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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ    
 
LÉNYEGES KÉRDÉSEK 
 
-  WP29 munkájának homlokterébe került a Teljes Jármű Nemzetközi 

típusjóváhagyásának (IVWTA) ügye, és véleményem szerint a következő 3-4 évben 
ez, illetve az ebből fakadó módosítások lesznek a meghatározók a munkában.  Ezt a 
múlt évben Japán kezdeményezte, az EU – vonakodva ugyan – támogatta, az USA 
egyelőre passzív. Azóta komoly tempóban megkezdődött a munka. Az autógyártók és az 
alkatrészgyártók nemzetközi szervezetei is felismerték, hogy a tervezett új előírás 
számukra is kiemelkedő fontosságú, ezért nagyon aktívan vesznek részt a munkában. 

 
Ez a munka az 1958. évi szerződés gyökeres átalakítását is szükségessé teszi, hiszen ez 
eredetileg egész más céllal készült (3., 4. 11.,12 és 13. cikkelyeket kell megváltoztatni)   

 

A biztonság, környezetvédelem és energia-hasznosítás témakörei mellé bekerülnek az 
újrahasznosíthatóság követelményei is. Ezt az  OICA nagyon forszírozza, az EU, 
Német- és Oroszország támogatták, Japán viszont ellenezte azzal érvelve, hogy az 1958-as 
Egyezmény nem ad lehetőséget arra, hogy ilyen előírás készüljön.  A kérdés jogi 
vonatkozását tovább kell vizsgálni. 

A csatlakozó országoknak gyorsabb és szigorúbb jelentési kötelezettségük lesz, ha az 
előírásnak nem megfelelő járművet észlelnek. 

Valószínűleg szigorodnak a műszaki vizsgálóállomásokkal (Technical Service) szemben 
támasztott  követelmények, miközben szélesebb körben alkalmazható lesz a „virtuális 
vizsgálat”.  

 Mostanra kikristályosodott, hogy a teljes jármű jóváhagyás egy újabb,  „0.” Előírás 
alapján történik majd meg. Ennek az lenne az előnye, hogy nem tenné szükségesé az 
Egyezmény gyökeres módosítását, amellyel minden szerződő félnek egyet kellene értenie, 
hanem a többi előíráshoz hasonlóan „csak egy melléklet” lenne, amihez ugyanúgy lehet 
külön csatlakozni.  

 
Elfogadták, hogy az országok különböző fejlettségi szintjeinek megfelelően egyes 
régiókban a nem a legfrissebb előírások alapján is születhessen jóváhagyás, ami persze a 
kiinduló elvnek némileg ellentmond.   



 
A gépjárművezető irányító szerepének kérdése 
 
Már többször felszínre került a régóta húzódó – és tényleg lényegi kérdést takaró – vita, 
amely a WP.29 és WP.1 között folyik. A WP.1. hangsúlyozza: a 1968-as Bécsi Konvenció 
előírja, hogy a jármű vezetőjének minden helyzetben és minden pillanatban kontrolálnia 
kell (tudnia) járművét, miközben WP.29 sorozatban dolgozza ki az előírásokat az 
„intelligens”, elektronikus vezérlésű rendszerekre és az ipar napi gyakorlatként építi be 
azokat a járművekbe (automatikus vészfékezés, elektronikus stabilizáló rendszerek, 
sávelhagyást megakadályozó, illetve arra figyelmeztető rendszerek, követési távolságot 
tartó rendszerek, stb.) 

Külön szakértői csoportot hoztak létre WP.1.-ben a WP.29 által korábban átadott 
javaslatok megvitatására, ez azonban még nem jutott eredményre. A vészfékező rendszert 
pl. (AEBS) elfogadhatatlannak tartják. Emlékeztetőül: WP.1-ben főleg jogászok vannak 
jelen, akik főként az adott kérdéskör jogi  vonatkozásait vizsgálják. 

A mostani ülésen részt vett Nowak úr, a WP.1 titkára, aki rövid tájékoztatást adott 
probléma állásáról az ő szempontjukból nézve.. Ehhez a Bécsi Egyezmény 5.sz. 
Mellékletét kellene módosítani.  A kérdésekre, hogy az idő múlik, van-e valami határidő a 
döntésükre, azt válaszolta, hogy ugyanúgy nincs, mint a többi hasonló ENSZ-EGB 
fórumnak; folyik a vita náluk a megoldás érdekében. Ugyanakkor a költség/haszon 
elemzést hiányolta, ami egyrészt rendelkezésre áll, másrészt említése inkább időhúzásnak 
tűnt a jelenlévők többségének szemében.    

A WP.29 jegyzőkönyvében egy semleges, problémakerülő paragrafus került be erről a 
kérdésről.    

 

Ezt figyelembe véve javaslom, hogy az NFM és a BM által kijelölt szakért ők a 
közeljövőben egyeztessenek ebben a kérdésben.  

  

 
A RÉSZLETES BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE ÉRDEMES: 

 
1. Az Európai Bizottság képviselője a magyar fél nevében is megszavazta a következő 

22 db  ENSz előírás módosítását, illetőleg 6 db helyesbítését.  
 
             Ezek a következők:  
   
            Módosítás: 

 11,13-H, 30,44, 49, 54 ,64,101, 106 
 (lásd a beszámoló erre vonatkozó szakaszait). 
  
Helyesbítés: 
 ENSZ- 54 
 
 
2. Lassan, de folyik a könnyű járművek emissziójának és tüzelőanyag-

fogyasztásának vizsgálatára alkalmas új módszer kidolgozása a hozzá tartozó 
menetciklusokkal együtt. Ez reményt ad arra, hogy 2015-től az eddiginél 



reálisabb alapon lehet vizsgálni a CO2-kibiocsátást és a tüzelőanyag-
fogyasztást. 

 
3. Az 1997-es Egyezményt illetően (Tehergépkocsik műszaki felülvizsgálata)  

különösebb előrelépés nem történt. A CITA összehasonlította az EU 
érvényes irányelvét az Egyezményhez csatolt  Rule és Rule 2 szabályokkal, 
és rámutatott arra a viszonylag kevés eltérésre, amelynek kiigazításával az 
EU és a )9-es Egyezmény előírásait azonos szintre lehetne hozni. EU 
képviselője – indoklás nélkül - úgy nyilatkozott, hogy ebben az eseten sem 
hajlandó csatlakozni az Egyezményhez.  (Azóta kiderült, amit ott nem 
említet, hogy tárgyalás alatt vannak az EU új rendelet-tervezetei ebben e 
témakörben).  

  
 

II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 
 

A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  
 

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 157. ülése (2012.  június 26-29.) 
- B fejezet: az 1958 évi genfi „Jóváhagyási Egyezmény” AC.1 jelű 

Adminisztratív Bizottságának  51. ülése 2012.  június 27 -én, 
- C fejezet: az 1998 évi genfi „Világegyezmény” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 35. ülése 2012. június 27-28 -án. 
-  D fejezet: az 1997 évi bécsi időszakos műszaki felülvizsgálati Egyezmény 
   AC.4 jelű Adminisztratív Bizottságának 9. ülése (2012. június 28) 
 
Helyszín:  Genf, Nemzetek Palotája 

 
A közúti közlekedésbiztonság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem növelését 
szolgáló ülésszakról szóló jelen beszámolót a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-
ben működő EU és ENSz-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ terjeszti elő. 
 
A Gépjármű előírásokat összehangoló WP.29 jelű Világfórum 156. ülésszakát előkészítő 26. 
hazai tájékoztató- és álláspont Egyeztető Fórum  2012. június 13 -án került megtartásra a 
KTI-ben . 
 
A WP.29 Világfórum 157. ülésszakán a következő 36 ország kormánya képviseltette magát:  
Anglia/Egyesült Királyság, Ausztrália, Auszria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, 
Csehország, Dél-Afrika, Finnország, Franciaország, Hollandia, India, Japán, Kanada, Kína, 
Kolumbia, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Malayzia,  
Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Szerbia,  Szlovákia, Szlovénia, Thaiföld, Törökország, Ukrajna, Új-
Zéland  és  az USA, továbbá az Európai Unió. 
 
Az ülésszakon részvettek még a következő nemzetközi szervezetek képviselői is: Európai 
Unió (EU), Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO), Gépjárműgyártók Nemzetközi 
Szervezete (OICA ), Motorkerékpár-gyártók Nemzetközi Szövetsége (IMMA ), 
Gépjárműipart Szerelvényekkel és Alkatrészekkel ellátók Európai Szövetsége (CLEPA )1.), 
1952 évi Brüsszeli Munkacsoport (GTB), Katalizátoros Emisszió Csökkentők Szövetsége 
(AECC), Autó és a Társadalom Alapítvány (FIA  alapítvány) , Nemzetközi Gépjármű 



Felügyeleti Bizottság (CITA ), az Európai Gumiabroncs és Kerékpánt Műszaki Szervezet 
(ETRTO), valamint a Sao Paoloi Egyetem. 
 
 

1.)Egyúttal a MEMA (Motor és Szerelvénygyártók Szövetsége) és a JAPIA (Japán Autó Alkatrészgyártók Szövetsége) képviselője 

 
 
 

A.   A WP.29 Világfórum 157. ülésszaka 
      
 
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadta a 
ECE/TRANS/WP.29/1096  számú dokumentum szerinti napirendet a WP.29-157-04 sz. 
informális dokumentum figyelembe vételével    
 
(a) További új napirendi pontok 
 
4.11.1   ECE/TRANS/WP.29/2012/61          a 98. sz előírás (gáztöltésű  
                                                                                      fényforrással működő fényszórók) 
                  03-as sorozatú módosításának 
                                                                                       1.sz. helyesbítése 
 
8.10.            Beszámoló a világszintű NCAP (Global NCAP) beindításáról 
 
8.11             Beszámoló az APEC  (Asia Pacific Economic Cooperation) Kazán-i autós  
                    szakmai párbeszédről 
 
18.2 Javaslat  a 12. sz   (motorkerékpárok kezelőelemei, jelző- és visszajelző  

berendezései)  kiegészítésére vonatkozóan 
 

(b)   Egyes napirendi pontok helyesbítése 
 

4.14.2 további dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/2011/99./Corr.2 
7.1              törölt dokumentum:    ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.3/Amend.1 
16.9            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31 helyesen: ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32 

 
(c)    A következő ülésre elhalasztott napirendi pontok, dokumentumok: 4.11.1 – 4.11.4. 

  
 
2.   A WP.29 Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1 Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 2012. június 25-én tartott 

109.üléséről: 
 

a. Részt vettek B. Gauvin  (Franciaország) elnöklete mellett: Anglia, Európai Unió, 
Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, Orosz Föderáció, és az 
USA képviselői (akik egyben a egyes előadó munkacsoportok és a WP.29 által 
kezelt szerződéseket irányító bizottságok elnökei) 



 
 
b. A Titkárság tájékoztatást adott a szekcióban megüresedett P3  pozíció betöltéséről. 

Az új ENSZ előírásoknak megfelelően átmeneti munkaerővel nem lehet az állást 
betölteni, a végleges személy kiválasztása még nem történt meg. A  Bizottság 
tudomásul vette, hogy ez főként a GRRF és a GRPE következő üléseihez tartozó 
munkadokumentumok előkészítésében okozhat nehézséget.    

 
c.  A Bizottság áttekintette az eljárások egyszerűsítésének a lehetőségeit, melynek 

célja a Világfórum és alá rendelt testületek által vizsgálandó hivatalos 
dokumentumok számának csökkentése. Javasolta, hogy korlátozzák az egyes 
ENSZ-előírásokhoz, ill. ENSZ Műszaki Világ-előírásokhoz  évente beadható 
módosítások számát.  

 
d. A Bizottság áttekintette a Világfórum 157. ülésének napirendjét, és javasolta, hogy 

az 5.1 napirendi pontot a Világfórum, az 1998-as Egyezményhez tartozó többi 
napirendi pontot az AC.3 jelű Végrehajtó Bizottság tárgyalja. Javasolta 
ugyanakkor, hogy az 1997-es Egyezmény Adminisztratív Bizottsága (AC.4.) ne 
ülésezzen ezen az ülésszakon. 

 
e. A WP.29/AC.2 áttekintette a Világfórum következő, 2012. november 13-16. 

között megtartandó 157. ülésének napirendjét. Megállapította, hogy  az 1958-as 
Egyezményhez csatlakozóan 50 módosítást és 3 új előírás-tervezetet kell 
megtárgyalni, emellett napirendre kerülnek az U.N. R.E.3  jelű közös határozat és 
az   U.N.S.R.1. Különleges Közös Határozat módosításai is.    

  
f. A WP.29 elfogadta az AC.2 Bizottság 108.üléséről szóló beszámolót. 

 
2.2 A Világfórum és szervezeteinek 2013. évi munkaprogramja és naptári ülésrendje 
 

A WP.29 tudomásul vette a szakértői munkacsoportok szerint részletezett 
ECE/TRANS/WP.29/2012/1/Rev.1, valamint aWP.29-157-01 számú munkatervet.  
A GRPE elnöke kérésére, miszerint az Egységes Világ-előírás a Könnyű Járművek 
(Emisszió) Vizsgálatára (WLTP) megtárgyalása céljából iktassanak be egy speciális 
GRPE-ülést (csütörtök délután), a Titkárság módosította az ülések időtervét.  
 
A  Világfórumot áttekintette a Munkacsoportok alá rendelt informális Munkacsoportokat 
WP.29.-157-02). A Világfórum egyetértett azzal a javaslattal, hogy azon informális 
munkacsoportokat, melyek tevékenysége felfüggesztésre került, töröljék a listáról, és  
újbóli aktiválásukhoz a Világfórum megerősítése legyen szükséges.    
 
 A Titkárság bemutatta a jövőben a Világfórum és az alá rendelt testületek által 
használandó hivatalos dokumentumok mintáját (W.P.29-157-07 sz. inf.dok.), és felkért 
minden résztvevőt, hogy ezt használja. A dokumentum aW.P29 honlapjáról is letölthető 
lesz.  
 
A Titkárság bemutatta azt az informatikai megoldást, amellyel a munkacsoportok 
elnökei/titkárai munkaanyagokat tölthetnek fel a weboldalra, továbbá felajánlotta 
támogatását a használat elősegítésére. Az érintetteknek felhasználó nevet és jelszót kell 
kérniük a titkárságtól. 



 
2.3 Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) 
 

WP.29- 157-06 
 
Az informális unkacsoport társelnöke ismertette a 2012 márciusi W.P.29 ülés keretében 
megtartott ülésük során a Fejlett Vezetősegítő Rendszerek tervezési/ ellenőrzési elveinek 
tárgyában a minimális követelmények rögzítése céljából megszületett eredményeket. A 
Világfórum egyetértett azzal, hogy a fenti informális dokumentum alapján az egyes 
munkacsoportok  is tekintsék át és véleményezzék a megállapításokat és a W.P.29 2013 
márciusi ülése során véglegesítsék az anyagot. 

   
 
2.4.  Az ENSZ Előírások, ENSZ- Szabályok és ENSZ Műszaki Világelőírások  

közzétételének és érvénybelépésnek rendje, figyelembe véve az 1958-as, 1997-es és 
1998-as Egyezmény három hivatalos nyelvét    
 
A Titkárság beszámolt a WP.29-nek a az EN EGB Végrehajtó Bizottságának (EXCOM) 
2012 áprilisi üléséről, különös tekintettel az EGB reformjára és ezen belül a Szállítási 
Bizottság  által különösen figyelembe veendő elemekre. 2012. júniusra újabb EXCOM 
ülést terveztek a Szállítási Bizottság tevékenységének áttekintésére. A Titkárság felkérte 
a Világfórum résztvevőit, hogy országuk állandó képviseletén keresztül támogassák a 
Szállítási Bizottság tevékenységét.  

  
 
3.   Beszámolók a Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok tevékenységéről 
 
3.1 A Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok azon üléseiről szóló 

jelentéseinek értékelése, melyekről az elnökök a WP.29 előző ülésén már szóbeli 
beszámolót tartottak. 

 
  
3.2.A szakértői munkacsoport elnökök szóbeli beszámolói a legutóbbi ülésekről  
 
(a 3.1. és 3.2 pontokhoz kapcsolódóan az egye szakértői munkacsoportokban dolgozó magyar 
szakértők beszámolói megtalálhatók a KTI honlapján)  

 
4. Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény. 
 
4.1 Az Egyezmény és a hozzá csatolt előírások, előírás-módosítások helyzete: 
 

A titkárság elkészítette az Egyezményhez csatolt előírások helyzetére vonatkozó 
ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.20 számú dokumentumot, mely az aktualizált változat. 
Elérhető a következő internet-helyen:     
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html  
  

 
4.2 Szakértői munkacsoportok iránymutatás kérései az 1958 évi Egyezményhez csatolt 

előírásokkal kapcsolatban.  
 



4.2.1 Magán szabványok idézése vagy azokra történő hivatkozás az ENSZ 
előírásokban, ENSZ- szabályokban és ENSZ Műszaki Világ-előírásokban 

 
WP.29-156-09, WP.29-156-19 sz. informális dokumentumok   
 
Az USA képviselője bejelentette, hogy a nemzeti jogszabályokban idézett  magán 
szabványok és előírások nyilvánossá tételével kapcsolat folyamat még nem zárult le az 
országban. Felajánlotta, hogy a W.P.29 ülésén beszámol az eredményről.  

 
  
4.3  A Teljes Gépjármű Nemzetközi Típusjóváhagyási Rendszerének (IWVTA) 

kidolgozása. 
 
  WP.29-156-21.Rev1., 157-22 és  
 
 -  Franciaország képviselője az IVWTA informális munkacsoport elnöke beszámolt 

a munkacsoport által az 1958-as Egyezmény (annak egyes paragrafusait és 
mellékleteit módosító) átdolgozásában, valamint a 0. sz. ENSZ-előírás 
előkészítésében elért jelentős eredményekről. Beszámolt arról is, hogy 
megegyezés született arról: az Egyezménybe beépül egy olyan szöveg, amely 
lehetővé teszi, hogy egyes Szerződő Felek  az ENSZ előírások korábbi változatait 
alkalmazhassák. 

 
                  Az informális munkacsoport titkára bemutatta a csoport státusz-riportját.  A  

Világfórum tudomásul vette, hogy a következő szeptemberi és októberi 
munkacsoport-üléseken két csoportban folytatódik a munka: az 1958-as 
Egyezmény módosítás-tervezetének kidolgozását végzi az egyik csoport az EU 
elnökletével, a másik csoport pedig a 0.sz. ENSZ-előírás kidolgozásával 
foglalkozik, utóbbi elnökét Japán adja.    

 
                   A Világfórum 2013 márciusi ülésére várja az első tervezeteket. 
 
                   A Világfórum tudomásul vette a GRSP és a GRSG munkacsoport bejelentését az 

„IVWTA-nagykövet” kiválasztásáról.  
    
             -   Japán képviselője, az IWVTA informális munkacsoport alelnöke megemlítette, 

hogy a többi munkacsoport részéről is sürgősen ki kell nevezni az IVWTA –
nagyköveteket, és az összes szerződő felet buzdította  a munkában történő 
részvételre.  

 
             -     Az EU képviselője bejelentette,  az Európai Bizottság nagykövetként  fokozza 

aktív részvételét a munkában 
 
             - a Világfórum felkérte az egyes munkacsoportokat, hogy következő üléseiken 

fordítsanak részletes figyelmet e fontos témakörnek. 
 
 
4.4  Az 1958.as Egyezmény módosítása 
             A Világfórum tudomásul vette, hogy ezt a témakört a 4.3 napirendi pont keretében 

megtárgyalták.    



 
4.5 A típusjóváhagyási dokumentációk cseréjét biztosító elektronikus adatbázis 

(DETA)  
            WP.29-156-24 
            ECE/TRANS/WP.29/2012/35 
 
             Az ideiglenes munkacsoport elnöke beszámolt a 2012. június 25-én Genfben 

megtartott ülésről. Kiemelte, hogy a DETA létrehozásának célja az ENSZ 
Előírásokban alkalmazott jelölések egyszerűsítése és a jövőbeli IVWTA 
jóváhagyások közzététele. Elmondta, hogy az informális munkacsoport célja, hogy 
olyan Függeléket dolgozzon ki az 1958-as Egyezményhez, amely meghatározza a 
DETA rendszer használatához kapcsolódó adminisztratív eljárásokat. Kérte a 
WP.29 állásfoglalását a felsorolt adminisztratív és jogi kérdésekben.  Vállalta a 
DETA megvalósításának az informális dokumentumban részletezettnél 
részletesebb menetrendje kidolgozását. Bejelentette, hogy a munkacsoport ki fogja 
dolgozni a DETA rendszer bevezetési időszakára (3 év) szóló részletes 
finanszírozási tervet (eben az időszakban a rendszer működtetése a német KBA 
keretében működő európai ETAES–rendszerhez kapcsolódva elképzelhető), 
feltételezve, hogy a későbbi működtetéséhez az ENSZ EGB biztosítja a helyet.  

 
                  Az ideiglenes munkacsoport elnöke – a W.P.29 legutóbbi ülésére emlékeztetve – 

felhívta a figyelmet arra, hogy a W.P.29 döntését várják az 
ECE/TRANS/W.P.29/2012/35 dokumentumban felsorolt jogi jellegű kérdésekben. 

 
                   
 
4.6 Javaslat az M1 és N1 kat. gépjárművek újrahasznosíthatóságára vonatkozó előírás     

kidolgozására 
 
W.P.29-157-05 sz. informális dokumentum       

 
      Az OICA képviselője bemutatta a tárgyban javaslatként elkészített említett informális 

dokumentumot. A kezdeményezést támogatta Oroszország és az EU képviselője.  
 
      Japán képviselője a szövegben foglaltakkal kapcsolatban számos adminisztratív és 

technikai jellegű aggályának adott hangot. 
 
      A Világfórum egyetértett azzal, hogy 2012novemberi ülésén újra tárgyalja a fenti 

informális dokumentumot és felkérte a Szerződő Feleket: törekedjenek az egyetértésre a 
szöveg jogi és technikai vonatkozásait illetően. Felkérte a titkárságot, hogy a 2012 
novemberi ülésre adjon hivatalos számot a dokumentumnak, és adjon mandátumot a 
GRPE-nek, hogy azt 2013 januári ülésén hivatalos dokumentumként tárgyalhassa meg.     

         
 

4.7-4. 9 Az ECE/TRANS/WP.29/1094 számú napirend 4.7-tól 4.9 –ig terjedő pontjaiban 
felsorolt  9 db előírás módosítást a WP.29 kisebb módosításokkal elfogadta és az 
AC.1-nek megszavazásra ajánlotta. A megszavazott dokumentumok számait az 
idézett napirend tartalmazza. 

                  Az érintett ENSZ- előírások száma: 11,13-H, 30,44, 49, 54 ,64,101, 106 
                    



  
 
4.10.-4.11   Az előterjesztett  előírás helyesbítések értékelése 

A Világfórum megvizsgálta, elfogadta és AC.1-nek megszavazásra ajánlotta a 
napirend 4.11 pontjában felsorolt helyesbítés . A megszavazott dokumentumok 
számait a napirend tartalmazza.   
 
Érintett ENSZ- előírás száma: 54. 

  
4.12  Új előírások tervezeteinek értékelése    
 
            Ugyanakkor javasolta, hogy a 4.121-4.12.3 pontokban felsorolt új előírás tervezetek 

(Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, illetve Fejlett fékrendszerek – AEBS-) 
megvitatására és a velük kapcsolatos szavazásra csak a következő ülésen kerüljön sor 
(az EU ugyanis bejelentette, hogy belső szabályai szerint várhatólag akkorra 
rendelkezik felhatalmazással a tervezetek megszavazására).  

 
            Japán képviselője bejelentette, hogy országa nemzeti előírásként elfogadta az AEBS 

rendszerekre vonatkozó előírást, és így meg fogja szavazni az új ENSZ előírást ebben 
a tárgyban.              

 
4.13.    A GRRF által új előírás-tervezethez benyújtott módosítási javaslat 

A Világfórum javasolta, az AEBS-rendszerekre vonatkozó előírás-tervezethez a 4.13.1 
napirendi pontban benyújtott módosítási javaslattárgyalásnak a következő ülésre 
történő elhalasztását. 
 

4.14 Meglévő előírások függőben lévő módosítási javaslatainak értékelése 
 

A világfórum egyetértett azzal, hogy a 4.14.1, 4.14.3 és 4.14.4 pontokban szereplő 
módosítás-tervezeteket a WP.29 a következő ülésén vitassa meg, s a 4.14.2 ponthoz 
tartó anyagot a GRE munkacsoport ismételten vizsgálja meg.  
  

 
5.    Az 1998. évi Genfi Világelőírás Egyezmény 
 
5.1  Az Egyezmény helyzete és az Egyezmény 7.1 cikkelyének érvényre juttatása. 

 
- A Világfórum tudomásul vette az Egyezmény helyzetével kapcsolatos módosításokat 
(ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.5), valamint az 1998-es Egyezmény keretén belül 
elsőbbségi fontosságú témaköröket és azokat a témaköröket, amelyekkel kapcsolatban 
véleménycsere szükséges ( W.P.29-157-17 sz. informális dokumentum). 

 
   A Világfórum felkérte azon Szerződő Felek képviselőit, melyek valamely ENSZ 
Műszaki Világelőírást megszavazták, és még nem küldték be éves beszámolójukat 
annak a nemzeti jogukba való beiktatásáról, hogy az Egyezmény 7.2 cikkelyében foglalt 
kötelezettségüknek tegyenek eleget.   

 
 - A  Világfórum egyetértett azzal, hogy a napirend 5.2…5.5  pontjait az AC.3 

Végrehajtó Bizottság tárgyalja. (lásd a Beszámoló C fejezetében). 
 



6. Nemzeti, vagy regionális jogalkotási eljárások, melyek az elfogadott Műszaki Világ-
előírásoknak (GTR) a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe iktatására szolgálnak. 

 
WP.29-157-23. sz. informális dokumentum 
 
Az EU képviselője ismertette a CARS 21 programot. A 201-ben újra indított program célja 
egy 2020-ig terjedő stratégia kidolgozása, amely az európai hatóságok és az ipar érdekeit is 
szem előtt tartja. Kiemelte, hogy a programban elsőbbséget élvez az 1958-es Egyezmény 
továbbfejlesztése és a Nemzetközi Teljes Jármű-jóváhagyási Rendszer (IWVTA) 
létrehozása. 
 

     
 
7. Az 1997. évi Bécsi „Időszakos vizsgálati” Egyezmény 
 
7.1  Az Egyezmény helyzete 

- Az egyezmény helyzetét az ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.3 számú dokumentum 
tükrözi.  

 
 7.2  Az Egyezményhez csatolt 1. és 2. ENSZ-Szabály (Rule 1 és Rule 2) jövőbeni 

továbbfejlesztése  
 A 2.sz ENSZ-Szabály életbe lépését követően a CITA összevetette azokat az EU 

Bizottság 2010/48/EK irányelvével és 2010/378/EK ajánlásával. (W.P.29-157-08 és 
W.P.29-157-09. sz. informális dokumentumok).  

 
   A Világfórum úgy döntött, hogy a Szabályok továbbfejlesztésének megvitatását 2012. 

novemberi ülésére halasztja el, amikor a Szerződő Felek nagyobb létszámú 
részvételére számít, továbbá addigra rendelkezésre fog állni a Vámegyezmény 
országainak (Belorusszia, Kazahsztán és az Orosz Föderáció) közös álláspontja.    

 . 
 
8. Egyéb kérdések 

 
8.1 Visszahívási rendszerek, melyeket az egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek 

alkalmaznak. 
- Az ülésen a témával kapcsolatos információ nem hangzott el. 
 

8.3 Környezetbarát (EFV) járműveket értékelő informális munkacsoport beszámolója. 
WP.29-157-14. sz informális dokumentum 
 
Az India által vezetett informális munkacsoport az 5. EFV kongresszuson (Baltimore, 
USA) fogja előterjeszteni jelentését 2012. szeptember 10-12. között. Javasolja, hogy a 
munkacsoport a kongresszussal egy időben tartsa meg záróülését.A jelentést már 
véleményezte az USA, Japán bejelentette, hogy már megküldte véleményét, Németország 
pedig jelezte, hogy hamarosan megküldi. A GRPE 2012 júniusi ülésének résztvevői is 
megkapták véleményezésre a dokumentumot, tőlük is várják a  vélemények beérkezését.  

 
8.3  A következő környezetbarát EFV tárgyú konferencia megrendezése 

 A következő EFV konferenciát 2012-ben rendezi az USA.  Meghívták a WP.29 
képviselőit. 



 
 
8.4 Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény rendelkezéseinek az 1958 évi és 1998 

évi Egyezményekhez csatolt és a Világfórum által elfogadott előírásokban foglalt 
rendelkezésekhez igazítása. 

 
A Közlekedésbiztonsági Munkacsoport (W.P1) titkára tájékoztatta a Világfórumot, a 
W.P.1 63. üléséről (a részletek az ECE/TRANS/WP.1/135 sz. dokumentumban 
találhatók). Beszámolt arról, hogy a WP.1 folytatta az 1968. évi Bécsi Egyezmény V. 
Mellékletének módosítását a WP.29. által benyújtott javaslatok alapján 
(ECE/TRANS/WP.1/2011/4). Kiemelte annak a virtuális informális munkacsoportnak a 
munkáját, amelynek célja a Fejlett Vezetősegítő Rendszerek beépítése az 1968-as Bécsi 
Egyezménybe. E munka folyatódik a WP.1 2012 szeptemberi ülésén.  
 
 

8.5 A „ WP.29 hogyan működik , és hogy csatlakozhatunk hozzá” című ENSz kiadvány 
átdolgozása. 

 
A Kiadvány elkészült, a Titkárságon elérhető a nyomtatott változata, illetve letölthető az 
WP.29 weboldaláról 
 
(Részletes ismertetése Dr. Matolcsy Mátyás beszámolójában).  

  
 

8.6 Az 1958. illetőleg 1998. évi egyezményekhez csatolt előírásokban alkalmazott rajzok, 
hitelesítések, karbantartási utasítások egységesítésére vonatkozó javaslat.    
WP.29-157-16 
Az Egyesült Királyság képviselője informális dokumentumot készített, amelyben 
bemutatja, hogy a probléma az S.R.2 dokumentum módosításával oldható meg az 1958-as 
és az 1998-as Egyezmény tekintetében egyaránt.  Javaslata szerint az ENSZ Előírásokban 
és ENSZ Műszaki Világ-előírásokban alkalmazott próbabábuk, vizsgáló készülékek 
rajzai, műszaki adatai ezen dokumentum mellékleteként szerepeltethetőek. A Világfórum 
egyetértett a javaslat alkalmazhatóságával.  Az Egyesült Királyság a 158. ülésre elkészíti 
az S.R.2 ennek a koncepciónak megfelelő módosítás-tervezetét, hogy azt a Világfórum 
már hivatalos dokumentumként tárgyalhassa és adott eseten elfogadhassa.   
 

8.7.  A próbabábuk monopóliumával, illetve a próbabábuk egy részegységeinek  
        környezetvédelmi okok miatti elérhetetlenségével kapcsolatos kérdések 
 
       Ebben a témában nem merült fel újabb információ.   
 

8.8  Biztonságosabb gépjármű mint a 2011-2020 közti közlekedésbiztonsági tíz évre  

      vonatkozó globális terv harmadik pillére. (WP.29-154-18) 

        
       A Világfórum tudomásul vette, hogy a Titkárság a 2012 novemberi ülésre akciótervet  
       dolgoz ki a járművek biztonságosabbá tételére.  

 
  

8.9     Panaszokra és hiányosságokra vonatkozó információcsere. 



 
A WP.29 korábban támogatta az USA javaslatát  a gépjárművekkel kapcsolatos panaszok 
és hiányosságok felszámolására vonatkozó információcserét szolgáló informális   
munkacsoport alakításáról.  Az informális munkacsoport 2012 június 28-án megtartotta 
első ülését, ahol az EU, Németország és Japán, valamint Maysia képviselője érdekes 
előadást tartott az ottani jelentési és ellenőrzési gyakorlatról. Az előadások az informális 
dokumentumok között megtalálhatók a weboldalon. 
 

8.10  A világszintű NCAP program beindítása 
 

WP.29-157-25 és WP.29-157-26 sz. informális dokumentumok 
 
A Világfórum érdeklődéssel kísérte a FIA Alapítvány képviselőjének beszámolóját a 
Global NCAP tevékenységének beindításáról. 
 
A korábbi regionális NCAP biztonság-értékelési (főként törésteszteken és egyes 
biztonságnövelő elemek meglétének ellenőrzésén alapuló) programokhoz képest 
újdonság, hogy a program az 1958-as és 1998-as Egyezményhez tartozó biztonsági 
előírásokat is figyelembe vesz az értékeléskor.  
 

8.11   Beszámoló az APEC  (Asia Pacific Economic Cooperation) Kazán-i autós  
    szakmai párbeszédről 
 
   WP.29-157-03 sz. informális dokumentum 

          
         A Világfórum úgy döntött, hogy ezt a témakört a legközelebbi ülésen vitatja meg.   
 
9.       A jegyzőkönyv elfogadása 

 
Felolvasás után a WP.29 elfogadta a WP.29 Világfórum 157. üléséről készült    
jegyzőkönyv tervezetet és mellékleteit. 

 
B.  Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény AC.1 

Adminisztratív Bizottságának 51. ülése 
 (2012.  június 27 -én) 

 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 
Az 1958. évi Genfi Egyezmény 50 tagja közül jelenlévő  41 képviselő jelenlétében, 
határozatképesen megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság, amely  B. Gauvin urat 
kérte fel elnökül  

 
11. Érvényben lévő előírások módosításai és új előírások megszavazása AC.1 által. 

 
A WP.29 javaslatai alapján, a jelen beszámoló A fejezete 4.7-től 4.9-ig terjedő, 
valamint 4.11 szakaszainak megfelelően, az AC.1 Adminisztratív Bizottság 
megszavazta az ENSz- 11,13-H,30,44,49,54,64,101,106 számú előírások 
módosításait, valamint az ENSZ-54 sz. előírásainak helyesbítését.  
  



A megszavazott változtatásokat,  az azokat megalapozó dokumentumokat és az így 
módosított előírások státuszát a Melléletben szereplő áttekintő táblázat mutatja be.      
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 
Végrehajtó Bizottságának 35. ülése 

(2012. június 28-án) 
 
 

12.  Az AC.3 Végrehajtó Bizottság megalakítása   
 

Az Egyezményhez csatlakozott 33 állam közül, 27 állam képviselőinek jelenlétében 
történt meg az AC.3 Adminisztratív Bizottság megalakítása.   

 
 
13. Műszaki világelőírások (GTR), illetőleg GTR módosítások, helyesbítések 

tervezeteinek értékelése és megszavazása AC.3 által. 
 
ECE/tRANS/WP.29/2012/56, 
ECE/TRANS/WP.29/2012/57 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/18 
 

- az 1. sz. ENSZ Műszaki Világ-előírás módosítása – megszavazva 
- az elfogadott műszaki beszámoló és a továbbfejlesztésre irányuló javaslat a  
       Műszaki Világ-előírás Mellékletébe került.    

 
 
 14. A műszaki világelőírás-jelöltek gyűjteményébe („Compendium”)  szánt műszaki 

előírások értékelése és megszavazása. 
 
         Az AC.3 tudomásul vette, hogy nem merült fel ilyen  javaslat.   
 
 
15. Útmutatás egyhangú határozattal a GTR- ek kidolgozása során, a WP.29 szakértői 

csoportjaiban meg nem oldott kérdésekben 
 
  Nem volt ilyen kérés. 
 
16. Új M űszaki Világelőírások kidolgozásának, illetőleg a már meglévők módosításának 

előrehaladása. 
 



  
 

16.1 Tehergépkocsi légszennyezést vizsgáló WHDC világciklus.  4. számú GTR 
          ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 
 

Az EU képviselője beszámolt a 4.sz. GTR fejlesztéséről. Még sok műszaki kérdést 
kell megfontolni. A validációs vizsgálatok 1. fázisa 2012 végén fog befejeződni, a 2. 
fázis pedig 2013 végén. Jelezte, hogy a GTR új szövegezése 2013 végére készül el.   

 
16.2   OBD tehergépkocsikhoz, 5.sz. GTR 
           
           ECE/TRANS/WP.29/AC.3/30 
           
          A GRPE  elnöke beszámolt arról, hogy  a munkacsoport júniusi ülésén  áttekintette és    
          elfogadta a GTR módosítását, amely számot vet néhány olyan problémával, amelye az  
          Euro VI-os emissziós szint bevezetésével kapcsolatos előkészületek során merült fel,  
           így pl. az OBD rendszer működésképtelenné válásának feltételeinek módosításával.  
           Ezt a javaslatot 2012 novemberében terjesztik az AC.3 elé.  
 
           
 16.3   Fejtámasz - 7. számú GTR 
 

ECE/TRANS/WP.29/2012/34, ECE/TRANS/WP.29/2011/86 
ECE/TRANS/WP.29/2010/126, ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/Rev.1     

    
   Az Egyesült Királyság képviselője az ideiglenes munkacsoport elnöke nevében     
   beszámolt a munka előrehaladásáról: 10. ülésüket az oldalról oszlophoz ütközést    
   vizsgáló munkacsoporttal együtt tartották.  A munka fő témái: a fejtámasz magassága és  
   annak mérése, a BioRID II próbabábu alkalmazása. A BioRID II próbabábunak a  
   Hybrid III bábu helyetti bevezetése lassítja a munkát, etzért az informális munkacsoport  
    mandátumának meghosszabbítását kérte, amit az AC.3 2013. decemberéig  
    engedélyezett.  
 

16.4  Gyalogosok biztonságára vonatkozó 9. számú GTR 
 

ECE/TRANS/WP.29/2012/58 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31 
WP.29-157-21 sz. informális dokumentum  
 
Németország képviselője az informális munkabizottság elnökének nevében beszámolt a 
9. sz. GTR második fázisának tervezetét előkészítő munkáról a megjelölt informális 
dokumentum szerint.  Az AC.3 felkérte a  Titkárságot, hogy hivatalos számmal ellátva 
tegye közzé az informális dokumentumot a következő ülésre, ahol a bizottság dönt 
annak elfogadásáról.             

   
  
16.5   Hidrogén- és tüzelőanyag-cellás gépjárművek (HFCV) 
 
          ECE/TRANS/WP.29/2011/147 



          ECE/TRANS/WP.29/AC.3.17 
  
Németország képviselője beszámolt a biztonsággal foglalkozó informális munkacsoport 
(SGS) munkájának eredményeiről.  

 
16.6  Gumiabroncsokra vonatkozó GTR tervezete 

    
          ECE/TRANS/WP.29/AC3./15 
 

Franciaország képviselőjének beszámolója szerint az elmúlt üléshez képest ksi mértékű   
előrehaladás történt. A GRRF szeptemberi ülésre nyújtják be a tervezet véglegesített 
szövegét jóváhagyásra. Ezt követően 2013. márciusban kerülhet az AC.3 elő 
megtárgyalásra. 

 
  

16.7   Könnyű gépjárművek légszennyezés vizsgáló (WLTP) világciklusa 
 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/26, 
            ECE/TRANS/WP.29/AC,3/267Add.1  
 

Beszámoló a két informális csoport („ciklus” és „vizsgálati módszer”)  munkájáról. A   
munka összetettségét jellemzi, hogy mintegy 10 informális munkacsoport és alcsoport 
dolgozik, és éppen ezért a GTR végső tervezetének elfogadásához a GRPE további 
ülése szükséges (ld. a 11. pontot). Ennek eredményétől függően a végleges javaslat 
2014 márciusra kerülhet az AC.3 elő jóváhagyásra.  

 
16.8    Oldalról oszlop-szerű akadálynak ütközésre (PSI) vonatkozó GTR kidolgozása.  

             ECE/TRANS/WP.29/2012/59, 
             ECE/TRANS/WP.29/2011/87, 
              ECE/TRANS/WP.29/AC3.28 

 
Ausztrália előterjesztette a második beszámolót a munka előre haladásáról. Több ülést 
tartottak, melyek eredményei nem csak oszlopnak ütközés következményeinek, hanem 
az autó-autó ütközés következményeinek (fejsérülések) is kamatoztathatók, ami a 
betegbiztosítási költségek jelentős csökkenését is eredményezi. A még elvégzendő 
munka döntő része a sérülési határértékek megállapítását, a WorldSID bábu anyagának 
megválasztását, valamint az ISO által meghatározott üléshelyzetnek az előírásba történő 
beépítését öleli fel.  
 
Az OICA képviselője hangsúlyozta a World SID bábu elérhetőségét az oszlophoz 
ütközést szimuláló vizsgálatokra vonatkozó előírás végrehathatósága szempontjából. 

 
16.9    Elektromos járművek GTR-tervezet 
 
           ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32 
           WP-29-157-19, WP-29-157-20 sz. informális dokumentumok 
 

Az USA képviselője bemutatta a felsorolt informális dokumentumokat a az elektromos 
járművek biztonsága és az ezzel foglalkozó informális munkacsoport illetékessége 



tárgyában. Ezek 2012 novemberére válnak hivatalos, az AC.3 által jóváhagyandó 
dokumentumokká.  
 
Arra a felvetésre, hogy az összes elektromos jármű-változatot lefedő meghatározásokat 
szükséges kidolgozni, a GRPE elnöke felhívta a figyelmet a jármű-meghatározások 
közötti konzisztencia általános megoldatlanságára (ld. ECE/TRANS/WP.29/1095. 101. 
§).  
 
Az EU képviselője újra előhozta a csendes közúti járművek hallással történő 
észlehetőségének szükségességét. Tisztázásra került, hogy ezzel a témakörrel a 18.1 
napirendi pontban foglalkozik az AC.3.  

  
17. Olyan témák, melyekre vonatkozólag információ és véleménycsere folyik, vagy 

kezdődik. 
  
17.1 Összeütköző járművek tulajdonságainak egymáshoz illeszkedése. 
  Nem merült fel újabb információ 
  
17.2 Intelligens közlekedési rendszerek  
 Az USA képviselője közölte, hogy az NHTSA tovább folytatja a kutatást a vezető 

figyelmének elvonását eredményező hatásokkal kapcsolatban, s ebben a témában 2012 
augusztus végéig közmeghallgatás folyik az USA-ban. 2012 novemberében számolnak 
be az eredményekről.   

  
17.3 Utak megvilágítási technikája. 

A témára vonatkozó új információ nem érkezett. 
 

17.4 Próbabábú oldalról ütközés vizsgálatához. 
 ECE/TRANS/WP.29/2011/88 
             Az USA képviselője számolt a kérdéssel foglalkozó informális munkacsoport 

eredményeiről. Kiemelte, hogy a legfőbb függő kérdést a próbabábuk anyagával 
kapcsolatos környezetvédelmi megszorítások, valamint egyes alkatrészeik 
hozzáférhetősége, illetve a vizsgálati eredmények reprodukálhatósága jelentik. 
Részletesebb információt az AC.3 2012 novemberi ülésén adnak. 

 
18.  Javaslatok olyan új GTR –ek , vagy GTR módosítások kidolgozására melyek nem 

szerepelnek a 16.számú napirendi pont  alatt. 
 
18.1 Csendes közúti járművek 
 

ECE/TRANS/WP.29/2012/60 
  Az USA közölte, hogy az informális munkacsoport első ülésére 2012 július 18-20 

között kerül sor Washington D.C.-ben. AC.3 egyetértett a GTR kidolgozásának 
szükségességével és felkérte a  Titkárságot, hogy készítse el az ezzel kapcsolatos 
hivatalod dokumentumot és adja át a GRB-nek véleményezésre.  

 
18.2    Javaslat  a 12. sz   (motorkerékpárok kezelőelemei, jelző- és visszajelző  
            berendezései)  Műszaki Világ-előírás kiegészítésére vonatkozóan 
 
           WP.29-157-10 



 
Olaszország képviselője javasolta a GTR módosítását. AC.3 elfogadta a javaslatot, és 
felkérte a Titkárságot, hogy a beadott informális dokumentumot tegye hivatalossá, és 
terjessze az AC.3 2012 novemberi ülése elé.    

 
19.  Új elsőbbségi témák beiktatása a munkatervbe 
 
       WP.29-148-27, 152-18, 152-22,153-34, 153-37, 154-10, 154-19 és 154-21/Rev.1 

Az AC.3 áttekintette, hogy a jövően hogyan alakuljon ez a napirendi pont. Megegyezés 
született, hogy a napirendi pontot továbbra is az ülésrenden tartják, de módosított 
címmel: „Információcsere a munkatervbe iktatandó új elsőbbségi témákról” , de az 
informális dokumentumok felsorolása nélkül. 
 
Az EU képviselője  bejelentette azt a véleményét, hogy az AC.3-nak az új elsőbbségi 
témák kijelölése előtt át kell tekintenie, hogy az ENSZ Műszaki Világ-.előírásokat 
elfogadó Szerződő Felek nemzeti jogrendjében hogyan illesztik be a  meglévő 
előírásokat. 

    
20.     Egyéb kérdések 
          Ebben a napirendi pontban nem volt megtárgyalandó anyag 
 
 

D:      Az 1997-es Egyezmény Adminisztrációs  Bizottsága 
 
 21.     Az AC.4 megalakítása és a 2012-es tisztségviselők megválasztása  
 
           Az. AC.2 ajánlását (ld. 8. pont) ezen az  ülésszakon nem tartott ülést az  az  AC.4 jelű 
           Adminisztratív Bizottság.   
 

 
 

 
Budapest,  2012. július 19-én 
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