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Az ülés napirendje: 

 Tárgy Hivatkozott dokumentum(ok) 

1. Napirend elfogadása 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/8 (napirend) 
GRBP-74-01-Rev.1 (aktualizált napirend) 
GRBP-74-10-Rev.1 (beosztás) 
GRBP-74-19 

2. 
9. sz. ENSZ-előírás 
(háromkerekű járművek zajkibocsátása) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/23 
GRBP-74-43 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 
GRBP-74-03-Rev.1 (TF VS) 
GRBP-74-39 (TF VS) 
GRBP-74-08 (OICA) 
GRBP-74-09 (OICA) 
GRBP-74-11 (IWG MU) 
GRBP-74-12 (IWG MU) 
GRBP-74-13 (IWG MU) 
GRBP-74-20 (IWG MU) 
GRBP-74-21 (IWG ASEP) 
GRBP-74-22 (IWG ASEP) 
GRBP-74-27 (OICA) 

4. 
63. sz. ENSZ-előírás 
(mopedek zajkibocsátása) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/24 

5. 
92. sz. ENSZ-előírás 
(motorkerékpárok csere hangtompító 
rendszerei) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/11 
GRBP-74-40 (Olaszország) 

6. 
138. sz. ENSZ-előírás 
(csendes közúti járművek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/14 
GRBP-74-02 (Svájc) 
GRBP-74-05 (Franciaország) 
GRBP-74-28 (OICA) 

7. Gumiabroncsok  

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/9 
ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/10 
GRBP-74-07 (Kanada és Egyesült Államok) 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/13 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/15 
GRBP-74-29-Rev.1 (ETRTO) 
GRBP-74-35-Rev.1 (ETRTO) 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16 
GRBP-74-29-Rev.1 (ETRTO) 
GRBP-74-30-Rev.1 (ETRTO) 
ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 
GRBP-74-06 (Franciaország) 
GRBP-74-34 (Franciaország) 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2021-08e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-01e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-10e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-19e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-23e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-43e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-22e_1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-03e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-39e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-08e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-09e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-11e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-12e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-13e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-20e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-21e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-22e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-27e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-24e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-11e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-40e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-14e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-02e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-05e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-28e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-09e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-10e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-07e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-13e_2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-15e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-29e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-35e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-16e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-29e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-30e-Rev.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-18e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-06e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-34e.pdf
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(e) 
117. sz. ENSZ-előírás 
(gumiabroncs gördülési ellenállás, 
gördülési zaj és nedves tapadás) 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/12 
GRBP-74-04 (Franciaország) 
GRBP-74-31-Rev.1 (ETRTO) 
GRBP-74-33-Rev.1 (IWG WGWT) 
GRBP-74-41 (IWG WGWT) 
GRBP-74-42 (IWG WGWT) 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 
ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20 
GRBP-74-25 (TF TPMSTI) 
GRBP-74-26 (TF TPMSTI) 
GRBP-74-37 (TF TPMSTI) 

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

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/21 

(h) Szöges gumiabroncsok 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5/Rev.1 
GRBP-74-15 (TF ST) 
GRBP-74-16 (TF ST) 
GRBP-74-17 (TF ST) 
GRBP-74-32 (ETRTO) 

8. 
Hátrameneti hangjelző készülékek 
szabályozásának tervezete 

GRBP-74-23 (TF RWS) 
GRBP-74-24 (TF RWS) 

9. 
Információcsere a nemzeti és nemzetközi 
zajvédelmi előírások tekintetében 

 

10. 
Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló 
egységesített állásfoglaláshoz 

 

11. 
A Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyási 
(IWVTA) rendszer fejlesztése 

 

12. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai GRBP-74-14 

13. 
A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos 
elképzelések cseréje 

GRBP-74-38 

14. Egyéb ügyek 
GRBP-74-18 (IWG DETA) 
GRBP-74-36 (Európai Bizottság) 
GRBP-74-44-Rev.1 

15. Előzetes napirend a következő ülésre  

16. Tisztségviselők választása  

  

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-17e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-12e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-04e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-31e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-33e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-41e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-42e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-19e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-20e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-25e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-26e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-37e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-21e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-05e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-15e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-16e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-17e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-32e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-23e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-24e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-14e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP%2074-38e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-18e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-36e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-44e-Rev.1.pdf
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1. Napirend elfogadása 

A GRBP megtárgyalta és elfogadta a napirendet (előzetes napirend: 

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/8, aktualizált napirend: GRBP-74-01-Rev.1). Az elnök bemutatta az 

ülés beosztását (GRBP-74-10-Rev.1) és az online részvételt segítő útmutatót (GRBP-74-19). 

2. 9. sz. ENSZ-előírás (háromkerekű járművek zajkibocsátása) 

Az IMMA szakértője javasolta, hogy – korábbi javaslataikhoz hasonlóan – a 9. sz. ENSZ-előírás 08. 

módosítássorozatából is távolítsák el az ISO 10844:1994 szabványból átvett rendelkezéseket és 

igazítsák azt az ISO10844:2014 szabványhoz (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/23). Az Egyesült 

Királyság szakértőjének javaslatára a javaslatban található relatív időpontokat abszolút időpontokra 

javították (GRBP-74-43). A GRBP elfogadta a javaslatokat és felkérte a titkárságot, hogy terjessze elő 

azokat megfontolásra és szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. márciusi 

ülésére, mint a 9. sz. ENSZ-előírás 08. módosítássorozatát. 

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

Mérési bizonytalanságokkal foglalkozó informális munkacsoport (IWG MU): 

Norvégia szakértője az IWG MU elnökeként beszámolt tevékenységükről (GRBP-74-20). A szakértő 

jelezte, hogy az 51. sz. ENSZ-előírással kapcsolatos munka nagyrésze lezárult, így az ülésen egy 

munkadokumentum és egy informális dokumentum benyújtását tervezik. Utóbbi dokumentum a 

munkacsoport feladatmeghatározásában munkadokumentumként szerepelt, így a szakértő kérte, a 

munkacsoport feladatmeghatározásának aktualizálását (GRBP-74-12). A GRBP elfogadta az 

aktualizált feladatmeghatározást. 

A munkacsoport szakértője bemutatta a munkadokumentumot, amely célja a környezeti feltételekből, 

a jármű kiválasztásából és előkészítéséből fakadó mérési bizonytalanságok mérséklése 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22). A GRBP Kína szakértőjének javaslatára a 2.1.3.2.2. 

bekezdésben a „hőmérséklet” kifejezést „levegő hőmérséklet” kifejezésre javította, majd elfogadta a 

javaslatot. A GRBP felkérte a titkárságot, hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra és szavazásra 

a WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint az 51. sz. ENSZ-előírás 03. 

módosítássorozatának kiegészítéstervezetét. 

A munkacsoport elnöke bemutatott egy informális dokumentumot, amely célja a gördülési zaj 

hőmérséklet korrekciójából fakadó mérési bizonytalanság mérséklése (GRBP-74-13). 

A munkacsoport bemutatta azt az aktualizált, mérési bizonytalanságok becslésének általános 

megközelítését tartalmazó referenciadokumentumot, amely elősegítheti a többi szakértői 

munkacsoport ezen témával kapcsolatos munkáját (GRBP-74-11). A GRBP javasolta, hogy a 

honlapon történő publikálás mellett a dokumentumból a GRBP következő ülésére készüljön 

munkadokumentum, és a jövőben pedig prezentálják a WP.29 ülésén, hogy a többi szakértői csoport 

is tudomást szerezzen róla. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP29-GRBP-2021-08e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-01e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-10e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-19e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-23e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-43e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-20e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-12e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-22e_1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-13e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-11e.pdf
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OICA: 

Az OICA szakértője bemutatta az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (ACEA) által végzett 

gumiabroncs teljesítményvizsgálat zárójelentését (GRBP-74-09, emlékeztető: GRBP-74-08). 

A szakértő bemutatott egy, a közeljövőben elkészülő tanulmányt, amely az M és N kategóriájú 

járművek típusjóváhagyásának zajszint határértékeivel foglalkozik (GRBP-74-27). A tanulmány egyik 

fő következtetése, hogy a biztonsági paraméterek romlása nélkül kis potenciál (max. -1 dB) van a 

gördülési zaj csökkentésében (amely nagyobb sebességnél meghatározó). A tanulmány kiemeli, hogy 

új, alacsonyabb határértékek elérésére a leggyorsabb és az egész járműállományt érintő megoldás az 

útburkolat cseréje, a leglassabb pedig az új járművek alacsonyabb motorzajának hatása (lassú 

cserélődés, nem érinti a teljes állományt). A szakértő jelezte, hogy a zárójelentés a GRBP jövő évi 

ülésén lesz bemutatva. A GRBP elnöke kérte, hogy a tanulmányra megvitatására a jövő évben térjünk 

vissza, és kérte az érintett szakértőket, hogy lépjenek kapcsolatba az OICA szakértőivel. 

Kiegészítő hangkibocsátási rendelkezésekkel foglalkozó informális munkacsoport (IWG ASEP): 

Németország szakértője az IWG ASEP nevében beszámolt tevékenységükről (GRBP-74-21). A 

szakértő elmondta, hogy az L kategóriás járművekre vonatkozó két lépcsős módosítás első része 

(meglévő ASEP módosítása, 41. sz. ENSZ-előírás) 2021. októberében a javaslat hatályba lépésével 

lezárul, és hogy a módosítás második része (RD-ASEP, azaz real driving ASEP) a közeljövőben 

megkezdődik. Céljuk, hogy az M kategóriás járművekre vonatkozó javaslatokat (51. sz ENSZ-előírás) 

ezen az ülésen, mint informális dokumentum (GRBP-74-22) és a következő ülésen, mint 

munkadokumentum nyújtsák be. A GRBP elnöke felkérte a GRBP szakértőit, hogy tanulmányozzák 

majd a tervezetet és megjegyzéseikkel segítsék a munkacsoportot a következő ülésig. 

Járművek hangkibocsátásával foglalkozó munkacsoport (TF VS): 

A GRBP jóváhagyta, hogy a zajszint határértékekkel foglalkozó munkacsoportot (TF SL – Task Force 

on Sound Level Limits) a jövőben járművek hangkibocsátásával foglalkozó munkacsoportnak (TF VS 

– Taks Force on Vehicle Sound) hívják. A GRBP a munkacsoport állapotjelentésének (GRBP-74-39) 

és feladatmeghatározás tervezetének (GRBP-74-03-Rev.1) áttekintését a következő ülésre 

halasztotta. 

4. 63. sz. ENSZ-előírás (mopedek zajkibocsátása) 

Az IMMA szakértője javasolta, hogy a 63. sz. ENSZ-előírás 02. módosítássorozatát hangolják össze 

az ISO10844:2014 szabvánnyal (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/24). A GRBP elfogadta a 

javaslatot és felkérte a titkárságot, hogy terjessze elő azt megfontolásra és szavazásra a WP.29 és az 

Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint a 63. sz. ENSZ-előírás 02. 

módosítássorozatának 5. kiegészítéstervezetét. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-09e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-08e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-27e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-21e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-22e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-39e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-03e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-24e_0.pdf
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5. 92. sz. ENSZ-előírás (motorkerékpárok csere hangtompító rendszerei) 

Olaszország szakértője javasolta, hogy hozzák összhangba a 92. sz. ENSZ-előírást a 41. sz. ENSZ-

előírással és csökkentsék körülbelül 20%-kal a különféle jóváhagyandó kipufogó típusok számát, 

ezzel csökkentve azok proliferációját, valamint azok közvetlen és közvetett homologizációs költségeit 

(munkadokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/11, prezentáció: GRBP-74-40). Németország, 

az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság szakértői elutasították a javaslatot. A GRBP felkérte 

Olaszország szakértőjét, hogy lépjen kapcsolatba ezekkel a szakértőkkel és a következő ülésre 

készítsen egy konszenzuson alapuló átdolgozott javaslatot. 

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

Franciaország szakértője néhány apró pontosítást (kerekítés, nyílt és zárt intervallumok) javasolt az 

eltérő értelmezések elkerülése céljából (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/14 és GRBP-74-05). A 

GRBP kérte, hogy a munkadokumentum 6.2.3.2. paragrafusában „≥” helyett „nagyobb vagy egyenlő” 

szerepeljen. A GRBP elvben támogatta a javaslatokat, mindazonáltal elhalasztotta azok elfogadását, 

hogy a WP.29 és az AC.1 elé már a többi, folyamatban lévő módosító javaslattal együtt kerüljön majd 

benyújtásra. 

Svájc szakértője javasolta, hogy a „hangos amennyire szükséges, de csendes amennyire lehetséges” 

elv alapján tiltsák meg az akusztikus járműfigyelmeztető rendszer (AVAS – Acoustic Vehicle Alerting 

System) használatát az előírt sebességtartományon (0 és 20 km/h között) kívül (GRBP-74-02). 

Németország, az OICA és az ISO szakértői ebben a formában nem támogatták az indítványt (GRBP-

74-28). Az OICA szakértője szerint a vágási érték bevezetése zavaróbbá tenné a rendszert, és 

további veszélyforrást jelentene, hogy meg kellene tanulni annak működését. A GRBP a következő 

ülésre halasztotta a téma megvitatását. 

A GRBP jelezte, hogy a csendes közúti fuvarozást végző járművek globális műszaki szabályozásával 

foglalkozó informális munkacsoport (IWG QRTV GTR) mandátuma 2021. decemberében lejár. A 

GRBP támogatta, hogy további 2 évre hosszabbítsák meg a mandátumot és felterjesztette a kérelmet 

az Igazgatási Bizottság (AC.3) és a WP.29 felé. 

7. Gumiabroncsok 

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

Franciaország szakértője bemutatta a radiális gumiabroncsok fogalommeghatározására vonatkozó 

frissített javaslatát (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/9). A szakértő javasolta továbbá, hogy az összes 

érintett ENSZ-előírásban (54., 75., 106., 108., 109.) is ugyanezt a meghatározást használják 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/10). Az Egyesült Államok szakértője számos kérdést tett fel a 

javaslattal kapcsolatban (GRBP-74-07). A legmarkánsabban vitatott pont, hogy az új definíció 

megfelel-e a többi (pl. 30., 90., 98., 117.) ENSZ-előírásnak is. Franciaország szakértője jelezte, hogy 

megfelel. Az ETRTO szakértője jelezte, hogy már folyamatban vannak az ezzel kapcsolatos 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-11e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-40e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-14e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-05e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-02e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-28e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-28e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-09e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-10e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-07e.pdf
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vizsgálatok. A GRBP felkérte az érintett feleket (Franciaország, Egyesült Államok, ETRTO), hogy a 

következő ülésre közösen készítsenek el egy javaslatot. 

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

Franciaország szakértője javasolta, hogy tisztázzák, egy gumiabroncs típus kettőnél több kiegészítő 

terhelési / sebesség indexszel is rendelkezhet, amennyiben ezeket a 6.2.5 paragrafusnak megfelelően 

tesztelik (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/13). Az ETRTO és az Egyesült Királyság szakértői 

támogatták a javaslatot, de kérték Franciaország szakértőjét, hogy a javaslatot a következő ülésen 

tárgyalják meg, bevárva az ő javaslatukat is. 

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

gumiabroncsai) 

Franciaország szakértője jelezte, hogy az ETRTO javaslatai alapján Franciaország, Hollandia és a 

BIPAVER módosították a 108. sz. ENSZ-előírásra vonatkozó javaslatukat. A javaslat célja, hogy 

összehangolják a 108. sz. ENSZ-előírást a korábban elfogadott, 30. és 117. sz. ENSZ-előírásokra 

vonatkozó javaslatokkal és így lefedjék az összes futófelület-anyagot 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/15). Az ETRTO szakértője további helyesbítéseket fogalmazott meg 

(GRBP-74-29-Rev.1 és GRBP-74-35-Rev.1). A GRBP – figyelembe véve az ETRTO javaslatait – 

elfogadta a dokumentumokat és felkérte a titkárságot, hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra 

és szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint a 108. sz. 

ENSZ-előírás 6. kiegészítéstervezetét. 

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

Franciaország szakértője javasolta, hogy hangolják össze az újrafutózott gumiabroncsokra vonatkozó 

elírásokat az 54. és 117. sz ENSZ-előírásokban korábban elfogadott javaslatokkal, továbbá, hogy 

fedjék le az összes futófelület-anyagot (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16). Az ETRTO szakértője 

további helyesbítéseket fogalmazott meg (GRBP-74-29-Rev.1 és GRBP-74-30-Rev.1). A GRBP - 

figyelembe véve az ETRTO javaslatait - elfogadta a dokumentumokat és felkérte a titkárságot, hogy 

terjessze elő a javaslatot megfontolásra és szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 

2022. márciusi ülésére, mint a 109. sz. ENSZ-előírás 11. kiegészítéstervezetét. 

Franciaország szakértője javasolta, hogy – bizonyos nyomonkövethetőségi feltételek mellett – legyen 

lehetőség a használt gumiabroncs karkaszok használati jelzetének frissítésére 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18). A GRBP elfogadta a dokumentumot és felkérte a titkárságot, 

hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra és szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság 

(AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint a 109. sz. ENSZ-előírás 11. kiegészítéstervezetét. 

A GRBP felkérte Franciaország szakértőjét, hogy a benyújtott informális dokumentumokat (GRBP-74-

06 és GRBP-74-34) a következő ülésig alakítsa munkadokumentummá. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-13e_2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-15e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-29e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-35e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-16e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-29e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-30e-Rev.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-18e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-06e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-06e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-34e.pdf
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e) 117. sz. ENSZ-előírás (gumiabroncs gördülési ellenállás, gördülési zaj és nedves 

tapadás) 

Az ETRTO szakértője bemutatta javaslatát (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17) és annak 

kiegészítését (GRBP-74-31-Rev.1), amelyek célja a rendkívüli hó- és jégviszonyokra kialakított 

gumiabroncsok alcsoportjában a jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsok definiálása. A szakértő 

jelezte, hogy a későbbiekben szeretnék a 109. sz. ENSZ-előírást is ezzel harmonizálni. A GRBP 

elfogadta a dokumentumot és felkérte a titkárságot, hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra és 

szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint a 117. sz. ENSZ-

előírás 02. módosítássorozatának 14. kiegészítéstervezetét. 

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

beszámolót tartott tevékenységéről (GRBP-74-41) és bemutatták a frissített feladatmeghatározásukat 

(GRBP-74-42). A GRBP elfogadta a frissített feladatmeghatározást. Franciaország szakértője az IWG 

WGWT nevében bemutatta javaslatát (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/12) és kiegészítését (GRBP-

74-33-Rev.1), amelyek tartalmazzák a kopott gumiabroncsok nedves tapadásának mérésére és 

megítélésére vonatkozó követelményeket. A GRBP elfogadta a GRBP-74-33-Rev.1 dokumentumot 

és felkérte a titkárságot, hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra és szavazásra a WP.29 és az 

Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint a 117. sz. ENSZ-előírás 03. 

módosítássorozatának új tervezetét. 

A GRBP felkérte Franciaország szakértőjét, hogy a következő ülésre az ETRTO szakértőivel 

készítsen egy munkadokumentumot a GRBP-74-04 dokumentumból. 

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 beszámolót tartott (GRBP-74-25) és 

javaslatokat tett a 141. sz. ENSZ-előírás átmeneti rendelkezéseinek és az (EU) 2019/2144 

rendeletének az összehangolására (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19). A GRBP elfogadta a 

dokumentumot és felkérte a titkárságot, hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra és szavazásra a 

WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint a 141. sz. ENSZ-előírás 01. 

módosítássorozatának 1. kiegészítéstervezetét. A munkacsoport nevében az OICA szakértője 

bemutatta javaslatát (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20) és annak kiegészítését (GRBP-74-37), 

amelyek célja egy új típusjóváhagyási eljárás bevezetése az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekkel 

felszerelt utánfutók számára. A GRBP elfogadta a dokumentumokat és felkérte a titkárságot, hogy 

terjessze elő a javaslatot megfontolásra és szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 

2022. márciusi ülésére, mint a 141. sz. ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 1. 

kiegészítéstervezetét. A GRBP felkérte a munkacsoportot, hogy a GRBP-74-26 dokumentumot 

dolgozzák át. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-17e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-31e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-41e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-42e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-12e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-33e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-33e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-33e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/GRBP-74-04e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-25e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-19e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-20e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-37e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-26e.pdf


Beszámoló  74. GRBP 

– 10 / 9 – 

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

A TF TPMSTI nevében az Európai Bizottság szakértője javaslatot tett a 141. sz. ENSZ-előírás 

átmeneti rendelkezéseinek és az (EU) 2019/2144 rendeletének az összehangolására 

(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/21). A GRBP elfogadta a dokumentumot és felkérte a titkárságot, 

hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra és szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság 

(AC.1) 2022. márciusi ülésére, mint a 142. sz. ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 1. 

kiegészítéstervezetét. 

h) Szöges gumiabroncsok 

A szöges gumiabroncsokkal foglalkozó munkacsoport (TF ST) 

nevében Finnország szakértője beszámolót tartott (GRBP-74-

15) és bemutatta a munkacsoport aktualizált útmutatóját 

(GRBP-74-17). A GRBP elfogadta az útmutatót. Finnország 

szakértője bemutatta a szöges gumiabroncsokról szóló 

előírástervezetet (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5/Rev.1). A 

tervezetben csak néhány változtatást eszközöltek az előző ülés 

óta (pl. új logó). A GRBP az ETRTO kiegészítéseivel (GRBP-

74-32) együtt elfogadta a dokumentumot és felkérte a 

titkárságot, hogy terjessze elő a javaslatot megfontolásra és 

szavazásra a WP.29 és az Igazgatási Bizottság (AC.1) 2022. 

márciusi ülésére, mint egy új előírástervezetet. 

A GRBP tudomásul vette, hogy a munkacsoport következő lépésként javaslatot dolgoz ki a C1 típusú 

gumiabroncsok jeges tapadás címkéjének átvételéről (GRBP-74-16). 

8. Hátrameneti hangjelző készülékek szabályozásának tervezete 

A hátrameneti hangjelzésekkel foglalkozó munkacsoport (TF RW) nevében az OICA szakértője 

beszámolót tartott (GRBP-74-23) és összefoglalta az új, hátrameneti hangjelzésekkel foglalkozó 

előírástervezetet (GRBP-74-24), amelyet a következő ülésen munkadokumentum formájában 

szándékoznak benyújtani. 

9. Információcsere a nemzeti és nemzetközi zajvédelmi előírások tekintetében 

Nem merült fel új téma. 

10. Módosítási javaslatok a járműgyártásról szóló egységesített állásfoglaláshoz 

Nem merült fel új téma. 

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

Nem merült fel új téma. 

A szöges gumiabroncsok 

jelölésének tervezete: ciril „sa” 

betű (unicode: 0428), a ≥ 15 mm 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-21e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-15e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-15e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-17e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRBP-2021-05e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-32e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-32e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-16e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-23e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-24e.pdf
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12. A WP.29 előző ülésének főbb pontjai 

A GRBP titkára ismertette a WP.29 2021. júniusi ülésén történteket (GRBP-74-14). A WP.29 felhívta a 

figyelmet a gumiabroncs-definíciók következetes használatára az ENSZ-előírások és a globális 

műszaki előírások (GTR-ek) között. 

13. A GRBP jövőbeli működésével kapcsolatos elképzelések cseréje 

A GRBP elnöke bemutatott egy dokumentumot a jövőbeli munka tartalmáról (GRBP-74-38). 

14. Egyéb ügyek 

Az Európai Bizottság szakértője bemutatót tartott az L-kategóriájú járművekre vonatkozó Euro 5 

zajkibocsátási határértékek hatásvizsgálatának folyamatban levő tanulmányáról (GRBP-74-36). 

A GRBP elfogadta a főbb döntések listáját (GRBP-74-44-Rev.1). 

A GRBP a következő ülésre halasztotta az egyedi azonosítókkal kapcsolatos beszámolót (GRBP-74-

18 - IWG DETA). 

15. Előzetes napirend a következő ülésre 

A GRBP 75. ülése 2022. február 8. és 11. között a mostanival nagyjából megegyező napirenddel lesz 

Genfben. A hivatalos dokumentumokat tizenkét héttel az ülés előtt, 2021. november 15-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. 

16. Tisztségviselők választása 

Az eljárási szabályzat (TRANS/WP.29/690/Rev.2) 37. szabálya értelmében tisztségviselők 

választására került sor. A GRBP 2022-re tervezett ülésein egyhangú szavazással az elnök Serge 

Ficheux (Franciaország), míg az alelnök Andrei Bocharov (Oroszország) a GRBP 2022. évi ülésein. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-14e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP%2074-38e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-36e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-44e-Rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-18e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRBP-74-18e.pdf
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