előírás 04-es módosítássorozathoz. Javasolják, hogy a gyerekülés gyártója a jövőben nyilatkozzon 

arról, hogy az üléshez használt anyagok mérgezés szempontjából megfelelnek az EN 71-3:2013, 

az égési tulajdonságok szempontjából pedig az EN 71-2:2011+A1:2014 szabvány idevonatkozó 

pontjainak. A beterjesztésből a következő ülésre munkadokumentum készül, addig még felek 

elemezhetik a kérdést. 

12. 80. sz. előírás (Autóbuszülések és rögzítésük szilárdsága) 

DE ismertette a 25-ös munkadokumentumot, ami javaslat 1. kiegészítésre, az előírás 03-as 

módosítássorozatához. A régóta napirenden lévő témában DE azt javasolja, hogy oldalra néző 

ülésekkel ne lehessen az M2 (II, III és B osztály) és a 10 t-nál nem nagyobb össztömegű M3 (II, III 

és B osztály) kategóriájú járműveket felszerelni. A beterjesztéshez hozzászólás nem érkezett, azt a 

GRSP elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

13. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) 

FR: az IWG elnöke ismertetette a 15-ös informális dokumentumot, ami javaslat a 22-es 

munkadokumentum módosítására. Javasolják benne, többek között a nyakra és mellkasra 

vonatkozó biomechanikai határértékek, illetve a kormányberendezés által szabadon hagyott 

területet módosítását. DE és AUS hozzászólt. DE javaslatára módosították a dokumentumot, AUS 

az eredeti követelmény megtartását támogatta. Hosszas egyeztetés és több módosítás után, a 15-

ös informális dokumentummal módosított 22-es munkadokumentumot a GRSP elfogadta, és 

továbbküldte WP.29-nek. 
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14. 95. sz. előírás (Oldalütközés) 

A TITKÁRSÁG  ismertette a 24-es munkadokumentumot, ami javaslat az 5. kiegészítésre, az 

előírás 03-as módosítássorozatához. Azt javasolják, hogy az előírás 5. mellékletének 3. függeléke 

törölve legyen. Hozzászólás nem volt a dokumentumhoz, úgyhogy azt a GRSP elfogadta. 

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

DE ismertetette a 17-es és a 18-as informális dokumentumokat. Előbbi javaslat 4. kiegészítésre, az 

előírás 01-es módosítássorozatához, utóbbi javaslat 2. kiegészítésre, az előírás 02-es 

módosítássorozatához. Mindkét dokumentum érintésvédelmi kérdésekben javasolja az előírás 

módosítását. EC és NL támogatta a javaslatokat. A GRPS elfogadta a két beterjesztést, és 

továbbküldte a WP.29-nek. 

16. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) 

A napirendi pont alá tartozó dokumentumokat, beterjesztéseket a GRSP a 3. napirendi pont (9. sz. 

GTR – Gyalogosvédelem) alatt tárgyalta. 

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

FR ismertette a 08-as informális dokumentumot, ami a 28-as munkadokumentum módosított 

változata. A dokumentum javaslat az előírás 01-es módosítássorozatára. Magyarázatként FR, egy 

prezentáció formájában (28-as informális dokumentum) bemutatta, hogy véleménye szerint mi a 

különbség a ”Booster Seat” és a ”Booster Cushion” között. A 08-as informális dokumentum 

kapcsán vita kerekedett, FR, DE és NL között. A vita azzal zárult, hogy a következő ülésre FR 

beterjesztésből munkadokumentum készül, a GRSP addig a témát elnapolta. (A 08-as informális 

dokumentum konszolidált változata a 09-es informális dokumentum.) 

A CLEPA  ismertette a 24-es informális dokumentumot, ami egy a fogyasztóknak szóló tájékoztató 

anyag az új gyerekülés előírásról. CI támogatta CLEPA  beterjesztését. 

CI ismertetette a 27-es informális dokumentumot, ami szintén egy a fogyasztóknak szóló 

tájékoztató anyag. Tartalmazza röviden a 44. sz. és a 129. sz. előírások közötti főbb 

különbségeket. DE is hasznosnak tartja a fogyasztók korrekt tájékoztatását. A GRSP viszont nem 

tudta teljesen mértékben elfogadni a dokumentumokat, ezért a témát a következő ülésig elnapolta. 

NL ismertetette a 31-es informális dokumentumot, ami javaslat az előírás 4. kiegészítésére. 

Javasolja, hogy Y-típusú övet csak hátra- vagy oldalra néző gyerekülésen lehessen alkalmazni. EC 

megjegyezte, hogy létezik olyan gyerekülés, amit menetiránnyal szemben és azzal ellentétes 

irányban is el lehet helyezni a járműben. NL, EC és CLEPA  közösen módosították a javaslatot, 

majd a módosított dokumentumot a GRSP elfogadta, és továbbküldve a WP.29-nek. 
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18. Javaslat új el őírás készítésére (Frontális ütközés) 

FR ismertette a 23-as munkadokumentumot, ami módosító javaslatokat tartalmaz az új előírás 

tervezetéhez (10-es munkadokumentum). Az OICA ismertette a 13-as informális dokumentumot, 

ami az előző, 23-as munkadokumentumot módosítaná. JP megjegyzést tett a jóváhagyási jellel 

kapcsolatban, az OICA ígéretet tett a hiba kijavítására. 

JP ismertetette a 23-as informális dokumentumot, ami javaslat az előírás 01-es 

módosítássorozatának tervezetére. Javasolják, hogy a mellkas benyomódás (ThCC) értéke nem 

lehessen több mint 34 mm-t. Ezt többen bírálták, és határértéknek 42 mm-t javasoltak. A vitaalapot 

az idős és a fiatal felnőttek biomechanikai tűrőképessége adta. 

FR egy prezentáció (36-os informális dokumentum) formájában ismertetett 3 eljárást, ami 

véleménye szerint megoldaná a kérdést. (Mikortól és milyen esetekben lépjen életbe a szigorúbb 

követelmény.) IT és az OICA szerint csak a 3. megoldás az elfogadható. Egyeztetés után 

módosították a 13-as és 23-as informális dokumentumokat. A témát a GRSP a következő ülésen 

folytatja. 

19. Javaslat új el őírás készítésére (Elektromos járm űvek, L kategória) 

DE az előző ülésen ismertette az előírás tervezetét. Az IMMA a mostani ülésen bemutatta a 01-es 

informális dokumentumot, ami kisebb javításokat javasol a 26-os munkadokumentumhoz. FR 

hozzászólása után a GRSP a módosított előírás tervezetet elfogadta, és továbbküldte a WP.29-

nek. 

20. Kollektív módosítások a 14. és 16. sz. el őíráshoz 

A napirendi pont alá tartozó dokumentumokat, beterjesztéseket a GRSP a 7. napirendi pont (16. 

sz. előírás - Biztonsági övek) alatt tárgyalta. 

21. Tisztségvisel ők választása 

A 2015-ös évre a GRSP egyhangúlag elnöknek választotta Mr. N. Nguyen-t (USA), és elnök-

helyettesnek Mr. J.W. Lee-t (KOR). Az előző elnök, Ms. Mary Versailles (USA) a választáson nem 

indult. 

22. Egyéb ügyek 

(a) Információcsere a passzív biztonság nemzeti és nemzetközi követelményeir ől 

KOR egy prezentáció (34-es informális dokumentum) formájában ismertette a KNCAP 

tevékenységét. Baleseti statisztikák és a program fejlődéstörténetének bemutatása után, 

ismertette a jövőre vonatkozó elképzeléseiket is. Érdekesség például, hogy az oszlopnak 

ütközés oldalirányban vizsgálatot merőlegesről ferdére fogják a közeljövőben változtatni. 

(b) Definíciók és rövidítések a GRSP hatásköre alá tartozó el őírásokban 

A napirendi pontot a GRSP a következő ülésre elnapolta. 
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(c) A Nemzetközi Teljes Járm ű Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer fejlesztése, és a 

munkacsoportok (GR-ek) bevonása a munkába 

JP ismertetette a WP.29-164-22-es dokumentumot, ami szerint az IWVTA 3 lépésben valósul 

meg. Bemutatta a 0. sz. előírás 2. tervezetét, amely tartalmazza kötelezően alkalmazandó 

előírások listáját. AUS hozzászólt, problémája van a 14. sz. előírás adaptálásával. 

(d) A WP.29 2014. júniusi és novemberi üléseinek ki emelt témái 

A TITKÁRSÁG  tájékoztatta a GRSP-t a WP.29 163. és 164. üléseinek kiemelt témáiról 

(ECE/TRANS/WP.29/1110 and ECE/TRANS/WP.29/1112). 

(e) Nem egységes definíciók a Passzív Biztonság Sza kértői Munkacsoport (GRSP) 

felügyelete alá tartozó el őírásokban 

A napirendi pontot a GRSP a következő ülésre elnapolta. 

(f) A 3 dimenziós H pont mér ő készülék 

DE ismertetette a 37-es informális dokumentumot, amiben tájékoztatta a GRSP a 3 dimenziós 

H pont mérő készülék tulajdonságainak harmonizációjával megbízott IWG feladatairól és 

munkatervéről. 

(g) Intelligens Közlekedési Rendszerek (Intelligent  Transport Systems = ITS) 

A TITKÁRSÁG  tájékoztatta a GRSP-t az ITS november 17-18. között, Brüsszelben tartott 

munkaüléséről. A munkaülés témája a járművezetés és közlekedés biztonsága, 

gazdaságossága és fenntarthatósága volt. A GRSP a napirendi pontra a következő üléseken 

visszatér. 

(h) Az oldairányú oszlopnak ütközésre vonatkozó el őírás 

AUS ismertetette a 33-as informális dokumentumot, ami javaslat 1. kiegészítésre az előírás 

eredeti változatához, illetve 01-es módosítássorozatához. Az OICA-val közösen készítették el 

a dokumentumot, és az előírás hatályát módosítaná. A beterjesztéshez hozzászólás nem 

érkezett, úgyhogy azt a GRSP elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

(i) Javaslat új el őírás készítésére (Hidrogén üzem ű és tüzel őanyaganyag-cellás járm űvek) 

JP ismertetette a 25-ös informális dokumentumot, ami javaslat az új előírás kiegészítésére. A 

7.1.1.2 pontban javasolnak egy apróbb módosítást, kiegészítést. Ez a pont az 

üzemanyagtartályra rögzítendő figyelmeztető feliratot definiálja. NL támogatta az apró, de 

annál fontosabb kiegészítést. 

A GRSP a beterjesztést elfogadta, és továbbküldve a WP.29-nek. 
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23. Köszönetnyilvánítás 

Mivel Ms. M. Versailles (a GRSP előző elnöke, USA) és Mr. V. Salnikov (RUS) a jövőben nem 

vesznek részt a GRSP munkaülésein, a csoport köszönetét fejezte ki mindkettőjüknek eddigi 

munkájukért. 

24. A következ ő ülés el őzetes napirendje 

A GRSP a következő, 57. ülés előzetes napirendjét (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/1) elfogadta. 
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25. Informális dokumentumok 

Sorszám Benyújtotta Napirendi 
pont Tárgy 

01 IMMA 19 
Javaslat a módosítások korrigálására az új előírás vázlatához 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/26) 

02 GRSP elnök 1 A GRSP 56. ülésének ütemterve 

03 Japán 3(a) 
Vélemény a Terhelő Erő – Lökhárító Vizsgálati Terület témát 
érintő módosításokról 

04 
7. sz. GTR 
IWG elnök 

2 Előrehaladási jelentés és munkaterv 

05 Japán 2 
Az Informális munkacsoport 6. előrehaladási jelentésének 
vázlata a 7. sz. GTR – 2. szakaszára vonatkozóan 

06 Spanyolország 11 Javaslat 10. kiegészítésre a 44. sz. előírás (Gyerekbiztonsági 
rendszerek) 04-es módosítássorozatához 

07 Hollandia 8 Módosító javaslatok a 17. sz. előíráshoz (Ülések szilárdsága) 

08 Franciaország 17 
Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/28 - 
- 129. sz. előírás 01-es módosítássorozatának vázlatához 

09 Franciaország 17 
A 129. sz. előírás 01-es módosítássorozatának vázlata 
(egységes szerkezetbe foglalt változat) 

10 CLEPA 7 
Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/27 
dokumentumhoz (16. sz. előírás)  

11 
Rev.1 

OICA 6 
Javaslat 6. kiegészítésre a 14. sz. előírás (Biztonsági öv 
rögzítési pontjai) 07-es módosítássorozatához 

12 OICA 22(h) 
Javaslat 1. kiegészítésre az oszlopnak ütközés oldalirányban 
előírás eredeti változatához és 01-es módosítássorozatához 

13 
Rev.1 

OICA 18 
Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/23 
dokumentumhoz (a frontális ütközésre vonatkozó új előírás 
vázlata) 

14 OICA 7 
Javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 
06-es módosítássorozatához 

15 
Rev.2 

OICA 13 
Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/22 
dokumentumhoz (Frontális ütközés)  

16 OICA 7 
Javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. előírás 06-os 
módosítássorozatához (egységes szerkezetbe foglalt változat) 

17 Németország 15 
Javaslat 4. kiegészítésre a 100. sz. előírás (Akkumulátoros 
elektromos járművek biztonsága) 01-es módosítássorozatá-
hoz 

18 Németország 15 
Javaslat 2. kiegészítésre a 100. sz. előírás (Akkumulátoros 
elektromos járművek biztonsága) 02-es módosítássorozatához 

19 Hollandia 20 Kollektív módosító javaslatok a 14. sz. és 16. sz. előíráshoz 

20 
Koreai 

Köztársaság 16 
A relaxációs terület(ek) tisztázása a rugalmas alsó lábszár 
idom lökhárítónak való ütköztetése során 

21 
Koreai 

Köztársaság 3(a) 
Aktív gyalogosvédelmi eszközök vizsgálati módszereinek 
tisztázása 

22 Japán 22(a) 
Tájékoztatás Japán hidrogén üzemű tüzelőanyag-cellás 
motorkerékpárokra (HFCM = Hydrogen Fuel Cell Motorcycles) 
irányuló nemzeti intézkedésiről 
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Sorszám Benyújtotta Napirendi 
pont Tárgy 

23 
Rev.2 

Japán 18 
A teljes homlokfelületű, merev akadálynak történő ütközési 
vizsgálatra vonatkozó előírás, új 01-es módosítássorozatának 
vázlata. 

24 
Rev.1 

CLEPA 17 
129. sz. előírás (i-Size előírás): 
Jelentős lépés a gyermekek ütközéskori védelemének 
továbbfejlesztésében 

25 Japán 22(i) 
Módosító javaslatok a Hidrogén üzemű és tüzelőanyag-cellás 
járművekre vonatkozó előíráshoz 

26 CLEPA 11 
Javaslat 10. kiegészítésre a 44. sz. előírás 
(Gyermekbiztonsági rendszerek) 04-es módosítássorozatá-
hoz 

27 CI 17 Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (129. sz. 
előírás) – Tájékoztatófüzet tervezet 

28 Franciaország 17 
Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (129. sz. 
előírás) – Ülések és ülésmagasító párnák 

29 CI 22(a) EuroNCAP vizsgálati eredmények 

30 OICA 3(a) 
9. sz. GTR (Gyalogosvédelem) – A lökhárító vizsgálati terület, 
a régi és az új módszerrel történő meghatározásnak hatásai 

31 
Rev.1 

Hollandia 17 
Javaslat 4. kiegészítésre a 129. sz. előíráshoz 
(Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek – i-Size) 

32 OICA 6 
14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) – Javaslat 
08-as módosítássorozatra 

33 Ausztrália 22(h) 
Javaslat 1. kiegészítésre az oldalirányú oszlopnak ütközést 
tárgyaló előírás eredeti változatához és javaslat 1. 
kiegészítésre ugyanezen előírás 01-es módosítássorozatához 

34 
Koreai 

Köztársaság 
22(a) A KNCAP 2014-es frissített jelentése 

35 CLEPA 7 16. sz. előírás – ISOFIX tartozékok 

36 Franciaország 18 
Hibrid III, 5 percentilis felnőtt női bábú teljesítmény 
követelményei 

37 Németország 22(f) 
Informális munkacsoport a 3 dimenziós H pont mérő készülék 
jellemzőinek harmonizációjához 

38 
Európai 

Bizottság 
3(a) 

Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/17 
dokumentumhoz 

39 
Európai 

Bizottság 
3(a) 

Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/30 
dokumentumhoz 

40 
Európai 

Bizottság 
16 

Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/31 
dokumentumhoz 

41 Európai 
Bizottság 

16 Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/32 
dokumentumhoz 

42 
Koreai 

Köztársaság 7 
Javaslat az SBR hátsó ülésre felszerelésének kötelezővé 
tételére személyautókban (16. sz. előírás, Biztonsági övek) 

 

Budapest, 2015. március 3. 

Csonka Balázs 


