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Napirend 

 
1. A napirend elfogadása (1) 

 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó előírásokhoz  

 

(a) Lengyelország javaslata az R 107 módosítására 

(b) Javaslat az R118. módosítására (Anyagok égési tulajdonságai) 

 sra figyelmeztető rendszerek (LDWS) 

3. Javaslat a 26. számú előíráshoz (Kinyúló részek)   

 

4.      Javaslat a 34. számú előíráshoz (Tűzveszély elleni védelem) 

  

5. Javaslat a 35. számú előíráshoz (lábbal működtett kezelőszervek) 

 

6. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 

 (a) India javaslata a 6. sz. ENSZ műszaki szabályozás módosítására (biztonsági üvegezés) 

 (b) Javaslat az R43. számú előírás kiegészítésére (biztonsági üvegezés) 

 

7. A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

Tájékoztató a tárgybani új előírás helyzetéről, különös tekintettel a közeli látótérre 

(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátra látás)  

 (b)  A holttéri tájékoztató rendszerhez kapcsolódó új előírás újra tárgyalása 

 

8. Javaslat az R55. előíráshoz (Mechanikus csatlakozó berendezések)  

    

9. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 

 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 

 (b) Javaslat az R110. sz. előírás módosítására (CNG-s és LNG-s járművek) 

  

10. Franciaország javaslata az R73. sz, előíráshoz (oldalsó ütközés elleni védelem) 

A módosított javaslat újra tárgyalása 

 

11. Javaslat az R93. előíráshoz (Első aláfutás védelem) 

 

12. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó rendszerek) 

 

13. Javaslat az R121. sz. előíráshoz (Kezelőszervek, piktogramok, visszajelzők) 

 

14. Javaslat az R144. sz. előíráshoz (Baleseti vészhívó rendszer) 

 

15. ENSZ EGB 0. előírás 

 Az IWVTA tájékoztatója 

 

16. Konszolidált határozat a járműszerkezetekre (R.E.3.) 

 

17. Esemény rögzítő 

 

18. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 

 

19. Egyéb ügyek 

 (a) Javaslat az R58. sz. előíráshoz (Hátsó aláfutásgátlók) 
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Rövidítések az alábbiakban: 

1. A napirend elfogadása 
 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP29-GRSG-2019-
01a1e.pdf 

Napirend és a napirend módosítása   
 

Info_doc\GRSG-
116-01e.docx 

 A GRSG 116. ülés tervezett időbeosztása. 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó 
előírásokhoz é  

(a) Az  R 107 módosítására 

r (LDWS) 

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-09e-
1.docx 

Belgium javaslata az I. osztályú csuklós buszok első 
tengelyének minimális terhelésére. A csuklós busz első 
tengelyterhelése a jelenlegi minimális 20%-ról 15%-ra 
legyen csökkenthető, ha a jármű 4 tengelyes. 
 A GRSG a javasalatot elfogadta és kéri vissza 
októberi ülésére azzal, hogy a WP29 novemberi 
ülésére beterjeszti. 
 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-13e-
1.docx 

Olaszország javaslata a 3. melléklet módosítására: a B 
osztályú autóbuszokra csak akkor tenné kötelezővé a 
menekülő nyílás, vagy a kötelező számon túli 
vészkijáratok alkalmazását, ha annak űrtartalma 
kisebb, mint 25 m3.    
A GRSG  a javaslatot nem fogadta el. 
 

Info_doc\GRSG-
116-25e.pdf 

A javaslat szerint a B osztályú járműveken a tető 
búvónyílás a jármű középső harmadában legyen, vagy 
a lehető legközelebb a középső harmadhoz.  
A javaslatot a GRSG elfogadta, kéri októberi ülésére 
munkadokumentumként beterjeszteni. Info_doc\GRSG-

116-24e.pdf 

..\GRSG_2018_10h
o\GRSG-115-
04e.pdf 

Autóbuszok első részének ütközésvédelme. 
Norvégia figyelemfelkeltő dokumentumot nyújtott be az 
autóbuszuk első ütközésvédelmével kapcsolatban.  
A GRSG nem tárgyalta, mert az előző ülés óta nem 
érkezett a tagok részéről hozzászólás. 
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(b) Javaslat az R118. módosítására (Anyagok égési tulajdonságai) 
 

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\GRSG-
116-11e.pdf 

Franciaország képviselője tájékoztatta a GRSG-t a 
tárgyban illetékes almunkacsoport eddig végzett 
tevékenységéről, jövőbeni programjáról. Elmondta, 
hogy a jelenlegi előírások alapját többnyire a vasúttól 
átvett szabványok, előírások alkotják, ezért szükséges 
lenne konkrétan közúti járművekre kidolgozott 
előírásokra. A tárgyban konkrét  - az R107-es és R118-
as előírásra - módosítási javaslatot, döntésre a GRSG 
119. ülésére terveznek benyújtani.  
A GRSG részéről javaslatként elhangzott, hogy az 
R107. tekintetében célszerű lenne az R107 esetében 
előírni, hogy tűz esetén legyen kötelező egy 
figyelmeztető lámpa is, valamint a buszok ajtajai 3 
km/h sebesség alatt automatikusan nyíljanak ki az 
adott országban alkalmazott menetirány szerinti 
oldalon. (jobb oldali közlekedés: jobb oldali ajtók, 
baloldali közlekedés, baloldali ajtók). 

Info_doc\GRSG-
116-12e.docx 

3. Javaslat a 26. számú előíráshoz (Kinyúló részek)   

 

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-11e-
5.docx 

Franciaország javaslata az ablaktörlők tekintetében. Az 
alábbi módosított (az ablaktörlő részeire vonatkozó) 
ábra és megnevezései alkalmazása az előírásban. A 2. 
és 2.1. tételszámú elemet minimum 2,5 mm-es 
lekerekítési sugárral kellene a jövőben lekerekíteni. 
Kifogásként hangzott el, hogy nagyon megdrágítja az 
ablaktörlők gyártását. 

 
 
Az átmeneti rendelkezéseket átdolgozzák a következő 
ülésre és a módosított javaslatot Franciaország 
beterjeszti a GRSG következő ülésére. 
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4. Javaslat a 34. számú előíráshoz (Tűzveszély elleni védelem) 
 

Dokumentumok Tárgy 

 Nem volt a tárgyban javaslat, de az EU képviselője 
jelezte, hogy a GRSG októberi ülésére javaslatot 
terjeszt be elektromos biztonsággal kapcsolatban és 
töréstesztekkel kapcsolatban. 

  
5.  Javaslat a 35. számú előíráshoz (lábbal működtett kezelőszervek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
03e.docx 

Az OICA javaslata a mérési módszerre a bal oldali 
pedál és a jármű legközelebbi oldalfala közötti laterális 
távolság meghatározására, a legkisebb távolság 
értékére és az átmeneti rendelkezések módosítására. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 

Info_doc\GRSG-
116-26e.docx 
 
Info_doc\WP29-
176-21e.docx 

 
6. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 
 
 (a) India javaslata a GTR 6. sz. előírás módosítására (biztonsági üvegezés) 
   

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
04e.docx 

India benyújtotta javaslatát előterjesztés formájában 
A GTR 6. sz. előírás módosítására: a rétegelt 
üvegtáblák esetében egy új D jelzésű kategóriát, amely 
a könnyű laminált üveg táblát jelenti. Természetesen 
az új kategória szükséges vizsgálatait is beemelték a 
javaslatba. 
 
Németország egyszerűsíteni akarta a szöveget, ezért 
India Németországgal közösen kidolgozza az új 
javaslatot és a GRSG következő ülésére közösen 
beterjesztik. 

Info_doc\GRSG-
116-30e.docx 

Korea javasolja , hogy a szélvédőknél meghatározott I. 
zónából ki lehessen venni egyes részeket, és 
homályosító sötétítést alkalmazni, (ahol úgysem lehet 
kilátni, pl. a belső visszapillantó tükör mögött, vagy 
egyes, szélvédőre, vagy szélvédőbe szerelt érzékelők 
miatt.) 
 
Németország kérte jobban pontosítani az adott 
területeket a definícióban, míg Finnország szerint ilyen 
módon módosítani kéne az R43-as előírást is. 

Info_doc\GRSG-
116-31e.pdf 
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A GRSG elfogadta a javaslatot azzal, hogy az 
elhangzott módosítás kerüljön átvezetésre a hivatalos 
dokumentumban, melyet elfogadásra a javaslattevő 
visszahoz a  GRSG következő ülésére.  

 
 (b) Javaslata az R43. számú előírás kiegészítésére (biztonsági üvegezés) 
 

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
05e.docx 

A francia javaslat szerint az időjárás állósági 
vizsgálatból célszerű lenne kiemelni a kopásállóság 
ellenőrzését, mivel nem adnak hozzáadott értéket 
információt.  
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére beterjeszti. 

 
7.  A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

Tájékoztató a tárgybani új előírás helyzetéről, különös tekintettel a közeli 
látótérre 
 
(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátralátás)  

 

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-10e-
2.docx 

A javaslat tárgya egy új – VIII. osztályú – eszköz: 
közvetlen közeli hátralátó eszköz, amellyel a jármű 
mögötti, közeli területet lehet megfigyelni. Ez lehet 
tükör, vagy valamilyen más eszköz (pl. tolató radar, 
kamera, stb.) Az előírás kiegészül az adott eszköz 
megfelelőségi kritériumaira. Bekerül továbbá az 
előírásba a hangjelző készülék fogalma 
 

Info_doc\GRSG-
116-04e.docx 

Átmenetileg módosított (növelt) látómező kamera –
monitor rendszerrel.  Manapság a nagy járművek 
„körbelátása” több tükörrel van megoldva. A sok tükör 
egyrészt kényelmetlen, másrész nagy holt teret képez. 
Ennek kiváltására készült el egy olyan kamera-monitor 
rendszer, amely az egyes funkciókat egy monitoron 
egyesíti. Ez a rendszer a 46-os előírás szerint nem 
elfogadható, ezért az előírást módosítani célszerű. 
 
 
A GRSG a témát megtárgyalta és felkérte az 
előterjesztőket, hogy a témát hivatalos dokumentum 
formájában hozza vissza a GRSG októberi ülésére. 

Info_doc\GRSG-
116-20e.docx 

Info_doc\GRSG-
116-27e.docx 

Info_doc\GRSG-
116-38e.docx 
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(b) Új előírás Holt tér információs berendezés 
 

Dokumentumok Tárgy 

 A tárgyban nem volt javaslat, az EU képviselője jelezte, 
hogy a GRSG következő ülésére beterjeszti a 
javaslatát.  
 

 
8. Javaslat az R55. előíráshoz (Mechanikus csatlakozó berendezések)  
 

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
06e.docx 

Az EU elfogadásra javasolja beszúrni a 7. mellékletbe 
az alábbiakat: 
 
A leszerelhető csatlakozószerkezetet kelljen leszerelni, 
ha nincs használatban. A gyártónak pontosan tájékoz-
tatnia kell  - a kezelési utasításban - a leszerelésről, 
vagy az átpozícionálás módjáról a vezetőt, hogy el 
tudja távolítani a használaton kívüli vonóberendezést a 
lámpa vagy rendszám elől. Ezt a tájékoztatást be kell 
majdan mutatnia a műszaki szolgálat részére. 
 
A javaslatot az EU új szövegezéssel beterjeszti a 
GRSG következő ülésére.  

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-12e-
1.docx 

Franciaország javasolta az előírás 1. melléklet 2. 
pontjába a gyártó neve helyett az eszköz típusát 
beleírni. 
 
A GRSG a javaslatot elfogadta és a WP29-re 
novemberi ülésére beterjeszti. 

Info_doc\GRSG-
116-33e.pdf 

Lengyelország javasolja, hogy az előírás 
adatközlőjének 9.3. pontja csak akkor kerüljön 
kitöltésre, ha a teljes vonószerkezet kerül jóváhagyásra 
és nem csak a vonógömb. Az EU pontosabb 
szövegezést javasolt, amelyet az előterjesztő 
befogadott, ezért a javaslatot – átalakítva – a GRSG 
októberi ülésére ismét beterjeszti.  
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9. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 
 
 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 
  

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2017-
22e.docx 

Törökország javaslata a 67. előírás módosítására: 
 

- A „Service life” meghatározásának beszúrása (az 
az időtartam, amíg a tartály biztonságosan 
alkalmazható) 

- A service life érvényességének dátuma 
- Gyártás dátuma 

 
6.15.10.8. paragrafus beszúrása: hova nem lehet 
helyezni a tartályt (kizárt pozíciók) 
 
A 10. mellékletbe beszúrni egy új pontot a service life-
ra vonatkozóan (minek álljon ellen a tartály külső 
felülete) és mennyi a maximális service life (15 év) 

..\GRSG_2018_10h
o\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2018-02e.pdf 

Az OICA javaslata az átmeneti rendelkezésekre: 
 
Az LPG tartály és csatlakozó részeit időszakosan 
szemrevételezni, vizsgálni kell. 
 
Átmeneti rendelkezések 
 
A 15. melléklet 11. pontjában levő alkatrészek 
vizsgálati idejének megnövelése.  
A javaslatot a GRSG elfogadta és beterjeszti a WP29 
novemberi ülésére. 

Info_doc\GRSG-
116-05e_rev1.docx 
 
Info_doc\GRSG-
116-39e.docx 

A javaslat a tárolótartályok, nem fémből készült belső 
alkatrészeinek vizsgálatával egészítené ki az előírást. 
A javaslatot a GRSG elfogadta, kéri következő ülésére 
hivatalos dokumentumként benyújtani. 

Info_doc\GRSG-
116-35e.docx 
 
Info_doc\GRSG-
116-35e_rev1.docx 

A török javaslat az M1 kategóriájú járművek 
töltőegység (töltőnyílás) elhelyezéséről, 
pozícionálásáról szól. Meghatározza azokat a helyeket, 
ahova nem lehet azokat elhelyezni. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére beterjeszti. 
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 (b) Javaslat az R110. sz. előírás módosítására (CNG-s és LNG-s járművek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\GRSG-
116-16e.docx 

A javaslat a periodikus műszaki felülvizsgálatot és 
periodikus újra minősítést írná elő a gázpalackok 
tekintetében. 
A javaslatot a GRSG nem fogadta el.  

Info_doc\GRSG-
116-17e.docx 

A javaslat új tartály típusokat határoz meg, valamint az 
ezekhez szükséges vizsgálatokat. 
A GRSG kérte az előterjesztő Olaszországot, hogy 
dolgozza ki jobban a javaslatot és az októberi ülésre 
terjesszék elő újra, mint hivatalos dokumentumot. Az 
NGV Global felajánlotta segítségét, amelyet 
Olaszország elfogadott. 
 

Info_doc\GRSG-
116-18e-1.pdf 

Info_doc\GRSG-
116-21e.docx 

A 3A annex 6.7. táblázatának módosítása 
A javaslatot GRSG elfogadta, októberi ülésre munka 
dokumentumként kéri vissza. 

 
10. Franciaország javaslata az R73. sz. előíráshoz (oldalsó ütközés elleni védelem)  

A módosított javaslat újra tárgyalása  

 

Dokumentumok Tárgy 

 A tárgyban nem került javaslat benyújtásra. 

 
11. Javaslat az R93. előíráshoz (Első aláfutás védelem) 
 

Dokumentumok Tárgy 

..\GRSG_2018_10h
o\GRSG-115-
25e.pdf 
 

Az előterjesztő EU javasolja, hogy azok a járművek, 
melyek speciális használatuk miatt nem tudnak 
rögzített első aláfutásgátlót alkalmazni, mentesüljenek 
az előírás követelményei alól. 
Az első aláfutás védelem vizsgálatánál nincs konkrétan 
meghatározva, hogy hol kell mérni az előírt méreteket, 
ezért a módosítási javaslat pontosítani szeretné e 
tekintetben az előírást. 
A javaslatot a GRSG elfogadta, az előterjesztő munka 
dokumentumként beterjeszti a GRSG következő 
ülésére. 

Info_doc\GRSG-
116-41e.docx 
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12. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó 
rendszerek) 

 

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\GRSG-116-
40e.pdf 

Az OICA bemutatta az R116-os előírással kapcsolatban 
eddig végzett munkáját  

Info_doc\GRSG-116-
40r1e.pdf 

Info_doc\Másolat 
eredetijeGRSG-116-
09e.xlsx 

Az informális dokumentum az R 116-os előírás 
szétbontásának magyarázatául szolgál. 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-07e.docx 

A javaslat a „kulcs” fogalmát módosítja (kiterjeszti: pl. 
mobiltelefon) 
A GRSG a javaslatot nem fogadta el, kéri az 
előterjesztőt, hogy  javaslatát dolgozza át és úgy 
terjessze a GRSG elé. 

Info_doc\GRSG-116-
06e.docx 

Az előírás 6. melléklete (Mechanikus kulcsok-ra 
vonatkozó  specifikációk) eltávolításra kerül.  
 
 A dokumentumot a GRSG elfogadta és az októberi 
ülésére kéri hivatalos dokumentumként benyújtani..  
 

Info_doc\GRSG-116-
06e-1.docx 

Info_doc\GRSG-116-
07e.docx 

Mivel a jelenlegi R116-os előírás a jövőben szétbontásra 
kerül, az egyes eszközökre külön előírás lesz érvényben. 
A jelen javaslat az immobilizerre vonatozó előírásról szól. 
Javaslatként hangzott el, hogy az illetéktelen használat 
elleni védelemre, hogy EMC vizsgálat is kelljen külön 
mellékletként, ezért a GRE, mint EMC-ben illetékes 
munkacsoport részére kerüljön megküldésre.  
 
A dokumentumot a GRSG elfogadta 

Info_doc\GRSG-116-
08e.docx 

A javaslat a majdani riasztó rendszerekre vonatkozó 
előírásról szól. Javasolják a rádió frekvenciás riasztó 
rendszerek előírásból való kivételét, illetve az adatközlő 
és felolvasó lap tervezetét. 
A dokumentumot a GRSG elfogadta 

..\GRSG_2018_10ho\
ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-25e.pdf 

Beleveszi a nem beépített rendszereket (pl. kulcs, ami 
hatástalanítja, illetve aktíválja a riasztót) úgy, hogy 
azoknak nem kell megfelelni a 8.4. paragrafusban előírt 
követelményeknek. 
 
A 6.4 paragrafusba beleveszi azokat a lámpákat , 
amelyek részei az optikai riasztónak és egyébként a 
jármű tartozékai (pl.: irányjelző), illetve a fentiekben 
meghatározott „nem beépített rendszereket (pl.: kulcs) 
úgy, hogy nem vonatkoznak rájuk a 6.4.1. és 6.4.2. 
paragrafusok rendelkezései.  
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A 7.4.(vizsgálati feltételek) illetve a 8.4. paragrafus 
(működési paraméterek) felesorolását (a rendelkezés 
követelményei nem vonatkoznak a felsoroltakra) 
kiegészíti a „nem beépített rendszerekkel (pl.: kulcs) 
 
A javaslat egységes szerkezetben került a GRSG elé. A 
GRSG elfogadta és előterjeszti a WP29 novemberi 
ülésén. 

 
13. Javaslat az R121. sz. előíráshoz (Kezelőszervek, piktogramok, visszajelzők) 
   

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-06e.pdf 

Az elektromos meghajtású járművek indító 
berendezésének jelzésére tett a GRSG 2018. októberi 
ülésén javaslatot. Az akkor elhangzott megjegyzések 
figyelembe vételével javították a dokumentumot, melyet 
most újra beterjesztettek. A tárgyban döntés nem 
született. Az előterjesztő a következő ülésen kéri 
tárgyalni. 

GRSG-115-
14r1e.docx 

 
14. Javaslat az R144. sz. előíráshoz (Baleseti vészhívó rendszer) 
 

Dokumentumok Tárgy 

..\GRSG_2018_10ho\
ECE-TRANS-WP.29-
GRSG-2018-23e.pdf 
 

Beemeli az ütközés során elsütött visszatartó rendszer 
fogalmát. E rendszerre határoz meg követelményeket, 
mind frontális, mind oldalirányú ütközés esetén.. 

Info_doc\GRSG-116-
15e.docx 

Az orosz javaslat lényege, hogy az R144-es előírást 
kiterjeszti az összes járműkategóriára (az eddigi csak M1 
és N1 kategóriába szerelt baleseti vészhívó rendszer 
helyett.) 
Az OICA beterjesztette az átmenti rendelkezéseket 
érintő javaslatait. 
A GRSG  javaslatokat elfogadta azzal, hogy következő 
ülésére hivatalos dokumentumként kéri vissza. 

Info_doc\GRSG-116-
10e.docx 

 
15. ENSZ EGB 0. előírás 
 Az IWVTA tájékoztatója 
    

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\WP29-176-
21e.docx 

A GRSG –t tájékoztatták az IWVTA (Teljes 
típusjóváhagyás) új prioritásairól, illetve a GRSG 
feladatáról a 0. sz. előírással kapcsolatban. Info_doc\GRSG-116-

47e.docx 
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16. Konszolidált határozat a járműszerkezetekre (R.E.3.) 
    

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-08e.docx 

A javaslat szerint az R.E. 3 (járműszerkezetek) bővül az 
ikerkerekes motorkerékpárral. Az ikerkerék definíciója 
kerül be új elemként, illetve az L1 és L3 kategória 
definíciója egészül ki az ikerkerekes járművel. A jövőben 
így harmonizálni fog a WVTA-val. 
 
A GRSG elfogadta a javaslatot és a WP 29. novemberi 
ülésére előterjeszti. 

 
17. Esemény rögzítő 
 

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\GRSG-116-
42e.pdf 

Az adatrögzítőket 2 munkacsoport tárgyalja. A GRVA a 
az automatizált járművek adatrögzítőit, míg a GRSG az 
eseményrögzítőket. Az e tárgyban felállított 
almunkacsoport munkájában a GRVA-nak is célszerű 
részt venni, mert a GRSG és a GRVA között fontos a jó 
információ csere.  

Info_doc\GRSG-116-
43e.docx 

A tárgyban létrehozott almunkacsoport munkájáról kapott 
a GRSG tájékoztatást. A cél egy új ENSz előírás 
létrehozása. Első lépésként a hatásköröket és a 
lépéseket kell tisztázni, ezért a jelenlegi dokumentum 
elfogadása esetén, azt a GRSG megküldi tájékoztatásul, 
vitaanyagnak a GRVA részére. Cél egy közös 
almunkacsoport felállítása. A végső cél, hogy az új 
előírást a WP29 2020. novemberi ülésén tárgyalja. 
Ehhez szükséges, hogy a GRSG legkésőbb 2020. áprilisi 
ülésén elfogadja, ezért a GRSG októberi ülésére be kell 
nyújtani egy informális dokumentumot, illetve a WP29 
2020. márciusi ülésén döntsön az új előírás kereteiről.  
A GRSG a közös (GRSG-GRVA)munkacsoportba 
Hollandiát és Japánt delegálja és javasolja Hollandiát 
alelnöknek. 

 
18. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 
   

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\GRSG-116-
45e.pdf 

A GRSG- tájékoztatta a GRVA tikárát a munkacsoport 
legutóbbi üléséről 

Info_doc\GRSG-116-
46e.pdf 
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19. Egyéb ügyek 
 (a) Javaslat az R58. sz. előíráshoz (Hátsó aláfutásgátlók) 
  

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-14e-
2.docx 

  Az aláfutásgátló földtől való távolságát kétféleképpen 
lehetett mérni: vagy a hidraulikus, pneumatikus illetve 
automata szintezésű járművektől eltérő esetben a földtől 
500 mm (kivenné a „vagy induló szög 8 fok” szövegrészt) 
500 és 550 mm között kell legyen 8 fokos induló szöggel. 
Eddig azt mondta, hogy vagy 500 és 550 között, vagy 8 
fokos induló szög és max 550 mm. 
 

 
 

A GRSG a javaslatot elfogata és előterjeszti a WP29 
novemberi ülésén. 

Info_doc\GRSG-116-
28e-1.docx 

Az R58-ba építené bele az aerodinamikai eszközt. 
Aerodinamikai eszköz definícióját és vizsgálati 
metódusát építi be.  
 Megjegyzésként elhangzott az EU részéről, hogy az 
ötlet jó, de az elemek alkalmazása miatt az EU-s 
rendelkezések miatt több előírást kell rá alkalmazni és 
módosítani, úgy, mint kinyúló részek, tömeg-méret, hátsó 
aláfutásgátlás. 
 A GRSG a javaslatot elfogadta, következő ülésén 
hivatalos dokumentumként kéri vissza az előterjesztést. 

Info_doc\GRSG-116-
29e.pdf 

 
b.) R62, motorok, mopedek lopásgátlása 
 

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\GRSG-116-
13e.docx 

 Franciaország javasolta, hogy a mopedek és 
motorkerékpárok elektromos lopásgátló berendezéseire 
is kötelező legyen az EMC szempontjábóli jóváhagyás. 
 
A GRSG a javaslatot elfogadta és kérte vissza következő 
ülésére hivatalos dokumentumként. 
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c.)  Fűtőkészülékek 
 

Dokumentumok Tárgy 

Info_doc\GRSG-116-
22e.docx 

 Az előterjesztés 122-es előírás módosítását javasolja: 
Nem kellene a „heat pumpra” alkalmazni a 4. mellékletet 
mert ebben az esetben nincs szennyező levegő. 
A javaslatot a GRSG elfogadta, így az októberi ülésre 
hivatalos dokumentumként kerül vissza. 
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