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Napirend 
 

1. A napirend elfogadása (1) 

 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó előírásokhoz  

 

(a) Az GRSG tovább tárgyalja Spanyolország javaslatát az M3 és M2 kategóriájú járművek felszállást 

segítő eszközeinek tárgyában (emelőpad,rámpák) 

(b) A BMFE (burning behaviour) IWG javaslata az R118. módosítására (Anyagok égési tulajdonságai) 

 sra figyelmeztető rendszerek (LDWS) 

3. Módosító javaslat a biztonsági üvegezésre vonatkozó szabályozásokhoz 

   

(a) 6. sz. GTR (Biztonsági üvegezés) 

(b) 43. sz előírás (Biztonsági üvegezés) 

 

4. A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

 

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

 (b)  A holttéri tájékoztató rendszerhez kapcsolódó új 151. sz. előírás  

 

5. Javaslat az R58. előíráshoz (Hátsó aláfutásgátlók)  

 

6. 66. sz. előírás (Járműszerkezetek (buszok) szilárdsága 

 

7. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz - a napirendi pont a 119. ülésre 

halasztva. 

 

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

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

  

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

 

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

 

10. Javaslat az R125. előíráshoz ( A vezető előre irányuló látómezeje) 

 

11. ENSZ EGB 0. előírás - a napirendi pont a 119. ülésre halasztva. 

 

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

 

13. Esemény rögzítő 

 

14. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 

 

15. Tisztségviselő választás 

 

16. Egyéb ügyek 
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1. A napirend elfogadása 
 

Dokumentumok Tárgy 

..\GRSG2020_10ho
\napirend\GRSG-
119-29e.docx 

Napirend és a napirend módosítása   
 

..\GRSG2020_10ho
\napirend\GRSG-
119-01e.docx 

Tervezett menetrend 

..\GRSG2020_10ho
\napirend\GRSG-
119-04e.pdf 

Elnöki tájékoztató a Covid helyzet miatti virtuális ülésről 

..\GRSG2020_10ho
\napirend\GRSG-
119-14.pdf 

Tájékoztató a Webex használatáról az üléshez 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó 
előírásokhoz   

 
 Dokumentumok 

Tárgy 

..\GRSG2020_10ho
\2_napirend\GRSG
-119-08e.pdf 

Az BMFE IWG tájékoztatása az „M2, M3 
járműszerkezetek viselkedése tűz esetén” tárgyban 
tartott üléséről és javaslata az R107 módosítására:  
 
A 107-es tűzelfojtó berendezésre vonatkozó 
rendelkezéseit pontosítja: 
 

- referencia hőmérséklet 
- minden távműködtetésű ajtó nyitása 
- Biztonsági utasítások 
- Átmeneti rendelkezések 

 
Az R118-ashoz javaslatok: 
 

- A ragasztószerek hatása 
- Átmeneti rendelkezések 

 
Az üvegtörő berendezések hatékony kezelése 
 
 
 
 
 
R107-hez: 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-29e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-29e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-29e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-01e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-01e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-01e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-04e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-04e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-04e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-14.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-14.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/napirend/GRSG-119-14.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/GRSG-119-08e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/GRSG-119-08e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/GRSG-119-08e.pdf
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Automata vészkijáratok: 
 

- Nincs egyéb bejövő információ az eddigi 
kockázatelemzéshez 

- A Dekra – a tűzveszéllyel kapcsolatos – 
tanulmányának megvitatása 

 A kockázatok csökkentése (védekezés, 
ellenőrzés, üa tank védelem, 
tájékoztatás) 

 Optimalizált evakuáció (tájékoztatás, 
jelölések, vészkiürítési út, utángyártott 
eszközök, füst, mérgezőanyagok) 
 

- Riasztórendszerek bemutatása az 
hajtóakkumulátor tereinek védelmével 
összefüggésben 
 

 Már rendelkezik róla az R100-as. 
 

- Az optimalizált üvegtörő kalapácsok 
 

 Az üvegek törésének könnyítése 
vészkiürítés esetén 

 A kalapácsok használatának analízisének 
bemutatása a következőktől függ: 

 Azonosítás 
 Helyzet 
 Könnyű használat 

 

- Füst mérgezés  
 

 Nincs bementi információ (észlelés) 

 A bútorok, függönyök stb égése 
okozhatja 

 teszt laborok keresik már a legrosszabb 
eseteket és a véleményüket megosztják 
az IWG-vel. 

- Mandátum kiterjesztésének kérése a GRSG-től 
az üvegtörő berendezések tekintetében 

 

- Eligazítás kérése a GRSG-től az átmeneti 
rendelkezések tekintetében. 

 

A GRSG a beszámolót meghallgatta és 
megköszönte. 

2\GRSG-118-
16e.pdf 

A BMFE IWG hatáskörei leírása kiegészítésének 
kérése 

 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/GRSG-119-11e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/GRSG-119-11e.docx
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(a) Javaslat az  R 107 módosítására 
r (LDWS) 

Dokumentumok Tárgy 

2_napirend\2a_nap
irend\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-19e.docx 
 
2_napirend\2a_nap
irend\GRSG-119-
09e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2_napirend\2a_nap
irend\GRSG-119-
18e.docx 
 
 
2_napirend\GRSG-
119-11e.rev1.docx 
 
 
 
 
 
 
 
2_napirend\2a_nap
irend\GRSG-119-
19e.docx 
 

A BMFE IWG javaslata az átmeneti rendelkezések 
módosítására, illetve az 1. mellékletébe a referencia 
hőmérsékleteket szúrja be  
 
 
A BMFE IWG a fenti javaslat módosítása 
A 3. melléklet módosítása a referencia hőmérsékletek 
tekintetében 
 
A 3. mellékletbe beszúrják a tűzeseményt (minek, 
hogyan kell működnie. 
 
3. mellékletbe beszúrja a biztonsági információkra 
vonatkozó részt. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta az alábbi (119-18) 
módosítással  
 
A fenti javaslat módosítása a OICA-tól az átmeneti 
rendelkezések tekintetében. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta 
 
Kérik beszúrni az üvegtörő berendezésekkel 
kapcsolatos felhatalmazást azzal, hogy a tárgyban a 
GRSG 2021. októberi ülésére javaslatot terjesszenek 
elő. 
 
A javaslat kis pontosítással elfogadásra került, a 
GRSG, mint hivatalos dokumentumot kéri vissza 
következő ülésére. 
 
OICA javaslat a fenti javaslatot módosítja annyiban, 
hogy nem nevezi meg az ajtókat, amire nem 
vonatkozik, hanem csak a 3.6. pontot hivatkozza meg 
helyette. (ne minden ajtóra vonatkozzon, hanem csak a 
mozgássérülteknek való ajtóra) 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta 
 
A GRSG  a 2020/19, a 119-09 és a 119-19 
javaslatokat egyesíti és a 2021. március WP29 
ülésre beterjeszti 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-09e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-09e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-09e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-18e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-18e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-18e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/GRSG-119-11e.rev1.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/GRSG-119-11e.rev1.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-19e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/GRSG-119-19e.docx
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2_napirend\2a_nap
irend\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-20e.docx 

Spanyol javaslat a 107-es módosítására: 
 
Átmeneti rendelkezések és jóváhagyási jelek. 
 
A 8. mellékletbe: addig kell aktívnak maradnia a 
megállóféknek, amíg az emelő padozat és/vagy rámpa 
nincs alaphelyzetben. 
 
A GRSG  a 2020/20, a 119-09 és a 119-19 
javaslatokat egyesíti és a 2021. március WP29 
ülésre beterjeszti 
 

 

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

Dokumentumok Tárgy 

2_napirend\2b_nap
irend\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-21e.docx 
 
 
 
 
 
2_napirend\2b_nap
irend\GRSG-119-
10e.docx 
 
 
 
 
2_napirend\2b_nap
irend\GRSG-119-
22e.docx 
 
 
 
2_napirend\2b_nap
irend\GRSG-119-
31e.pdf 
 
 
 
 
 
 

Az R118-as módosítása: 
 
Átmeneti rendelkezések. A 2. mellékletben 
szabályozza a ragasztóanyagokra vonatkozó 
követelményeket 
 
Az I. részbe beszúr új pontokat: 
Szintén a ragasztó anyagokkal kapcsolatban. 
 
A fenti javaslatot módosítaná az IWG: az adatközlőnek 
tartalmaznia kellene az összes kockázatos 
ragasztóanyagot 
 
A GRSG a javaslatot módosítja: az adatközlőnek 
tartalmaznia kell a ragasztóanyagok listáját 
 
Az OICA módosítaná a 2020/21 dokumentum átmeneti 
rendelkezéseinek dátumait 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta 
 
 
A CLEPA javaslatával új paragrafust szúr be: az 
átmeneti rendelkezésekbe. 
 
A 2020/21 előterjesztője (IWG) befogadta a 119-10 és 
119-31 számú módosító javaslatokat.  
 
A GRSG  a 2020/21, a 119-10, 119-22 és a 119-31 
javaslatokat egyesíti és a 2021. március WP29 
ülésre beterjeszti 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2a_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-20e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2020-21e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-10e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-10e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-10e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-22e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-31e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-31e.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-31e.pdf
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2_napirend\2b_nap
irend\GRSG-119-
13e.docx 

Módosító javaslat Spanyolországból: 
 
Műanyag üvegezés definíciója. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta, hivatalos 
dokumentumként kéri vissza következő ülésére. 
 

 
 
3. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 
 

Dokumentumok Tárgy 

3_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
03e.docx 

Javaslat a 1958-as és 1998-as egyezmény 4. számú 
kölcsönös határozatához (M.R. 4.) a panorámatető 
üvegezéshez kapcsolódóan. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti. 

3_napirend\GRSG-
119-30e.pdf 

PSG IWG (Panoramic Sunroof Glazing) beszámolója 
 
A beszámolót a GRSG elfogadta. 

 
 
4.  A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

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

 

Dokumentumok Tárgy 

4_napirend\4a_nap
irend\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-06e.docx 
 
4_napirend\4a_nap
irend\GRSG-119-
26e.pdf 

Az olasz javaslat a szférikus felület, az aszférikus 
felület és az aszférikus tükör definícióját változtatná 
meg 
 
 
A fenti módosító javaslat magyarázata. A mai modern 
tükrök optimálisabb látómezőt tudnak biztosítani, 
emiatt a tükrök kisebbek lehetnek. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti 

 
 
 
 
 
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-13e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-13e.docx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/egrii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JAU10S5O/2_napirend/2b_napirend/GRSG-119-13e.docx
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(b) Új előírás Holt tér információs berendezés 

 

Dokumentumok Tárgy 

4_napirend\4b_nap
irend\ECE-TRANS-
WP29-2020-
105e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_napirend\4b_nap
irend\GRSG-119-
06e.pdf 
 
4_napirend\4b_nap
irend\GRSG-119-
05e.docx 

Új paragrafusok beszúrása: 
 
Nem engedhető meg jelzés abbamaradása abban az 
esetben , ha a jmű a biciklis pályájától el felé fordul, de 
az ütközés még lehetséges ha a vezető 
visszakormányoz. 
 
N2, M2 kategóriánál  aktiválódnia kell a jelzésnek, 
miközben a biciklis hosszirányú mozgása 5 km/h és 20 
km/h között van. 
 
 
A fenti javaslat magyarázata 
 
 
 
A 151. előírás módosítása a fenti prezentáció miatt. 
 
Egy alternatív dinamikus vizsgálati módszer 
beemelése, mint 4. melléklet. 

 
 
A fenti dokumentumokat a GRSG tájékoztatásul 
bemutatja a WP29 novemberi ülésén és várja a 
WP29 döntését az ügyben. 

 
 
5. Az R58. sz előírás módosítása (hátsó aláfutásgátlók) 
   

Dokumentumok Tárgy 

5_napirend\GRSG-
119-15e.docx 

Hollandia javaslata a hátsó aláfutásgátlás 
követelményeinek kiegészítésére: beemelik az emelő 
platform (emelőhátfal) mellé a belépő rámpát. 
 
A javaslat tárgyalása során több módosító 
észrevétel született. A GRSG kéri az előterjesztőt, 
hogy az elhangzott észrevételeket dolgozza bele 
javaslatába és a GRSG következő ülésére, mint 
hivatalos dokumentumot nyújtsa be. 
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6. Javaslat az R66. előíráshoz (Járműszerkezetek szilárdsága)  
 

Dokumentumok Tárgy 

6_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
22e.docx 

Az Orosz Föderáció előterjesztése  az R66 módosítása 
tárgyában: 
 
Külön definiálja a vészkijáratot és a vész-búvónyílást 
 
A vizsgálat alatt a búvónyílásokat zárva kell tartani. 
Minden a buszban levő elemet bent kell tartani, mint 
menethelyzetben (tűzoltókészülék, ülések, stb.) 
 
Az 5. mellékletbe beszúrja az 1. függeléket, újként: 
 
Leírja, hogy mit kell igazolni a teszt elvégzése után: 
Pl.: nyitható legyen a búvónyílás, az ülésrögzítések a 
helyükön maradjanak, ne sérüljenek, videofelvételt kell 
készíteni, hogy nem mozdultak-e el a teszt során a 
mozdítható elemek: tűzoltókészülék, ablaktörő 
kalapács, stb. 
 
A GRSG javasolja, hogy az előterjesztő 
egyeztessen a műszaki szolgálatokkal és a 
gyártókkal. A GRSG a témát napirendjén tartja és a 
következő ülésén a módosított javaslatot újra 
tárgyalja. 
 
A javaslattal kapcsolatos észrevételeket az                   
s.maslennikov@autoarc.ru e-mail címen lehet tenni. 
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7. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 
 
 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 
  

Dokumentumok Tárgy 

7a_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
09e.docx 
 
 
 
 
 
7a_napirend\GRSG
-119-25e.pdf 

Javaslat az R67 módosítására: a javaslat célja 
összehangolni az előírást az ISO 19825- szabvánnyal 
A könnyű járművek Euro töltőcsatlakozója K15-re, 
ahogyan a szabvány nevezi, valamint a J15-ös profilt 
beszúrják a 9. mellékletbe. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 
A fenti javaslat magyarázata: 
Miért kell engedélyezni ezeket a csatlakozókat. Az 
ázsiai piacon ilyenek vannak, frissíteni kell az előírást, 
hogy lehetővé tegye az ilyen csatlakozók használatát. 
 
(Egykezes használat, meghatározott kiömlési, 
szivárgási mennyiség, tartós, kis csatlakoztatási erő, 
kis méret, jó visszajelzés a piacról)  
 

7a_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
23e.rev1docx.docx 

Javaslat az R67 átmeneti rendelkezéseinek 
módosítására 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 

 
 

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

Dokumentumok Tárgy 

7b_napirend\GRS
G-119-16e.docx 

Javaslat az R110 módosítására  
 
Leginkább a 3/A és a 5L melléklet módosítása 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta, kéri az előterjesztőt, 
hogy a javaslatot hivatalos dokumentumként 
nyújtsa be a GRSG következő ülésére. 
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7b_napirend\GRS
G-119-20e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7b_napirend\GRS
G-119-21e.pdf 

Javaslat az R110 módosítására: a definíciók közé 
beszúrja a nyomáskiegyenlítő (túlfolyó) szelep a 
feleslegből adódó túlnyomás kiegyenlítésére, 
felesleges áramlás (túlfolyó) lekapcsoló szelep. 
 
Az előírás szövegébe ezen eszközök bevezetése 
 
A GRSG felkéri az előterjesztőt, hogy vonják be az 
illetékes szervezeteket, szakértőket, vegyék 
figyelembe a jelen ülésen elhangzottakat és 
javaslatukat hivatalos dokumentumként nyújtsák 
be a GRSG következő ülésére. 
 
A felesleges áramlás lekapcsoló szelep magyarázata: 
ez lezárja a tartályt nem csak nyomáskiegyenlít. A 
nyomáskiegyenlítőnél lehet egy minimási szivárgás, 
mert csak a szelep zár le. A shut-off kivitelnél duplán 
zár, semmi szivárgás 
 

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

Dokumentumok Tárgy 

8_napirend\ECE-
TRANS-WP29-
2020-083e.docx 

Módosítja a 10.5 paragrafust és beszúr egy új 
paragrafust 
 
 
A javaslat tévedésből került napirendre, mivel a 
GRSG már egyszer elfogadta. Mostani ülésén 
döntését a GRSG megerősíti és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti. 
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9. Javaslat az R116. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem és riasztó 

rendszerek) 
 
 A napirendi pont tárgyalja a jelenlegi R116. előírás jövőbeni szétbontása után 

létrejövő 3 új előírás tervezetét 
 

Dokumentumok Tárgy 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
24e.docx 
 
9_napirend\GRSG-
119-28e.pdf 

A virtuális kulcs fogalmának bevezetése. 11. melléklet 
beszúrása: a virtuális kulcshoz szükséges biztonsági 
intézkedések, definíciók. 
 
 
Az illetékes task force beszámolója és a fenti javaslat 
indoklása 
Kérdés volt, hogy mennyi virtuális kulcsot kéne majd 
biztosítani. A válasz szerint 2-5-öt attól függően, hogy 
a jármű milyen célra lesz értékesítve (magán cél, 
kölcsönző, haszonjármű, stb.) 
 
A task force, következő üléséig várja a további 
javaslatokat. 
 
A dokumentumot az előterjesztő módosítva, hivatalos 
formában benyújtja a 121. GRSG ülésre. Az 
előterjesztő felkérte a Titkárságot, hogy a javaslatokat 
ossza meg a GRVA-val. 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
25e.docx 

Az új, illetéktelelen használat elleni előírás-tervezet 
egységes szerkezetben. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
26e.docx 

Az új, immobilizerekre vonatkozó előírás-tervezet 
egységes szerkezetben. Módosításként benne van az 
immobilizer önálló jóváhagyására vonatkozó 
pontosítások. Hivatkozások az R116 és R97 szerinti 
jóváhagyásokra. 
 
A javaslatot, valamint az alábbi (119-17) ide 
vonatkozó részét a GRSG elfogadta és a WP29 
márciusi ülésére beterjeszti.   
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9_napirend\GRSG-
119-17e.pdf 

Az R116. adatközlőjének módosítása: az immobilizer 
típusának/működésének rajzokkal/fotókkal illusztrálva, 
amennyiben az immobilizer már önállóan jóváhagyott 
egységként kerül beépítésre. 
 
A GRSG kéri az előterjesztőt, hogy a 
dokumentumot a GRSG áprilisi ülésre hozzák 
vissza hivatalos dokumentumként, beledolgozva az 
addig érkező javaslatokat, inputokat. 
 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
27e.docx 

Az új, riasztó rendszerekre vonatkozó előírás-tervezet 
egységes szerkezetben. Hivatkozások az R116 és R97 
szerinti jóváhagyásokra. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
28e.docx 

Javaslat az R18-as módosítására: „megfelel ezen 
(R18) előírás követelményeinek, ami az új, illetéktelen 
használat elleni előírás szerint lett jóváhagyva”. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
29e.docx 

Javaslat az R97-es módosítására: „megfelel ezen 
(R97) előírás követelményeinek, ami az új, illetéktelen 
használat elleni előírás szerint lett jóváhagyva”. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 

9_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
30e.docx 

Javaslat az R116-os módosítására: „megfelel ezen 
(R116) előírás I. része követelményeinek, ami az új, 
illetéktelen használat elleni riasztó rendszerek és 
immobilizer előírás szerint lett jóváhagyva”. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
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10. Javaslat az R125. sz. előíráshoz (előre irányuló látómező) 
   

Dokumentumok Tárgy 

10_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
11e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
10_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
31e.docx 
 
10_napirend\GRSG-
119-23e.docx 

Kiegészíteni javasolja az R125-öst az N1 kategóriával. 
Eddig csak M1 volt. 
 
A GRSG a javaslatot a 2020/31. sz. javaslattal 
összevonva tárgyalta, és döntött róla, mivel a 2020/31 
(az alábbi) javaslat ezt is tartalmazza. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 
 
Kiegészíteni javasolja az R125-öst az N1 kategóriával. 
Eddig csak M1 volt. Definícióként beszúrja a elválasztó 
rendszert (az üléstámlát elválasztja a rakománytól). 
 
 
Kiegészíteni javasolja az R125-öst az N1 kategóriával. 
Eddig csak M1 volt. Definícióként beszúrja az elválasztó 
rendszert (az üléstámlát elválasztja a rakománytól). Ez a 
2020/31-nek az informális dokumentuma 
 
A GRSG a javaslatot nem fogadta el, kéri módosítani 
a következő ülésre 
 

10_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
32e.docx 

Az R125-ös szövegének kismértékű módosítása. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 márciusi 
ülésére beterjeszti  
 

10_napirend\GRSG-
119-33e.docx 

 A TF on FVA (Látómezőbeni vezetést támogató 
rendszerek almunkacsoport) megtartotta beszámolóját. 
 
A GRSG megköszönte a beszámolót és kérte az 
almunkacsoportot, hogy folytassa munkáját. 
 

 
 
11. ENSZ EGB 0. előírás 
 Az IWVTA tájékoztatója 
    

Dokumentumok Tárgy 
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 A napirendi pontot a GRSG 119. ülésére halasztotta. 

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

Dokumentumok Tárgy 

12_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
14e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_napirend\GRSG-
119-24e.docx 

 Az R.E. 3. módosított javaslata Egyiptom részéről 
egységes szerkezetben: 
 
Egyiptom javaslata: a definíciók közé felvenni a hibrid 
motoros járművet, a hibrid elektromos járművet. 
A gyártó megfogalmazást kéri átalakítani, beszúrja a 
„gyártó képviselője”, „komponens”, Különálló műszaki 
egység”, „eredeti alkatrész, vagy felszerelés” 
 
A jármű kategorizálásnál pontosítani kéri az L kategóriát: 
eddig jármű, aminek 4-nél kevesebb kereke van, most: 
jármű, aminek 2, 3 vagy 4 kereke van 
 
Bár az előző ülésen kérésként elhangzott, hogy az ENSZ 
előírás helyett ENSZ_EGB szerepeljen, a módosítás 
nem történt meg. 
 
A GRSG a javaslatot nem fogadta el, a döntést 
áprilisi ülésére halasztotta. Kéri az előterjesztőt, 
hogy az ülésen elhangzottakra, illetve az alábbi 
módosító javaslatra (119-24) figyelemmel dolgozza át 
javaslatát.  
 
 
Az OICA módosítási javaslata: 
Kéri törölni a definíciók közül a „gyártó képviselője”, 
„eredeti alkatrész, vagy felszerelés” definíciók törlése. 
 
A 2.8.3.1., 2.8.3.2., 2.8.3.3. paragrafusokba, illetve a 
járműfelépítmény meghatározásokba a hatályos ISO 
szabvány hivatkozások beszúrása, 
 
Javasolják törölni a VIN szám (2.10.) definícióját. 
 

12_napirend\ECE-
TRANS-WP.29-
GRSG-2020-
33e.docx 

 Az IMMA módosító javaslata az R.E. 3. 
vonatkozásában: 
 
Az L kategóriában a „quadricikli” kategóriát venné fel új 
alkategóriakánt 
 
A GRSG a javaslatot nem fogadta el, a döntést 
áprilisi ülésén folytatja a vitát, kéri az előterjesztőt, 
hogy az ülésen elhangzottakra tekintettel dolgozza át 
javaslatát. 
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13. Esemény rögzítő 
 

Dokumentumok Tárgy 

10_napirend\GRSG-
119-27e.pdf 

EDR/DSSAD IWG helyzetjelentése: 
 
A beszámoló meghallgatása után Kína jelezte, hogy 
véleményük szerint az EDR vizsgálati követelményei 
nem elégségesek, több követelményt kell felállítani az 
egyes részek tekintetében. A válaszból megtudhattuk, 
hogy több munkacsoport javaslata még nem érkezett be, 
ezért várhatóan több követelmény lesz a jövőben. 
 
Az IWG hatásköre 2020 novemberig tart, de kérni fogják 
a WP29-től mandátumuk meghosszabbítását, mivel a 
javaslataikat majd a márciusi WP29 ülésre kívánják 
 

13_napirend\ECE-
TRANS-WP29-2020-
100e.docx 
 

 A 1958-as és az 1998-as egyezmény módosítása az 
EDR tekintetében. 

13_napirend\ECE-
TRANS-WP29-2020-
123e_new.docx 
 

A vonatkozó új előírás-tervezet egységes szerkezetben. 

13_napirend\GRSG-
119-02e-rev1.docx 

Módosít a definíciók között (pontosít) 
 
Megadja az adatfelülírás követelményeit (mikor és mit 
írhat felül) 
 
Megadja, hogy mikor kötelező működésbe lépnie az 
EDR-nek 
 
A GRSG úgy döntött, hogy 2021. január elején 
rendkívüli ülést tart a tárgyban (megvárja a 
döntéssel, hogy a többi munkacsoport javaslatai 
alapján az IWG módosítsa javaslatát). 
 

13_napirend\GRSG-
119-03e-rev1.docx 

A fent javaslatot tovább módosítja (pl. újabb definíciókat 
hoz be, és módosítja emiatt a számozást). 
 
A GRSG úgy döntött, hogy 2021. január elején 
rendkívüli ülést tart a tárgyban (megvárja a 
döntéssel, hogy a többi munkacsoport javaslatai 
alapján az IWG módosítsa javaslatát). 
 

13_napirend\GRSG-
119-07e.docx 

 Az (EDR aktiválásához szükséges) adatelemek 
ismertetése, definiálása, a rájuk vonatkozó 
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követelményelemek 

 
14. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 
   

Dokumentumok Tárgy 

16\GRSG-118-27.xlsx  A GRVA titkára tájékoztatta a GRSG-t a GRVA 
legutóbbi üléseiről, illetve arról, hogy a GRVA a jelen 
munkaanyagot a WP29 2022. áprilisi ülésére beterjeszti. 
Az előterjesztésben bemutatja majd, hogy mely ENSZ-
EGB előírásokat és azokat nagyjából hogyan szükséges 
módosítani az automatizált járművek megjelenése miatt 
(ezen járműveknél nincs vezető). 
 
A GRSG a témát napirenden tartja, a következő 
ülésen tárgyalja tovább. 

 
 
15. Tisztségviselők választása 
 
    

Dokumentumok Tárgy 

  A GRSG egyhangúlag újra választotta Mr. Errariót 
(Olaszország, elnök) és  Mr. Hendershotot (Kanada, 
alelnök) 

 
16. Egyéb ügyek 
 
a)  Javaslat az R39. sz. előíráshoz (sebességmérő) 

  

Dokumentumok Tárgy 

16_napirend\GRSG-
119-12e.docx 

 A javaslat szerint az odometer csak egyféle 
mértékegységben jelezhessen ki. Vagy kilométerben, 
vagy mérföldben- függően attól, hogy a jármű milyen 
országban kerül értékesítésre-, ugyanis a válthatóság 
visszaélésekre adhat okot. Az Egyesült Királyság 
képviselője nem támogatja a javaslatot, mert nehezen 
lehetne más mértékegységet használó országba 
használt autót értékesíteni. 
 
A GRSG a javaslatot nem fogadta el, módosítva, 
hivatalos dokumentumként kéri benyújtani 
következő ülésére. 
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