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Napirend 
 

1. A napirend elfogadása  
 

2. 1998. évi Egyezmény – Világelőírások (GTR)   
 sra figyelmeztető rendszerek (LDWS) 
3. 1997. évi Egyezmény – Szabályok fejlesztése   
  

4. Világító- és fényjelző berendezésekre vonatkozó előírások egyszerűsítése  
(a) A „Világító- és Fényjelző Berendezések Előírásainak Egyszerűsítése” IWG 

beszámolója 
(b) A 148. előírás (Fényjelző berendezések) 
(c) A149. előírás (Útmegvilágító berendezések) 
(d) A 150. előírás (Fényvisszaverők) 

 

5. A 37. sz. (izzószálas lámpák), 99. sz. előírás (gázkisüléses fényforrások), 128 (LED 
fényforrások) előírások és az egységes határozat a fényforrás-kategóriák közös 
tulajdonságairól  

 

6. 48. sz. előírás (Világító- és fényjelző berendezések beépítése): 
(a) Javaslat a 05 és 06 módosítás-sorozathoz  

 (b)  Egyéb javaslatok a 48. sz. legújabb módosítássorozatához  
 

7. Egyéb előírások  
 

(a) 53. előírás (L3 kategóriájú járművek világító- és fényjelző berendezéseinek 
beépítése) 

 (b)  65. előírás (Speciális figyelmeztető lámpák) 
(c) 86. előírás (Mezőgazdasági járművek világító- és fényjelző berendezéseinek 

beépítése) 
(d) 98. előírás (Gázkisüléses fényforrással ellátott fényszórók) 
(e) 74. előírás (Segédmotorkerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek 

beépítése)  
   
8.  Egyéb ügyek 

(a)  A teljes gépjármű nemzetközi típus-jóváhagyási rendszerének (IWVTA) 
fejlesztése 

(b) Módosítás a Gépjárművek Közlekedéséről szóló Megállapodáshoz 
  (Bécs 1968.) 

 (c)  A 2011-2020 közúti közlekedésbiztonsági intézkedések  
(d)  Elavult átmeneti rendelkezések 
   

9. Új ügyek és késedelmes benyújtások 
  
10. A GRE jövőbeli iránya 
 

11. A következő ülés napirendje 
 

12. Tisztségviselő választás 
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Rövidítések az alábbiakban: 

LSD – fényjelző készülékek (R-148-as előírás) 
RID – útmegvilágító készülékek (R-149-es előírás) 
RRD – fényvisszaverők készülékek (R-150-es előírás) 
AFS -  adaptív első világítás rendszer 
IWG – informális munkacsoport 
SLR – Világító és fényjelző készülékek szabályozás egyszerűsítése 
MiD – Apró meghibásodás 
MaD – Jelentős meghibásodás 
DD – Veszélyes meghibásodás 
IEC – Nemzetközi Elektronikai Bizottság 
GTB – Light-signalling Expert Group 
DRL – nappali menetfény 
RL – nappali menetfény,amely csak automatikusan kapcsolódó világítás mellett kerülhet               
        beépítésre (kategória) 
MRL - nappali menetfény,amely manuálisan és egyidejűleg automatikusan kapcsolódó  
          világítás mellett kerül beépítésre (kategória) 
UI – egyedi azonosító 
DETA – Közös információs webes felület, elektronikus adatbázis, ahol nyomon követhetők  
              az egyes jóváhagyások. 
GTR – Egységes műszaki szabályozás 
ESS - vészfék jelzés 
 
1. A napirend elfogadása 
 

Dokumentumok Tárgy 

napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
01r1e.docx 

Napirend és a napirend módosítása 

2. 1998.Megállapodás – Globális műszaki előírások fejlesztése 

Dokumentumok Tárgy 

  Nem volt a tárgyban beterjesztés 

3. 1997. évi Megállapodás – Szabályok fejlesztése 

 

Dokumentumok Tárgy 

 Nem volt a tárgyban beterjesztés 
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4.  Világító- és fényjelző berendezésekre vonatkozó előírások egyszerűsítése 
 

a) A „Világító- és Fényjelző Berendezések Előírásainak Egyszerűsítése” IWG 
beszámolója 
 

Dokumentumok Tárgy 

4_a_napirend\
GRE-83-
08e.pdf 

Az IWG SLR (a világító és fényjelző készülékekre 
vonatozó előírások egyszerűsítésére létrejött 
almunkacsoport) megtartotta beszámolóját.  
 
A GRE támogatja a beszámolót. Az egyedi azonosító 
kérdésben  a GRE egyetért azzal a javaslattal, hogy a 
tartalmazza majd a DETA rendszer és biztosítsák a 
hozzáférést a felhasználók részére és felkéri az IWG 
SLR - t, hogy a javaslatot továbbítsa a DETA 
rendszerért felelős IWG részére. 
 
A GRE egyetért azzal, hogy az IWG SLR elnöke Mr. 
Rovers (Hollandia) legyen. 
 

4_a_napirend\
GRE-83-
09e.pdf 

Az R 148. sz. előírás (Fényjelző készülékek) 
módosítástervezete 
 
A GRE a javaslatot tudomásul vette. 
 

4_a_napirend\
GRE-83-
25e.pdf 

Az R 149. sz. előírás (Útmegvilágító készülékek) 
módosítástervezete 
 
A GRE a javaslatot tudomásul vette. 
 

4_a_napirend\
GRE-83-
27e.pdf 

Az R 150. sz. előírás (Fényvisszaverő készülékek) 
módosítástervezete 
 
A GRE a javaslatot tudomásul vette. 
 

 
b) A 148. előírás (Fényjelző berendezések) 

 

Dokumentumok Tárgy 

4_b_napirend\
ECE-TRANS-
WP29-GRE-
2020-
09r1e.docx 

Az R148 módosító javaslata az irányjelzők és tolató 
lámpák tekintetében. 
 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP 29 márciusi 
ülésére benyújtja. 
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c) A149. előírás (Útmegvilágító berendezések) 
 

Dokumentumok Tárgy 

4_c_napirend\
ECE-TRANS-
WP29-GRE-
2020-
10r1e.docx 

A 149. előírást módosítja a reflektorok intenzitása és a 
jóváhagyási jelek tekintetében. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP 29 márciusi 
ülésére benyújtja. 
 

4_c_napirend\
GRE-83-
37e.docx 

Az R149 módosítása: a 4.13. paragrafusba beemeli, hogy 
a fényforrásoknak és a LED moduloknak is legyen az R48 
követelményeivel összhangban levő hibajelzése. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta és felkéri a Titkárságot, 
hogy építse bele a 2020/10r1. sz. javaslatba és így 
legyen előterjesztve a WP29 márciusi ülésére. 
 

4_c_napirend\
GRE-83-
07e.docx 

Javaslat az R113 és az R149 előírások kijavítására 
(jelenleg hiba van az előírásokban): A B és BS osztályú 
fényszórók cut-off pozíciójának meghatározásához való 
segéd ábra módosítása. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP 29 márciusi 
ülésére benyújtja. 
 

 
d) A 150. előírás (Fényvisszaverők) 

 

Dokumentumok Tárgy 

4_d_napirend\
ECE-TRANS-
WP29-GRE-
2020-
12r1e.docx 

A 150. előírás módosítása: 
 
C,D,E, F kategóriák esetén alkalmazni kell a „TOP” 
feliratot, ha az nem elforgatható (csak egy féle módon 
beépíthető) 
 
Ugyanez vonatkozik az 1,2,3,4,5 osztályú táblákra. 
 
Meghatározza a „TOP” felirat elhelyezését. 
 
Meghatározásra kerül  az időrendi sorrend a 
vizsgálatoknál. 
 
Beszúrásra kerül a fényvisszaverő táblák időjárásállósági 
tesztjei, valamint a jóváhagyási jelek. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP 29 márciusi 
ülésére benyújtja. 
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4_d_napirend\
GRE-83-
17e.docx 

A 150. előírás további módosítása: 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP 29 márciusi 
ülésére benyújtja. Felkéri a Titkárságot, hogy a 
javaslatot dolgozza össze a  fenti (2020/12.r1) 
javaslattal és úgy kerüljön előterjesztésre. 
 

 
e) Az R48, 53, 74 és 86 egyszerűsítése 

 

Dokumentumok Tárgy 

4_e_napirend\
GRE-83-
19e.docx 

Összhangba hozza az R53. 01. sz előírást az új R149-es 
előírással  
 
A GRE a javaslatot tudomásul vette. 
 

4_e_napirend\
GRE-83-
20e.docx 

Összhangba hozza az R53. 02 és 03. sz előírásokat az új 
R149-es előírással 
 
A GRE a javaslatot tudomásul vette. 
 

4_e_napirend\
GRE-83-
21e.docx 

Összhangba hozza az R74. 01. és 02. sz. előírásokat az új 
R149-es előírással 
 
A GRE a javaslatot tudomásul vette. 
 

4_e_napirend\
GRE-83-
28e.docx 

Az R48.06 előírásba bevezeti a kisegítő fényszóró 
definícióját, illetve az ehhez kapcsolódó követelményeket. 
 
A GRE a javaslatot tudomásul vette. 
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5. A 37. sz. (izzószálas lámpák), 99. sz. (gázkisüléses fényforrások), 128 (LED 
fényforrások) előírások és az egységes határozat a fényforrás-kategóriák közös 
tulajdonságairól 

 

Dokumentumok Tárgy 

5_napirend\GRE-
83-48e.pdf 

A TFSR (LED fényforrások és retrofitek) beszámolója 
eddigi munkájáról. 
 
A GRE a beszámolót tudomásul vette. 

5_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
06e.docx 

A javaslat az R.E. 5. módosításáról, a H11/LED 
fényforrás kategória bevezetéséről szól. A GRE előző 
ülésén informális dokumentumként tárgyalta, jelen 
előterjesztés már munkadokumentum.  
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 

5_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
22e.docx 
 

Az R.E. 5. további módosítása 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 

5_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
15e.docx 
 

A 37. sz. előírás módosítása: bevezeti a csere LED 
fényforrás fogalmát 
 
 

5_napirend\GRE-
83-05e.docx 

A 37. sz. előírás módosításához magyarázó 
előterjesztés 
 

5_napirend\GRE-
83-11e.docx 

Javaslat a 37. sz. előírás további módosítására a csere 
LED fényforrások tekintetében. 

5_napirend\GRE-
83-12e_new.pdf 

Tanulmány a LED csere fényforrások 37. sz. előírásba 
való bevezetéséről 

5_napirend\GRE-
83-14e.pdf 

Magyarázó dokumentum a 2020/15, a GRE-83-11, 
GRE-83-12, és GRE-83-13 javaslatokhoz: 
elmagyarázza, hogy mi a nagy teljesítményű LED és a 
Kiegészítő Elektromos Eszköz. 
 

5_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
16e.docx 
 

Az R.E. 5. módosítása: bevezeti a csere LED 
fényforrás fogalmát 

5_napirend\GRE-
83-15e.pdf 

Megfelelőségi kritériumok a helyettesítő LED és 
izzószálas fényforrások között. (Helyettesíthető legyen 
egy izzószálas fényforrás egy LED-del.) 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-48e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-48e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-06e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-06e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-06e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-06e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-15e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-15e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-15e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-15e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-05e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-05e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-11e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-11e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-12e_new.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-12e_new.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-14e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-14e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-16e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-16e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-16e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-16e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-15e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-15e.pdf


GRE 83. ülés  

 

 8  

5_napirend\GRE-
83-16e.pdf 

Magyarázat (jelentés H11 LED megfelelőségi 
kritériumairól) a 2020/16 javaslathoz, összefüggésben 
a fenti (GRE-83-15) dokumentummal. 
 

5_napirend\GRE-
83-13e.docx 

 

A (2020/16) javaslat módosítása 

5_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
17e.docx 

A 128. előírás módosítása: kizárja az előírásból a 
csere LED fényforrásokat, amit egyébként a 37. 
előírásba kerül(t) bevezetésre. 

 
A GRE megfontolta a fenti javaslatokat (2020/15, 2020/16, 2020/17, GRE-
83-05, GRE-83-11, GRE-83-12, GRE-83-13, GRE-83-14, GRE-83-15, GRE-
83-16, GRE-83-38) megerősítette a task force-ot, hogy jó irányban halad. 
A GRE úgy döntött, hogy következő ülésén újra tárgyalja a csomagot. 
Kéri az előterjesztőt, hogy módosítson az elhangzottak figyelembe 
vételével és felkéri a tagországokat, hogy javaslataikkal segítsék a task 
force munkáját. 

6.  48. sz. előírás (Világító- és fényjelző berendezések beépítése): 

 (a) Javaslat a 05 és 06 módosítás-sorozathoz 
 

Dokumentumok Tárgy 

6_a_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
02e.docx 

Lengyel javaslat a hátsó rendszám megvilágító 
lámpákkal kapcsolatban. Javasolja, hogy az R48-ban a 
ne az szerepeljen, hogy  a rendszámtábla felületének 
megvilágításához legyenek kötve a számra 
elhelyezésre, stb. vonatkozó követelmények, hanem a 
lámpa jóváhagyásában szereplő tulajdonságokhoz. 
(pl.: Milyen méretű rendszámtáblát hány darab – a 
jóváhagyásban szereplő lámpával - milyen módon és 
szögben beépítve kell megvilágítani.) 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 
 

6_a_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
03e.docx 

A tompított fényszóró, a tolató lámpa és a hátsó 
ködlámpa magasságának maximumát G kategória 
esetén magasabbra engedélyezné. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-16e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-16e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-13e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/GRE-83-13e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-17e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-02e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-03e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-03e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-03e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/6_a_napirend/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-03e.docx


 GRE 82. ülés  

 9 

6_a_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
04e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6_a_napirend\GRE
-83-30e.pdf 
 
 
6_a_napirend\GRE
-83-33e.pdf 
 
 
6_a_napirend\GRE
-83-34e.pdf 
 
 
 
6_a_napirend\GRE
-83-49e.pdf 

Az R48-ba beletenné a javaslat a driver assistance 
kivetítést: 
 
Az adaptív fényszóróban a következő szimbólumok 
kerülhetnek beépítésre pl: 

- Csúszós út 
- Sávtartás jelzés 
- Követési távolság 
- Járműszélesség jelzés (sávszűkület miatt) 

 
A szimbólumok legnagyobb szélessége nem lehet 
nagyobb, mint 1875 mm a jármű súlypontjának 
pályájától számítva. Ha szimbólum van használva, 
akkor az  csak az ISO 2575 :2010 szerinti szimbólum 
lehet. 
A 149. előírásba beemeli, hogy a szimbólumok vetítési 
szögei : függőlegesen -1 fok, vízszintesen + 25 fok 
 
A GRE felkéri az előterjesztőt, hogy az ülésen 
elhangzottakra, illetve az alábbi tanulmányokra 
figyelemmel módosítsa javaslatát és nyújtsa be a 
GRE következő ülésére. 
 
A GTB 2020/04 sz. javaslatra vonatkozó módosító 
javaslata a vezetés  asszisztenssel kapcsolatban 
 
  
A Járműgyártók Szövetsége tanulmányának 
bemutatása a 2020/4 sz. javaslattal kapcsolatban. 
 
 
A Járműgyártók Szövetsége tanulmányának 
bemutatása a 2020/4 sz. javaslattal kapcsolatban. 
(Kibővített változat) 
 
 
Japán tanulmányának bemutatása a 2020/4 sz. 
javaslattal kapcsolatban. 
 
 
 
 
 

6_a_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
05e.docx 

A német és francia javaslat bevezetné a logók 
használatát a belső optikai szerkezeten az egyes 
lámpákban. 
Tilos a féklámpában, az irányjelzőkben, a tolató 
lámpában 
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A használt logót egyértelműen meg kell határozni a 
gyártói útmutatóban. 
 
Csak két keresztirányú logo lehet (oldalanként egy-
egy) vagy egy középső a jármű elején és hátulján. 
 
E módosítást alkalmazza az előterjesztés mind az 
R48-ban, mind az R148-ban. 
 
A GRE nem fogadta el a javaslatot. Felkérte az 
előterjesztőket, hogy figyelembe véve a GRE tagok 
észrevételeit, módosítsák javaslatukat. 
 

6_a_napirend\GRE
-83-50e.pdf 

A fenti javaslatot (2020/05) módosítja 
 
A GRE nem fogadta el a javaslatot. Felkérte az 
előterjesztőket, hogy figyelembe véve a GRE tagok 
észrevételeit, módosítsák javaslatukat. 

6_a_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
24e.docx 

A javaslat bevezetné a 48. előírásba a külső 
állapotjelző fogalmát, amely a riasztó, lopásgátló 
aktuális állapotát jelzi. Kiegészíti az előírást a 
követelményekkel.  
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 
 

6_a_napirend\GRE
-83-06e.docx 

A javaslat az elektronikus fényforrásvezérlő egység 
definícióját egyszerűsíti, illetve a gyújtó definícióját törli. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 
 

6_a_napirend\GRE
-83-29e.pdf 

A javaslat a pótkocsik manőverező lámpáira vonatkozó 
követelményeket emeli be, mivel a manőverező lámpa 
jelenleg pótkocsira nincs értelmezve az előírásban. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és kéri vissza 
következő ülésére hivatalos dokumentumként. 
 
 

6_a_napirend\GRE
-83-42e.pdf 

A német javaslatban az első oldalhelyzetjelző 
távolságát a jármű elejétől 4 m-ben határozza meg 
félpótkocsi esetén. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és kéri vissza 
következő ülésére hivatalos dokumentumként. 
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(b) Egyéb javaslatok a 48. sz. előíráshoz  

 

Dokumentumok Tárgy 

6_b_napirend\ECE
-TRANS-WP29-
GRE-2020-
08r1e.docx 

A javaslat az R48-as legújabb (09) 
módosítássorozatában szereplő lámpa beállítási 
szögeket, illetve az átmeneti rendelkezéseket kéri 
módosítani. 
Jelen javaslat tartalmazza mindazon javaslatokat, 
melyek a GRE előző ülésen születtek 
 

6_b_napirend\GRE
-83-41e.pdf 

A fenti javaslat (2020/08.rev1) módosítása 

6_b_napirend\ECE
-TRANS-WP29-
GRE-2020-
23e.docx 

Javaslat a 48. előírás módosítására a tompított 
fényszóró kézi szintbeállításra vonatkozóan. Pl.: kapjon 
a sofőr visszajelzést, ha be kell állítani a fényszórót. A 
beállítási pozíciókat meg kell adni a jármű kezelési 
utasításában. 
 

6_b_napirend\GRE
-83-31e.docx 

A javaslat összevonja a 2020/08rev1 és a 2020/23 
számú javaslatokat. 

6_b_napirend\ECE
-TRANS-WP29-
GRE-2020-
14e.docx 

A javaslat az R 48-as előírás módosítására irányul, 
meghatározza a tompított és a nappali menetjelző 
lámpák (DRL) kapcsolási feltételeit és a hátsó lámpák 
változó intenzitását a forgalmi viszonyokkal 
összefüggésben. Az előző ülésre beterjesztett javaslat 
munkadokumentumként történő beterjesztése. 
 
 A GRE a javaslatokat nem fogadta el. Felkéri az 
előterjesztőt, hogy a következő ülésre készítsen 
javaslatot az ülésen elhangzottakra és a még nem 
teljesen elfogadott részekre, valamint az alábbi 
(GRE-83-32) javaslatra való tekintettel. 
 

6_b_napirend\GRE
-83-32e.pdf 

A fenti javaslat (2020/14) módosítása 

6_b_napirend\GRE
-83-45e.pdf 

A világító készülékek beszerelésére normál 
körülményeket ír elő a 48. sz. előírás. Japán 
kiegészíteni, hogy normál és parkolási körülmények 
között történjen a beszerelés. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és kéri vissza a 
javaslatot, mint hivatalos dokumentumot következő 
ülésére. 
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6_b_napirend\GRE
-83-03e.pdf 

Prezentáció automata lámpaállító (szintező) 
berendezés követelményeinek megállapításához. 
 
A prezentációt a GRE meghallgatta. 
 

6_b_napirend\GRE
-83-43e.pdf 

Megjegyzések a z R149 (útmegvilágító készülékek) 
előíráshoz. 
 
A prezentációt a GRE meghallgatta. 
 

 
7. Egyéb előírások  
 

(a) 53. előírás (L3 kategóriájú járművek világító- és fényjelző berendezéseinek 
beépítése) 

  

Dokumentumok Tárgy 

7_a_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
19e.docx 

Az R53.02 és 03. előírás korrekciója. A 3.2.4. és 5.9 
paragrafusban tévesen szerepel a hivatkozás a 
definícióra, ezt javítja a javaslat. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 
 

7_a_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-13e-
r1e.docx 
 
7_a_napirend\GRE
-83-51e.pdf 

Bevezeti az 53. előírásba az adaptív fényszóró 
fogalmát és követelményeit 
 
 
 
Javaslat a fenti (2020/13rev1. sz.) javaslathoz: a 
vízszintes elhajlás határértéke 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és belegyezett abba, 
hogy a javaslat WP 29-nek való benyújtása 
halasztódjon addig, amíg a WP29 az R149 sz. 
előírás módosításáról nem dönt 

 
 
 
 

  (b) 65. előírás (Speciális figyelmeztető lámpák) 
 

Dokumentumok Tárgy 

7_b_napirend\ECE
-TRANS-WP29-
GRE-2020-
18e.docx 

A csoportosított speciális figyelmeztető lámpák 
perióduson belüli működési idejének (éppen világít) 
mérését határozza meg. 
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A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 

  
 (c)  86. előírás (Mezőgazdasági járművek világító- és fényjelző  

        berendezéseinek beépítése) 
   

Dokumentumok Tárgy 

7_c_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
21e.docx 

Javaslat a 86.01. sz. előírás módosítására. A definíciók 
átszámozása, és a vonatkozó új előírások számainak 
beírása az előírás hivatkozásainál (Eddig csak az új 
előírások neve volt feltüntetve) 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 
 

7_c_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
07e.docx 

A 86. előírást (traktorok lámpáinak beépítése) 
módosítja:  Meghatároz egyéb szabványos 
csatlakozókat is. 
 
Megengedi, hogy az oldalhelyzetjelzők együtt 
villogjanak az irányjelzőkkel. 
 
A GRE általánosságban támogatja a javaslatot és 
kéri az előterjesztőt, hogy a javaslatot hivatalos 
dokumentum ként terjessze a GRE elé a következő 
ülésen. 

 
(d)  98. előírás (Gázkisüléses fényforrással ellátott fényszórók) 
 

Dokumentumok Tárgy 

7_d_napirend\ECE
-TRANS-WP29-
GRE-2020-
11r1e.docx 

A 98. és 123 előírás módosítása: intenzitási értékeket 
növeli. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére előterjeszti. 

 
 
 
 

(e) 74. előírás (Segédmotorkerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek 
beépítése) 

  

Dokumentumok Tárgy 

7_e_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2020-
20e.docx 

Beemeli a távolsági fényszórók egyedi követelményei 
közé a B kategóriájú fényszórót is. 
 
A GRE a javaslatot elfogadta és a WP29 márciusi 
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ülésére előterjeszti. 

 
8.  Egyéb ügyek 
 

(a)  A teljes gépjármű nemzetközi típus-jóváhagyási rendszerének (IWVTA) 
fejlesztése  

  

Dokumentumok Tárgy 

8_a_napirend\GRE
-83-02e.pdf 

Tájékoztatás a DETA rendszerről. 

 
(b) Módosítás a Gépjárművek Közlekedéséről szóló Megállapodáshoz (Bécs 

1968.) 
    

Dokumentumok Tárgy 

  A GRE ülésen nem volt javaslat. 

  (c)  A 2011-2020 közúti közlekedésbiztonsági intézkedések 
(akcióterv) 

 

Dokumentumok Tárgy 

 A GRE ülésen nem volt javaslat. 

 
 (d) Elavult átmeneti rendelkezések 
 

Dokumentumok Tárgy 

 A GRE ülésen nem volt javaslat. 

 
9. Új ügyek és késedelmes benyújtások 
  

Dokumentumok Tárgy 

 A GRE ülésen nem volt javaslat. 

 
10. A GRE jövőbeli programja 
 

Dokumentumok Tárgy 

 A GRE ülésen nem volt javaslat. 

 
11. A következő ülés napirendje 
 

Dokumentumok Tárgy 

 A GRE internetes felületén megtalálható lesz a javaslat 

 
12. Tisztségviselő választás 
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Dokumentumok Tárgy 

 A GRE egyhangúlag megválasztotta az elnöki posztra 
Mr. Timo Kärkkäinent és az alelnöki posztra 
újraválasztotta Mr. Roverst.  

 
 


