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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) 
(e) A 48., 53., 74. és 86. számú előírások egyszerűsítése 

 

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 legutolsó módosítás-sorozat kiegészítéséhez  

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

7. Egyéb előírások  
 

(a) 86. előírás (Mezőgazdasági járművek világító- és fényjelző berendezéseinek 
beépítése) 

 (b)  A149. előírás (Útmegvilágító berendezések) 
   
8.  Egyéb ügyek 

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

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

 (c)  Elavult átmeneti rendelkezések   
   

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

11. A következő ülés napirendje 
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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 
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1. A napirend elfogadása 

 

Dokumentumok Tárgy 

1_napirend\napire
nd.pdf 

A GRE a napirendet elfogadta 

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 

  
 
4.  Világító- és fényjelző berendezésekre vonatkozó előírások egyszerűsítése 
 

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

Dokumentumok Tárgy 

4a\GRE-84-
20e.pdf 

Az IWG-SLR beszámolóját a GRE meghallgatta. Az IWG a 
következő ülésre javaslatokat terjeszt elő 
 
A beszámolót a GRE elfogadta. 

 
b) A 148. előírás (Fényjelző berendezések) 

 

Dokumentumok Tárgy 

4b\GRE-84-
13e.pdf 

A világításra vonatkozó új előírások kidolgozása tárgyában 
létrehozott munkacsoport beszámolója. 
 Az új R148-as előírásra vonatkozóan. 
 
A beszámolót a GRE elfogadta. 

4b\GRE-84-
14e.pdf 

A munkacsoport bemutatta az új R148-as előírás jelenlegi 
állapotát egységes szerkezetben, amelyhez 
visszajelzéseket kért a GRE és az NGO-k részéről. 

 
 
 

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/1_napirend/napirend.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/1_napirend/napirend.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4a/GRE-84-20e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4a/GRE-84-20e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4b/GRE-84-13e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4b/GRE-84-13e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4b/GRE-84-14e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4b/GRE-84-14e.pdf
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c) A149. előírás (Útmegvilágító berendezések) 

 

Dokumentumok Tárgy 

4c\ECE-
TRANS-WP29-
GRE-2021-
07e.docx 

A javaslat a lámpamosó berendezések tekintetében épít be 
- az új R149-es előírásra vonatkozó - hivatkozásokat az 
R45. sz. előírásba. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére beterjeszti. 

4c\GRE-84-
15e.pdf 

A világításra vonatkozó új előírások kidolgozása tárgyában 
létrehozott munkacsoport beszámolója. 
 Az új R149-es előírásra vonatkozóan. 
 
A beszámolót a GRE elfogadta. 

4c\GRE-84-
16e.pdf 
 
 
4c\GRE-84-
28e.pdf 

A munkacsoport bemutatta az új R149-es előírás jelenlegi 
állapotát egységes szerkezetben, amelyhez 
visszajelzéseket kért a GRE és az NGO-k részéről. 
 
A változások elsősorban a tompított fény és a reflektorok 
fotometriai tulajdonságai szól. (intenzítások a mérőrácson, 
mérési pontok helyzete) 
 
 

 
d) A 150. előírás (Fényvisszaverők) 

 

Dokumentumok Tárgy 

4d\GRE-84-
04e.docx 

Az új R150. sz. előíráshoz kacsolódó módosításban az 
adatközlő mintát pontosítja. 
A javaslatot a GRE elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére beterjeszti. 

4d\GRE-84-
17e.pdf 
 
4d\GRE-84-
18e.docx 

A munkacsoport bemutatta az új R150-es előírás jelenlegi 
állapotát egységes szerkezetben. A változás az 
eddigiekhez képest: a definíciók frissítésre kerültek, 
pontosítva lett az időjárásállósági vizsgálat. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/ECE-TRANS-WP29-GRE-2021-07e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/ECE-TRANS-WP29-GRE-2021-07e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/ECE-TRANS-WP29-GRE-2021-07e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/ECE-TRANS-WP29-GRE-2021-07e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/GRE-84-15e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/GRE-84-15e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/GRE-84-16e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/GRE-84-16e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/GRE-84-28e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4c/GRE-84-28e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4d/GRE-84-04e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4d/GRE-84-04e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4d/GRE-84-17e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4d/GRE-84-17e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4d/GRE-84-18e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4d/GRE-84-18e.docx
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e) Az R48, 53, 74 és 86 egyszerűsítése 
 

Dokumentumok Tárgy 

4e\GRE-84-
05e.docx 
 
4e\GRE-84-
06e.docx 

A segéd reflektorok bevezetése, illetve pontosítások a 
R48. sz. előíráshoz. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta, kéri vissza hivatalos 
dokumentumként a következő ülésére. 

4e\GRE-84-
07e.docx 
 
4e\GRE-84-
08e.docx 

A segéd reflektorok bevezetése és a rájuk vonatkozó 
követelmények, illetve pontosítások a R53. sz. előíráshoz. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta, kéri vissza hivatalos 
dokumentumként a következő ülésére. 

4e\GRE-84-
09e.docx 

A segéd reflektorok bevezetése és a rájuk vonatkozó 
követelmények, illetve pontosítások a R86. sz. előíráshoz. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta, kéri vissza hivatalos 
dokumentumként a következő ülésére. 

4e\GRE-84-
10e.docx 

Az előírás hozzáigazítása az új R149-es előíráshoz 
 
A javaslatot a GRE elfogadta, kéri vissza hivatalos 
dokumentumként a következő ülésére. 

 
 

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\GRE-84-12e.pdf A TFSR almunkacsoport beszámolója. 

 
A beszámolót a GRE meghallgatta. 

5\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2020-
15r1e_0.docx 
 
5\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2020-
17e.docx 
 
5\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2020-
16r1e_2.docx 
 
5\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2021-

A javaslatot a helyettesítő LED fényforrások 
beemelése az R.E.5.-be, az R37, R128. számú 
előírásokba. 
 
A javaslatokat a GRE elfogadta és kéri vissza 
következő ülésére hivatalos dokumentumkét. 
Franciaország kérte jegyzőkönyvbe venni, hogy nem 
támogatják a javaslatokat és amennyiben elfogadásra 
kerülnek, nemzeti hatáskörben eljárva, nem fogják 
engedélyezni a csere LED fényforrásokat 
Franciaországban. 

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

Megváltozott a mezőkód

file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-05e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-05e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-06e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-06e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-07e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-07e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-08e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-08e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-09e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-09e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-10e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/4e/GRE-84-10e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/GRE-84-12e.pdf
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-15r1e_0.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-15r1e_0.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-15r1e_0.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-17e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-17e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-17e.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-16r1e_2.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-16r1e_2.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2020-16r1e_2.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2021-03e_0.docx
file:///C:/Users/deak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VJWNOQ5/5/ECE-TRANS-WP29-GRE-2021-03e_0.docx
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03e_0.docx 
 
5\GRE-84-32e.docx 
 
5\GRE-84-35e.pdf 
 

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

 (a) Javaslat a 05 és 06 módosítás-sorozathoz 

Dokumentumok Tárgy 

6a\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2020-
04r1e_0.docx 
 
6a\GRE-84-
24e.docx 
 
6a\GRE-84-25e.pdf 
 
6a\GRE-84-26e.pdf 

Az R48.06 és R48.07, valamint az R149 kiegészítése a 
driver assistance-szal, amely az útpályára vetíti a 
szükséges információkat. 
 
A tecnológiával kapcsolatban sok kétséget fogalmaztak 
meg a küldöttek, pl.: nedves útpálya esetén zavarja a 
visszaverődés a más, forgalomban részt vevő 
partnereket. 
 
A javaslatot az előterjesztő visszavonta, a következő 
ülésre módosítva beterjeszti újra. 

6a\GRE-84-27e.pdf Prezentáció a digitális világítási funkciók előnyeiről. 
 
A prezentációt a GRE meghallgatta. 

6a\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2020-
05r1e.docx 

Javaslat az R48-hoz és az R148-hoz: lámpákba épített 
logók 
Franciaország nem tudott megegyezésre jutni az EU-
val, ezért levetette a témát napirendről azzal, hogy a 
következő ülésen újratárgyalja a GRE. 
 

6a\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2021-
05e_1.docx 

Az R48. sz. előírás módosító javaslata az átvilágított 
felület vonatkozásában. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 
 

6a\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2021-
08e.docx 

Az R48.06, R48.07 és R48.08 pici kiegészítése: A 
leghátsó oldalhelyzetjelző távolságát félpótkocsik 
esetében 4 m-re engedélyezi a leghátsó ponttól. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 
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(b)  Egyéb javaslatok a 48. sz. előíráshoz 

 

Dokumentumok Tárgy 

6b\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2021-
04e.docx 
 
 
6b\GRE-84-
22e.docx 

Az R48-ba behozza a időjárási és forgalmi 
körülményekhez alkalmazkodó lámpákat. Bevezeti, 
pontosítja a bekapcsolás-kikapcsolás és aktiválás-
deaktiválás fogalmát, valamint az automatikus és 
manuális működtetést. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta, kéri a következő ülésre 
egységes szerkezetben vissza, majd elfogadás után 
benyújtja a novemberi WP29 ülésre. 

6b\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2021-
02e.docx 
 
6b\GRE-84-
29e.docx 
 
6b\GRE-84-
30e.docx 
 
6b\GRE-84-34e.pdf 

A  japán javaslat a parkoló jelzést- a rá vonatkozó 
követelményekkel együtt - szeretné beépíteni az 
előírásba, amely jelzi a jármű parkolás közbeni 
állapotát: ajtó nyitva, zárva. 
 
Az ülés során több észrevétel és javaslat elhangzott, 
amit az előterjesztő beépít javaslatába és a következő 
ülésre a kész dokumentumot bemutatja. 
 

 
7. Egyéb előírások  
 
 (a)  86. előírás (Mezőgazdasági járművek világító- és fényjelző  

        berendezéseinek beépítése) 
   

Dokumentumok Tárgy 

7a\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2020-
07r1e.docx 

Az októberi ülésen elhangzott észrevételeket az 
előterjesztő beépítette. 
 
A javaslatot a GRE elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 
 

 
 

  (b) A 149. sz előírás (útmegvilágító készülékek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

7b\ECE-TRANS-
WP29-GRE-2021-
06e_0.docx 

Az új R149. sz. előírás módosítása a csoportosított 
lámpatestek tekintetében.  
 
A javaslatot a GRE elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 
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 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. 
 
A tájékoztatót a GRE meghallgatta. 

 
(b) Módosítás a Gépjárművek Közlekedéséről szóló Megállapodáshoz (Bécs 

1968.) 

    

Dokumentumok Tárgy 

  Tájékoztató a WP1 üléséről 
 
A tájékoztatót a GRE meghallgatta. 

 (c) 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 

10\GRE-84-11e.pdf Az EMC almunkacsoport beszámolója. 
 
A beszámolót a GRE meghallgatta. 
 

10\GRE-84-
19e.docx 

Az AVSR almunkacsoport beszámolója 
 
A beszámolót a GRE meghallgatta. 

 
11. A következő ülés napirendje 

 

Dokumentumok Tárgy 

 A GRE internetes felületén megtalálható lesz a javaslat 
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