
Beszámoló 
 

az ENSZ-EGB GRPE  
 

(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 
 

63. üléséről 
 

Genf, 2012. január 16-20  
 
Az értekezlet napirendjén a titkárság ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/1/1sz.munkaanyaga 
alapján az alábbi kérdések megvitatása szerepelt: 
 
I. A plenáris ülés  
 
1.) A napirend elfogadása 
2.) Ismertető a WP29 Bizottság legutóbbi ülésén elhangzottakról. 
3.) Könnyű (személy és kisteher) járművek. 

a.) Összehangolt új vizsgálati eljárások (WLTP) kialakítása. 
b.) Mobil légkondicionáló berendezések vizsgálati eljárása 
c.) A 101.sz. (CO2 és üzemanyag fogyasztás) előírás módosítása 
d.) A személygépkocsikra vonatkozó 83., 101.sz. és 103.sz előírások módosítása 
 

4.) A nehézgépjármű motorok 
a.) Nehézgépjárművek összehangolt fedélzeti diagnosztikai rendszer kérdései (WWH-

 OBD) (GTR 5) 
b.) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HD-HEV) 
c.) A pótlólag felszerelésre kerülő (Retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 

 követelményei (REC) 
d.) A 49. sz. előírás továbbfejlesztése 
e.) A 49.sz előírás és a 4.sz., valamint az 5.sz. GTR-ekkel kapcsolatos kérdések. 

 
5.) Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata (NRMM) 

A GTR N°11 sz., valamint a 96. és 120.számú előírások módosítása 
. 
6.) Részecske emisszió (PMP) program 
 
7.) Motorkerékpár és moped emisszió. 

a.) A 2. sz. GTR és a 40.sz., valamint 47.sz. előírások kérdései 
 

8.) A gáz és hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek (HFCV-SGE) 
  

a.) gázzal működő járművek 
b.) Hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek-környezeti alcsoport 

. 
9.) A környezetbarát járművek (EFV) kritériumainak meghatározása 
 
10.) Tüzelőanyagok minősége 
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11.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 
előírások tekintetében 

 
12.) Egyéb kérdések 
 

(a) Elektromos járművek és környezet informális munkacsoport 
(b) Az újrahasznosításra (recyclabiliti) vonatkozó új előírást kidolgozó 

munkacsoport  
(c)  Az előírásokra történő hivatkozások 
(d)  A 115. sz. előírás további kérdései 
(e)  A GRPE közreműködése a teljes-jármű típusvizsgálat (IWVTA) 

kialakításában 
(f)  A GRPE 2013 évi januári értekezlet időpontja 
(g) Az ENSZ EGB Energia bizottság ismertetője a „Fenntartható energia 

mindenkinek” c. programról. 
 
 
II. A munkacsoport ülések 
 
A korábbi gyakorlat szerint, az EU DG Enterprise és a CARS 21 megállapodás alapján a 
készülő előírások tudományos és más műszaki kérdéseinek alapos megvitatása az egyes 
munkabizottságokban történik és ezekben a bizottságokban folyik az előírások legfontosabb 
részeinek kidolgozása. A munkabizottságok költségmegtakarítás céljából, egy-egy ülésűket a 
GRPE értekezlethez kapcsolva Genfben tartják, a 
  szükséges többit Brüsszelben vagy valamely tagállamban tartják.  A GRPE 63. üléséhez 
kapcsolódóan az alább felsorolt témában voltak munkacsoporti ülések , a legtöbb esetben 
egymással párhuzamosa két helyszínen. 
 
A plenáris ülést megelőzően  ad. hoc. munkacsoportokban, nyolc téma vitájára került sor: 
 
1. Kettősüzemű nehézjárművek (HDDF) 
 
2. A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP-DTP) 

elektromos járművek alcsoport. 
 
3. Nehézgépjárművek hibridhajtással (HDH) 
 
4. Mobil légkondicionáló berendezések (MACTP) 
 
5. Gázzal működtetett járművek (GFV)  
 
6. A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP), menetciklus 

alcsoport (DHC) 
 
7. Könnyű járművek vizsgálati ciklus alcsoport (DHC) 
 
8. Emisszió-csökkentő berendezések (REC) 
 
9. Könnyű járművek vizsgálati ciklus alcsoport (DTP) 
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Az értekezlet napirendjén szereplő legtöbb kérdés tárgyalása több éve folyik, ezért az 
alábbiakban csak a nagyobb jelentőségű újabb anyagokról és előterjesztésekre térünk ki, 
illetve beszámolunk a vita során felmerült magyar érdekeket érintő, illetve tudományos 
szempontból érdekes kérdésekről. 
.A számozás a plenáris ülés napirendje szerint.. 
 
Ad.3. A könnyű (személygépjármű és kisteher) járművek összehangolt vizsgálati 

eljárásának kialakítása, menetciklusok kidolgozása 
  

Az Európában jelenleg alkalmazott személygépjármű emissziós előírás az 1960-as 
évek jellemző forgalmi viszonyainak elemzése alapján készült. A megváltozott 
közlekedési jellemzők mellett gyökeresen változást figyelhetünk meg a közlekedési 
eszközök szerkezeti kialakítása, technológiája, valamint a vizsgáló műszerek 
tekintetében is. Az elektronika és számítástechnika domináns szerepe egyre inkább 
meghatározónak látszik. Ez is indokolta egy alapvetően új vizsgálati eljárás 
kialakítását. Az új vizsgálati előírás kialakítási munkái több alcsoportban, de 
összehangoltan folynak. 

 
(a) Összehangolt új vizsgálati eljárások  

Az új személygépjármű emissziós típusvizsgálati előírás az eredeti elképzelések 
szerint nem csak Európában, hanem a világ egyéb helyén is alkalmazásra kerülne. 
USA, Japán stb. Az EU stratégiai munkaterv szerint, a soron következő EURO 7 
szigorítási munkákat már az addigra kialakított új menetciklus, vizsgálati eljárás és 
összehangolt műszerspecifikáció valamint számítás szerint tervezik meghatározni, 
ezért is fontos, hogy ezek a ciklus-előkészítő munkák időben befejeződjenek, 
A kialakított menetábrákkal, több lépcsőben, nemzetközi összehasonlító labor 
vizsgálatok kezdődnek már ez évben. Az eredeti tervtől elmaradás mutatkozik, 
mivel sebességváltási pontokról és a nagyobb motorterhelési állapotok tekintetében 
még viták folynak. 

 
(b) Mobil légkondicionáló berendezések 

A téma előzményeként szükséges megemlíteni, hogy az EU Bizottság 2007- ben 
döntött arról, hogy az energia fogyasztás illetve az üvegházhatást okozó gázok 
tekintetében, egyéb tényezők mellett, figyelembe veszik a gépjárművekben 
használatos légkondicionáló berendezéseket is. Korábban négy kutatóintézet, 
köztük a KTI, az EU megbízásából kutatásokat és kísérleti méréseket végzett egy 
lehetséges vizsgálati eljárás javaslat kialakítása céljából. Az EU bizottsági 
javaslatra a MACTP feladatainak befejezési határidejét az elmúlt ülésen 2014 re 
módosították. Egy új, az alkalmazhatóságot tisztázó kísérletsorozatot („pilot 
project”) kezdtek el a gyártók és jóváhagyó szervek bevonásával, 18 hónapos 
tervezett időtartammal. A munka megkezdéséről, az eddigi tapasztalatokról és az 
elképzelt munkafázisokról készült egy rövid ismertető, amelynek megvitatására 
MACTP munkacsoport, illetve a plenáris ülésen került sor. Néhány kérdésünkre az 
ülésen nem tudtak választ adni, de ezt követően levélben nekünk megküldték a 
teljes vizsgálati programot.   Az elhangzottak alapján kétséges, hogy mikor kerül 
sor a típusminősítő eljárás kiegészítésére. A 443/2009/EK rendelet várható 
módosítása során már az így megállapított értékek figyelembevétele, véleményünk 
szerint, feltétlenül indokolt. 
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(c ) A 101.sz . (CO2 és üzemanyag fogyasztás) előírás módosítása 
Tárgyalási munkaanyagok: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/2 – 
 ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/3 
 
Az angol illetve német javaslatok az elektromos meghajtású járművek fogyasztási 
érték meghatározás pontosításait tartalmazzák. Az anyagok az elmúlt GRPE ülésen 
megvitatásra kerültek Elfogadásukat támogattuk. 

 
(d) A személygépkocsikra vonatkozó 83., 101.sz. és 103.sz előírások módosítása 

Újabb tárgyalási javaslat nem érkezett. 
 
 
Ad.4. Nehézgépjármű motorok 

 
(a) Nehézgépjárművek összehangolt fedélzeti diagnosztikai rendszer kérdései 

(WWH-OBD) (GTR)  
 
(b) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HD-HEV) 

Az elmúlt években, több országban jelentek meg a hibrid hajtású tehergépjárművek 
az alacsonyabb légszennyezés és a kőolaj alapú tüzelőanyag megtakarítása céljából. 
A témában munkacsoport kezdte meg tevékenységét az ENSZ EGB GRPE 
szakértői munkacsoportjaként, az elnöki feladatokat az EU tisztségviselője tölti be,a 
titkári feladatokat az OICA látja el. Az ideiglenes munkacsoport 2010 májusában, 
Brüsszelben kezdte meg tevékenységét és feladata a hibrid járművekre vonatkozó 
speciális vizsgálati igények megfogalmazása és a vegyes működési módnak 
megfelelő vizsgálati eljárás javaslat elkészítése. Az eddig megtartott munkacsoport 
megbeszélések, és a bemutatott Japán, USA valamint kínai előírások és tervezetek 
alapján felvetődött, hogy az új előírásban az ún. HIL (Hardware-in-the-Loop) 
szimulációs rendszert alkalmazzák az eredetileg elképzelt nagygörgős eljárás 
mellet/helyett. A munkák tervezett befejezésére 2014-ben kerülhet sor, a GRPE-ben 
történő elfogadás, illetve a WP.29 ülés jóváhagyását követően. 

Az informális csoport feladatát úgy kezdte el,hogy egy kiegészítést készített a 4. 
számú GTR előíráshoz (Global Technical Regulation No. 4) – amely CNG és LPG 
tüzelőanyaggal üzemelő kompresszió gyújtású és külső gyújtású motorok emissziós 
vizsgálati eljárásáról szól – a hibrid hajtásrendszerrel hajtott nehéz gépjárművek 
károsanyag-, és CO2 kibocsátására vonatkozóan az 1998-ban kötött globális 
egyezmény (Global Agreement) alapján. E cél teljesítése érdekében az alcsoport 
első lépésként megvizsgálta a HILS eljárást, amelynek lényege az, hogy a WHVC 
(World Harmonized Vehicle Cycle) járműciklusból kiindulva, szimulálja a 
hajtásrendszert, és egyéb jármű komponenseket amely egy hibrid specifikus motor- 
vizsgálati ciklust eredményez. Ez, lehetővé teszi  a motorvizsgáló állás (test cell) 
környezetet, adat értékelési eljárást, és az emisszió számítást, a GTR 4 szerint. Az 
első lépésben elvégzett feladatok után, második lépésként kialakításra kerül egy 
görgős padi eljárás, amely szükséges ahhoz, hogy specifikálni lehessen új 
követelményeket a motorvizsgáló állás környezetre, az adatértékelési eljárásra, és 
az emisszió számításra vonatkozóan, amely már nem fog a GTR 4. számú előírás 
hatályába tartozni. Az ülést megelőzően újabb munkacsoport megbeszélésre került 
sor, az elért eredmények a plenáris ülésen megvitatásra kerültek. A munka tovább 
folytatódik. A módosított munkaterv szerint,az EURO V követelmények 
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kiegészítése a GRPE 65. ülésén az EURO VI szükséges módosításának vitájára a 
GRPE 64. ülésén kerül sor.  

 
(c) A pótlólag felszerelésre kerülő (retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 

követelményei 

 2010-ben kezdte meg munkáját egy szakértőkből álló munkacsoport, amelynek 
feladata, hogy az üzemben levő autóbuszok és tehergépjárművek légszennyezé-
sének mérséklésére pótlólag felszerelésre kerülő (a részecske csökkentésre és/vagy 
NOx mérséklésre alkalmas) berendezések alkalmazásának követelményrendszerét 
tartalmazó előírás tervezetét elkészítse.  

 Az eddigi kilenc ülésen a kérdések többsége tisztázásra került, azonban néhány elvi 
kérdésben továbbra sem sikerült megállapodni. Többre vonatkozóan korábban már 
ismertettük a magyar álláspontot és olyan kérdések tisztázását szorgalmaztuk, 
amelyek a hazai alkalmazást is érintik (pl.: zöld zónákba történő behajtás). Ezek 
tekintetében egységes álláspontot az ülésen nem sikerült kialakítani. A korábban 
benyújtott magyar javaslat szerint (REC-08-04 (Hungary) Proposals for the draft new REC 

regulation) a készülő előírás szerkezetének követnie kell az ENSz-EGB előírások 
kialakult formáját és tartalmaznia kell mindazon részeket, amelyek az egységes 
jóváhagyási követelményekhez szükségesek (gyártás egyezőség, „E” jelölés, stb). 

 Az eredeti munkatervtől eltérően tovább folytatódik az előírás tervezet kidolgozása, 
mert az eredetileg tervezett időben, a GRPE 63. ülésén az előírás tervezet első 
hivatalos megvitatására nem került sor. A munkacsoport a befejezési határidő két 
évvel történő hosszabítását kérte, amelyet a GRPE plenáris ülése támogatott és a 
kérést a WP.29 elé terjeszti annak soron következő márciusi ülésen. A hosszabítás 
feltétlenül szükséges a nyitott kérdések tisztázásához (NOX csökkentő szelektív 
katalizátor speciális problémái, részecskeszám vizsgálat követelmény 
szükségessége, OBD követelmények), azonban a befejezési határidő túlzott 
elnyújtása több szempontból is hátrányos lehet. Mivel új előírásról van szó, az 
ENSZ általi elfogadás után kerülhet csak sor az EU általi csatlakozásra, amelyhez 
az EU Parlament és a Tanács együttes döntése szükséges. A teljes folyamat az 
előírás tervezet elkészülte után akár további két évet is igénybe vehet. Ez azt jelenti, 
hogy további négy évig az egyes tagországok részecskeszűrős szabályozásának 
átjárhatósága nem egyszerűsödik. 

 A soron következő szakértői értekezlet a tervek szerint 2012. április 24-25-én kerül 
megrendezésére, a helyszín biztosítását, előzetes egyeztetést követően, a KTI 
vállalta. Az áprilisi ülést márciusban egy szerkesztőbizottsági ülés előzi meg, 
amelyre újabb javaslat csomagot kívánunk benyújtani a tárca általi elfogadást 
követően. 

 
d) A 49. sz. előírás továbbfejlesztése 

Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/4 
 
Elkészült az EU Euro VI (tgk. és autóbusz motorok) új 595/2009EK 
és583/2010/EK rendeletek alapján az azzal megegyező követelményrendszert 
tartalmazó ENSZ49.06.sz előírás tervezet szövege.  

Az igen nagy terjedelmű előírás, ellentétben az EU rendelettel, a vizsgálatokra 
vonatkozó valamennyi feltételt egységes szövegbe foglalva tartalmazza, így ez 
önmagában, más előírásra való hivatkozások nélkül használható. Az ENSZ 
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előírásban –hasonlóan a személygépjármű emissziós előíráshoz- hiányoznak a 
gyártók karbantartásra és javításra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségei. 

A tervezetet egy külön ezzel a feladattal megbízott munkabizottság több részletben 
tárgyalta. Az előírás elfogadását annak ellenére, a többi tagországgal együtt, az 
elnök és az EU illetékes képviselő kérésére támogattuk, hogy néhány szerkesztési 
és szöveges pontatlanság még található benne. Ezek korrigálása a WP29 bizottsági 
elfogadás előtt megtörténik. 

 
Ad. 6. Részecske emisszió (PMP) program 

A program keretében elkészült és a vonatkozó EU és EGB előírásokban már 
szerepelnek a kipufogógázban lévő kisméretű részecskék meghatározására szolgáló 
(részecskeszám) vizsgálati eljárások.. A szükséges vizsgálati munkák további 
elhúzódása miatt ebben a témában, jelentős késéssel csak most hangzott el 
beszámoló azonban a feladat teljes lezárása még több időt igényel. 

 
 
Ad. 8. A gáz és hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek (HFCV-SGE) 
 

(a) A gázzal működő járművek (GFV) speciális kérdései 
A GFV munkacsoport készíti elő a meglévő előírások kiegészítő módosításait, 
amelyek alapján ezek az előírások alkalmasak lesznek a különböző, gázzal 
működtetett járművek (pb. földgáz, és pb gáz stb.) vizsgálatára is. Külön 
problémaként került napirendre, a nálunk korábban már a RÁBA motorok 
emissziós tökéletesítését célzó munkák idején felvetődött és külföldi megbízásra 
több éven keresztül folyt vegyes üzemű (földgáz+dízel) megoldások kérdése. Erre 
vonatkozólag egy előzetes anyag került megvitatásra (amely számunkra csak az 
értekezleten vált ismerté).A tervezet szerint  lehetséges lesz  az ilyen rendszerben 
működő berendezések minősítése. 
A korábban benyújtott anyagok vitája folytatódik, kérésünkre megkapjuk az írásos 
anyagot további véleményezésre a hivatalos vitát megelőzően. 
Két munkaanyag készült  a 63-05-rev. számú a R83sz. előírás, 
 a 63-06-rev. számú a R115sz. előírás módosítására. 
A részletes vitára később kerül sor. 

 
(b) Hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek-környezeti alcsoport 

Újabb munkaanyagok nem érkeztek. 
 
 
Ad. 9. A környezetbarát járművek (EFV) kritériumainak meghatározása 

 A környezetbarát jármű fogalmát az egyes gyártók és a helyi kormányzati szervek 
eltérő módokon értelmezik. E probléma megoldására munkacsoportot hoztak létre, 
amelynek feladata egy olyan egységes kritériumrendszer kialakítása, amelynek 
moduljai eltérő célokat szolgálhatnak. Az ez évben megrendezésre kerülő miniszteri 
konferenciától várnak előrehaladást .   

 
Ad. 10. Tüzelőanyagok minősége 

 A tüzelőanyagok összetételére vonatkozó követelmények nem tartoznak a GRPE 
eredeti feladatkörébe (az EU-ban erről irányelv gondoskodik), azonban az élőírások 
szerinti emissziós jóváhagyási munkák miatt a kérdéskör nem kerülhető meg. A 
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különböző régiók, illetve a tüzelőanyag előállítók, valamint a gépjárműgyártók és 
üzemeltetők eltérő érdekeltsége miatt az egységes vélemény kialakítása sokáig 
kétségesnek tűnt. Olyan kompromisszum született, hogy az egyeztetett paraméterek a 
Közös határozatok (R:E:3) mellékleteként kerülnek az ENSZ honlapjára. 

 
Ad. 11. Információcsere az életbe lépett és tervezett  nemzeti és nemzetközi előírások 

tekintetében. 
 Japán előadás hangzott el az országban a 2020 modell évjáratú járművek tüzelőanyag 

fogyasztás szabványról és annak elvárt hatásáról.  
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13.) Egyéb kérdések 
 

a) Elektromos járművek és környezet informális munkacsoport 
A WP 29 legutóbbi ülésén két új munkabizottság létesítését javasolták, amely közül az 
egyik,az elektromos járművek környezeti kérdésekkel foglalkozó EVE feladata az 
1989 évi Megállapodáshoz tartozó új GTR  kidolgozása 2014 évig. 
 

b) Az újrahasznosításra (recyclabiliti) vonatkozó új előírást kidolgozó munkacsoport 
A2005/64/EK Irányelv figyelembevételével újelőírás készül. A döntés a következő 
WP.29 ülésen várható. 
 

c) Az előírásokra történő hivatkozások 
A WP.29 bizottság foglalkozott az EGB előírások illetve a  nemzetközi szabványokra 
történő hivatkozások egyes kérdéseivel. A soron következő vita alapján a titkárság 
útmutatót készét. 
 

d) A 115. sz. előírás további kérdései 
 
e) A GRPE közreműködése a teljes-jármű típusvizsgálati rendszer  (IWVTA) 

kialakításában 
A GRPE a maga tevékenységi területén megvizsgálja, hogy milyen változtatások 
szükségesek a teljes-jármű típusvizsgálati rendszer  (IWVTA) alkalmazásához. 

  
f) A GRPE 2013 évi januári értekezlet időpontja 

 
g) Az ENSZ EGB Energia bizottság ismertetője a „Fenntartható energia mindenkinek” c. 

programról. 
 
 
 
A beszámolóban említett munkaanyagok az alábbi címen találhatóak: 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeage.html 
 
 
 
Budapest, 2012. január 30. 
 
 
 
Összeállította: Pollák Iván és Uhlik Krisztián 
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Melléklet: A plenáris és a munkacsoporti ülések beosztása 
 
 
 

 
Monday, 

16 January 2012 

Tuesday, 

17 January 2012 

Wednesday, 

18 January 2012 

Thursday, 

19 January 

2012 

Friday, 

20 January 

2012 

9.30 – 

12.30 

a.m. 

 
MACTP: 

Room VII 

HD-

Hybrids: 

Room VIII 

WLTP-

DHC/DTP: 

Room VII 

REC: 

Room 

IV 

GRPE proper: 

Room VII 

GRPE 

proper: 

Room VII 

Lunch      

2.30 – 

5.30 

p.m. 

HDDF 

TF 

Room 

S4 

DTP-

EV 

Room 

VIII 

WLTP-

DHC: 

Room VII 

GFV: 

Room VIII  

WLTP-DTP:  

Room VII 

GRPE proper: 

Room VII 
 

 


