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Az ülés honlapja (munkadokumentumok, informális dokumentumok, hivatalos beszámoló): 

https://unece.org/transport/events/wp29grbp-working-party-noise-and-tyres-73rd-session 

A beszámolóban a kék szövegrészek online, illetve a beszámolón belüli hivatkozások 

  

https://unece.org/transport/events/wp29grbp-working-party-noise-and-tyres-73rd-session
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Az ülés aktualizált napirendje: 

A hivatkozott dokumentumok a beszámolóban 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 azokat, így a beszámolóban sincsenek mindig hivatkozva. 

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

tárgyaltuk azokat, így a beszámolóban mégis hivatkozva vannak. 

 Tárgy Hivatkozott dokumentum(ok) 

1. Napirend elfogadása 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/1 

GRBP-73-01 

GRBP-73-06-Rev.1 

GRBP-73-10 (tárgyalva: 10. pont) 

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

GRBP-73-04 

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

GRBP-73-05 

GRBP-73-14-Rev.1 

GRBP-73-15 

GRBP-73-16 

GRBP-73-17 

GRBP-73-25 

+ GRBP-70-25 

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

 

5. Gumiabroncsok  

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/4 

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

GRBP-72-22 

GRBP-72-24 

GRBP-73-20-Rev.1 

GRBP-72-07 

(b) 
108. sz. ENSZ-előírás 
(személygépkocsik és pótkocsijuk 
újrafutózott gumiabroncsai) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/2 (visszavont) 

(c) 
109. sz. ENSZ-előírás 
(haszonjárművek és pótkocsijuk 
újrafutózott gumiabroncsai) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/3 (visszavont) 
GRBP-73-21 

https://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-01e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2021-01e_1.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-01e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-06e-Rev.1.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-10e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-04e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-05e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-14e-Rev.1.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-15e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-16e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-17e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-25e.pdf
https://unece.org/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/GRBP-70-25.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-04e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-21e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-22e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-24e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-20e-Rev.1.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-07e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-02e_0.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-03e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-21e.pdf
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(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/2020/11 

GRBP-72-02 

GRBP-73-02 

GRBP-73-08 

GRBP-73-18 

GRBP-73-19 

GRBP-73-22 

+ GRBP-73-27-Rev.1 

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

GRBP-72-04 

+ ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/7 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/6 

GRBP-73-03 

GRBP-73-13 

+ ECE/TRANS/WP.29/2021/10/Rev.1 

(g) 
A szöges gumiabroncsok 
szabályozásának tervezete 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5 

GRBP-73-07 

6. 
Hátrameneti hangjelző készülékek 
szabályozásának tervezete 

GRBP-73-12 

7. 
Információcsere a nemzeti és nemzetközi 
zajvédelmi előírások tekintetében 

GRBP-73-23 (tárgyalva: 3. pont) 

GRBP-73-26 (tárgyalva: 2. pont) 

8. 
Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló 
egységesített állásfoglaláshoz 

 

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

 

10. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai GRBP-73-10 

11. 
A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos 
elképzelések megvitatása 

GRBP-71-13-Rev.5 (tárgyalva: 12. pont) 

GRBP-73-24 

12. Egyéb ügyek 

GRBP-73-09 

GRBP-73-11 (tárgyalva: 3. pont) 

+ GRBP-73-28-Rev.1 

13. Előzetes napirend a következő ülésre  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2019-14e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-11e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-02e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/GRBP-73-02e_0.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-08e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-18e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-19e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-22e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-27e_Rev.1.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-04e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-07e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-06e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/GRBP-73-03e_0.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-13e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/ECE-TRANS-WP29-2021-010r1e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-05e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-07e_0.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-12e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-23e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-26e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-10e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRBP-71-13e-Rev.5.xlsx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-24e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-09e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-11e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRBP-73-28e-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/2021/1, aktualizált napirend: GRBP-73-01, beosztás: GRBP-73-06-

Rev.1). 

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

Az IMMA szakértője bemutatott egy informális dokumentumot, amely célja egy, a WP.29 2020. 

júniusi ülésén elfogadott dokumentumban (WP.29/2020/70) szereplő hivatkozások javítása  

(GRBP-73-04). A GRBP elfogadta a dokumentumot, és felkérte a titkárságot, hogy terjessze azt 

fel elbírálásra és szavazásra a WP.29 és az AC.1 2021. júniusi ülésére úgy, mint a 41. sz. 

ENSZ-előírás 04 és 05-ös módosítássorozatának kiegészítéstervezete. 

Az Európai Bizottság szakértője beszámolót tartott az Euro 5 szintű L-kategóriás járművek 

zajkibocsátási határértékeinek felülvizsgálatát célzó munkáról (GRBP-73-26, eredetileg 7. pont). 

A GRBP számos szakértője kérte, hogy folyamatosan tájékoztassák a munka előrehaladásáról. 

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

Az OICA szakértője bemutatta az ACEA jövőbeli zajkibocsátási határértékekkel kapcsolatos 

vizsgálatait (GRBP-73-25). A szakértő beszámolt róla, hogy a kutatás első fázisa, tehát az 

érintett irodalom áttekintése, és a hatályos jogszabályok összehasonlítása befejeződött, és a 

csoport célja, hogy a GRBP következő, 74. ülésén (2021. szeptember) bemutassa a kutatás 

előzetes, majd a GRPB 75. ülésén (2022. január) a kutatás végleges eredményeit. Az ETRTO 

szakértője egy tanulmánnyal támasztotta alá a gumiipar állásfoglalását, miszerint már nem 

lehetséges tovább csökkenteni a gumiabroncsok zajkibocsátását azok biztonsági 

paramétereinek romlása nélkül (GRBP-73-11, eredetileg 12. pont). Az OICA szakértője jelezte, 

hogy a GRBP 70. ülésén bemutatott tanulmányuk (+GRBP-70-25) is hasonló eredményre jutott. 

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

zajkibocsátási határértékeinek felülvizsgálatáról szól (GRBP-73-23, eredetileg 7. pont). A GRBP 

számos szakértője kifogásolta, hogy a tanulmány nélkülözi a holisztikus szemléletmódot (pl. 

egyéb paraméterek romlása nélkül nem lehetséges tovább csökkenteni a gumiabroncsok 

zajkibocsátását). A GRBP úgy határozott, hogy létrehozza a zajkibocsátási határértékekkel 

foglalkozó munkacsoportot. A munkacsoport célja, hogy elsősorban az 51. sz., majd később a 

41. sz. ENSZ-előírás zajkibocsátási határértékeivel foglalkozzon. A munkacsoport titkárságát az 

OICA, elnöki posztját pedig ideiglenesen, amíg más nem vállalja, a GRBP elnöke vállalta 

(elkerülendő az ebből fakadó késedelmeket). 

A kiegészítő zajkibocsátási rendelkezésekkel foglalkozó informális munkacsoport (IWG ASEP) 

nevében Németország szakértője beszámolót tartott. Jelezte, hogy a GRBP következő, 74. 

https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2021-01e_1.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-01e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-06e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-06e-Rev.1.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-04e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-26e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-25e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-11e.pdf
https://unece.org/DAM/trans/doc/2019/wp29grb/GRBP-70-25.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-23e.pdf
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ülésén (2021. szeptember) munkadokumentumot szándékoznak benyújtani (GRBP-73-05). A 

GRBP felkérte a munkacsoportot, hogy foglalják egységes szerkezetbe a dokumentumot. 

A mérési bizonytalanságokkal foglalkozó informális munkacsoport (IWG MU) nevében Norvégia 

szakértője beszámolót tartott (GRBP-73-14-Rev.1). A norvég szakértő jelezte, hogy a GRBP 

következő, 74. ülésén (2021. szeptember) a 117. sz. ENSZ-előírásra vonatkozó informális 

dokumentumot szándékoznak benyújtani. A norvég szakértő benyújtotta a munkacsoport 

pandémiás helyzet miatt módosított feladatmeghatározását (GRBP-73-16). A GRBP elfogadta a 

módosított feladatmeghatározást. A norvég szakértő bemutatta a mérési bizonytalanságokról 

szóló általános ajánlás vázlatát (GRBP-73-15). Az IWG MU nevében az OICA szakértője 

bemutatta az 51.03 ENSZ-előírás módosítási tervéről szóló informális munkadokumentumot 

(GRBP-73-17). A dokumentum elsősorban a hőmérséklet-korrekció kérdéskörét érinti és a 

GRBP következő, 74. ülésén (2021. szeptember) munkadokumentumként kerül megvitatásra. 

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

Nem merült fel új téma. 

5. Gumiabroncsok 

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

Az ETRTO szakértője bemutatott egy munkadokumentumot, amely célja a 30. sz. ENSZ-előírás 

módosítása (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/4). A beadvány célja az ENSZ-előírás ISO 

harmonizációja (az ISO 16992:2018 szabvánnyal). A GRBP elfogadta a dokumentumot, és 

felkérte a titkárságot, hogy a WP.29 és AC.1 2021. júniusi ülésén terjessze azt fel elbírálásra és 

szavazásra úgy, mint a 30. ENSZ-előírás 02-es módosítássorozatának kiegészítéstervezete. 

Franciaország szakértője egy prezentáció (GRBP-73-20-Rev.1) formájában választ adott a 

radiális gumiabroncs új definíciója kapcsán, a GRBP előző, 72. ülésén (2020. szeptember) 

felmerült kérdésekre (az akkor bemutatott: témafelvetés: GRBP-72-22; munkadokumentum: 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2020/21; munkadokumentum módosítás: GRBP-72-24). A szakértő 

kifejtette, hogy az új definíció nem rejt többlet kockázatot, mert - habár meglévő gumiabroncsok 

hiányában nehéz tesztelni őket, de - a gumiabroncsok viselkedését sokkal inkább azok 

mintázata határozza meg, mintsem az új definíció kínálta lehetőségek. A szakértő jelezte, hogy 

sem a jelenlegi, sem a javasolt definíció nem engedi meg az övesdiagonál gumiabroncsok 

radiálként való meghatározását. Az ETRTO és az Európai Bizottság szakértői további 

vizsgálatokat javasoltak. A GRBP felkérte Franciaországot, hogy a GRBP következő, 74. 

ülésére (2021. szeptember) az ETRTO-val együtt dolgozzanak ki egy új munkadokumentumot. 

http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-05e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-14e-Rev.1.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-16e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-15e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-17e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-04e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-20e-Rev.1.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-22e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2020-21e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-24e.pdf
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b) 108. sz. ENSZ-előírás (személygépkocsik és pótkocsijuk újrafutózott 

gumiabroncsai) 

A GRBP a BIPAVER által benyújtott dokumentum megvitatását visszavonta, és a GRBP 

következő, 74. ülésre (2021. szeptember) halasztotta (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/2). 

c) 109. sz. ENSZ-előírás (haszonjárművek és pótkocsijuk újrafutózott gumiabroncsai) 

A GRBP a BIPAVER által benyújtott dokumentum megvitatását visszavonta, és a GRBP 

következő, 74. ülésre (2021. szeptember) halasztotta (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/3). 

Franciaország szakértője egy módosító javaslatot nyújtott be a 109. sz. ENSZ-előírás bizonyos 

pontjainak tisztázása céljából (GRBP-73-21). A BIPAVER és Hollandia szakértői kifogásukat 

fejezték ki. A GRBP felkérte az érintett feleket, hogy a GRBP következő, 74. ülésére (2021. 

szeptember) együtt dolgozzanak ki egy munkadokumentumot. 

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

tapadás) 

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

nevében Franciaország szakértője beszámolót tartott (GRBP-73-18). A munkacsoport célja, 

hogy a GRBP következő, 74. ülésén (2021. szeptember) munkadokumentumot nyújtson be a 

C1 gumiabroncsok vonatkozásában. 

Az ETRTO szakértője egy újabb tanulmányban mutatta be a gumiabroncs ipar állásfoglalását a 

vizsgálat C2 és C3 gumiabroncsokra való kiterjesztéséről (GRBP-73-22). A szakértő szerint az 

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

gumiabroncsok nedves tapadási tulajdonságai közel azonosak új és használt állapotban, így 

nem indokolt időt és erőforrásokat allokálni ezen típusok vizsgálatára. 

Az Európai Bizottság szakértője egy módosítási javaslatot nyújtott be az IWG WGWT 

feladatmeghatározására vonatkozóan (GRBP-73-02). A módosítás célja, hogy a munkacsoport 

vonja be a C2 és C3 gumiabroncsokat is a vizsgálatba, és eredményeit a GRBP következő, 74. 

ülésén (2021. szeptember) munkadokumentum formájában mutassa be. Az ETRTO szakértője 

bemutatta az Európai Bizottság által benyújtott dokumentum módosított változatát (GRBP-73-

08). A módosítás célja, hogy a C2 és C3 gumiabroncsok kerüljenek ki a munkacsoport részletes 

feladatmeghatározásából. Az Európai Bizottság és a GRBP többi tagja elfogadta a javaslatot, 

Franciaország szakértője pedig elkészítette a feladatmeghatározás letisztázott változatát 

(+GRBP-73-27-Rev.1). A GRBP elfogadta a feladatmeghatározást. 

Az ETRTO szakértője javasolta, hogy az EU 2020/740 rendeletével és az ISO 19447 

szabvánnyal összhangban alakítsanak ki a rendkívüli hó- és jégviszonyokra kialakított 

gumiabroncsok csoportján belül egy alcsoportot a jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsoknak 

(GRBP-73-19). Az elkülönítés a jégtapadási jelzőszám (Ice Grip Index, IGI) alapján történne és 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-02e_0.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-03e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-21e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-18e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-22e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/GRBP-73-02e_0.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-08e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-08e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-27e_Rev.1.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-19e.pdf
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az 1,18-os értéket elérő vagy meghaladó gumiabroncs lenne 

megfeleltethető jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsnak. Ezeken a 

gumiabroncsokon az eddig előírt piktogramok mellett a jobb oldalon 

ábrázolt piktogramot is fel kellene tüntetni. Norvégia, Svédország, 

Finnország és Oroszország szakértői támogatták a javaslatot. A GRBP 

felkérte az ETRTO szakértőjét, hogy a GRBP következő, 74. ülésére 

(2021. szeptember) készítsen az anyagból egy munkadokumentumot. 

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

Németország szakértője bemutatta a GRBP előző, 72. ülésén (2020. szeptember) benyújtott 

informális dokumentum (GRBP-72-04) munkadokumentummá dolgozott változatát 

(+ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/7). A dokumentum célja a 124. sz. ENSZ-előírás szerinti 

típusjóváhagyások jelenlegi követelményekhez történő hozzáigazítása (speciális kerékrögzítési 

eljárások). A GRBP elfogadta a javaslatot, és felkérte a titkárságot, hogy terjessze azt fel 

elbírálásra és szavazásra a WP.29 és AC.1 2021. júniusi ülésére úgy, mint a 124. sz. ENSZ-

előírás új kiegészítése. 

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

Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekkel és a gumiabroncs felszereléssel foglalkozó 

munkacsoport (TF TPMSTI) nevében az Európai Bizottság szakértője beszámolt 

tevékenységükről (GRBP-73-13) és bemutatta a benyújtani kívánt dokumentumokat. A 

bemutatott munkadokumentum célja, hogy aktualizálja a vontató jármű és a vontatmány közötti 

kommunikációra vonatkozó követelményeket az N2, N3, O2, O3 járműkategóriák esetében  

(munkadokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/6, javítás: GRBP-73-03). A GRBP 

elfogadta a javaslatokat, és felkérte a titkárságot, hogy vonja be azokat az 

+ECE/TRANS/WP.29/2021/10/Rev.1 módosított dokumentumba, és terjessze fel elbírálásra és 

szavazásra a WP.29 és az AC.1 2021 márciusi ülésére úgy, mint a 141. sz. ENSZ előírás 01-es 

módosítássorozatának tervezete. 

g) A szöges gumiabroncsok szabályozásának tervezete 

A szöges gumiabroncsokkal foglalkozó munkacsoport (TF ST) nevében Finnország szakértője 

beszámolót tartott (GRBP-73-07) és bemutatta a munkacsoport által kidolgozott javaslatokat 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5). A GRBP úgy határozott, hogy a GRBP következő, 74. 

ülésére (2021. szeptember) halasztja a dokumentum megvitatását, így adva lehetőséget a 

további tanulmányozásra és az észrevételek megtételére. 

6. Hátrameneti hangjelző készülékek szabályozásának tervezete 

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

beszámolt tevékenységükről (GRBP-73-12). Az ülésre tervezett munkadokumentum 

benyújtását a GRBP következő, 74. ülésére (2021. szeptember) halasztották. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grb/GRBP-72-04e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-07e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-13e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-06e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/GRBP-73-03e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/ECE-TRANS-WP29-2021-010r1e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-07e_0.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-05e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-12e.pdf
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7. Információcsere a nemzeti és nemzetközi zajvédelmi előírások tekintetében 

A napirendet a GRBP a 2. és 3. napirendi pontnál tárgyalta. 

8. Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló egységesített állásfoglaláshoz 

Nem merült fel új téma. 

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

Nem merült fel új téma. 

10. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai 

A GRBP titkára bemutatta az új honlapot, továbbá ismertette a WP.29 2020. novemberi ülésén 

történteket (GRBP-73-10). A WP.29 új titkárának Sergey Anikeev, Oroszország szakértőjét 

választották. 

11. A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos elképzelések megvitatása 

A GRBP elnöke bemutatott egy dokumentumot a jövőbeli munka tartalmáról (GRBP-73-24). 

12. Egyéb ügyek 

Franciaország szakértője bemutatott egy dokumentumot, amely tartalmazza a GRBP üléseinek 

frissített beosztását (GRBP-71-13-Rev.5, Excel, eredetileg 11. pont). A szakértő felkérte a 

GRBP titkárát, hogy keressenek egy egyszerűbben kezelhető és gyorsabban frissíthető 

megoldást a beosztás kezeléséhez (pl. UNECE honlap vagy UNECE wiki). 

Franciaország szakértője jelezte, hogy találtak egy fordítási hibát a 75. sz. ENSZ-előírásban 

(GRBP-73-09) és felkérte a GRBP titkárát, hogy lépjen kapcsolatba az illetékesekkel annak 

javítása érdekében. 

A GRBP elfogadta az ülésen hozott főbb döntéseket tartalmazó dokumentumot (+GRBP-73-28-

Rev.1). 

13. Előzetes napirend a következő ülésre 

A GRBP 74. ülése 2021. szeptember 15. és 17. között a mostanival nagyjából megegyező 

napirenddel lesz Genfben. A hivatalos dokumentumokat tizenkét héttel az ülés előtt, 2021. 

június 28-ig kell benyújtani a titkárságra. 

http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-10e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-24e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRBP-71-13e-Rev.5.xlsx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRBP-73-09e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRBP-73-28e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRBP-73-28e-Rev.1.pdf

