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Az ülés napirendje: 

A dőlt betűvel jelölt munkadokumentumokat az ülés aktualizált napirendje tartalmazza, az ülésen 

azonban nem tárgyaltuk őket, így a beszámolóban sincsenek hivatkozva. 

A „+” jellel jelölt munkadokumentumokat az ülés aktualizált napirendje nem tartalmazza, azonban az 

ülésen tárgyaltuk őket, így a beszámolóban mégis hivatkozva vannak. 

 Tárgy Hivatkozott dokumentum(ok) 

1. Napirend elfogadása 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/1 

GRBP-71-01 

GRBP-71-02-Rev.1 

GRBP-71-14 

2. 
41. sz. ENSZ-előírás 
(motorkerékpárok zajkibocsátása) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/24 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/25/Rev.1 

GRBP-71-09 

GRBP-71-10 

GRBP-71-17 

GRBP-71-18-Rev.2 

GRBP-71-19-Rev.1 

+ GRBP-71-24 

+ GRBP-71-25 

3. 
51. sz. ENSZ-előírás 
(N és M kategóriájú járművek zaja) 

GRBP-71-04 

GRBP-71-05 

GRBP-71-11 

GRBP-71-21 

+ GRBP-71-31-Rev.1 

4. 
138. sz. ENSZ-előírás 
(csendes közúti járművek) 

GRBP-70-04 

+ GRBP-71-28-Rev.1 

5. Gumiabroncsok  

(a) 
30. sz. ENSZ-előírás 
(személygépkocsik és azok 
pótkocsijának gumiabroncsai) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/3 

GRBP-71-07 

GRBP-71-08 

+ GRBP-71-30 

(b) 
108. sz. ENSZ-előírás 
(személygépkocsik és azok 
pótkocsijának felújított gumiabroncsai) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/16 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2020-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-02e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2019-24e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2019-25r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRPB-71-18e-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-19e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-24e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-25e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-31e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/GRBP-70-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-28e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-03e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2019-16e.pdf
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(c) 
109. sz. ENSZ-előírás 
(haszonjárművek és azok 
pótkocsijának felújított gumiabroncsai) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/4 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/5 

(d) 
117. sz. ENSZ-előírás 
(gumiabroncs gördülési ellenállás, 
gördülési zaj és nedves tapadás) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/14 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/6 

GRBP-70-19 

GRBP-70-20 

GRBP-71-06 

GRBP-71-20 

+ GRBP-71-23 

+ GRBP-71-26 

+ GRBP-71-29 

6. 
Hátrameneti hangjelző készülékek 
szabályozásának tervezete 

+ GRBP-71-27-Rev.1 

7. 
Információcsere a nemzeti és nemzetközi 
zajvédelmi előírások tekintetében 

 

8. Az út felszínének hatása a gördülési zajra ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/2 

9. 
Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló 
egységesített állásfoglaláshoz 

 

10. 
A Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyási 
(IWVTA) rendszer fejlesztése 

 

11. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai GRBP-71-14 

12. 
A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos 
elképzelések cseréje 

GRBP-70-10 

+ GRBP-71-22-Rev.1 

13. Egyéb ügyek 

GRBP-71-03 

GRBP-71-12 

GRBP-71-13 

GRBP-71-15 

GRBP-71-16 

14. Előzetes napirend a következő ülésre  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2019-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/GRBP-70-19.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/GRBP-70-20.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-23e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-26e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-29e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-27e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRB-2019-02e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/GRBP-70-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-22e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-03.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-16e.pdf
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Az ülés tényleges napirendje: 

1. Napirend elfogadása 

A GRBP megtárgyalta és elfogadta a napirendet (előzetes napirend: 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/1, aktualizált napirend: GRBP-71-01, előzetes beosztás: 

GRBP-71-02-Rev.1, általános információk: GRBP-71-14) 

2. 41. sz. ENSZ-előírás (motorkerékpárok zajkibocsátása) 

Az IMMA szakértője bemutatta a 70. ülésen (2019. szeptember) átdolgozásra visszaküldött 

munkadokumentum (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/25/Rev.1) átdolgozott verzióját (GRBP-

71-18-Rev.2). A dokumentum célja, hogy  visszaszorítsák a típusjóváhagyási eljárások számát 

az olyan modelleknél, amelyek csak a hangtompító vagy a kapufogó rendszerükben 

különböznek az adott járműtípustól. A japán és a német szakértők ezúttal támogatták a 

dokumentumot. A spanyol szakértő és az elnök további apró módosításokat javasoltak, majd 

ezek beiktatását követően (Rev.2) a GRBP elfogadta a beadványt. 

2020. január 20. után a 41. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének bizonyos részei az ISO 

10844:2014 szabvánnyal kerülnek helyettesítésre. Az IMMA szakértője javaslatot fogalmazott 

meg, hogy a megmaradó részt is összhangba hozzák a szabvánnyal (GRBP-71-09). Az ISO 

szakértője nem támogatta a javaslatot, mert szerinte ez a régi (ISO 10844:1994) és az új 

szabvány együttes használatához vezet. Az elnök felkérte az IMMA szakértőjét, hogy az ISO 

szakértőjével egyeztetve a 72. ülésre (2020. szeptember) készítse el a dokumentum átdolgozott 

verzióját. 

Az IMMA szakértője benyújtott egy javaslatot (GRBP-71-10), amely pontosítja a 

mikrofonpozíciók helyzetét és számát olyan motorkerékpárok zajmérése esetén, amelyek kettő 

vagy annál több hangtompítóval vannak felszerelve - fókuszálva arra a helyzetre, amikor egy 

oldalon két hangtompító is található. A GRBP elfogadta a beadványt. 

A kiegészítő zajkibocsátási rendelkezésekkel foglalkozó informális munkacsoport (IWG ASEP) 

nevében a német szakértő  beszámolót tartott (GRBP-71-25). Céljuk, hogy a 72. ülésen (2020. 

szeptember) munkadokumentumot nyújtsanak be (GRBP-71-17 alapján). 

Az IWG ASEP nevében az OICA szakértője szerint a jövőben ki kell terjeszteni az ASEP 

alkalmazási tartományát, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a járművek használata 

jellemzően kívül esik az ASEP tesztkörülményein (GRBP-71-24). A kiterjesztés miatt 

megnövekedett mérésszám redukálása céljából a szakértő kevesebb, véletlenszerűen 

kiválasztott mérést, és azon eredmények modellszámítással való összevetését javasolta (a 

modell kidolgozása folyamatban van). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2020-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-02e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2019-25r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRPB-71-18e-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRPB-71-18e-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-25e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-24e.pdf
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Az IMMA szakértője is jelezte, hogy a jövőben szükséges az ASEP alkalmazási tartományának 

növelése, és a 72. ülésen (2020. szeptember) munkadokumentumot fognak benyújtani - 

átfogóbb tanulmány megszületéséig egyelőre csak - a „szürke zónák” megszüntetésének 

céljából (munkadokumentum tervezet: GRBP-71-17, indokolás: GRBP-71-19-Rev.1). 

3. 51. sz. ENSZ-előírás (N és M kategóriájú járművek zaja) 

Az Európai Bizottság szakértője jelezte, hogy az emberi egészség és a környezet védelme 

céljából felül fogják vizsgálni a jelenlegi, N és M kategóriájú járművekre vonatkozó 

határértékeket az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendeletében (GRBP-71-11), 

továbbá felkérte a GRBP szakértőit, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 

Németország, az ETRTO és az OICA szakértői kifogásolták a szűkös határidőt (2021. június) és 

azt, hogy a témát nem holisztikusan vizsgálják. 

A mérési bizonytalanságokkal foglalkozó munkacsoport (TF MU) nevében a norvég szakértő 

beszámolót tartott (GRBP-71-04). A csoport célja, hogy a 72. ülésre (2020. szeptember) 

informális munkadokumentumot; a 73. ülésre (2021. január) pedig munkadokumentumot 

nyújtsanak be az 51. és 117. sz. ENSZ-előírásokra vonatkozó javaslataikkal, illetve 

prezentáljanak egy általános útmutatót, amely alkalmazható lenne további ENSZ-előírásokra is. 

Az elnök kérdésére reflektálva a munkacsoport szakértője jelezte, hogy ez az általános 

útmutató elsősorban a GRBP látókörébe eső előírásokra vonatkozna, de motiváltak, hogy a 

többi csoport is használni tudja majd.  

A TF MU nevében az OICA szakértője (GRBP-71-21) bemutatta a 72. ülésre (2020. 

szeptember) benyújtásra tervezett informális munkadokumentum tudományos hátterét. A 

munka célja, hogy pontosítsák, valamint harmonizálják a még elfogadható mérési 

bizonytalanságokat, illetve robusztusabb tesztmódszert hozzanak létre. 

Az elnök javasolta, hogy a TF MU a jövőben informális munkacsoportként (IWG MU) működjön 

tovább (GRBP-71-05). A javaslatot a GRBP támogatta. A munkacsoport elnöke Norvégia, 

titkára az OICA lett, a társelnöki pozíció betöltetlenül maradt. Németország szakértője javasolta, 

hogy az 51. és 117. sz. ENSZ-előírásokkal kapcsolatos javaslataikat külön-külön 

dokumentumokban nyújtsák be. Az elnök túl ambiciózus vállalkozásnak tartotta a feladat-

meghatározás (GRBP-71-31-Rev.1) azon pontját miszerint a munkacsoport minden más 

munkacsoport (GR) számára útmutatást adna. A német szakértő támogatta az elnök 

hozzászólását, és jelezte, ha a GRBP látókörébe tartozó előírásokhoz elkészültek a javaslatok, 

úgy majd lesz mód a többi GR számára is javaslatot adni. Az OICA szakértője ezt elfogadta. A 

GRBP így elfogadta a dokumentumot és felkérte a titkárságot, hogy nyújtsa be megvitatásra a 

WP.29 és az Adminisztrációs Bizottság 2020. márciusi ülésére. 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-19e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-31e-Rev.1.pdf
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4. 138. sz. ENSZ-előírás (csendes közúti járművek) 

A lengyel szakértő javasolta, hogy a csendes közúti járművek kültéri zajmérésnél válasszák 

külön a elhaladási és az állóhelyzeti zajmérést, és utóbbi esetében ne tegyék kötelezővé 

speciális tesztpálya (ISO 10844:2014) használatát, hiszen álló helyzetben nincsen gördülési 

zaj, így gyakorlatilag bármilyen sűrű és nem elnyelő anyag megfelel a célra (sűrű aszfalt vagy 

sűrű beton, de természetesen az ISO 10844:2014 tesztpálya is) (GRBP-71-28-Rev.1). A GRBP 

elfogadta a beadványt. 

5. Gumiabroncsok 

(a) 30. sz. ENSZ-előírás (személygépkocsik és azok pótkocsijának gumiabroncsai) 

Az ETRTO szakértője bemutatta tanulmányát (GRBP-71-07). A 30., 54. és 75. sz. ENSZ-

rendeletek megadják, hogy a gumiabroncs külső átmérője 6 órával a terhelési tesztet követően 

nem térhet el 3,5%-nál nagyobb mértékben az eredeti, terhelési teszt előtti értéktől. A szakértő 

szerint ez az érték a diagonál vagy övesdiagonál abroncsoktól eltekintve ma már meghaladott 

(a radiál és defekttűrő abroncsok tesztjein a legnagyobb eltérés 1,3% volt), ezért a 3,5%-os 

értéket kizárólag ezekre az abroncsokra kell alkalmazni. A tanulmány alapján benyújtott 

munkadokumentumot és módosítását (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/3, GRBP-71-30) a 

GRBP elfogadta és felkérte a titkárságot, hogy nyújtsa be megvitatásra a WP.29 és az 

Adminisztrációs Bizottság 2020. márciusi ülésére. 

Az ETRTO szakértője javasolta, hogy a gumiabroncsok jelöléseit ne csak fröccsöntéssel 

(közvetlenül a gyártás során), hanem egyéb eljárásokkal is el lehessen helyezni az 

abroncsokon azzal a feltétellel, hogy az a gyártást követő 24 órán belül felkerüljön és olvasható, 

eltávolíthatatlan legyen (GRBP-71-08). Az Európai Bizottság és Svájc szakértője jelezte, hogy 

ez megkönnyítheti a hamisítást. A GRBP felkérte az ETRTO szakértőjét, hogy a 72. ülésre 

(2020. szeptember) készítsen belőle munkadokumentumot. 

(b) 108. sz. ENSZ-előírás (személygépkocsik és azok pótkocsijának felújított 

gumiabroncsai) 

A GRBP elfogadta a dokumentumot (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/16). 

(c) 109. sz. ENSZ-előírás (haszonjárművek és azok pótkocsijának felújított 

gumiabroncsai) 

Az ETRTO szakértője javaslatot tett a 109. sz. ENSZ-előírás szövegének javítására 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/4). A GRBP elfogadta a javaslatot. 

A BIPAVER szakértője javaslatot tett a 109. sz. ENSZ-előírás szövegének javítására 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/5). A GRBP elfogadta a javaslatot. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-28e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-03e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2019-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-05e.pdf
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(d) 117. sz. ENSZ-előírás (gumiabroncs gördülési ellenállás, gördülési zaj és nedves 

tapadás) 

Az ETRTO szakértője beszámolt róla, hogy a C1-SRTT14 típusú gumiabroncs gyártása 2020 

közepén megszűnik, mindazonáltal a 117. sz. ENSZ-előírás erre a típusra hivatkozik, mint 

referencia (GRBP-71-06). A szakértő ezért azt javasolta, hogy a jövőben a közel azonos 

tulajdonságokkal bíró SRTT16-os abroncsokat használják a nedves tapadás tesztek során, az 

eltéréseket pedig egy faktorral korrigálják. A GRBP elfogadta a javaslatot és felkérte az ETRTO 

szakértőjét, hogy a 72. ülésre (2020. szeptember) készítsen el egy munkadokumentumot. 

A téli gumik rendelkezéseiben érdekelt szakértők csoportjának (GOIE) nevében Németország 

szakértője beszámolót tartott (GRBP-71-20). Az ETRTO szakértője kiegészítő magyarázatokkal 

szolgált a 70. ülésen (2019. szeptember) elnapolt javaslattal kapcsolatban (GRBP-71-26): 

céljuk, hogy a speciális gumiabroncsoknak is létezzen téli, 3PMSF kategóriája (teljesen hasonló 

analógiára, mint a normális gumiabroncsok esetében). A szakértő szerint a jelenlegi speciális 

gumiabroncsok nem felelnek meg a 3PMSF jelzés feltételrendszerének, azonban a gyártók a 

kategória meglétének hiányában nem fogják kifejleszteni. Az ezzel kapcsolatos 

munkadokumentum megvitatását (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2019/14) az Európai Bizottság 

szakértőjének kifogásai miatt elhalasztották a 72. ülésig (2020. szeptember). 

Japán szakértője jelezte, hogy Japánban olyan egyedi gumiabroncsokat is használnak, 

amelyeket nem tudnak felszerelni a gördülési zaj méréséhez használt tesztjárműre. A szakértő 

ennek okán javaslatot tett arra, hogy módosítsák az előírást úgy, hogy a tesztjármű ezen egyedi 

méret felszerelésére is alkalmas legyen (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/6). Az ETRTO 

szakértője specifikálta a javaslatot (GRBP-71-29). Japán szakértője elfogadta a módosítást. A 

GRBP elfogadta a módosított javaslatot. 

A kopott gumiabroncsok nedves tapadásával foglalkozó informális munkacsoport (IWG WGWT) 

nevében Franciaország szakértője beszámolót tartott (GRBP-71-23). Céljuk, hogy 

megállapítsák, hogyan lehet a használt gumiabroncsokat tesztelni mind száraz, mind nedves 

körülmények között. Ennek céljából körülbelül 900 darab gumit fognak tesztelni a C1 piacról és 

a 72. ülésére (2020. szeptember) a munkacsoport egy informális dokumentumot, a 73. ülésre 

(2021. január) pedig egy munkadokumentumot tervez benyújtani. 

6. Hátrameneti hangjelző készülékek szabályozásának tervezete 

A hátrameneti hangjelzőkkel foglalkozó munkacsoport (TF RW) nevében a japán szakértő 

beszámolt a tevékenységükről (GRBP-71-27-Rev.1). 

7. Információcsere a nemzeti és nemzetközi zajvédelmi előírások tekintetében 

Nem kerültek új témák felvezetésre. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-26e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2019-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-29e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-23e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-27e-Rev.1.pdf
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8. Az út felszínének hatása a gördülési zajra 

Nem kerültek új témák felvezetésre. 

9. Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló egységesített állásfoglaláshoz 

Nem kerültek új témák felvezetésre. 

10. A Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer fejlesztése 

Nem kerültek új témák felvezetésre. 

11. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai 

A titkárság beszámolt a WP.29 2019. novemberi üléseinek fontosabb részleteiről (GRBP-71-

14). Az AC.2 felkérte a GR elnökeit, hogy fogalmazzák meg három legfontosabb feladatukat. Az 

orosz szakértő javaslatára a GRBP egyhangúan elfogadta, hogy az IWG ASEP, az IWG MU és 

az IWG WGWT legyen a három prioritás. 

12. A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos elképzelések cseréje 

Az elnök bemutatott egy dokumentumot a jövőbeli munka tartalmáról (GRBP-71-22-Rev.1). 

13. Egyéb ügyek 

Az Európai Bizottság szakértője kifejezte arra vonatkozó törekvéseiket, miszerint a jövőben is 

céljuk, hogy az uniós jogszabályokat azokkal egyenértékű ENSZ-előírásokkal helyettesítsék 

(akár eddig a 661/2009/EK rendelet esetében, illetve a jövőben az (EU) 2019/2144 rendelet 

esetében). A szakértő azt is jelezte, hogy ehhez az ENSZ szintjén haladéktalanul, az érvényes 

legszigorúbb közúti közlekedésbiztonsági szabványoknak megfelelő műszaki követelményeket 

kell kidolgozni. A szakértő jelezte, hogy vizsgálják annak lehetőségét, hogy ki lehet-e terjeszteni 

az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek (TPMS) meglétének követelményét (141. sz. ENSZ-

előírás, GRBP-71-15), valamint a gumiabroncsok felszerelésére vonatkozó követelményeket 

(142. sz. ENSZ-előírás, GRBP-71-16) valamennyi járműkategóriára. Az OICA, az ETRTO és a 

CLEPA szakértői együttműködésükről biztosították az Európai Bizottság szakértőjét, 

mindazonáltal kifejezték aggodalmukat a szűkös határidő és a kapacitáshiány miatt. Az Európai 

Bizottság szakértője jelezte, hogy a 72. ülésre (2020. szeptember) munkadokumentumot 

szándékozik benyújtani az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek témakörében. Oroszország 

szakértője megfogalmazta kétségeit a leendő munkadokumentum elfogadásával kapcsolatban. 

A GRBP titkára jelezte, hogy a leendő munkadokumentum benyújtásának a francia és az orosz 

fordítások elkészítése miatt legkésőbb június 15-ig meg kell történnie. Az elnök javasolta, hogy 

hozzanak létre egy munkacsoportot (vezetője az Európai Bizottság, titkára a CLEPA, tagjai: 

OICA, ETRTO) a fenti kérdések megvitatása céljából. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-22e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-16e.pdf
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Franciaország szakértője javasolta, hogy a 142. sz. ENSZ-előírásban a 64. mellett a 141. sz. 

ENSZ-előírás is szerepeljen, mint az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerre való hivatkozás 

(GRBP-71-12). Az elnök - annak céljából, hogy az Európai Bizottság szakértőjének javaslataival 

együtt tudják tárgyalni - a 72. ülésre (2020. szeptember) halasztotta a dokumentum 

megvitatását. 

A típusjóváhagyási dokumentumok adatbázisával foglalkozó informális munkacsoport (IWG 

DETA)  beszámolót tartott (GRBP-71-03). 

Franciaország szakértője bemutatott egy táblázatot, amely tartalmazza a WP.29, a GRBP és 

(informális) munkacsoportjainak 2020. évi menetrendjét (GRBP-71-13). A szakértő kérte, hogy 

a táblázat - az ülések ütközését elkerülendő - minden ülésen kerüljön frissítésre és 

nyilvánosságra. A GRBP támogatta a javaslatot. 

14. Előzetes napirend a következő ülésre 

A GRBP 72. ülése 2020. szeptember 7. és 9. között a mostanival nagyjából megegyező 

napirenddel lesz Genfben. A hivatalos dokumentumokat tizenkét héttel az ülés előtt, 2020. 

június 15-ig kell benyújtani a titkárságra. Az elnök felhívta a GRBP szakértőit, hogy legalább 

egy héttel az ülés előtt nyújtsák be az informális dokumentumokat, hogy a többi szakértő 

számára lehetőséget biztosítsanak azok tanulmányozására. 

 

Budapest, 2020. február 11. 

 Blumberger Zoltán 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-03.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-13e.pdf

