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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. Javaslat az R58. előíráshoz (Hátsó aláfutásgátlók) 

 

10. Javaslat az R62. előíráshoz (Motorkerékpárok jogosulatlan használat elleni védelme) 

    

11. 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) 

  

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

 

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

 

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

 

15. Javaslat az R122. sz. előíráshoz (Fűtő készülékek) 

 

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

 

17. ENSZ EGB 0. előírás 

 Az IWVTA tájékoztatója 

 

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

 

19. Esemény rögzítő 

 

20. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 

 

21. Tisztségviselők választása 
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22. Egyéb ügyek 

 (a) Ajtó nyitás jelző rendszerek 

 (b) Módosító javaslat az R.E. 6.-hoz 

 (c) Az ITC stratégia végrehajtása 

 (d) A GRSG prioritást élvező témái 
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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 docs\GRSG-
117-20e-Rev.2.docx 

  

info docs\GRSG-
117-01-Rev1e.docx 

 

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

(a) Az  R 107 módosítására 
r (LDWS) 

Dokumentumok Tárgy 

2a_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
30e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-54e.pdf 

Az OICA javaslata a B osztályú járművek  
búvónyílásaival kapcsolatban: ha csak egy búvónyílás 
van a jármű közepe táján legyen elhelyezve, ha 
nagyon rövid az utastér, akkor maximum 2x800 mm 
távolságon belül lehessen elhelyezni. 
 
Ha kettő van, akkor a távolságuk max. 2 m (közelebbi 
élektől mérve) 
 
A GRSG részéről az ellenvetés az volt, hogy nem 
egyértelmű a megfogalmazás, ezért az előterjesztő 
elkészített egy magyarázó ábrát, ami végül is 
beszúrásra került a javaslatba. 
 
A GRSG az ábrával ellátott javaslatot ELFOGADTA.   
 

 A GRSP javasolta egy új IWG felállítását - a buszokba 
való biztonsági gyermekülések tárgyában, hogy ez 
irányba fejlesztve legyen a 107-es. Ehhez kéri a GRSG 
megerősítését.  
 
Az új IWG képviselője ismertette a munkájukat. 
 
Németország képviselője úgy vélte, hogy semmilyen 
statisztika nem igazolja az autóbuszokba való gyermek 
ülések szükségességét. A baleseti statisztikákban nem 
nagyon szerepel olyan sérülés, amely gyermeküléssel 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ECE-TRANS-WP29-GRSG-2019-01a1e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ECE-TRANS-WP29-GRSG-2019-01a1e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ECE-TRANS-WP29-GRSG-2019-01a1e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-20e-Rev.2.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-20e-Rev.2.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-01-Rev1e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-01-Rev1e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-54e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-54e.pdf
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kivédhető lett volna. Természetesen iskola-, 
óvodabuszoknál ez lehet indokolt, ezért támogatja a 
javaslatot. A veszélyt – szerinte - valójában a 
kétpontos övek jelentik. 
 
A GRS meghallgatta a beszámolót és támogatásáról 
biztosított az újonnan felállított almunkacsoportot. 
 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
2019-99e.pdf 
 
2a_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
2019-100e.docx 
 
2a_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
2019-101e.docx 

A GRSG végszavazást tart a WP 29 100 és 101 . 
working doc.-járól, hogy novemberben módosítva 
legyen az 1958-as egyezmény 
 
A dokumentumokat a GRSG megerősítette, támogatta. 

info docs\GRSG-
117-04e.pdf 

A tolató hangjelzések almunkacsoport beszámolója. 
 
A beszámolót a GRSG meghallgatta. 
 
 

info docs\GRSG-
117-03e.docx 

A javaslat a R107-es előírás módosítására irányul: 
Amíg a mozgássérülteket emelő szerkezet terhelve 
van, addig maradjon bekapcsolva a jármű 
elindulásgátló berendezése. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta, de következő ülésre 
beterjesztendő hivatalos dokumentumot kéri 
pontosabban megfogalmazni. 
 

info docs\GRSG-
117-07e.pdf 

A francia küldött bemutatta a „shuttle”-okat. Ezek a 
városnéző járművek jelenleg nem bekategorizálhatók, 
mint jármű, mert kevés az ülőhely az M3 és M2 
kategóriához, ellenben van állóhely ami az M1 
kategóriát zárja ki, ráadásul a jármű össztömege is 
viszonylag alacsony. A jövő azt mutatja, hogy ezek a 
járművek el fognak hamarosan terjedni, ezért 
szükséges egy új járműkategóriát létrehozni, amely 
alapján vizsgálhatók lesznek. Jelenleg nemzeti 
hatáskörben engedélyezik őket. 
 
A GRSG meghallgatta a prezentációt és úgy döntött, 
napirenden tartja a kérdést és következő ülésén tovább 
tárgyalja.  

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/working%20docs/ECE-TRANS-WP.29-2019-99e.pdf
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info docs\GRSG-
117-08e.pdf 

BMFE IWG (M2 és M3 kategória általános 
szerkezetének égési viselkedése) beszámolója. 
 
Az almunkacsoport képviselője tájékoztatott továbbá, 
hogy a GRSG következő ülésére javaslatot fognak 
benyújtani a 107-es és a 118-as előírás módosítására 
irányulóan. 
 
A GRSG a beszámolót meghallgatta és tudomásul 
vette. 

  

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

Dokumentumok Tárgy 

 
 

A tárgyban nem került benyújtásra dokumentum 

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

 

Dokumentumok Tárgy 

3_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
34e.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 átdolgozták.  
 

info docs\GRSG-
117-26e.pdf 

Az OICA prezentációjában bemutatja, indokolja a 
kérdéses hajlítási sugarakat. Szerintük a jelenlegiek 
nagyon kicsik, ezért veszélyesek. 117-44-Rev1. számú 
javaslatával módosítaná a 2019/34. számú javaslatot.  

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-08e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-08e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/3_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-34e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/3_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-34e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/3_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-34e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/3_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-34e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-26e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-26e.pdf
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info docs\GRSG-
117-44e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-44-Rev.1e.docx 

 
A javaslatot a GRSG elfogadta. 
  

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
02e.docx 

A javaslat kiegészíti az R26-os előírás 6.8.1. 
paragrafusát: figyelembe kell venni a veszélyeztetett 
úthasználók szempontjából az „A” oszlop és a sárvédő 
összeillesztésénél keletkező résben lévő éleket. 

info docs\GRSG-
117-45e.docx 

A GRSG a javaslatot elfogadta és a jelen módosítással 
küldi meg a javaslatot a WP 29 márciusi ülésére. 

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

Dokumentumok Tárgy 

 Nem volt a tárgyban javaslat. A GRSG átadja az ügyet 
a GRSP-nek és Németország javaslatot nyújt be a 
GRSP decemberi ülésére az elektromos biztonsággal 
és töréstesztekkel kapcsolatban. 

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

Dokumentumok Tárgy 

info docs\GRSG-
117-35e.docx 
 

Az OICA javasolja visszavonni az előző döntést és kéri 
vissza a WP29-től azzal, hogy az áprilisi GRSG ülésen 
egy jobb javaslatot fogadjunk el és azt nyújtsuk be a 
WP29-nek. 
A GRSG elfogadta a javaslatot. 

 
6. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 
 

Dokumentumok Tárgy 

info docs\GRSG-
117-37e.pdf 
 
info docs\GRSG-
117-38e.pdf 

A biztonsági üvegezés almunkacsoport megtartotta 
beszámolóját a napfénytető üveg tárgyában. Ismertette 
az alkatrész a többi üveghez képesti különlegességét  
A beszámolót a GRSG meghallgatta. 

info docs\GRSG-
117-39e.pdf 

Az M.R. 4. munkaközi dokumentuma került 
bemutatásra.  
A GRSG elfogadta , a következő ülésre hivatalos 
dokumentumként kerül a GRSG elé.  
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../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-45e.docx
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 (a) India javaslata a GTR 6. sz. előírás módosítására (biztonsági üvegezés) 
   

Dokumentumok Tárgy 

 
6a_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
33e.docx 
 
 
 
 
 
info docs\GRSG-
117-43e.docx 

Korea javasolja, hogy a szélvédőknél meghatározott I. 
zónából ki lehessen venni egyes részeket, és 
homályosító sötétítést (kerámia bevonat) alkalmazni, 
(ahol úgysem lehet kilátni, pl. a belső visszapillantó 
tükör mögött, vagy egyes, szélvédőre, vagy 
szélvédőbe szerelt érzékelők miatt.) 
Meghatároz újabb pontokat (P5,P6, stb. ) így a négy 
pontból álló négyszögből lehet sokszöget csinálni.A 
javaslat célja, hogy könnyebben lehessen érzékelőket 
elhelyezni 
 
 
A 117-43. sz. információs dokumentummal módosított 
javaslatot a GRSG elfogadta és előterjeszti a WP 29. 
márciusi ülésére. Ez lett elfogadva, márciusi WP29-re 
megy be. 
 
Az R43. számú előírást összhangba kell hozni a 
módosított GTR 6-tal. Az OICA vállalja, hogy 
megcsinálja a javaslatot és beterjeszti a GRSG 
következő ülésére.  
 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
35e.docx 

India javaslata. 
A D osztályú rétegelt üvegek vizsgálatokra.  
A javaslatot a GRSG elfogadta, a WP29. márciusi 
ülésére előterjeszti. 

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

Dokumentumok Tárgy 

 A tárgyban nem született javaslat 
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7.  A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   
Tájékoztató a tárgybani új előírás helyzetéről, különös tekintettel a közeli 
látótérre 
 

Dokumentumok Tárgy 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
16e.docx 

Javaslat a készülő, új előírásra. (Veszélyeztetett 
úthasználók) 

info docs\GRSG-
117-04e.pdf 

Beszámoló a Reverse warning sounds IWG 
munkájáról. 
A angol küldött javasolta egy „pasue switch” 
alkalmazását, amellyel olyan időszakokban lehetne 
szüneteltetni a hangjelzést, amikor nincs rá szükség és 
zavaró (pl.: késő éjjel). Elhangzott olyan javaslat is, ami 
szerint a hangjelzésnek minden olyan esetben 
működnie kéne, amikor a tolatókamera nem aktív. 
 

A beszámolót a GRSG meghallgatta. 
 

info docs\GRSG-
117-34e.pdf 

Beszámoló a „Reversing motion” IWG eddigi  
munkájáról.  (VRU-Proxi IWG). Az albizottság a GRSG 
áprilisi ülésére javaslatot terjeszt be. 
 

A beszámolót a GRSG meghallgatta. 

 
(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátralátás)  

 

Dokumentumok Tárgy 

7_napirend\A)\ECE
-TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
27e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-40r3e.docx 
 
 
 

A német javaslat beszúrja a 16.1.1.1.  paragrafust (a 
16. pont a „más eszközök, mint tükrök”): Az átmeneti 
látómező megengedése. A rendes vezetési helyzetben 
meglevő holtterek beláthatósága speciális vezetési 
helyzetben. 
 
Franciaország javasolja, hogy biztosítsanak 
lehetőséget a sofőr részére, hogy látómezőt váltson, 
ha szükségesnek ítéli, illetve az egyes nézetek 
kikapcsolhatóságát is biztosítani kellene. Az angol 
küldött javasolja, hogy ez esetben kizárólag a sofőr 
kapcsolhassa ki, illetve változtathassa meg a 
látómezőt. 
Németország módosító javaslatot adott be, amelyben 
jobban kifejti az átmenti látómező fogalmát, illetve 
beilleszti az elhangzott javaslatokat.   
 
A GRSG a módosított javaslatot elfogadta, azt a WP29 
márciusi ülésére beterjeszti.  
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working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
31e.docx 

OICA: átalakítja a 16.1.5.2. paragrafust: Ha egy 
monitoron különböző látómezők vannak megjelenítve, 
akkor azokat élesen el kell különíteni, de ez nem 
szükséges, ha különböző osztályú tükrök látómezői 
vannak kombinálva a monitoron és egy összefüggő 
képet ad a körbelátásról. Ebben az esetben azonban 
mutatóvonalakkal jelezni kell, ha az egyes osztályoknál 
a nagyítás, vagy kicsinyítés lép fel. Ezek a 
mutatóvonalak semmilyen fontos információt nem 
takarhatnak ki. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta, a WP29. márciusi 
ülésére beterjeszti.  

info docs\GRSG-
117-16e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-17e.pdf 

Az olasz javaslat szerint a tükrök formája lehessen 
szabadon választott a szférikus mezőn kívül. Az 
indoklás szerint, ha meg van egy tükrön minden 
kötelező nevezetes pont, akkor nincs értelme annak 
nagyságára és formájára vonatkozóan méretbeli 
kötelezettségeket előírni. Németország jelzi, hogy az 
előterjesztés túl későn érkezett, ezért nem volt 
lehetőség annak megfelelő áttanulmányozására, így 
megalapozott döntés nem várható el. Kéri, hogy a 
javaslatot a GRSG a következő ülésén tárgyalja meg, 
miután minden döntéshozó alaposan át tudta 
tanulmányozni.. 
 

info docs\GRSG-
117-32e.pdf 

A koreai javaslat a kamera-monitor rendszer vizsgálati 
feltételeit tartalmazza. Németország nem érti, hogy mi 
szükség van a rendszer járművön való vizsgálatára is. 
 
Korea elfogadta a kritikát, visszavonta előterjesztést és 
javított változatban visszahozza a GRSG következő 
ülésére. 
 

info docs\GRSG-
117-41e.docx 

Hollandia javaslata egy elrás korrigálására szolgál. Az 
R46. sz. előírás 6.3.1.1.. pontjában a VI. helyett  IV. 
szerepel, így jelenleg kizárja az V. és VI, osztályú 
tükröket. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és mint korrigendumot, 
a következő ülésére kéri vissza hivatalos 
dokumentumként. (A R46-os előírás módosításának 
Németország által beterjesztésre kerülő hivatalos 
dokumentumának részeként fog szerepelni.)  
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info docs\GRSG-
117-42e.docx 

A javaslat az R 46-os előírás módosítására irányul. A 
jelenlegi megszövegezés alapján a kamera monitor 
rendszerre is ugyanazok a követelmények 
vonatkoznak a törésteszt esetén, mint a tükrökre (nem 
lehet a töret éles szélű). E követelményt felesleges a 
kamera-monitor rendszerre alkalmazni, hiszen abban 
az esetben a „tükör” a jármű belsejében kerül 
elhelyezésre.  
 
A javaslatot a GRSG elfogadta, kéri, hogy a következő 
ülésre, mint hivatalos dokumentum kerüljön 
beterjesztésre. 
 

 
 

(b) Új előírás Holt tér információs berendezés 
 

Dokumentumok Tárgy 

7_napirend\B)\ECE
-TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
25e.docx 

A javaslat az új R151-es előírás (Holttér figyelő 
rendszer) módosítására irányul. 
 
Nem kell érzékelnie a 30 m-nél – hossz irányban-, 
illetve a 7 m-nél – oldalirányban – levő biciklist. 
 
A 117-23. sz. információs dokumentum kiegészíti a 
2019/25-ös dokumentumban található „Jármű jobb első 
sarka” definíciót. 
 
A vita során a 2019/25.  sz. dokumentum különböző 
módosításait -  leginkább szövegpontosításokat - 
kértek a küldöttek. Az előterjesztő a javaslatokat 
befogadta és elkészítette a 117-24r1e számú 
dokumentumot, amely tartalmazza mindezeket. 
 
A GRSG a 117-23 és 117-24r1 számú 
dokumentumokban található módosításokkal elfogadta 
a javaslatot. 
 

info docs\GRSG-
117-23e.docx 

info docs\GRSG-
117-24r1e.pdf 
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8. Javaslat az R55. előíráshoz (Mechanikus csatlakozó berendezések)  
 

Dokumentumok Tárgy 

working_doc\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
06e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
info docs\GRSG-
117-25e.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. 
 
  
EU beterjesztette a módosítás átmeneti rendelkezéseit.  
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti. 

info docs\GRSG-
117-06e.docx 

Finnország: kéri együtt tárgyalni és elfogadni a 117-25-
tel. 
Javaslat: Az 5. melléklet 3.4. pontjában a csuklós 
járművek flexibilis komponensei ne legyenek speciális 
csatlakozó alkatrészént figyelembe véve. Az átmeneti 
rendelkezések tekintetében el tudja fogadni az EU által 
tett javaslatot. 
 
 A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri az áprilisi 
ülésére hivatalos dokumentumként visszahozni. 
 

info docs\GRSG-
117-09e.docx 

Franciaország az előírás 14. mellékletébe javasolja 
beszúrni: nyilatkozni kell, hogy a T osztályú csatlakozó 
csak középtengelyes pótkocsihoz használható-e. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri az áprilisi 
ülésére hivatalos dokumentumként visszahozni. 
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9. Az R58. sz előírás módosítása (hátsó aláfutásgátlók) 
 
   

Dokumentumok Tárgy 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
32e.docx 

Az OICA javaslatában beszúrja a definíciók közé az 
aerodinamikai eszközök fogalmát, illetve javasolja, 
hogy a 8. mellékletnek megfelelő Aerodinamikai 
eszközök ki legyenek zárva a leghátsó pont 
meghatározásából. 
 
A 8. mellékletbe beszúrásra kerülnek az aerodinamikai 
eszközökre vonatkozó követelmények és vizsgálati 
feltételek.  
 

info docs\GRSG-
117-46e.docx 

A CLEPA javaslatát a GRSG nem fogadta el. 

info docs\GRSG-
117-51e.docx 

A 2019/32 sz. dokumentumban szereplő, az 
aerodinamikai eszköz definícióját módosítja. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti. 

 
10. Az R62. sz. előírás módosítása (Motorkerékpárok illetéktelen használat elleni 

védelme)  
 

Dokumentumok Tárgy 

10_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
24e.docx 

A javaslat szerint minden elektronikus, vagy 
elektromechanikus illetéktelen használat elleni 
védelemre szolgáló eszköznek meg kell felelnie az 
R10-es, EMC előírásnak. EMC-t kelljen csinálni az 
elektromos védelmekre. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti. 

 
   
11. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 
 
 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 
  

Dokumentumok Tárgy 

info docs\GRSG-
117-15e.docx 

A módosító javaslat szerint a K15-ös és a J15-ös töltő 
egységnek meg kell felelnie a 9. melléklet 7. 
paragrafusáben előírt törésteszt követelményeinek. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri az áprilisi 
ülésére hivatalos dokumentumként visszahozni. 
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 (b) Javaslat az R110. sz. előírás módosítására (CNG-s és LNG-s járművek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

11_napirend\B)\EC
E-TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
26e.docx 
 
working 
docs\GRSG-117-
18r1e.pdf 

NGV Global benyújtja: A javaslat a periodikus műszaki 
felülvizsgálatot és periodikus újra minősítést írná elő a 
gázpalackok és gáztartályok tekintetében. 
 
 
A  117-18r1 számú módosító indítvánnyal módosított 
dokumentumot elfogadta és előterjeszti a WP29 
márciusi ülésére. 
 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
28e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-28e.docx 

NGV Global az előírás 3A melléklet 6.7. táblázat 
módosítaná benyújtott javaslatával. 
 
 
 
A  117-28 számú módosító indítvánnyal módosított 
dokumentumot elfogadta és előterjeszti a WP29 
márciusi ülésére. 
 

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

Dokumentumok Tárgy 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
19e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-36e.pdf 

A javaslat mentesítené az előírás hatálya alól azokat 
az első aláfutásgátlókat, amelyek használata nem 
összeegyeztethető a közúti használattal. 
 
A 10.5. és az 5. melléklet 2.2.6.-os pontjának 
módosítását a GRSG elfogadta, az 1.3 és az átmeneti 
rendelkezések módosítását nem.  

info docs\GRSG-
117-55e.docx 

Az EU és az OICA a GRSG ülésen kívül összeültek és 
megtárgyalták az átmeneti rendelkezések, illetve az 
1.3. paragrafus módosítását. A megbeszélés 
eredményeként az EU benyújtotta a 117-55. számú 
javaslatát.  
A GRSG úgy döntött, hogy az áprilisi ülésre az 
előterjesztő dolgozza össze a két (a fenti és jelen) 
javaslatot. Az összedolgozott javaslatot a GRSG 
következő ülésén megtárgyalja. 
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../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-28e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/working%20docs/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-19e.docx
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../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/working%20docs/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/working%20docs/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-36e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-36e.pdf
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../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-55e.docx


 GRSG 117. ülés  

 15 

 
13. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó 

rendszerek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

info docs\GRSG-
117-29e.pdf 

Az OICA javaslata az R116. sz. előírás 
szétválasztására az új előírások megalkotása 
érdekében. 
 
A dokumentumot az OICA bemutatta a GRSG-nek. A 
GRSG tudomásul vette és következő ülésére kéri 
vissza a jelenlegi info doc-nak megfelelően. 
 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
20e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-13e.docx 
 

A jelenlegi R116. sz. előírás a jövőben 3 részre lesz 
bontva. A jelen javaslat a majdani illetéktelen használat 
ellen védő szerkezetekre vonatkozó előírás munkaközi 
anyaga. 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
21e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-12e.docx 
 

A jelenlegi R116. sz. előírás a jövőben 3 részre lesz 
bontva. A jelen javaslat a majdani Immobilizer és 
immobilizerrel szerelt járművekre vonatkozó előírás 
munkaközi anyaga. 

info docs\GRSG-
117-11e.pdf 

EMC albizottság beszámolója az illetéktelen használat 
elleni védőeszközök EMC követelményeinek 
fejlesztése tárgyában végzett munkájáról. 
 
A beszámolót a GRSG meghallgatta. 
 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-
22e.docx 
 
info docs\GRSG-
117-14e.docx 
 
 
 
 

A jelenlegi R116. sz. előírás a jövőben 3 részre lesz 
bontva. A jelen javaslat a majdani riasztó rendszerek 
és riasztórendszerekkel szerelt járművekre vonatkozó 
előírás munkaközi anyaga.  
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info docs\GRSG-
117-31e.docx 

A javaslat a jelenlegi R116-os előírásba emelné be a 
virtuális kulcs fogalmát és 11-es mellékletként a 
virtuális kulcsra vonatkozó előírásokat, 
követelményeket. Az előterjesztő kiemelte, hogy a 
virtuális kulcs nem védőeszköz, hanem aktívációs 
eszköz. A küldöttek elfogadták, hogy ez a jövő, de a 
jelen előterjesztés még nincs abban az állapotban, 
hogy elfogadásra kerülhessen. Jelenleg könnyen 
kijátszható, mint egy valódi kulcs. A javaslat abból a 
szempontból is kritizálva lett, hogy nincs az eszközre 
vonatkozó EMC követelmény előírva. További 
észrevételként hangzott el, hogy nem szabad egy ilyen 
virtuális kulcsnak túl sok funkciót iránytínia. 
 
A GRSG javasolta, hogy a tárgyban álljon fel egy 
almunkacsoport. 
 

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

Dokumentumok Tárgy 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-17e.docx 

A javaslattal az R121. sz. előírásba belekerülne egy új 
lábjegyzet, ami egyes visszajelző lámpáknak indokolt 
esetben engedélyezne más színt.  
 
A GRSG a javaslatot elfogadta, és a WP29 márciusi 
ülésére beterjesztésre kerül. 

 
15.  Javaslat az R122. sz. előíráshoz (Fűtőkészülékek) 
    

Dokumentumok Tárgy 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-29e.docx 

 Az R112. sz. előírás módosítása. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és beterjeszti a WP29. 
márciusi ülésére. 

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

Dokumentumok Tárgy 

working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-18e.docx 
 

Az előterjesztésben az R144. sz. előírásban szereplő 
téves hivatkozások lettek javítva. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és beterjeszti a WP29. 
márciusi ülésére. 
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working docs\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2019-23e.docx 

A javaslatban az előterjesztő kiveszi a légzsák nélküli 
jármű kategóriákat, „definiálja” az energiaforrást, illetve 
hozzárendeli az előírásban levő ponthoz. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és beterjeszti a WP29. 
márciusi ülésére. 
 

info docs\GRSG-117-
30e.docx 

Az előterjesztés új paragrafust szúr be a 144. sz. 
előírásba. „ a frekvencia és az újrahívás gyakoriság nem 
tartozik e rendelet hatálya alá” mivel ezek mind nemzeti 
hatáskörök. 
 
Az előterjesztő a javaslatot átdolgozva terjeszti elő újra a 
GRSG következő ülésén. 

info docs\GRSG-117-
47e.docx 

2019/18-hoz és a 2018/23. sz. javaslatokhoz módosító 
indítvány az Oroszország részéről: leginkább a 
javaslatokban szereplő  elírások vannak javítva. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és beterjeszti a WP29. 
márciusi ülésére. 
 

 
 
17. ENSZ EGB 0. előírás 
 Az IWVTA tájékoztatója 
    

Dokumentumok Tárgy 

 
../../Users/egrii/AppDa
ta/Local/Microsoft/Win
dows/AppData/Local/
Microsoft/Windows/Us
ers/egrii/AppData/Loc
al/Microsoft/Windows/I
NetCache/Content.Ou
tlook/JAU10S5O/Info_
doc/GRSG-116-
47e.docx 

Mr. Gichard tájákoztatta a GRSG-t a WP29 119-04 info 
doc-ja alapján. 

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

Dokumentumok Tárgy 

  

 
 

Egyiptom javaslata az R.E. 3. módosítására. Mivel nincs 
itt a delegált, a titkár úr ismertette a javaslatot. 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/working%20docs/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-23e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/working%20docs/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-23e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/working%20docs/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2019-23e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-30e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/info%20docs/GRSG-117-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/Info_doc/GRSG-116-47e.docx


GRSG 117. ülés  
 

 18  

info docs\GRSG-117-
33e.docx 

A felsorolt , pirossal jelölt módosítások kerültek bele az 
R.E. 3-ba. (A mellékletek jegyzéske, új definíciók, stb.) 
 
A GRSG elfogadta a javaslatot és következő ülésére kéri 
vissza hivatalos dokumentumként. 

 
 
19. Esemény rögzítő 
 

Dokumentumok Tárgy 

info docs\GRSG-117-
05e.pdf 

Kína ismerteti az országukban, az esemény rögzítőre 
(EDR) vonatkozó követelményeket. 
 

info docs\GRSG-117-
21e.pdf 
 
info docs\GRSG-117-
22e.docx 

 A tárgyban illetékes munkacsoport beszámolt munkájuk 
jelenlegi állásáról. 
 
A GRSG a  dokumentumot elfogadta és felkérte a 
munkacsoportot munkáján folytatására. 

 
20. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 
   

Dokumentumok Tárgy 

  

 
21.   Tisztségviselő választás 
 

Dokumentumok Tárgy 

  A GRSG egyhangúlag újra választotta Erario elnök urat 
és Hendershot alelnök urat. 

 
22. Egyéb ügyek 
 (a) Ajtónyitás jelző rendszerek 
  

Dokumentumok Tárgy 

info docs\ECE-
TRANS-WP29-GRE-
2019-08e.docx 

A javaslat a 48. sz. előírást módosítaná az ajtónyitásjelző 
rendszerek tekintetében.  
 
A berendezés arra szolgálna, hogy a haladó kerékpárost 
figyelmeztesse, ha kinyitják elé a gépjármű ajtaját. A 
javaslat szerint ezt a lámpák háromszori felvillanása 
jelezné. Svájc szerint a jelzés túl kései, ha nem néz hátra 
az utas/sofőr. Ha hátra néz, akkor észleli a kerékpárost, 
így nem nyitja ki az ajtót. 
 
 A GRSG nem támogatja a javaslatot.  
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b.) Javaslat az R.E. 6. módosítására. 
 

Dokumentumok Tárgy 

working docs\ECE-
TRANS-WP29-2019-
120e_Clean.docx 

Az IWG-PTI tájékoztatása az R.E. 6. módosításáról.  

c.) Az ITC stratégia végrehajtása 
 

Dokumentumok Tárgy 

 Tájékoztatást a GRSG meghallgatta. 
 

 
d)  A GRSG működésének kiemelt témái. 

   Rekreációs járművek és a GRSG 

Dokumentumok Tárgy 

info docs\GRSG-
117-19e.pdf 

A Rekreációs járműveket gyártók egyesülete bemutatta 
a lakóautók, lakókocsik típusait. Eddig a 107-es és a 
90-es foglalkozott velük, mint speciális járművekkel, de 
a javaslat szerint ezek a járműveket önálló 
járműkategóriába kéne sorolni. A kérdés, hogy a 
GRSG akar-e velük foglalkozni a jövőben. Magához 
veszi-e, mint önálló témát? 
 
A GRSG döntése szerint a következő ülésre készüljön 
bővebb információs anyag, amelyet a GRSG önálló 
napirendi pontként fog tárgyalni.  
 

info docs\GRSG-
117-53e.docx 

A dokumentum bemutatja, hogy a GRSG jelenleg 
milyen témákkal foglalkozik, milyen témákkal fog a 
jövőben foglalkozni.  

   
e) Egyéb ügyek 
   

Dokumentumok Tárgy 

info docs\GRSG-117-
27e.pdf 

 Az OICA prezentációjában bemutat egy – az első 
látómezőhöz kapcsolódó – vezetést segítő eszközt, 
amely az egyes információkat a szélvédőre vetít ki. 
 
Az előterjesztő több munkacsoportnak is bemutatja 
gondolatébresztőnek szánt dokumentumát és 
visszajelzéseket vár a tárggyal kapcsolatban, hogy 
javaslatként tudja az illetékes munkacsoportok részére 
beterjeszteni a jövőben. 
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