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Az ülés aktualizált napirendje: 

A hivatkozott dokumentumok az ülés tényleges napirendi pontjainál szerepelnek. Ha a tényleges eltért 

az aktualizált napirendtől, úgy az eltérés zárójelben van feltüntetve. 

A dőlt betűvel jelölt dokumentumokat az ülés aktualizált napirendje tartalmazza, az ülésen azonban 

nem tárgyaltuk őket, így a beszámolóban sincsenek hivatkozva. 

A „+” jellel jelölt dokumentumokat 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/2020/7 

GRBP-72-01 

GRBP-72-03-Rev.1 

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

GRBP-72-16 (aktualizált napirend: 3. pont) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/9 

GRBP-72-05 

GRBP-72-14 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/18 

GRBP-72-13 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/10 

GRBP-72-17 

GRBP-72-11 

GRBP-72-10 

GRBP-72-25 

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

elhalasztva 

5. Gumiabroncsok  

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/12 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/21 

GRBP-72-22 

GRBP-72-24 

(b) 
54. sz. ENSZ-előírás 
(haszongépjárművek és 
pótkocsijuk gumiabroncsai) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/13 

+ GRBP-72-27 

+ GRBP-72-30 

(c) 
75. sz. ENSZ-előírás 
(L kategóriájú járművel gumiabroncsai) 

GRBP-71-07-Rev.1 (akt. napirend: 5.a pont) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/14 

+ GRBP-72-28 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2020-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-03e-Rev1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-18e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-25e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-22e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-24e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-27e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-07e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-28e.pdf
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(d) 
106. sz. ENSZ-előírás 
(mezőgazdasági járművek és 
pótkocsijuk gumiabroncsai) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/15 

GRBP-72-08 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/16 

+ GRBP-72-29 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/17 

GRBP-72-06 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/11 

GRBP-72-02 

GRBP-72-26-Rev.1 

GRBP-72-23 

GRBP-72-15 (aktualizált napirend: 5. pont) 

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

(f) 
124. sz. ENSZ-előírás 
(személygépkocsik pótkerekei) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/8 

GRBP-72-04 

(g) 
141. sz. ENSZ-előírás 
(abroncsnyomás-ellenőrző rendszer) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/20 

GRBP-72-19-Rev.2 

GRBP-72-21 

GRBP-72-20 

(h) 
142. sz. ENSZ-előírás 
(gumiabroncs felszerelés) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/19 

GRBP-72-18 

6. 
Hátrameneti hangjelző készülékek 
szabályozásának tervezete 

GRBP-72-09 

7. 
Információcsere a nemzeti és nemzetközi 
zajvédelmi előírások tekintetében 

elhalasztva 

8. 
Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló 
egységesített állásfoglaláshoz 

elhalasztva 

9. 
A Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyási 
(IWVTA) rendszer fejlesztése 

elhalasztva 

10. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai elhalasztva 

11. 
A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos 
elképzelések cseréje 

GRBP-72-12 

GRBP-71-22-Rev.1 

12. Egyéb ügyek 

GRBP-72-07 (aktualizált napirend: 5. pont) 

GRBP-71-13-Rev.3 

GRBP-71-13-Rev.2 

GRBP-71-22-Rev.1 

13. Előzetes napirend a következő ülésre  

14. Tisztségviselők választása  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-29e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-02e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-26e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-23e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-15e.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-2020-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-19e-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-19e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-18e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-12e.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-72-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-13e-Rev.3.xlsx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-22e-Rev.1.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/2020/7, aktualizált napirend: GRBP-72-01, beosztás: GRBP-72-03-

Rev.1). 

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

A kiegészítő zajkibocsátási rendelkezésekkel foglalkozó informális munkacsoport (IWG ASEP) 

nevében Németország szakértője beszámolót tartott (GRBP-72-16). A szakértő jelezte, hogy az 

előző ülésen bemutatott informális dokumentumot sikerült munkadokumentummá alakítani 

(következő bekezdés). A szakértő a munkacsoport feladatmeghatározásának (Terms of 

Reference, 3. napirendi pont) módosítását kérte a COVID-19 helyzetből fakadó késedelmekre 

való tekintettel. 

Az IWG ASEP nevében az IMMA szakértője benyújtott egy javaslatot 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/9), amely célja az előírásban található „szürke zónák” 

megszüntetése. A szakértő jelezte, hogy tovább fognak dolgozni az ASEP alkalmazási 

tartományának növelésén. Svájc szakértője javaslatot tett arra, hogy a 3.3.1. pontban a mérés 

tűrése legyen alacsonyabb (+/- 5 km/h helyett például +/- 2 km/h). Az IMMA szakértője a mérés 

gyakorlati végrehajtására hivatkozott, Svájc szakértője ezt elfogadta. A GRBP elfogadta a 

beadványt. Németország és az Európai Bizottság nevében Németország szakértője bemutatta 

az ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/9 számú munkadokumentum módosító javaslatát (GRBP-

72-05). A javaslat célja a határidők kitolása (amelyet a COVID-19 helyzet indokol). A GRBP a 

javaslatot elfogadta. Az Európai Bizottság szakértője bemutatta az 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/9 számú munkadokumentum módosító javaslatát (GRBP-72-

14). Japán szakértője kifogásolta a beadványt, ezért a dokumentum megvitatását 

elhalasztották a 73. ülésig (2021. január). 

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

10844:2014 szabvánnyal kerülnek helyettesítésre. Az IMMA szakértője bemutatta a 71. ülésen 

kifogásolt (az ISO szakértője által) dokumentum javított változatát 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/18), amely célja, hogy a megmaradó részt is összhangba 

hozzák a szabvánnyal. A GRBP az Európai Bizottság szakértője által benyújtott 

dokumentummal (GRBP-72-13) együtt elfogadta a beadványt. 

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

Az IWG ASEP nevében Németország szakértője a munkacsoport feladatmeghatározásának 

(Terms of Reference) módosítását kérte a COVID-19 helyzetből fakadó késedelmekre való 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2020-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-03e-Rev1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-03e-Rev1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-18e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-13e.pdf
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tekintettel (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/10). A GRBP az IWG ASEP szakértője által 

benyújtott dokumentummal (GRBP-72-17) együtt elfogadta a beadványt. 

A mérési bizonytalanságokkal foglalkozó informális munkacsoport (IWG MU) szakértője 

beszámolt tevékenységükről (GRBP-72-11). A szakértő jelezte, hogy a COVID-19 helyet miatt 

jelentős késedelembe kerültek, ezért kérni fogják a feladatmeghatározás módosítását és a 

határidők eltolását (GRBP-72-10). 

Az Európai Bizottság szakértője beszámolt a munkáról, amely az N és M kategóriájú járművek 

zajkibocsátási határértékeinek felülvizsgálatáról szól (GRBP-72-25). A munka végső 

beszámolója 2021. június végére várható. A GRBP szakértői kiemelt figyelemmel követik a 

munkával kapcsolatos fejleményeket. 

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

A napirendet elhalasztottuk a következő ülésre. 

5. Gumiabroncsok 

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

Az ETRTO szakértője bemutatta a 71. ülésen megvitatott informális dokumentumból készített 

munkadokumentumot (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/12). A beadvány célja, hogy a 

gumiabroncsok jelöléseit a jövőben ne csak fröccsöntéssel, hanem egyéb eljárásokkal is el 

lehessen végezni, így utat nyitva a technológiai innovációnak (azzal a feltétellel, hogy az új 

eljárással készített jelölés is olvasható és eltávolíthatatlan lesz). A GRBP elfogadta a 

beadványt. 

Franciaország szakértője bemutatott egy munkadokumentumot, amely módosítaná a radiál 

gumiabroncsok eddig használt definícióját (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/21). A módosítás 

célja, hogy utat nyisson olyan innovációknak, amelyek jelentős javulást hozhatnának a 

biztonsági és/vagy környezeti paraméterekben (GRBP-72-22). Az Európai Bizottság szakértője 

bemutatta módosított beadványát (GRBP-72-24). Japán szakértője támogatta a felvetést, 

azonban további pontosítást kért. Az OICA szakértője támogatásáról biztosította Franciaország 

szakértőjét amennyiben további kutatást (pl. hatásvizsgálat, kockázatelemzés) végeznének a 

pontosítás érdekében. Franciaország szakértője kifejtette, hogy a definíció puhítása nem jelent 

kockázatot, az így készített gumiabroncsok ugyanis közel azonos tulajdonságokkal bírnak (pl. 

sebesség index). A dokumentumok megvitatását a GRBP a 73. ülésre (2021. január) 

halasztotta. 

(b) 54. sz. ENSZ-előírás (haszongépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsai) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-25e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-22e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-24e.pdf
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Az ETRTO szakértője által benyújtott munkadokumentum (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/13) 

és kiegészítése (GRBP-72-27) tisztázásokat és egységesítéseket (a 30. sz. ENSZ-előírással 

összhangban) tartalmaz. Japán szakértője jelezte, hogy az ábrák jelölései hiányosak. Az 

ETRTO szakértője megköszönte az észrevételt, és javította a hibát (GRBP-72-30). A GRBP 

elfogadta a beadványt. 

(c) 75. sz. ENSZ-előírás (L kategóriájú járművel gumiabroncsai) 

Az ETRTO szakértője bemutatta tanulmányát (GRBP-71-07-Rev.1). A 75. sz. ENSZ-előírás 

megadja, 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 és 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/2020/14, GRBP-72-28) a 

GRBP elfogadta. 

(d) 106. sz. ENSZ-előírás (mezőgazdasági járművek és pótkocsijuk gumiabroncsai) 

Az ETRTO szakértője benyújtott egy munkadokumentumot és módosítását 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/15, GRBP-72-08), amelyek célja, hogy a 106. sz. ENSZ-

előírás is összhangban legyen a többi előírással (a fröccsöntéssel történő gumiabroncs jelölés 

kizárólagosságának eltörlését tekintve). 

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

tapadás) 

Az ETRTO szakértője benyújtott egy munkadokumentumot, amely célja a vizsgálati módszerek 

reprodukálhatóságának javítása (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/16). Németország szakértője 

kifogásolta, hogy a vizsgált jármű nem lehet 5 évnél idősebb („4.1.2.1. Jármű” rész), ugyanis 

egyre kevesebb új jármű van a piacon, ami 13-as kerékkel lenne felszerelve. Spanyolország 

szakértője a német szakértővel egyetértésben hozzátette, hogy ennek elfogadása jelentős 

többlet költséget jelentene. Az ETRTO szakértője jelezte, hogy az öt éves ajánlás az ISO 

23671-2020 szabvánnyal és a 13H ENSZ-előírással összhangban született, mindazonáltal 

elfogadta a hozzászólók álláspontját, és módosítás nyújtott be (GRBP-72-29). A GRBP 

elfogadta a módosított beadványt. 

Az ETRTO szakértője a GRBP 71. ülésén elfogadott, C1-SRTT14-es referencia gumiabroncs 

kiváltásáról szóló beadványát módosította (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/17). A módosított 

beadvány már tartalmazza, hogy a gumiabroncs jelölése bármilyen, a fröccsöntés 

tulajdonságaival (olvasható, eltávolíthatatlan) megegyező módszerrel is elvégezhető. A GRBP 

elfogadta a beadványt. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-27e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-07e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-28e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-29e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-17e.pdf
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A kopott gumiabroncsok nedves tapadásával foglalkozó informális munkacsoport (IWG WGWT) 

nevében az ETRTO szakértője beszámolót tartott (GRBP-72-06). Reményeik szerint a 73. 

GRBP ülésen (2021. január) informális, a 74. GRBP ülésen (2021. szeptember) pedig 

munkadokumentumot tudnak benyújtani. A szakértő jelezte, hogy a későbbiekben céljuk a 

vizsgálatok kiterjesztése a C2 és C3 gumiabroncsokra is (az Európai Bizottság korábbi 

kérésnek megfelelően). A COVID-19 helyzet miatt a szakértő kérte a munkacsoport 

mandátumának hosszabbítását (feladatmeghatározás: ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/11). Az 

Európai Bizottság szakértője egy módosítást nyújtott be, amelyben kéri, hogy a mandátum 

hosszabbítása mellett a C2 és C3 gumiabroncsokra vonatkozó tervek is kerüljenek bele a 

módosított feladatmeghatározásba (GRBP-72-02). Az ETRTO szakértője kifogásolta az Európai 

Bizottság kérését, és egy prezentációban mutatta be érveit (GRBP-72-26-Rev.1). A szakértő 

szerint az ipari tapasztalatok azt mutatják, hogy a C1 gumiabroncsokkal ellentétben a C2 és C3 

gumiabroncsok új és kopott állapotban közel azonosan viselkednek a tesztkondíciók mellett (pl. 

a tesztkondíciók mellett egy kopott C2 vagy C3 gumiabroncs nem, vagy nem annyira van kitéve 

a hydroplaning jelenségnek, mint egy kopott C1 gumiabroncs). Olaszország és az OICA 

szakértője egyetértett az ETRTO szakértőjével és hozzátette, a munka jelen állásánál (még a 

C1 sincs kész) felesleges lenne időt, pénzt és erőforrást pazarolni a C2 és C3 gumiabroncsok 

vizsgálatára. Az Európai Bizottság szakértője mindazonáltal kikötötte, hogy 2023. júliusig 

szüksége van a C2 és C3 gumiabroncsokról szóló, tesztekkel alátámasztott tanulmányra is. A 

GRBP megállapodott, hogy idő szűkében a feladatmeghatározás tartalmát később tárgyalja 

meg, azonban a csoport mandátuma a hónapban lejár, így annak hosszabbítását kérvényezni 

fogja a WP.29 ülésén. 

Németország szakértője beszámolót tartott a téli gumikra vonatkozó rendelkezésekkel 

kapcsolatban (GRBP-72-23). 

A 71. GRBP ülésen alapított, szöges gumiabroncsokkal foglalkozó munkacsoport nevében 

Finnország szakértője beszámolót tartott (GRBP-72-15). A munkacsoport célja, hogy a 73. 

GRBP ülésen (2021. január) munkadokumentumot nyújtson be. 

(f) 124. sz. ENSZ-előírás (személygépkocsik pótkerekei) 

Oroszország szakértője egy munkadokumentumot nyújtott be, amely célja az előírás egyes 

részeinek összehangolása (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/8). Az Egyesült Királyság 

szakértője megkérdezte, miért a lazább kritérium lett figyelembe véve (az Egyesült Királyságban 

a szigorúbbat alkalmazzák). Oroszország szakértője praktikus, gyakorlati okokra hivatkozott. A 

GRBP elfogadta a beadványt. 

Németország szakértője bemutatta javaslatát (GRBP-72-04). A szakértő szerint a jelenlegi 

előírás semmilyen útmutatást nem tartalmaz a speciális kerékrögzítési eljárásokra vonatkozóan 

(pl. központi kerékanya), pedig szükség lehet olyan speciális teszt eljárások leírása, amelyek 

ezekre vonatkoznak. A szakértő javasolta kiegészítő tesztek bevezetését azon felnik esetében, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-02e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-26e-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-23e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-04e.pdf
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ahol az osztókör (PCD) 6,5 mm-nél jobban eltér egy már tesztelt felnitől. A szakértő javasolta, 

hogy az utángyártott felninek ugyan azoknak a kritériumoknak kelljen megfelelnie, amelyeknek 

a gyártó csere felnijei is megfelelnek. Az informális dokumentumot a szakértő a GRBP 73. 

ülésére (2021. január) munkadokumentum formájában fogja benyújtani. 

(g) 141. sz. ENSZ-előírás (abroncsnyomás-ellenőrző rendszer) 

Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekkel foglalkozó munkacsoport (TF TPMS) nevében az 

Európai Bizottság szakértője benyújtott egy, az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek 

kiterjesztését tartalmazó munkadokumentumot (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/20), és annak 

módosítását (GRBP-72-19-Rev.2). Franciaország szakértője megkérdezte, hogy tervben van-e 

a rendszer működési tartományának kiterjesztése (30 km/h alá, praktikusan városban). Az 

OICA szakértője jelezte, hogy a rendszer 30 km/h alatt is működésképes, és csak praktikus 

okokból lett meghatározva 30 km/h, mindazonáltal a jövőben dolgozni fognak rajta, hogy 30 

km/h alatt is üzemeljen. A GRBP elfogadta a beadványt. 

A TF TPMS nevében az OICA szakértője beszámolt tevékenységükről (GRBP-72-21). 

(h) 142. sz. ENSZ-előírás (gumiabroncs felszerelés) 

A TF TPMS nevében az Európai Bizottság szakértője javaslatot tett, hogy terjesszék ki a 

kerékfelhelyezésről szóló előírást az összes jármű kategóriára (összhangban az (EU) 

2019/2144 rendelettel). (munkadokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/19, módosító: 

GRBP-72-18). A GRBP elfogadta a beadványt. 

6. Hátrameneti hangjelző készülékek szabályozásának tervezete 

A hátrameneti hangjelzőkkel foglalkozó munkacsoport (TF RW) nevében Japán szakértője 

beszámolt tevékenységükről (GRBP-72-09). A GRBP 73. (2021. január) ülésén 

munkadokumentumot szándékoznak benyújtani (amennyiben azt a COVID-19 helyzet lehetővé 

teszi). 

7. Információcsere a nemzeti és nemzetközi zajvédelmi előírások tekintetében 

A napirendet elhalasztottuk a következő ülésre. 

8. Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló egységesített állásfoglaláshoz 

A napirendet elhalasztottuk a következő ülésre. 

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

A napirendet elhalasztottuk a következő ülésre. 

10. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-19e-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-19e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-18e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-09e.pdf
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A napirendet elhalasztottuk a következő ülésre. 

11. A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos elképzelések cseréje 

A GRBP elnöke bemutatott egy dokumentumot a jövőbeli munka tartalmáról (GRBP-72-12). 

12. Egyéb ügyek 

Az ETRTO szakértője bemutatott egy dokumentumot, amely a globális műszaki előírások (GTR) 

ENSZ-előírásokba történő átültetéséről szólt (GRBP-72-07). 

A GRBP elnöke bemutatta a WP.29, a GRBP és a GRBP munkacsoportjainak 2020. évi 

tervezett menetrendjét tartalmazó legfrissebb táblázatot (GRBP-71-13-Rev.3). 

13. Előzetes napirend a következő ülésre 

A GRBP 73. ülése 2021. január 26. és 29. között a mostanival nagyjából megegyező 

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

november 2-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 áttanulmányozására. 

14. Tisztségviselők választása 

Az eljárási szabályzat (TRANS/WP.29/690 és 1. módosítás) 37. szabálya értelmében 

tisztségviselők választására került sor. A GRBP 2021-re tervezett ülésein egyhangú 

szavazással az elnök Serge Ficheux (Franciaország), míg az alelnök Andrei Bocharov 

(Oroszország) a GRBP 2021. évi ülésein. 

 

Budapest, 2020. szeptember 16. 

 Blumberger Zoltán 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-71-13e-Rev.3.xlsx
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