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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)) 
52. ülésér ől 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2012. 12. 11-14.) 

Résztvev ők Fő 
Kormányzati szakért ők  
ENSZ EGB tagországok   
Belgium  1 
Egyesült Államok  2 
Egyesült Királyság  1 
Franciaország  4 
Hollandia  1 
Kanada  1 
Lengyelország  1 
Magyarország  1 
Német Szövetségi Köztársaság  6 
Norvégia  1 
Olaszország  1 
Orosz Föderáció  3 
Spanyolország  5 
Svájc  1 
Svédország  2 
Szerbia  1  
Törökország  1 
EK (Európai Közösség)  1 
összesen  34 
Nem ENSZ EGB tagországok  
Ausztrália  1 
Dél-Afrikai Köztársaság  1 
Kína  3 
India  2 
Japán  9 
Koreai Közt.  6 
összesen  22 
Nem kormányzati szervezetek szakért ői  
CI (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szövetség)  1 
EEVC (Európai Járműkísérleti Bizottság)  1 
IMMA (Motorkerékpárgyártók Nemzetközi Szervezete)  1 
ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)  2 
OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete)  19 
CLEPA (Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége)  8 
FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség)  1 
összesen  33 
Megfigyel ők  
Brazília  1 
összesen  1 
Mindösszesen:  90 
 
A témák és munkaanyagok Internet címe: 

www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp.html  
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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. 

A GRSP 52. 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/2011/16 

2. AJTÓZÁR ÉS AJTÓ RETESZELŐ ALKATRÉSZEK 
(1. sz. GTR) 
 

 

3. FEJTÁMLÁK (7. sz. GTR) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 5 - 9 bek. 
(ECE/TRANS/WP.29/1097) 
(ECE/TRANS/WP.29/2012/124) 

4. 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/51, 11. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/14, 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31) 

5. OLDALÜTKÖZÉS 
 

 

 a. Oszloppal történő oldalütközés GTR tervezet ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 12-13. bek. 
(ECE/TRANS/WP29/AC.3/28) 

 b. Az oldalütközéses bábúk harmonizációja ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 14-15. bek. 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28) 

6. ELEKTROMOS JÁRMŰVEK 
 

ECE/TRANS/WP.29/1097, 93. bek. 
(ECE/TRANS/WP.29/2012/121), 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32) 

7. ÜTKÖZÉSI KOMPATIBILITÁS 
 

 

8. HIDROGÉN ÉS TÜZELŐANYAGCELLÁS JÁRMŰVEK 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 18-19. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/12, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/23, 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/17) 

9. 11. sz. előírás (ajtózárak és csuklópántok) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/50, 17. bek. 

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

 

11. 16. sz. előírás (biztonsági övek) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 24 bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/20, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25 

12. 17. sz. előírás (ülésszilárdság) 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 25-26. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/15, 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/10) 

13. 22. sz. előírás (bukósisak) 
 

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

14. 29. sz. előírás (haszonjárművek vezetőfülkéi) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 48. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/19, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/24 
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Az érintett ENSZ-EGB el őírás A hivatkozott munkaanyagok 
megnevezése 

15. 44. sz. előírás (gyermekvisszatartó rendszerek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 29. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/15, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/21, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/22 

16. 94. sz. előírás (frontális ütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 30-31. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/7, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/16 

17. 95. sz. előírás (oldalütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 32. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/9  
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/17 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 33–35. bek. 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/8) 

19. AUTÓBUSZOK 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 21., 36. bek. 

20. GYALOGOSVÉDELEM  
 a. Javaslat az előírás tervezet 1. sz. kiegészítéséhez ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 37. bek. 

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

 b. Javaslat az előírás tervezet 1. módosítási 
sorozatához 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 38. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/14, 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/20 

21. ÚJ ELŐÍRÁS TERVEZET GYEREK VISSZATARTÓ 
RENDSZEREKRŐL 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 40. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/18, 
(ECE/TRANS/WP.29/2012/53) 

22. EGYÉB ÜGYEK 
 

 

 a. Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és 
nemzetközi követelményeiről 
 

 

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

ECE/TRANS/WP.29/1097, 60. bek. 

 c. ITS (Intelligens Szállítási rendszerek) 
 

ECE/TRANS/WP.29/1097, 14. bek. 

 d. Csendes közúti járművek 
 

ECE/TRANS/WP.29/1097, 99. bek. 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/33 

 e. Meghatározások és rövidítések használata 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, 46. bek. 

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

ECE/TRANS/WP.29/1097, 38-40. bek. 

 g. A 2012. júniusi és novemberi WP.29 ülések kiemelt 
témái 
 

ECE/TRANS/WP.29/1097 

23. TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

 

Tényleges napirend 

1. Napirend elfogadása 

A titkár ismertette a júniusi és novemberi WP.29 ülések kiemelt témáit, majd a napirendi 
változásokat és a 3. sz. informális dokumentum szerint a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét. 
GRSP elfogadta a módosított napirendet és a tárgyalási rendet. 

 



O:\0_HONLAP\Feltöltés\eu-ensz_egb\2013\GRSP_beszámoló a 2012. dec.11-14. közötti 52. ülésről.doc 
 4/10. oldal 

2. AJTÓZÁR ÉS AJTÓ RETESZEL Ő ALKATRÉSZEK (1. sz. GTR) 

Nem volt előterjesztés, ezért a téma lekerül a napirendről. 

3. FEJTÁMLÁK (7. sz. GTR) 

A munkacsoport elnöke beszámolt az eddigi tevékenységről a 18. sz. informális dokumentumban. 
WP.29-től kapott mandátumuk alapján kidolgozzák a BioRID próbabábú alkalmazásának műszaki 
feltételeit a GTR kifejlesztésének II. fázisaként. WP.29 a novemberi ülésén döntött arról, hogy a 
vizsgálóberendezések specifikációit az un. „Mutual Resolution”-ban fogják tárolni, egy adott 
berendezés adatainak kezelését az illetékes GR végzi majd, a BioRID bábúk esetében a GRSP. 

A következő, 53. ülésre elkészül egy informális tervezet, az 54. ülésre egy hivatalos anyag, és a 
WP.29 163. ülésére nyújtják be a végleges tervezetet. 

4. GYALOGOSVÉDELEM (9. sz. GTR) 

a. A GTR 2. üteme 
DE küldött, mint az alcsoport elnöke a 31. sz. informális dokumentumban beszámolt a csoport 
munkájáról. A módosított Működési Szabályzat tervezetet a 32. sz. informális dokumentum 
tartalmazza, lényegében a befejezési határidő változott, ami 2014. június. A szövegtervezet a 
33. sz. informális dokumentum, megtárgyalását még nem kérték, mivel úgyis változni fog a 
következő ülésig. Az elnök kérte, hogy a Működési Szabályzatot csatolják mellékletként a 
tervezethez. 

GRSP elfogadta a beszámolót. 

b. 2. sz. módosítási javaslat 
US a 27. sz. informális dokumentumban megindokolva, elutasította a korábbi NL javaslatot, a 
magyarázat szerint most folyik egy ellenőrző vizsgálatuk, ellen lezárulta után döntenek 
véglegesen. EC háromoldalú megbeszélést javasolt, US és OICA bevonásával, kérve, hogy US 
jelölje meg, hogy mit tud és mit nem tud elfogadni. A csoporthoz J is csatlakozott. 

5. OLDALÜTKÖZÉS 

a. Oszloppal történ ő oldalütközés GTR tervezet 
AUS képviselője, mint az informális munkacsoport elnöke tájékoztatta a munkacsoportot a 
7. sz. informális dokumentumban a munka jelenlegi helyzetéről, ez a harmadik jelentés volt a 
csoport működéséről. UK képviselője további magyarázatot kért az 1. táblázat adataival 
kapcsolatban (baleseti adatok országonként) és hiányolta a költségek megjelölését. AUS a 
költségeket később ígérte pontosítani. Az elnökasszony megjegyezte, hogy egy GTR többszintű 
követelményeket is alkalmazhat és ez az első tervezet, ahol ez meg is van valósítva. GRSP 
elfogadta a beszámolót és továbbította WP.29-nek. 

b. Az oldalütközéses bábúk harmonizációja 
US képviselője, mint az alcsoport elnöke szóban tájékoztatta a munkacsoportot a munka 
állásáról. Folytatják a munkát, januártól kéthavonta tartanak ülést. 

6. ELEKROMOS JÁRM ŰVEK 

US küldött a 15. sz. informális dokumentumban beszámolt az informális csoport eddigi munkájáról 
és az elkövetkező időszak tervezett tevékenységéről. Két elképzelés van:  

a) két fázisban készül el a GTR, előbb meghatározzák az alapvető követelményeket, majd a 
II. fázisban kiegészítik a hosszabb kutatást igénylő részekkel, 

b) egy lépésben készül el a tervezet. 

A két opció ügyében még nem döntöttek, ezt menet közben fogják megtenni, a munka befejezését 
2014. végére becsülik, de ez függ attól is, hogy melyik opciót fogják választani. RF hiányolta a 
statisztikai adatokat, ill. a veszélyforrások meghatározását. Az US küldött ezt elismerte, ezek 
összegyűjtése később történik. 
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7. ÜTKÖZÉSI KOMPATIBILITÁS 

Elhangzott egy prezentáció a FIMCAR (Frontal Impact and Compatibility Assessment Researrch) 
programról. Az EC indította járműgyártók, vizsgálóintézmények vizsgálóberendezés szállítók 
részvételével. Elemezték a baleseti adatokat, a merev és deformálódó ütközőbakokkal végzett 
vizsgálatok eredményeit, a visszatartó rendszerek aktivizálásának adatait. OICA megjegyzése 
szerint a valóságban a deformálódó és a merev ütközőbak közötti eredmények kisebbek. 

8. HIDROGÉN ÉS TÜZELŐANYAGCELLÁS JÁRM ŰVEK 

A tervezet utolsó hivatalos változata a 2012/23, tartalmazza a legutolsó javításokat, módosításokat, 
lezárva az I. fázist. OICA a 8. sz. informális dokumentumban összefoglalót készített a GTR 
kifejlesztéséről. RF hiányolta, hogy míg az ütközés utáni követelmények szerepelnek a tervezetben, 
magáról az ütközésről nincs előírás. US és EC válasza szerint az I. fázisban valóban csak az 
ütközés utáni követelmények vannak megadva, magát az ütközési vizsgálatot az alkalmazók a 
saját előírásaik szerint végezhetik. Az ütközést a II. fázisban tervezik majd szabályozni. 

Az 1998. évi egyezmény aláírói nem ellenezték a tervezetet, így azt GRSP továbbította WP.29-nek. 

9. 11. sz. előírás (ajtózárak és csuklópántok) 

Nem volt előterjesztés, ezért a téma lekerül a napirendről. 

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

OICA a 19. sz. informális dokumentumban az ISOFIX rögzítési pontok elhelyezésének 
követelményeire vonatkozó módosítást javasol. DE javasolta az anyag kettéválasztását 
helyesbítésre és módosításra. FR figyelmeztetett arra, nehogy túl szigorú követelmények legyenek, 
pl. egyes L-kategóriáknál még nincs követelmény. EC küldött bejelentette, hogy az új 
motorkerékpár keretrendelet készülő biztonságra vonatkozó végrehajtási rendeletében lesznek - 
nem kötelező - egyes L-kategóriákra vonatkozó ISOFIX követelmények. A következő ülésre két 
hivatalos anyag készül, GRSP folytatja a javaslat vitáját. 

11. 16. sz. előírás (biztonsági övek) 

CLEPA  a 2012/20. sz. dokumentumban javasolta az öv automatikus reteszelésének a határát 
felemelni 3,0 g-re. Az indoklás szerint számos panaszt kaptak, hogy már az öv becsatolásakor 
történő kihúzás alkalmával reteszelődik az öv, a határ felemelése megoldaná ezt a gondot. OICA 
támogatta a javaslatot, EC és UK nem találta eléggé meggyőzőnek az indoklást. Az ülés végére az 
érdekeltek megegyeztek és így GRSP elfogadta az anyagot és továbbította WP.29-nek. 

OICA a 6. sz. és SE a 14. sz. sz. informális dokumentumban az R94 légzsákra vonatkozó 
figyelmeztetésével javasolta harmonizálni az előírást. Míg OICA csak a figyelmeztető címkét 
ismételte meg, SE az egész erre vonatkozó szakaszt javasolta átvenni az R94-ből. A küldöttek nem 
tudtak megegyezni, melyik javaslatot támogassák, ezért az elnök asszony elnapolta a téma 
tárgyalását a következő ülésre. 

EC a 26. sz. informális dokumentumban az előírás francia változatának helyesbítését kérte, egy 
módosítás kimaradt ebből a szövegváltozatból. GRSP támogatta a javaslatot és továbbította 
WP.29-nek. 

12. 17. sz. előírás (ülésszilárdság) 

DE a 30. sz. informális dokumentumban a korábban ígért módosítási javaslatot nyújtotta be az 
összecsukható ülésekre vonatkozóan. Némi vita alakult ki az ügyben, hogy mi számít összecsukott 
ülésnek, ha ül rajta utas, vagy ha nem. GRSP hivatalosként fogja az anyagot megtárgyalni a 
következő ülésen. 
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13. 22. sz. előírás (bukósisak) 

OICA javasolta a téma törlését, mivel nem volt előterjesztés, de a titkár jelezte, hogy mind a FIA 
Foundation , mind FR dolgozik ilyen anyagon és kérte, hogy a téma maradjon a napirenden. 

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

RF a 2012/19 sz. dokumentumban javasolta az előírás hatályát kiterjeszteni minden, tehát nem 
csak a külön vezetőfülkés tehergépkocsira. SE a 28. sz. informális dokumentumban az előbbi 
javaslat módosítását terjesztette elő, mivel nem minden, az előírás legutóbbi módosításában 
meghatározott vizsgálat alkalmazható az összes tehergépjárműre. OICA támogatta a kiterjesztést, 
de felajánlotta, hogy létrehoznak egy szakértő munkacsoportot annak megvizsgálására, hogy az 
egyes járműkategóriákra és fülke kialakításokra milyen vizsgálatok vonatkozzanak. Az elnök 
kérdésére, hogy milyen sürgős a változtatás OICA válasza az volt, hogy kevés országban kötelező 
az előírás és csak 2017-ben lép életbe, tehát van idő, míg EC küldött szerint az EU most teszi 
kötelezővé az alkalmazását és a módosítás bizonytalanságot okoz, tehát sürgős. Az elnök felkérte 
SE küldöttet, hogy a következő ülésre készítsen javaslatot az általa felvázolt hatályról. 

DE a 2012/24 sz. dokumentumban a vizsgálóbábú módosítására tett javaslatot, amihez a 
21. sz. informális dokumentumban fűztek magyarázatokat. A módosítás indoka az, hogy a jelenlegi 
bábú kialakítása nem életszerű, mert a lábai nem terpeszthetőek, igazodva a kormányoszlop két 
oldalán elhelyezett pedálokhoz és nem emelhetőek meg, igazodva az esetenként a megemelt 
motorsátoron lévő utas lábtartóhoz. RF nem támogatta a javaslatot, szerintük valamilyen olcsóbb 
megoldást kellene találni, a bábú eredeti célja a túlélőtér meghatározása volt. Más ellenvetés nem 
lévén, GRSP elfogadta a javaslatot és továbbította WP.29-nek. 

15. 44. sz. előírás (gyermekvisszatartó rendszerek) 

RF a 4. sz. informális dokumentumban helyesbítési javaslatot tettek az orosz nyelvű szövegre 
vonatkozóan, de kérték az anyag megtárgyalásának elhalasztását a következő ülésre. 

FR a 2012/21 sz. hivatalos és az azt módosító 11. informális dokumentumban az előírás 
módosítását javasolta egyrészt a medenceöv és a bábú hasi része kölcsönhatásának pontosítása, 
másrészt a borításos vizsgálat során a bábú gyerekülésből való kiesésének meggátlása céljából. A 
javaslatokat a 12. sz. informális dokumentum mutatja be.  

Az említett első módosítás célja a GRSP 50. ülésén bemutatott övvezetőhöz hasonló eszközök 
jóváhagyásának kizárása (ld. az 50. ülésről készült beszámoló 13. a. pontjának 
10-13. bekezdéseit). 

A javaslat második része reakció arra, hogy a borításos vizsgálatok során a próbabábú kieshet a 
gyerekülésből és jelenleg nincs erre vonatkozó vizsgálati eljárás, a módosítás ezt pótolja. 

NL, CLEPA  és UK több szövegmódosítást javasolt, ezeket a 11-Rev.1 sz. informális dokumentum 
tartalmazza. GRSP a módosításokkal elfogadta a javaslatot és továbbította WP.29-nek. 

FR visszavonta a 2012/22. sz. dokumentumot.  

16. 94. sz. előírás (frontális ütközés) 

Kezd hagyománnyá válni, hogy a FIA képviselője beszámol a Latin NCAP legújabb híreiről. Ezt 
most a 29. sz. informális dokumentumban egy prezentációval és összefoglalva az eredményeket a 
13. sz. informális dokumentumban tette meg. A Latin NCAP jelenleg a III. fázisnál tart, és jelentős 
eredménynek tartják, hogy sikerült a törvényhozók és a közvélemény figyelmét felhívni a 
járműbiztonsági szempontokra. 

OICA a 2012/16 sz. dokumentumban az automatikusan záródó ajtókra vonatkozó követelményeket 
javasolta módosítani. A javaslat az előző ülésen bemutatott NL előterjesztés továbbfejlesztése. A 
küldöttek támogatták a javaslatot, GRSP elfogadta azt és továbbította WP.29-nek. 

Az informális munkacsoport elnöke a 25. sz. informális prezentációban beszámolt a munka 
állásáról. Munkájukba be fogják építeni más kutatások eredményeit is, fontos szempont az idősek, 
nők védelme és a jármű szerkezeti kialakításának javítása ennek érdekében. Az előírás tervezett 
módosításával előreláthatóan a 2014. tavaszi GRSP ülésre lesznek készen.  



O:\0_HONLAP\Feltöltés\eu-ensz_egb\2013\GRSP_beszámoló a 2012. dec.11-14. közötti 52. ülésről.doc 
 7/10. oldal 

17. 95. sz. előírás (oldalütközés) 

OICA a 2012/9, és az azt felülíró 2012/17 sz. dokumentumban az automatikusan záródó ajtókra 
vonatkozó követelményeket javasolta módosítani, párhuzamosan az előző pontban bemutatott 
módosításokkal. GRSP elfogadta a javaslatot és továbbította WP.29-nek. 

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

Az ELSA  csoport megszűnik, mivel feladatát teljesítette: kidolgozta az 1958. és 1998. 
egyezmények keretein belül az általános elektromos biztonsági követelményeket. A munka a 
REESS informális csoportban folytatódik, ezért ennek mandátumát kérik meghosszabbítani 
2014. év végéig, de csak az 1958. egyezmény alá tartozó ügyekkel fog foglalkozni, köztük az 
L kategória kérdéseivel. Ennek megfelelően a titkári feladatot nem az OICA, hanem az IMMA fogja 
ellátni. 

J a 9. sz. informális dokumentumban javasolta, hogy az L kategóriájú járművek elektromos 
biztonságát egy új előírás szabályozza és ne az R100. Indokul azt hozták fel, hogy ezek a 
járművek, valamint az utasok helyzete, védettsége, stb. jelentősen különbözik a többi járműtől. NL 
kérdésére, hogy IMMA a kétkerekűeken kívül az ennél több kerekű motorkerékpár gyártókat is 
képviseli-e, IMMA válasza az volt, hogy eddig csak a kétkerekűeket képviselték, az ennél több 
kerekűek végleges képviseletéről még nem döntöttek, de a jelen feladatban ezt mindenképpen 
felvállalják, a végleges döntést később hozzák meg. DE rámutatott, hogy a fő kérdés az, hogy az 
L kategória követelményei az R100-ban, vagy egy külön előírásban legyenek. J ebben még nem 
foglalt állást, IMMA javaslata szerint előbb az informális csoport vitassa meg a kérdést és tegyen 
javaslatot GRSP-nek.  

OICA 1. sz. informális dokumentuma az R12, 94 és 95 előírásokat javasolta kiegészíteni az 
áramütés elleni védelemmel kapcsolatos ponttal. GRSP hivatalos dokumentumként fogja tárgyalni 
a javaslatot a következő ülésen. 

19. AUTÓBUSZOK 

Bár nem volt előterjesztés, RF javasolta, hogy a téma maradjon a napirenden. Kérte, hogy az 
informális csoport adjon tájékoztatást, hol tart a munkával. 

20. GYALOGOSVÉDELEM 

a. Javaslat az el őírás tervezet 1. sz. kiegészítéséhez 
A téma fel van függesztve, amíg a GTR9 IIl fázisa le nem zárul. 

b. Javaslat az el őírás tervezet 1. módosítási sorozatához 
A téma fel van függesztve, amíg a GTR9 IIl fázisa le nem zárul. 

21. ÚJ ELŐÍRÁS TERVEZET GYEREK VISSZATARTÓ RENDSZEREKR ŐL 

J a 2012/18. sz. dokumentumban az oldalütközés vizsgálati feltételeit javasolta pontosítani. A 
korábban elfogadott szövegben az ajtó és az ülés relatív sebessége szerepelt vizsgálati feltételként, 
ami többszintű értelmezéshez vezethet. 

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

A WP.29 158. ülésére a titkárság benyújtotta a 158-27. sz. informális dokumentumot, ebben 
javasolta egy lábjegyzet beiktatását, ami az adatok módosított tárolási helyét tartalmazza. GRSP 
egyetértett a javaslattal. 

FR helyesbítéseket javasolt a 20. sz. informális dokumentumban a már WP.29 előtt lévő 2012/53 
dokumentumhoz. Az elnök asszony javasolta, hogy a tervezet valamennyi módosítási és 
helyesbítési javaslata egy összevont anyagban menjen tovább a WP.29-nek. 

DE javasolta a 16. sz. informális dokumentumban a jóváhagyási jel szöveges kiegészítését, 
feltüntetve az előírás számát. A javaslatot többen támogatták, tekintettel arra, hogy a jövőben két 
előírás lesz a gyerekülésekre és ez a jelölés egyértelmű helyzetet teremt. CLEPA  felvetette, hogy 
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eddig nem volt szokás a jóváhagyási szám szöveges kiegészítése. Az elnök asszony felkérte az 
informális csoportot, hogy egyezzen meg a kérdésben, döntés a következő ülésen lesz. 

FR küldött beszámolt az informális csoport munkájáról. Kérik a csoport mandátumának 
meghosszabbítását, ennek keretében kidolgozzák majd a 2. és 3. fázisban az előírás 
továbbfejlesztését. Némi zavart okozott a beszámoló, DE és RF számára nem volt világos, hogy mi 
történik az ISOFIX rendszerrel. FR válasza szerint a távlati terv az, hogy ez a rendszer az R44-ből 
átkerül az új előírásba és ebbe is bele kell illeszteni még az ülésmagasítóval kapcsolatos 
követelményeket. DE szerint a kétféle előírás gondot és keveredést fog okozni a használatban, 
nem lesz egyszerű feladat megmagyarázni a felhasználóknak, miért van szükség erre. A téma 
tárgyalása folytatódik a következő ülésen. 

Az AC.2 felvetette a novemberi WP.29 ülésen, hogy a GRSP 50. ülésén kifogásolt magyar 
jóváhagyású övvezető ügyében nem történt semmi. DE küldött ismertette, hogy azóta írtak egy 
levelet a magyar hatóságnak, felkérve a jóváhagyások visszavonására. Ezt megküldték az EC-nak 
és az eszközt feltették a RaPEX rendszerre is, mint veszélyes terméket. HU küldött ismertette, 
hogy információi szerint a magyar hatóság tárgyalja az ügyet, előzetes döntés rövidesen várható. 
Amennyiben ez az ülés végéig megérkezik, tájékoztatja a csoportot. A későbbi hivatalos 
határozatot meg fogják küldeni a titkárságnak. 

Megjegyzés: Az ülés végéig nem érkezett hír a döntésről, csak utána vált ismertté, hogy a hatóság 
vissza fogja vonni a jóváhagyásokat. A jelentés írásának időpontjában a hivatalos határozat még 
nem volt ismert. 

A titkárság  a 2012/25 sz. dokumentumban az átmeneti intézkedéseket javasolta módosítani. OICA 
ellenvetése szerint WP.29 ide vonatkozó döntése értelmében a meglévő jóváhagyások érvényben 
maradnak, nincs eldöntve semmi. A felesleges munka elkerülése értelmében célszerű megvárni 
WP.29 következő ülését a végleges döntéssel. 

22. EGYÉB ÜGYEK 

a. Eszmecsere a passzív biztonság nemzeti és nemzet közi követelményeir ől 
J küldött ismertette a 22. sz. informális dokumentumban az un. „New Mobility” kategóriát. 
Gondolva az idősödő társadalomra, olyan négykerekű járműről van szó, ami legfeljebb 8 kW 
teljesítményű, max. két személy szállítására alkalmas normál közúton, főleg rövidebb utakon. Az 
EU kategorizálás szerint az L6, L7-be lenne beilleszthető, de Japánban ilyen kategória nincs, az 
M1/N1 követelmények pedig nem alkalmazhatóak, ezért vezetik be az új kategóriát. EC küldött 
kérdésére, hogy a követelmények meghatározásakor figyelembe vették-e az EU új mkp. 
keretrendelet végrehajtási intézkedéseinek követelményeit, a J küldött később ígért választ. 

b. 1997. évi egyezmény – a 2. sz. szabálytervezet t ovábbfejlesztése 
A napirendi pont elnapolva a következő ülésre. 

c. ITS (Intelligens Szállítási rendszerek) 
OICA a 2. sz. informális dokumentumban megjegyzéseket fűzött az ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems) Szabályozó Rendszerei tervezési elveiről szóló WP.29-157-06 
dokumentumhoz. A dokumentum hivatalos anyagként a következő GRSP ülésen lesz 
megtárgyalva és elfogadva, GRSP a WP.29 júniusi ülésére továbbítja. Az időkésedelem 
elkerülése érdekében az esetleges megjegyzéseket február 1-ig lehet közvetlenül OICA-nak 
megküldeni. 

d. Csendes közúti járm űvek 
US küldött jelezte, hogy a következő ülésre lesz írott anyag, az informális csoport már több ülést 
tartott. 

e. Meghatározások és rövidítések használata 
Az elnök ismertette, hogy egy korábban már említett döntés értelmében az egyes GR-ek 
elkészítik a felügyeletük alá tartozó témákra vonatkozó meghatározások és rövidítések 
gyűjteményét, hogy ezzel el lehessen kerülni az azonos kifejezések többszöri felhasználását. 
OICA szerint a helyzet nem teljesen világos, más GR csak meghatározásokat gyűjt össze. A 
titkár megerősítette, hogy eredetileg valóban így volt, de később a feladat kibővült a rövidítések 
összeállításával. EC vállalta az egyes listák egybedolgozását, ez a lista egy rendszeresen 
karbantartott anyag lesz. 
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f. IWVTA (Nemzetközi teljes járm űjóváhagyás) kifejlesztése és a GR-ek részvétele 
A GRSP IWVTA követe a 10. sz. informális dokumentumban összeállította a teljes 
jóváhagyáshoz szükséges előírások listáját, megjelölve az azokkal kapcsolatos prioritásokat: 
melyek azok, amelyek változatlanul, vagy csekély módosítással alkalmazhatóak, melyek azok, 
amelyeknél jelentős módosítások szükségesek (ezen feladatok az I. fázisban végzendők el), és 
melyek azok, amelyeknél a II. fázisban kell lényeges módosításokat végezni, vagy új előírások 
szükségesek. Ez az anyag vitaanyagnak készült, kérik a hozzászólásokat a következő ülésig. 

g. A 2012. júniusi és novemberi WP.29 ülések kiemel t témái 
Az ismertetés a bevezetésben megtörtént. 

23. TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA 

Lévén az év utolsó ülése, a GRSP megválasztotta elnökét. A jelölt a jelenlegi elnök M. Versailles 
asszony volt, akit a GRSP egyhangúlag megszavazott. A korábbi helyzethez képest alelnök jelölt is 
volt, a dél-koreai Jae Wan Lee úr, akit a csoport szintén megszavazott a következő évre 
alelnöknek. 

24. Informális dokumentumok 
Sorszám  Tárgy Benyújtotta 

1 Módosítási javaslat a 12., 94. és 95. sz. előírásokhoz OICA 
2 Megjegyzések az ADAS Irányítási Rendszer tervezési elveihez OICA 
3 Napirend tárgyalási sorrendje eln. 
4 Módosítási javaslat a 44. sz. előíráshoz RF 
5 Beszámoló az ELSA inf. csoport munkájáról ELSA eln. 
6 Módosítási javaslat a 16. sz. előíráshoz OICA 
7 Helyzetjelentés a PSI inf. csoport munkájáról AUS 
8 Jelentés a H2 hajtású járművek GTR-ről DE, J, US 
9 Javaslat új előírásra L-kategóriájú járműveknél J 

10 IWVTA követelmények fontossági sorrendje és beszámoló IWVTA köv. 
11-Rev.1 Módosítási javaslat a 2012/21. sz. dokumentumhoz FR 

12 Módosítási javaslat a 2012/21. sz. dokumentumhoz - magyarázat FR 
13 Beszámoló a LATIN NCAP tevékenységéről FIA 
14 Módosítási javaslat a 16. sz. előíráshoz SE 
15 Jelentés az EVS-GTR inf. csoport 2. üléséről US 
16 Módosítási javaslat a 2012/53 dokumentumhoz DE 
17 Új gyerekülés inf. csoport mandátumának meghosszabbítása FR 
18 A GTR7 II. fázis inf. munkacsoport munkája UK 
19 Módosítási javaslat a 14. sz. előíráshoz OICA 
20 Helyesbítési javaslat a 2012/53 dokumentumhoz FR 
21 R29/02 próbabábú DE 
22 New Mobility jóváhagyási rendszere J 
23 Helyzetjelentés a GTR7 II. fázis inf. munkacsoport munkájáról J 
24 FIMCAR ismertetése DE 
25 Helyzetjelentés a FI inf. csoport munkájáról FR 
26 Helyesbítési javaslat a 19. sz. előíráshoz EC 
27 Megjegyzések a ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/14 dokumentumhoz US 
28 Módosítási javaslat a 2012/19 dokumentumhoz SE 
29 LATIN NCAP eredmények FIA 
30 Módosítási javaslat a 17. sz. előíráshoz DE 
31 Helyzetjelentés a GTR9 II. fázis inf. munkacsoport munkájáról GTR9 eln. 
32 GTR9 II. fázis inf. munkacsoport Műk. Szabályzat GTR9 eln. 
33 Módosítási javaslat a GTR9-hez GTR9 eln. 
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