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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 (Holttér információs rendszer) 

 (c)  A holttéri tájékoztató rendszerhez kapcsolódó új 158. sz. előírás (tolatás) 

 (d) A holttéri tájékoztató rendszerhez kapcsolódó új 159. sz. előírás (Moving off rendszer) 

 

5. Javaslat az R39. előíráshoz (Sebességmérő)  

 Javaslat az R55. előíráshoz (csatlakozó berendezések) 

 

6. Javaslat az R58. előíráshoz (Hátsó aláfutásgátlók) 

 

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

 

8. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 

 

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

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

  

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

 

10. Javaslat az Illetéktelen használata elleni védelem, immobilizerek és riasztó rendszerek új előírásaihoz 

 

(a) A jogosulatlan használat elleni védelemre vonatkozó R116. sz. előírás  

 (b)  Az Illetéktelen használata elleni védelemre vonatkozó új 161. sz. előírás  

(c)  Az immobilizerekre vonatkozó új 162. sz. előírás 

 (d) A jármű riasztó rendszerekre vonatkozó új 162. sz. előírás 

 

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

 

12. Eseményrögzítő 

 

13. ENSZ EGB 0. előírás  

 

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

 

15. Eszmecsere a jármű automatizálásáról  

 

16. Egyéb ügyek 
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 1. A napirend elfogadása 
 

Dokumentumok Tárgy 

kiegészített 
napirend.pdf 

A GRSG a napirendet elfogadta 

2. Kiegészítés az M3 és M2 kategóriájú járművekre vonatkozó 
előírásokhoz   

  

Dokumentumok Tárgy 

  

 
(a) Javaslat az  R 107 módosítására 

 

Dokumentumok Tárgy 

2a\GRSG-121-02e-
1.docx 
 
2a\GRSG-121-
03e.pdf 

Az OICA állásfoglalása a buszokba telepítendő 
gyermekbiztonsági rendszerekkel kapcsolatban. A fő 
probléma, hogy minden statisztika a személyautókra 
vonatkozik, ami nem felel meg az autóbuszoknak, 
valamint kifejtik, hogy a személyautókban használatos 
eszközök méretüknél fogva nehezen alkalmazhatók 
autóbuszokban. 
 
A GRSG illetékes almunkacsoportjai – a módosító 
indítványok elkészítése során - figyelembe veszik majd 
az elhangzottakat. 
 

2a\GRSG-121-
25e.pdf 

Az BMFE (égési tulajdonságokat tárgyaló) IWG 
beszámolója. 
A beszámolót a GRSG elfogadta 

2a\GRSG-121-
26e.docx 

IWG javaslata a vészkijárati ablakokkal kapcsolatban. 
A módosítás leginkább az ablaktörő kalapácsokra 
vonatkozik. Pl.: előírja a jó láthatóságot, a megfelelő 
elhelyezést. Engedélyezi a fóliával belülről bevont 
üvegeket, ha az törhető marad az ablaktörő kalapácsol 
által.   
 
A GRSG a javaslatot elfogadta és kéri vissza munka 
dokumentumként a következő ülésére.  
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(b) Javaslat az R118. módosítására (Anyagok égési tulajdonságai) 
 

Dokumentumok Tárgy 

2b\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-03e_0.docx 
 
 
 
2b\GRSG-121-05e-
1.docx 

Beveszi az R118-ba a műanyag üvegezést.  
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és beterjeszti a  WP 29 
novemberi ülésére 
 
 
2021/3 javaslatot kiegészít a fóliával bevont üvegekre. 
Ezt a javaslatot a GRSG nem fogadta el. 
 

2b\GRSG-121-04e-
1.docx 
 
 
2b\GRSG-121-17e-
1.docx 

Az M3/I-re is alkalmazható legyen az R118 előírás 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és kéri vissza munka 
dokumentumként a következő ülésére, kombinálva a 
2021/3. sz. javaslattal 

 
 
3. Kiegészítések a biztonsági üvegezéshez 
 

Dokumentumok Tárgy 

 A napirendi ponthoz nem volt javaslat 

 
 
4.  A veszélyeztetett úthasználók közelsége iránti tudatosság   

 

Dokumentumok Tárgy 

4\GRSG-121-
11e.docx 

VRU-Proxi IWG időrendjének módosítása. 
 
Az OICA kéri, hogy témáról és a várható javaslatokról 
az IWG csepegtessen információkat a járműgyártók 
felé, hogy fel tudjanak készülni időben. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta. 
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(a) Javaslat az R46. sz. előírás kiegészítésére (Közvetett hátralátás)  
 

Dokumentumok Tárgy 

4a\GRSG-121-
18e.docx 
 
 
 
 
4a\GRSG-121-
19e.docx 

A 6.2.2.1.2. pontot javasolja módosítani: „A 6.2.2.1.1. 
paragrafus nem alkalmazható a kamera-monitor 
rendszerre, ha az alsó élek nincsenek lejjebb, mint 2 m 
talajtól a jármű terhelt állapotában.” 
 
 
A 6.2.2.1.1. paragrafusból további kivételeket engedne. 
 
 
A fenti két javaslatot a GRSG elfogadta és kéri vissza 
következő ülésére egyesítve, hivatalos 
dokumentumként.  

 
(b) Új előírás Holt tér információs berendezés 

 

Dokumentumok Tárgy 

4b\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-04e_0-1.docx 

A javaslat a  jelzés aktiválásának körülményeit 
határozza meg. 

4b\GRSG-121-07e-
1.docx 

A fenti javaslathoz beadott módosító indítvány 
pontosítja a járműtől való érzékelési zóna járműtől való 
távolságát. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 

 
c)    Az új R158. előírás (Hátrafelé mozgás) 
 

Dokumentumok Tárgy 

4c\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-05e_0.docx 
 
4c\GRSG-121-
09e.docx 

A jövőbeni 158. sz. előírást harmonizálja. A közvetett 
hátralátás helyett közvetett hátra”érzékelés” a helyes 
meghatározás. 
Továbbá kiveszi az előterjesztő a tükrök, kamerákat és 
az ezekre vonatkozó előírásokat. 
Javaslatként érkezett, hogy a rendszernek meg kell 
felelnie az EMC követelményeknek is. 
 

4c\GRSG-121-
08e.docx 

Beszúr egy új paragrafust, miszerint a 15. paragrafus 
nem alkalmazható az R79-ben definiált parkolássegítő 
rendszerekre 
A fenti javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 
novemberi ülésére előterjeszti. 
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d) Az új R159. előírás (Előre mozgás, jármű előtti teret érzékelő rendszer) 
    
   

Dokumentumok Tárgy 

4d\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-06e_0.docx 
 
4d\GRSG-121-
10e.docx 

Az előterjesztő definiálja az 1. sz. táblázat jelöléseit. 
 
A javaslatokat a GRSG elfogadta és a WP29 
novemberi ülésére előterjeszti. 

 
 
5. Az R39. sz előírás módosítása (sebességmérő, odométer) 
   

Dokumentumok Tárgy 

5\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-07e_0.docx 

A javaslat lényege, hogy az odométer csak abban a 
mértékegységben mutassa a megtett távolságot, 
amely mértékegységet használják azon a piacon, 
ahová eladásra került a jármű. 
 

5\GRSG-121-
20e.pdf 

A javaslatban több megoldás is szerepel, illetve kérik, 
hogy a mértékegység minden esetben legyen 
kötelezően jelölve. 5\GRSG-121-

21e.docx 
 
5\GRSG-121-
29e.docx 

 

5\GRSG-121-
35e.docx 

 
 
A tárgyban kiegészítő javaslat született szóban, 
miszerint az L kategóriánál is alkalmazni kellene. A 
GRSG úgy döntött, hogy az ülésen elhangzott 
javaslatok figyelembe vételével készítsenek elő 
döntésre munka dokumentumot a következő ülésre. 

 
5bis  Javaslat az R55. előíráshoz (csatlakozó berendezések) 
 

Dokumentumok Tárgy 

5bis\GRSG-121-
06e.docx 

A javaslat a jelenlegi előírásban szereplő elírást 
korrigálja. 
 

5bis\GRSG-121-
42e.docx 

A javaslatokat a GRSG elfogadta és kéri vissza 
következő ülésére hivatalos dokumentumként azzal, 
hogy a döntést követően a WP29 novemberi ülésére 
előterjeszti. 
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6. Az R58. sz előírás módosítása (hátsó aláfutásgátlók) 

 

Dokumentumok Tárgy 

6\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-15e-1.docx 

Javasolja az előírást kiegészíteni a belépő rámpával. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 

 
 

7. Javaslat az R66. előíráshoz (Járműszerkezetek szilárdsága)  
 

Dokumentumok Tárgy 

7\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2020-22e.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
7\GRSG-121-31e-
1.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 tagországok támogatják a javaslatot, de finomítani 
kell még. A GRSG a javaslatot következő ülésén 
tovább tárgyalja. 
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8. Kiegészítések a gáz meghajtású járművekre vonatkozó elírásokhoz 
 
 (a) Javaslat az R67. sz. előírás módosítására (LPG-s járművek) 
  

Dokumentumok Tárgy 

8a\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-
08e_0_rev1docx.d
ocx 

Az LPG-s járművek jelöléseit, az ezekhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezéseket módosítaná a javaslat. Mivel 
a javaslat egyes részei ISO szabványból lettek 
kimásolva, a GRSG felkérte a titkárságot, hogy 
egyeztessen az ISO-val, nehogy jogi problémák 
legyenek. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta azzal, hogy ha az ISO 
által érintett rész jogtiszta, akkor azzal együtt, ha nem, 
akkor anélkül kerüljön a javaslat a novemberi WP29 
ülésre.  

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

Dokumentumok Tárgy 

8b\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-09e.docx 

Az LNG-s és CNG-s járművek jelölései, az ezekhez 
kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket módosítaná a 
javaslat.. Mivel a javaslat egyes részei ISO 
szabványból lettek kimásolva, a GRSG felkérte a 
titkárságot, hogy egyeztessen az ISO-val, nehogy jogi 
problémák legyenek. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta azzal, hogy ha az ISO 
által érintett rész jogtiszta, akkor azzal együtt, ha nem, 
akkor anélkül kerüljön a javaslat a novemberi WP29 
ülésre. 

8b\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-10e_1.docx 
 
8b\GRSG-121-
22e.docx 

Az R110-es előírás egy új nyomáskiegyenlítő 
bevezetése miatt egyes definíciókat és az ezekkel 
összefüggő szöveg változásokat javasol az 
előterjesztő. 
 
A GRSG a javaslatokat elfogadta és a WP29 
novemberi ülésére benyújtja. 

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

Dokumentumok Tárgy 

 Az napirendi ponthoz nem érkezett javaslat  
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10. Kiegészítések az illetéktelen használata elleni védelem immobilizerek és jármű 
riasztó rendszerekre vonatkozó új előírásokhoz 

 
a) Javaslat az R116. előíráshoz (lopásgátló  és riasztó rendszerek) 

 

Dokumentumok Tárgy 

10a\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-
2021-11e_0.docx 
 
10a\GRSG-121-
12e.docx 

A GRSG elfogadta a javaslatot a 121-12. sz 
módosítással és a WP29 novemberi ülésére 
előterjeszti. 
 
  

 
b) Javaslat az R161. előíráshoz (Illetéktelen használata elleni védelem) 

  

Dokumentumok Tárgy 

10b\GRSG-121-
24r1e_0rev2.docx 

A  GRSG a tárgybani javaslatot következő ülésén 
tárgyalja. 

 
 

c) Javaslat az R162. előíráshoz (Immobilizerek)  
 

Dokumentumok Tárgy 

10c\GRSG-121-
38e.docx 

A  GRSG a tárgybani javaslatot következő ülésén 
tárgyalja. 

 
 

d) Javaslat az R163. előíráshoz (Jármű riasztó rendszerek) 
 

Dokumentumok Tárgy 

10d\GRSG-121-
39e.docx 

A  GRSG a tárgybani javaslatot következő ülésén 
tárgyalja. 
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11. Javaslat az R125. sz. előíráshoz (előre irányuló látómező) 
   

Dokumentumok Tárgy 

11\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2021-
12e_0.docx 
 
11\GRSG-121-
15e_1.docx 
 
 

 A javaslat kiegészíti az előírást a látómezőben 
elhelyezkedő vezetést segítő rendszerre vonatkozó 
követelményekkel és átmeneti rendelkezésekkel. 
 
A GRSG elfogadta a javaslatot a 121-15. sz 
módosítással és a WP29 novemberi ülésére előterjeszti. 
 

11\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2021-
13e_0.docx 
 
11\GRSG-121-24e-
Rev.2.docx 

A javaslat az N1 kategóriájú gépkocsikra vonatkozik, 
olyan tároló rendszerre, amely belenyúlhat a jobboldali 
látómezőbe. 
 
A GRSG elfogadta a javaslatot a 121-24. sz 
módosítással és kéri vissza októberi ülésére munka 
dokumentumként. 
  

 
 
12. Esemény rögzítő 
 

Dokumentumok Tárgy 

  

12\GRSG-121-
16e.pdf 

IWG on EDR helyzetjelentés 
 
A GRSG elfogadta a beszámolót 

12\GRSG-121-
28e.docx 

Kanada gondolatébresztője amellyel bevezetné  az EDR-
t a nehéz gépjárművekre. 

12\GRSG-121-
32e.docx 

Az EU javaslata az R160 módosításához (EDR). A 
javaslat szerint bele kéne az előírásba szerkeszteni az 
automata vezetési rendszereket is, az ezekhez 
kapcsolódó EDR-ekre vonatkozó követelményeket. A 
vita során körvonalazódott, hogy ezt a témát az illetékes 
IWG-nek, illetve a GRVA-nak is tárgyalnia kell a döntést 
megelőzően, majd ezt követően kerüljön a téma a GRSG 
elé. 

 
13. ENSZ EGB 0. előírás 
 Az IWVTA tájékoztatója 
    

Dokumentumok Tárgy 

 A napirendi ponthoz nem volt dokumentum. 
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14. Konszolidált határozat a járműszerkezetekre (R.E.3.) 
    

Dokumentumok Tárgy 

14\ECE-TRANS-
WP.29-GRSG-2021-
14e_2.docx 

Az R.E. 3. egységes szerkezetben 

14\GRSG-121-
30e.docx 

A javaslat bevezeti a hibrid motoros és hibrid elektromos 
jármű fogalmát. A tonna mértékegységek helyt kg 
egységet kapnak. 
 
A javaslatot a GRSG elfogadta és a WP29 novemberi 
ülésére előterjeszti. 

 
 
 
15. Eszmecsere a jármű automatizálásáról 
   

Dokumentumok Tárgy 

  Az OICA folytatja tovább munkáját a tárgyban 

 
 
 
16. Egyéb ügyek 
 
a)  Tolatás hangjelző készülékek 

  

Dokumentumok Tárgy 

16a\GRSG-121-
14e.pdf 

 Az illetékes almunkacsoport helyzetjelentése. 
 
A GRSG elfogadta a beszámolót. 
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