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BESZÁMOLÓ 

az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) 

Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) 
Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) 

keretén belül működő 
Passzív Biztonság Szakértői Csoport 

(Working Party on Passive Safety (GRSP)) 
58. üléséről 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2015. december 8-11.) 

Résztvevők Fő 

Kormányzati szakértők - ENSZ-EGB tagországok  

Belgium (BE)  1 
Cseh Köztársaság (CZ)  1 
Dánia (DK)  1 
Franciaország (FR)  3 
Németország (DE)  5 
Magyarország (HU)  1 
Olaszország (IT)  2 
Hollandia (NL)  2 
Norvégia (NO)  2 
Lengyelország (PL)  2 
Orosz Föderáció (RU)  2 
Spanyolország (ES)  3 
Svédország (SE)  1 
Svájc (CH)  1 
Egyesült Királyság (GB)  1 
Amerikai Egyesült Államok (US)  1 

összesen  29 

Kormányzati szakértők - Nem ENSZ-EGB tagországok  

Ausztrália (AU)  1 
Kína (CN)  3 
India (IN)  5 
Japán (JP)  8 
Koreai Köztársaság (KR)  4 
Dél-afrikai Köztársaság (ZA)  2 

összesen  23 

Európai Unió  

Európai Bizottság (EC)  1 

összesen  1 

Államközi szervezetek  

Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD)  1 

összesen  1 

Nem kormányzati szervezetek szakértői - A Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal egyeztető  

Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szövetség (CI)  1 
Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége (CLEPA)  13 
Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szervezete (IMMA)  1 
Autógyártók Nemzetközi Szervezete (OICA)  13 

összesen  28 

A Titkárság meghívásából  

Európai Kerékpáripari Szövetség (CONEBI)  2 

összesen  2 

Mindösszesen:  84 
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A témák és munkaanyagok elérhetőek az alábbi linkeken keresztül: 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grsp2015.html 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grspinf58.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 58. ülése Nha Nguyen elnök úr (US) és Eduardo Giannotti titkár úr (GRSP titkárság, Genf) 
vezetésével, az elnök úr üdvözlő szavaival, és az előzetes program ismertetésével kezdődött meg. 

Az ülés előzetes napirendje: 

 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

1. Napirend elfogadása ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/17 

2. 1. sz. GTR (Ajtózárak és ajtórögzítő elemek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 42. bekezdés 

3. 7. sz. GTR (Fejtámlák) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 4. és 5. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/24 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/34 

4. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem)  

 (a) Javaslat a GTR 2. szakaszára ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 6-8. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/16 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/2 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24) 
(GRSP-56-39) 

 (b) Módosító javaslatok a GTR 1. 
szakaszához és 2. szakaszának 
tervezetéhez 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 9. 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) 

5. 13. sz. GTR (Hidrogénüzemű és tüzelőanyag-
cellás járművek) 

 

6. Oldalütközéshez használt bábúk 
harmonizációja 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 10. bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28) 

7. Elektromos járművekre vonatkozó GTR ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 11. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/1116, 116. bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/2012/121) 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32) 

8. 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 42. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/26 
(GRSP-57-05-Rev.1) 

9. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 12. bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/3) 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grsp2015.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grspinf58.html
mailto:balazs.csonka@hu.tuv.com
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 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

10. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 13-18. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/18 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/19 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/20 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/21 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25) 

11. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 19-21. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/27 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/14) 
(GRSP-57-23) 

12. 21. sz. előírás (Belső berendezések) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/28 

13. 22. sz. előírás (Bukósisakok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 22. bekezdés 
(GRSP-57-06) 

14. 25. sz. előírás (Fejtámlák) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/22 

15. 44. sz. előírás (Gyermekbiztonsági 
rendszerek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 24. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/32 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/6) 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/33 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/23 

17. 94. sz. előírás (Frontális ütközés)  

18. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem)  

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

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 29. és 30. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/24 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/29 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/31 
(GRSP-57-20) 
(GRSP-57-08) 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 34. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/25 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/10) 

21. Kollektív módosítások a 16., 44., 94. és 129. 
sz. előírásokban 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 43. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/30 
(GRSP-57-11-Rev.1) 

22. Tisztségviselők választása  

23. Egyéb ügyek  

 (a) Információcsere a passzív biztonság 
nemzeti és nemzetközi követelményeiről 

 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 36. bekezdés 



4/13. oldal 

 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

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

 

 (d) A WP.29 2015. júniusi és novemberi 
ülésének kiemelt témái 

 

 (e) A háromdimenziós H-pont mérő eszköz ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57, 39. bekezdés 

 (f) Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS)  

Tényleges napirend 

1. Napirend elfogadása 

Az ELNÖK ÚR ismertette a napirendi változásokat, és az ülés ütemtervét (4. sz. informális 

dokumentum). A GRSP elfogadta a módosított napirendet, ami így az alábbi ponttal egészült ki: 

23(g) - 134. sz. előírás (Hidrogén üzemű és tüzelőanyag-cellás járművek). 

2. 1. sz. GTR (Ajtózárak és ajtórögzítő elemek) 

Az ELNÖK ÚR javasolta, hogy a 8. napirendi pont alatt benyújtott, 26. sz. munkadokumentum lévő 

módosítások az 1. sz. GTR-ben is bevetésre kerüljenek. A felvetéssel kapcsolatban a küldöttek 

gondolkozási időt, haladékot kértek, ezért a javaslat megvitatását a GRSP a következő ülésre 

elnapolta. 

3. 7. sz. GTR (Fejtámlák) 

DE ismertette az Informális Munkacsoport (IWG) által benyújtott 34. sz. munkadokumentumot. A 

66 oldalas beterjesztés módosító javaslatokat tartalmaz, többek között a fejtámla előírt 

magasságára, a biomechanikai határértékekre (NIC Max, nyak felső és alsó rész - FX és MY), a 

fejtámla magasságának meghatározására (7. sz. GTR, 1. Melléklet) és a dinamikus vizsgálatra (7. 

sz., GTR 9. Melléklet) vonatkozóan. 

DE, NL és az OICA között szakmai vita alakult ki a fejtámla előírt magasságával kapcsolatban. DE 

és NL azt javasolta, hogy az első külső üléseknél az előírt érték legyen legalább 830 mm 1 

pozícióban, és legalább 720 mm az összes lehetséges pozícióban. Az ELNÖK ÚR megkérdezte 

az érintett kormányzati szakértőket a kérdésről. A küldöttek többsége el tudta fogadni DE és NL 

javaslatát, HU nevében én is támogatásomat fejeztem ki. 

A szakmai vitát követően a javasolt magasság értékek (min. 830 mm 1 pozícióban és min. 720 mm 

az összes pozícióban) végül elfogadásra kerültek, viszont a többi kérdést a GRSP a következő 

ülésig elnapolta. 

  



5/13. oldal 

4. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem) 

(a) Javaslat a GTR 2. szakaszára 

DE: az Informális Munkacsoport (IWG) elnöke tájékoztatta a GRSP-t, hogy a GTR 2. 

szakaszához már csak egyetlen dolgot szükséges tisztázni, a lábsérülési mutató 

meghatározását. Az US nevében az ELNÖK ÚR reményét fejezte ki afelől, hogy a következő 

ülésen már több információval tud szolgálni. A témát a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

(b) Módosító javaslatok a GTR 1. szakaszához és 2. szakaszának tervezetéhez 

KR és az OICA ismertetette a 31. sz. informális dokumentumot. A beterjesztés 

tulajdonképpen egy konkrét vizsgálati eljárást javasol bevezetni az aktív gyalogosvédelmi 

eszközökre (pl. gyalogos elütéskor felpattanó motorháztető) vonatkozóan. Az OICA arra kérte 

a küldötteket, hogy a következő ülésre alaposan tanulmányozzák át a javaslatot. A témát a 

GRSP a következő ülésig elnapolta. 

5. 13. sz. GTR (Hidrogénüzemű és tüzelőanyag-cellás járművek) 

A TITKÁRSÁG tájékoztatta a GRSP-t arról, hogy az előírásban szereplő tüzelőanyagokon kívül 

léteznek a piacon további alternatívák is, például a bioetanol. JP, KR és az EC hozzászólását 

követően, az ELNÖK ÚR kezdeményezte egy Informális Munkacsoport (IWG) felállítását ebben a 

témában. A napirendi pontot a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

6. Oldalütközéshez használt bábúk harmonizációja 

Az ELNÖK ÚR beszámolt az Informális Munkacsoport (IWG) legutóbbi munkájáról, egyéb 

hozzászólás, beterjesztés a napirendi ponthoz nem érkezett. A témát a GRSP a következő ülésig 

elnapolta. 

7. Elektromos járművekre vonatkozó GTR 

Az ELNÖK ÚR ismertetette az US, az EC, JP és CN által közösen benyújtott 11. sz. informális 

dokumentumot, ami helyzetjelentés az Informális Munkacsoport (IWG) tevékenységéről. 

Az új előírás követelményeket fog támasztani az elektromos járművek használat közbeni, és 

baleset utáni biztonságáról egyaránt. Az Informális Munkacsoport (IWG) az előírás két lépésben 

történő bevezetését javasolja. Az 1. szakasz tartalmazná a rövidtávon kidolgozható, fontosabb, 

kritikusabb biztonsági követelményeket, a 2. szakasz pedig a további, hosszú távú kutatómunkát 

igénylő követelményeket. Az 1. szakasz tervezetét a GRSP 2016. decemberi ülésén tervezik 

bemutatni informális dokumentum formájában, a WP.29 pedig legkorábban 2017 novemberében 

szavazhatna a GTR elfogadásáról. A helyzetjelentéshez a GRSP részéről hozzászólás nem 

érkezett. 
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8. 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) 

Az OICA ismertette a 26. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 1. kiegészítésre az előírás 04-es, 

illetve 4. kiegészítésre az előírás 03-as módosítássorozatához. A javaslat a GRSP előző ülésén, 

informális dokumentum formájában már bemutatásra került, ami a belülről nyitható hátsó 

ajtók/csomagtér ajtók menetközben történő, akaratlan kinyílását biztosító zárszerkezetre 

vonatkozóan tartalmaz alternatív követelményeket. FR és JP támogatta a beterjesztést, és mivel 

ellenvetés nem volt, a GRSP a javaslatot elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

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

AU ismertette a 13. sz. informális dokumentumot, ami javaslat tervezet az előírás 08-as 

módosítássorozatához. A beterjesztés abból célból módosítaná az előírást, hogy az alkalmazható 

legyen a 0. sz. előírásban, a Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyáshoz (International Whole 

Vehicle Type Approval = IWVTA). AU nagymértékben támogatja a Nemzetközi Teljes Jármű 

Típusjóváhagyás bevezetését, de a jelenlegi formában az előírás gyerekülés rögzítési pontjaira 

vonatkozó részét nem tudják elfogadni, ugyanis AU-ban, az US-hoz és CA-hoz hasonlóan mások 

a követelmények. 

A javaslathoz több hozzászólás is érkezett, ezért azt a GRSP elküldte véleményezésre az illetékes 

Informális Munkacsoportnak (IWG). A témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

10. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 

NL ismertetette a 21. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 7. kiegészítésre az előírás 06-os 

módosítássorozatához. A beterjesztés azt javasolja, hogy állítható magasságú biztonsági övek 

esetén a visszahúzó szerkezet működését (automatikus feszítés, méretre igazítás és csat 

visszahúzás) ellenőrizni kelljen a típusvizsgálat során, legalább a legalsó és legfelső pozícióban. 

Továbbá módosításokat javasol a jármű biztonsági övével rögzíthető, univerzális gyerekülések 

beszerelésére vonatkozó követelmények és a gyerekülések beszerelhetőségéről tájékoztató 

táblázattal kapcsolatban. A beterjesztéshez több hozzászólás is érkezett, aminek fényében NL a 

következő ülésre módosítani fogja a kifogásolt ábrákat. A témára a GRSP a következő ülésen 

visszatér. 

Az EC, KR és JP ismertette a közösen benyújtott 29. és 30. sz. informális dokumentumokat. 

Utóbbi egy prezentáció formájában foglalja össze, hogy a biztonsági öv használat gyakoriságának 

növelésére az egyik leghatékonyabb módszer az öv bekapcsolására figyelmeztető eszközök (Seat 

Belt Reminder = SBR), minél szélesebb körű alkalmazása. Hatékonyságát az Európai Unióban, 

Japánban és Dél-Koreában végzett költség-haszonelemzések támasztják alá. A 29. sz. informális 

dokumentum ezekre támaszkodva javaslatot fogalmaz meg (javaslat az előírás 07-es 

módosítássorozatához), ami kötelezővé tenné az SBR alkalmazását (néhány kivételtől eltekintve) 

az összes M és N kategóriájú jármű vezetőülésén és az azzal egy sorban lévő utas ülésein, 

továbbá M1 és N1 kategóriájú jármű összes hátsó ülésén is. 
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DK erősen támogatta a javaslatot. DE kétségét fejezte ki a költség-haszonelemzés eredményével 

kapcsolatban. Azzal érvelt, hogyha csak azokat a járműveket vesszük figyelembe, amik már most 

fel vannak szerelve SBR-el az első üléseken, ott sem fogunk 100 %-os övviselés gyakoriságot 

tapasztalni. Véleménye szerint azt kéne előbb megvizsgálni, hogy az emberek pontosan miért nem 

használják a biztonsági övet. Az GB, NL, FR és AU is hozzászólt a témához, magát a törekvést 

gyakorlatilag mindenki támogatná, de a részletek még hiányosak, kidolgozásra szorulnak. A 

témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

AU ismertetette a 14. sz. informális dokumentumot, ami szintén javaslat az előírás 07-es 

módosítássorozatához. A beterjesztés egy teljesen új jóváhagyást vezetne be az előírásban, az M1 

és N1 kategóriájú járművek jóváhagyását az utasoldali légzsákot deaktiváló berendezés 

tekintetében. A GRSP mivel elég kezdetleges ítélte meg a javaslatot, ezért azt a következő ülésig 

elnapolta. 

11. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 

NL ismertetette a 27. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 4. kiegészítésre az előírás 08-as 

módosítássorozatához. A régóta napirenden lévő beterjesztés szerint indokolt lenne az első ülések 

hátsó részeire előírt energiaelnyelő képesség kiterjesztése egy nagyobb felületre, mivel a hátsó 

üléseken is egyre gyakoribb az överő korlátozóval ellátott biztonsági övek alkalmazása, ami 

köztudottan nagyobb elmozdulást enged az emberi test számára ütközés esetén. Legyen előírva 

az 1. sz. terület mellett, a 2. sz.-ra is az energiaelnyelő képesség és az élek adott mértékű 

lekerekítése. Továbbá ezek a követelmények vonatkozzak ne csak magára a hát- és fejtámlára, 

hanem az összes olyan berendezésre, ami ezeken a felületeken találhatók (pl. a hátsó utasok 

szórakoztatására szolgáló monitorok). A beterjesztéshez többen hozzászóltak, megegyezés nem 

született, a témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

12. 21. sz. előírás (Belső berendezések) 

NL ismertette a 28. sz. munkadokumentumot, ami a 11. napirendi pont (Ülések szilárdsága) alatt 

benyújtott, 27. sz. munkadokumentumnak megfelelően módosítaná az előírást. A beterjesztés 

javasolja az előírás hatálya alól kivenni az ülések hát- és fejtámláit, továbbá a rájuk szerelt 

eszközöket, mivel ezek az elemek teljesen átkerülnének a 17. sz. előírásba (Ülések szilárdsága). 

DE, ilyen formában nem támogatta a javaslatot. 

A beterjesztéshez ezt követően még többen hozzászóltak, megegyezés nem született, a témára a 

GRSP a következő ülésen visszatér. 
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13. 22. sz. előírás (Bukósisakok) 

A TITKÁRSÁG beszámolójában felvetette a kerékpáros bukósisak minősítésének kérdését. Azt 

javasolta, hogy az előírás hatálya egészüljön ki a kerékpáros bukósisakkal, és azok a 

követelmények vonatkozzanak rá, mint a segédmotoros kerékpár (moped) sisakra. Továbbá 

tájékoztatta a GRSP-t, hogy elkészült két (egy rövidebb és egy hosszabb) ismeretterjesztő anyag 

az előírásra vonatkozóan, melyek megtalálhatóak az ENSZ honlapján. 

A COLEBI tájékoztatta a GRSP-t, hogy a következő ülésre készülnek egy szakmai anyaggal a 

kerékpáros bukósisakra vonatkozóan. Az IMMA megköszönte a TITKÁRSÁG erőfeszítéseit. A 

témát a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

14. 25. sz. előírás (Fejtámlák) 

NL ismertette a 22. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 2. kiegészítésre az előírás 04-es 

módosítássorozatához. A javaslat az előírás hatályát módosítaná - a 11. napirendi pont alatt 

benyújtott (17. sz. előírás - Ülések szilárdsága) 27. sz. munkadokumentummal összhangban - a 

következők szerint: az előírás kötelezően az M2 ≤ 3,5 t és N1 kategóriákra, fakultatívan pedig az N2 

és N3 kategóriákra lenne alkalmazandó. Továbbá megjegyezné, hogy a 80. sz. előírás szerint 

jóváhagyott, M2 > 3,5 t és M3 kategóriájú járművekbe szánt üléseknek nem kell ezen előírás 

követelményeit is teljesíteniük. A beterjesztéshez többen hozzászóltak, megegyezés nem született, 

a témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

15. 44. sz. előírás (Gyermekbiztonsági rendszerek) 

Az Informális Munkacsoport (IWG) nevében, FR ismertetette a 32. sz. munkadokumentumot, ami 

javaslat 11. kiegészítésre az előírás 04-es módosítássorozatához. A beterjesztés javasolja, hogy 

háttámla nélküli ülésmagasítót csak a III. súlycsoport (22 – 36 kg) tagjaként lehessen jóváhagyni, 

továbbá használatukat 125 cm-es testmagasságig kerülni kell, és erre egy, a terméken elhelyezett 

piktogram, ábra hívja fel a felhasználó figyelmét. A piktogram formájával, kialakításával 

kapcsolatban vita alakult ki. A dokumentum (32rev1 és -rev2) többszöri módosítása után, a GRSP 

végül a testmagasság szimbólumot és mellette piros szegélyű körben áthúzott „0 – 125 cm” 

feliratot tartalmazó ábrát fogadta el, ez került továbbításra a WP.29 felé. 

RU ismertette a 33. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 11. kiegészítésre az előírás 04-es 

módosítássorozatához. A beterjesztés azt javasolja, hogy a hevedervezető definíciójában (lásd 

előírás 2.8.8.) legyen kikötve: ezek az eszközök a gyermekbiztonsági rendszerek részét képezik és 

önmagukban nem hagyhatók jóvá. FR és NL támogatta a javaslatot. Utóbbi kiemelte, hogy sajnos 

a mai napig lehet kereskedelmi forgalomban kapni olyan, az előírás szerint jóváhagyott 

hevedervezetőt, övterelőt, ami nem megfelelő, veszélyes terméknek minősül. Ebben az ügyben 

sajnos HU is érintett (az E7 44R-04 0801 és -0802 sz. jóváhagyások kapcsán), de ez az ülés során 

nem került szóba. Az ELNÖK ÚR felvetette, hogy ezt a hasznos kiegészítést a 129. sz. előírásba 

(Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek) is bele kellene foglalni. Apró módosítások után a 

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

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/WP29/Leaflet_Helmets.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/WP29/United_Nations_Motorcycle_Helmet_Study.pdf
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A CI ismertetette a 9. és 10. sz. informális dokumentumokat, melyekben azt javasolják (új 

módosítássorozat), hogy az előírásból záros határidőn belül kerüljön kivezetésre az ISOFIX-es 

gyerekülés, nevezetesen ne lehessen új jóváhagyást megadni 2016. novemberétől ilyen 

gyerekülésre (a meglévő jóváhagyások kiterjeszthetőek maradnának). 

DE szerint, a COP vizsgálatok és a kiterjesztések miatt nem lehet csak úgy kitörölni az ISOFIX-es 

gyerekülést az előírásból. NL is kétségét fejezte ki a javaslattal kapcsolatban. Végül az ELNÖK ÚR 

a beterjesztés felülvizsgálatát kérte a CI-től, és témát a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

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

NL ismertette a 23. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 2. kiegészítésre az előírás 03-as 

módosítássorozatához. A beterjesztés apró módosítást javasol a 25. sz. előírásra (Fejtámlák) való 

hivatkozás tekintetében, amire a 11. napirendi pont alatt benyújtott (17. sz. előírás - Ülések 

szilárdsága) 27. sz. munkadokumentumban javasoltak miatt van szükség. A beterjesztéshez 

többen hozzászóltak, megegyezés nem született, a témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

17. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) 

RU ismertette a 2. sz. informális dokumentumot, ami egy elírásból adódói hibát javítana az előírás 

orosz nyelvű változatában, ugyanis ott az előírt 56 -0/+1 km/h ütközési sebesség helyett 50 -0/+1 

km/h szerepel. A GRSP a javaslatot elfogadta és továbbküldte a WP.29-nek. 

18. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) 

A napirendi ponthoz új dokumentum, beterjesztés nem érkezett, ezért azt a GRSP elnapolta. 

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

FR ismertette a 7. sz. informális dokumentumot, ami javaslat az előírás 1. szakaszának 01-es 

módosítássorozatához. A 43 oldalas beterjesztés javaslatot tesz az előírásban előforduló apró 

hibák, elírások javítására, pontosítására, a nem integrált gyerekülés koncepciójára és a 

jóváhagyási eljárás, a jóváhagyási jel elrendezésének módosítására. NL, DE, az OICA és a 

CLEPA megjegyzéséit követően a dokumentum módosításra került (7rev1), a módosított változatot 

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

A TITKÁRSÁG tájékoztatta a GRSP arról, hogy az új előírással kapcsolatban elkészült két (egy 

rövidebb és egy hosszabb) tájékoztató anyag, melyek megtalálhatóak az ENSZ honlapján. 

DK, SE és a CLEPA ismertetette az ülés végén, közösen benyújtott 34. sz. informális 

dokumentumot, ami a gyerekülésekhez használt anyagok toxicitására és éghetőségére 

vonatkozóan tartalmaz követelményeket. DE és az GB elkapkodott lépésnek tartotta ezt a 

beterjesztést, amivel FR és JP is egyetértett, ezért azt a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/WP29/Leaflet_Child_Restraint_Systems.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/WP29/CHILD_RESTRAINT_SYSTEMS_brochure.pdf
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20. Kollektív módosítások a 14. és 16. sz. előírásokban 

NL ismertette a 6. sz. informális dokumentumot, ami javaslat 7. kiegészítésre a 14. és 16. sz. 

előírás 06-os módosítássorozataihoz. A régóta napirenden lévő javaslat a hevederágon állítható 

felső rögzítési ponttal rendelkező, 3 pontos biztonsági öv bevezetéséről, használatának és 

vizsgálatának feltételeiről szól. Javasolja, hogy az ilyen típusú biztonsági övet csak M2 és M3 

kategóriájú járművek ülésein lehessen alkalmazni, és ezen ülések legyenek megjelölve egy „0-3 

éves korig nem használható” piktogrammal. A beterjesztéshez DE, DK, JP, RU, SE, a CI és az 

OICA is hozzászólt, alapvetően támogatták azt, csak a piktogram alkalmazását kifogásolták. A 

hozzászólásokat követően a dokumentum módosításra került (6rev1), a kérdéses piktogram 

törölve lett. A módosított dokumentumot a GRPS elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

21. Kollektív módosítások a 16., 44., 94. és 129. sz. előírásokban 

Az EC ismertetette a 30. sz. munkadokumentumot, ami a menetiránnyal ellentétes irányba néző 

gyerekülés elhelyezésének tilalmára figyelmeztető matrica, piktogram kialakításának pontosabb 

definiálását taglalja. Mint ismeretes, a járműgyártók elkezdtek az előírtakon kívüli további 

információkat is feltüntetni ezeken a matricákon (pl. légzsákos ülésnél tilos táskát, csomagot az 

ölben tartani), ami zavaró lehet, ezért korlátozni szükséges. 

A beterjesztéshez többen hozzászóltak, megállapodás továbbra sem született, a témára a GRSP a 

következő ülésen visszatér. 

22. Tisztségviselők választása 

A GRSP szavazással meghosszabbította N. Nguyen elnök úr (US) és J. W. Lee alelnök úr (KR) 

mandátumát a 2016. évre vonatkozóan. 

23. Egyéb ügyek 

(a) Információcsere a passzív biztonság nemzeti és nemzetközi követelményeiről 

JP ismertetette a 12. sz. informális dokumentumot, aminek témája a tüzelőanyag-cellás 

motorkerékpárokra vonatkozó követelmények meghatározása. Jelenleg ugyanis a 

tüzelőanyag-cellás járművekre vonatkozó előírások motorkerékpárokba nem alkalmazhatók. 

JP kidolgozott egy követelményrendszert motorkerékpárokra, amit 2016 februárjában 

terveznek bemutatni. Ez lesz az első tüzelőanyag-cellás motorkerékpárokra vonatkozó 

műszaki előírás. 

Az EC és az IMMA megköszönte JP erőfeszítéseit a témában. A GRSP kíváncsian várja az 

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

A GRSP nemrégiben küldött egy listát a hatásköre alá tartozó definíciókról és rövidítésekről a 

WP.29-nek, amiről ez idáig visszajelzés nem érkezett. A lista az 1958. évi egyezmény alá 

tartozó előírásokra vonatkozik, az 1998. évi egyezmény alá tartozókhoz lista még nem áll 

rendelkezésre, ezért az ELNÖK ÚR felkérte az Informális Munkacsoportot (IWG), hogy ezt 

pótolják. 

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

Az Informális Munkacsoport (IWG) beszámolt a 0. sz. előírás jelenlegi állapotáról. A passzív 

biztonság oldaláról továbbra is a 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) a problémás 

(lásd 9. napirendi pont). 

(d) A WP.29 2015. júniusi és novemberi ülésének kiemelt témái 

A TITKÁRSÁG ismertette a WP.29 166. és 167. ülésének kiemelt témáit. (Bővebb információk 

a következő dokumentumokban találhatók: ECE/TRANS/WP.29/1116 és 

ECE/TRANS/WP.29/1118.) 

(e) A háromdimenziós H-pont mérő eszköz 

DE röviden tájékoztatta a GRSP-t az Informális Munkacsoport (IWG) tevékenységéről. 

Kapcsolatba léptek a SAE-vel, akik megerősítették, készek az együttműködésre a témában. 

Részletes beszámoló a következő ülésre várható. 

(f) Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) 

A TITKÁRSÁG beszámolt az Informális Munkacsoport (IWG) tevékenységéről. Az GB felhívta 

a GRSP figyelmét, hogy 2016 márciusában, a Genfi Autószalonon megrendezésre kerül egy 

szimpózium, a jövő járműveivel és az 1968. évi bécsi egyezménnyel kapcsolatban. 

(g) 134. sz. előírás (Hidrogén üzemű és tüzelőanyag-cellás járművek) 

DE ismertetette a 17. sz. informális dokumentumot, ami javaslat 1. kiegészítésre az előírás 

eredeti változatához. A beterjesztés egy apró dolgot javasol módosítani, nevezetesen a 3.4. 

pontban lévő hivatkozást. A javaslathoz hozzászólás nem érkezett, azt a GRSP elfogadta és 

továbbküldte a WP.29-nek. 
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24. Informális dokumentumok 

Sorszám Benyújtotta 
Napirendi 
pont 

Tárgy 

01rev1 CLEPA 10. és 19. 

Kontúrrajzok véglegesítése az integrált gyermekbiztonsági 
rendszerek (integral CRSs) számára – Indoklás az 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/20 és 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/29 sz. dokumentumokhoz 

02 RU 17. 
Javaslat 3. helyesbítésre a 94. sz. előírás (Frontális ütközés) 
1. revíziójához 

03rev1 EC 20. Javaslat kollektív módosításokra a 14. és 16. sz. előírásokban 

04 GRSP elnök 1. Az előzetes napirend tárgyalási sorrendje 

05 NL 20. 
Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/25 
sz. dokumentumhoz 

06rev1 NL 20. 
Javaslat 7. kiegészítésre a 14. sz. előírás 06-os 
módosítássorozatához és javaslat 7. kiegészítésre a 16. sz. 
előírás 06-os módosítássorozatához 

07rev1 FR 19. 
Javaslat a 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett 
gyermekbiztonsági rendszerek) 1. szakászának 01-es 
módosítássorozatához 

08 FR 19. 
Javaslat a 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett 
gyermekbiztonsági rendszerek) 2. szakászának 02-es 
módosítássorozatához 

09 CI 15. 

Javaslat új módosítássorozatra a 44. sz. előíráshoz 
(Egységes rendelkezések a gépjárművekben utazó 
gyermekek rögzítőeszközeinek („gyermekbiztonsági 
rendszerek”) jóváhagyásáról) 

10 CI 15. Az ISOFIX kivezetése a 44-es előírásból 

11 
CN, EC, JP 
és US 

7. 
Az elektromos járművek biztonságával foglalkozó Informális 
Munkacsoport (IWG on EVS) beszámolója a GRSP felé, az 
1998. évi egyezmény keretében végzett munkáról 

12rev1 JP 23(a) 
Tüzelőanyag-cellás motorkerékpárokra vonatkozó műszaki 
követelmények Japánban 

13 AU 9. 
Javaslat tervezet a 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési 
pontjai) 08-as módosítássorozatához 

14 AU 10. 
Javaslat a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 07-es 
módosítássorozatához 

15rev1 OICA 10. 
Javaslat 7. kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 
06-os módosítássorozatához 

16rev1 
CLEPA, DK 
és SE 

15. 
Javaslat 11. kiegészítésre a 44. sz. előírás 
(Gyermekbiztonsági rendszerek) 04-es módosítássorozatához 

17 DE 23(g) 

Javaslat 1. kiegészítésre a 134. sz. előírás (Egységes 
rendelkezések a hidrogén üzemű gépjárművek és a hidrogén 
rendszer eleminek jóváhagyásáról azok biztonságos 
működésük tekintetében) eredeti változatához 

18 DE 3. 
A 7. sz. GTR revíziójának bemutatása – Hivatalos 
dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/34 

19rev2 JP 2. 
A 7. sz. GTR (Fejtámlák) 2. szakaszán dolgozó Informális 
Munkacsoport (IWG) 7. előrehaladási jelentésének tervezete 

20 CLEPA 10. 
Javaslat 7. kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 
06-os módosítássorozatához 
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Sorszám Benyújtotta 
Napirendi 
pont 

Tárgy 

21 CLEPA 19. Javaslat kiegészítésre a 129. sz. előírás eredeti változatához 

22 FR 15. és 19. 
A gyermekbiztonsági rendszerek foglalkozó Informális 
Munkacsoport (IWG on CRS) helyzetjelentése 

23 DK és SE 15. és 19. 
Javaslat kollektív módosításokra a 44. és 129. sz. 
előírásokban 

24 US 9. 
Az Amerikai Egyesült Államok távlati tervei a 
gyermekbiztonsági rendszerekkel és azok rögzítési pontjaival 
kapcsolatban 

25 CLEPA 15. és 19. 
Toxicitásra és éghetőségre vonatkozó követelmények a 
gyermekbiztonsági rendszereket tartalmazó előírásokban (44. 
és 129. sz. előírás) 

26 GRSP elnök 3. 1. sz. módosítás tervezete (GTR 2. szakasza) 

27 SE 15. 
Javaslat testmagasság korlátozó szimbólumra a háttámla nélküli 
ülésmagasítókhoz 

28rev1 EC és JP 11. Javaslat a 17. sz. előírás 09-es módosítássorozatához 

29rev1 
EC, JP és 
KR 

10. 
Javaslat a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 07-es 
módosítássorozatához 

30 
EC, JP és 
KR 

10. 
Tanulmányok a GRSP 57. ülésén felmerült kérdésekre 
vonatkozóan 

31 KR és OICA 4. 
Módosító javaslatok a 9. sz. GTR-re (Gyalogosvédelem) 
vonatkozóan 

32 
CLEPA, DK 
és SE 

19. 
Javaslat 5. kiegészítésre a 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett 
gyermekbiztonsági rendszerek) eredeti változatához 

33 OICA 10. 
Gyermekbiztonsági rendszerek használata járművekben - A 
kezelési kézikönyvben található információk egyszerűsítése 

34 
CLEPA, DK 
és SE 

19. 
Kiegészítő javaslat a 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett 
gyermekbiztonsági rendszerek) 01-es módosítássorozatához 

35 CLEPA 10. 
Javaslat 7. kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 
06-os módosítássorozatához 

 

Budapest, 2016. március 4. 
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