
Beszámoló  
 

az ENSZ-EGB GRPE  
 

(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 
 

64. üléséről 
 

Genf, 2012. június 4-8. 
 
Az értekezlet napirendjén 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.) Az ENSZ R:83.sz. előírás módosítása 

d.) az ENSZ 101.sz. (CO2 és üzemanyag fogyasztás) előírás módosítása 
e.)A személygépkocsikra vonatkozó ENSZ R: 68., R:85.,R:101.sz. és R:103.sz előírások 
módosítása 

 
4.) A nehézgépjármű motorok 

a.)Hibrid – elektromos nehéz járművek (HDH) 
b.)A pótlólag felszerelésre kerülő (Retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 
 követelményei (REC) 
c.)Az ENSZ R: 49. sz. előírás továbbfejlesztése 
d.)A 4.sz GTR.(a nehézgépjárművek összehangolt vizsgálati eljárása) továbbfejlesztésével 
kapcsolatos kérdések. 
e.)Nehézgépjárművek összehangolt fedélzeti diagnosztikai rendszer kérdései (WWH-
 OBD) (GTR 5) 
f.) Újabb javaslatok az ENSZ R: R.49 valamint a. 4. sz.. 5. sz, és a 10sz.. GTR 
vonatkozásában 

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

A GTR N°11 sz., valamint az ENSZ R: 96. és R:120.számú előírások módosítása 
a.) az R:96.sz előírás(NRMM) 
b.) az R:96sz. valamint az R 120.sz.(teljesítmény) előírások és a GTR N°11 egyes 
kérdései. 

. 
6.) Részecske emisszió (PMP) program 
 
7.)   Motorkerékpár és moped emisszió. 

a.) A 2. sz. GTR és az ENSZ R: 40.sz., valamint az R. 47.sz. előírások kérdései 
 

8.)   A gáz és hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek  
  

a.) gázzal működő járművek (GFV) 
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b.) b.)a 115.sz.előírás(LPG és CNG retrofit) kérdései 
c.) Hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek-környezeti alcsoport 

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

előírások tekintetében 
 
13.) A GRPE elnökének megválasztása a következő évre.  
 
14.) Egyéb kérdések 
 
 
II. A munkacsoport ülések 
 
A korábbi gyakorlat szerint, az EU DG Enterprise és a CARS 21 megállapodásnak 
megfelelően a készülő előírások tudományos és más műszaki kérdéseinek alapos megvitatását 
követően, ezekben a munkabizottságokban történik az előírások legfontosabb részeinek 
kidolgozása. A munkabizottságok költségmegtakarítás céljából, egy-egy ülésűket Genfben, a 
GRPE értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükséges többit Brüsszelben vagy valamely 
tagállamban tartják.  A GRPE 64. üléséhez kapcsolódó munkacsoporti ülések beosztását a 
melléklet tartalmazza. 
 
A plenáris ülést megelőzően ad. hoc. munkacsoportokban, a következő témák megvitatására  
került sor: 
 
1. Kettősüzemű nehézjárművek (HDDF) 
 
2. Nehézgépjárművek hibridhajtással (HDH) 
 
3. Mobil légkondicionáló berendezések (MACTP) 
 
4. Gázzal működtetett járművek (GFV)  
 
5. A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP), menetciklus 

alcsoport (DHC) 
 
6. Emisszió-csökkentő berendezések (REC) 
  
7. Könnyű járművek vizsgálati ciklus alcsoport (WLTP DTP) 
 
8. A cseppfolyós földgázzal működő járművek (LNG-TF) mint a GFV bizottság újabb 

feladata. 
 
9.  A pótlólag felszerelésre kerülő (Retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 

 követelményei (REC) 
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) 
 
10. Elektromos járművek és környezet 
 
11. Motorkerékpár és moped emisszió 

A tanácskozásra az előzetes napirendtől eltérően, a plenáris ülést követően, pénteken 
délután került sor. Az EU kérésére új munkacsoport kezdi meg tevékenységét, amelynek 
feladata olyan egységes előírás rendszer kidolgozása a „L „járműkategóriára, amely 
rendezi a jelenleg nehezen átlátható és több helyen található (R.40, R.47, GTR2, EU 
irányelvek) rendelkezéseket-. 

 
 
 
Az értekezlet napirendjén szereplő legtöbb kérdés tárgyalása több éve napirenden van, ezért 
az alábbiakban csak a nagyobb jelentőségű újabb anyagokról és előterjesztésekre térünk ki (a 
számozás a plenáris ülés napirendje szerint). 
 
 
Ad.3 A könnyű (személygépjármű és kisteher) járművek összehangolt vizsgálati 

eljárásának kialakítása, új 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. Első sorban az elektronika és számítástechnika egyre inkább domináns 
szerepe látszik meghatározónak. 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 elképzelések szerint 
nem csak Európában, hanem a világ egyéb helyén is alkalmazásra kerülne. USA, 
Japán stb. Az EU állásfoglalása szerint, a soron következő EURO7 szigorítási 
munkákat már az addigra nagy vonalakban, kialakult, új menetciklus szerinti 
vizsgálatok alapján tervezik elvégezni, ezért is fontos, hogy ezek a ciklus előkészítő 
munkák időben befejeződjenek. Az értekezleten elhangzott információk szerint, az 
új vizsgálati ciklus nem lesz egységes valamennyi járműre, hanem a vizsgálati 
ciklusok kiválasztása a forgalmi viszonyoktól függően 4 különböző / alacsony (L), 
közepes (M), magas (H) és különösen magas (ExH)/ besorolású és a járművek 
teljesítmény/tömeg valamint a maximális sebesség alapján meghatározásra kerülő 3 
osztály alapján történik. Az előzetes tervek szerint, a javasolt új ciklus 
megvalósíthatóságát értékelő, több vizsgáló laboratóriumban jelenleg folynak az 
egységes metodika szerinti mérések, amelynek tapasztalatairól a következő ülésen 
várható ismertetés, illetve ezek alapján a tervezet vizsgálati ciklus további 
finomításosára is sor kerül. 

 
(b) Mobil légkondicionáló berendezések 
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A munka megalapozására négy kutatóintézet, köztük a KTI, az EU megbízásával 
kutatásokat és kísérleti méréseket végzett a lehetséges vizsgálati eljárás javaslat 
kialakítása céljából. Az EU bizottsági javaslatra az új eljárást tartalmazó előírás 
kialakításának befejezési határideje 2014 re módosult. Egy új az alkalmazhatóságot 
tisztázó kísérletsorozatot („pilot project”) kezdtek el a gyártók és jóváhagyó 
szervek bevonásával, 18 hónapos tervezett időtartamra. A munka megkezdéséről és 
az elképzelt munkafázisokról készült egy rövid ismertető, amelyről a témavezető 
TNO számolt be. Igen érdekes ismertetőt tartottak a Japánban a szabványos 
tüzelőanyag vizsgálati eljárás alapján végzett laboratóriumi vizsgálatokról és egy 
statisztikai felmérés eredményeiről. Az EU illetékes képviselője elmondta, hogy a 
tervezet új eljárás az EURO 7 követelményrendszer része lesz, de további 
tájékoztatást erről nem adott. 
 

(c) Az ENSZ R: 83.sz. előírás módosítása 
 
Tárgyalási munkaanyagok: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/6.– 
 ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/11 

 Mindkét javasolt előírás módosítás korábban a munkabizottsági ülésen valamint a 
korábbi plenáris ülésen megtárgyalásra került. A javasolt módosítás az EU 
566/201sz. jogszabályi módosítása alapján készült és a kettős üzemmel működő („bi-
fuel”) személygépjárművekre vonatkozik. 

 
        A tervezetek elfogadásra kerültek, további egyeztetésre és várhatóan elfogadásra a 

WP.29. novemberi ülésén kerül sor. 
 
(d) Az ENSZ R: 101.sz . (CO2 és üzemanyag fogyasztás) előírás módosítása 

 
Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/8/1 
 
A javasolt módosítás az R.83 06. sz. előírással hozza összhangba az R.101.01..sz. 
előírás követelményeit. 

 
 

 
Ad.4. Nehézgépjármű motorok 

 
 
(a) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HD-HEV) 
 

Az elmúlt években, több országban is meg jelentek 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 a titkári funkciót az OICA vállalta. 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 
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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 működő, nehéz gépjárművek 
káros anyag-, 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 így 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 alapján. 
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, ahol beszámolók hangzotta el az elért eredményekről: A TU Wien és a 
Chalmers University beszámolt a munka eredményeiről,a vezető szerepet betöltő 
TU Graz csak részben tudta feladatát ellátni, mivel az EU illetékes bizottságai 
késnek a tehergépjármű és autóbusz tüzelőanyag vizsgálati eljárási program 
kialakításával.    
A korábban Tokióban tartott 9. ülésen bemutatásra került a Bécsi Műegyetem (TU 
WIEN) által készített jelentés, amelyben a Japánban alkalmazott jóváhagyó eljárás 
alapján javaslatot tesznek a globális előírásra. 
Ezen a munkacsoportülésen hangzott el az EU „Climate Action” bizottság 
tájékoztatója, amelyben ismertették a nagyteherbírású járművek fogyasztás (illetve 
Co2) meghatározásra kialakított munkatervet, Az új vizsgálati eljárás kialakítás 
határideje 2013.Az  ICCT összehasonlította az eddig vizsgált eljárásokat és minden 
tekintetben elfogadhatót  nem tudott meghatározni. 
 a A munka tovább folytatódik. A módosított munkaterv szerint, az EURO V 
követelmények kiegészítése a GRPE 63. ülésén az EURO VI szükséges 
módosításának vitájára a GRPE 64. ülésén kerül sor.  

 
 
(b) 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 
légszennyezésének mérséklésére pótlólag felszerelésre kerülő (a részecske 
csökkentésre és/vagy NOx mérséklésre alkalmas) berendezések alkalmazásának 
követelményrendszerét tartalmazó előírás tervezetét elkészítse. 

 A téma indulása idején elfogadott munkatervtől eltérően az előírás tervezet 
kidolgozása tovább folytatódik, 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 hosszabbítását kérte, amelyet 
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a GRPE plenáris ülése támogatott és a kérést a WP.29 a márciusi ülésen elfogadott. 
Ez a hosszabbítás 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 hivatalos csatlakozásra, 
és ehhez az EU Parlament és a Tanács együttes döntése szükséges. Ez azt jelentheti, 
hogy további négy évig az egyes EU tagországok részecskeszűrős szabályozásának 
átjárhatósága nem egyszerűsödik. 

 A soron következett 10. szakértői értekezlet a 2012. április 24-25-én került 
megrendezésre Budapesten a KTI tanács termében. A tanácskozáson 21 szakértő 
vett részt. Az értekezletről készült beszámolót, a tárgyalási napirendet és a 
résztvevők listáját korábban, a GRPE Tárgyalási Álláspont tervezethez csatoltuk. 

       A budapesti értekezleten született felkérésnek megfelelően, még a genfi vitát 
megelőzően, elkészítettük a tervezet előírás szerves részét képező 1. 2., és 3. sz. 
melléklet tervezeteit a további megvitatásra. Az összeállított magyar szakértői 
javaslat a TÁP mellékletében megtalálható. 

                                                                                                                                           
 A REC következő tizenegyedik ülésen, a plenáris ülést megelőzően Genfben, 

tovább folytatódott az előírás tervezet részletes vitája. Néhány, az egységes 
alkalmazhatóságot érintő elvi kérdés továbbra sem tisztázott. Ezekre vonatkozóan 
korábban már ismertettük a magyar álláspontot és olyan kérdések tisztázását 
szorgalmaztuk, amelyek a hazai alkalmazást is érintik (pl.: zöld zónákba történő 
behajtás). Hasonló felvetéseket tartalmazott a németek írásos véleménye. 

       A munkacsoport vezetője állásfoglalást kért a több szigorítás-fokozatú előírásra 
vonatkozóan. Ennek lényege, hogy az előíráshoz csatlakozó országoknak legalább 
húsz százaléka szükséges ahhoz, hogy a kevésbé szigorú követelményeket 
tartalmazó alapelőírást alkalmazni lehessen. Ellenkező esetben csak a szigorúbb 
követelményeket tartalmazó módosítás érvényes. A magyar érdekek szempontjából 
célszerű szorgalmazni, hogy a készülő új előírás az alacsonyabb emissziós fokozatú 
járművekre is alkalmazható legyen. A plenáris ülésen, a vita során az orosz küldött 
a több fokozat mellett foglalt állást. Hasonló véleményt fogalmazott meg az angol 
küldött is, hozzátéve, hogy az EU képviselő a tagországok véleményét csak belső 
egyeztetés követően fejezheti ki. 

 
(c) Az ENSZ R 49. sz. előírás továbbfejlesztése 
 

Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/13 
 
A korábban munkacsoportban tárgyalt tervezet a vegyes üzemű motorok vizsgálatát 
írja le így ennek elfogadását követően lehetőség lesz a kettős üzemű (Dízel+ 
földgáz vagy PB gáz) motorok típusminősítésére. A jelenlegi változatban lévő 3.,4., 
5.,és 6, mellékletek az előzetes munkacsoport értekezleten még kiegészítésre 
kerültek, különösen az OBD tekintetében. Az elfogadásra került munkaanyagot 
kiegészítő javaslatok a plenáris ülést megelőző GFV munkacsoportban kerültek 
megvitatásra a GFV-20-02 valamint az összes módosító javaslatot összegző, GFV-
20-02a számú munkaanyag alapján. 
 A javasolt munkaanyag az ENSZ R.49 06 sz. előírásba kerül, az R.49 05 
módosítására később kerül sor. Az általunk is felvetett kérdésre született az a 
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döntés, hogy a pótlólag átalakított berendezések vizsgálatára egy további eljárás 
szükséges, amelynek kidolgozása egy további munkacsoport feladata lesz. 
A típusvizsgálatra vonatkozóan összeállított javaslatok igen magas színvonalúak 
mind műszaki mind tudományos tekintetben. 
 A tárgyalási munkaanyag a kiegészítésekkel együtt elfogadást nyert. 
 
 
 
.  

 
(d) Nehézgépjárművek összehangolt fedélzeti diagnosztikai rendszer kérdései 

(WWH-OBD) (GTR 4.) 
Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/10 
 
A javaslat korrigálja az előírásban szereplő egyes hivatkozásokat, összhangban az 
újonnan elfogadott ENSZ R.49 06 előírással. 
A munkaanyag elfogadását támogattuk.  

 
(e) Nehézgépjárművek összehangolt fedélzeti diagnosztikai rendszer kérdései 

(WWH-OBD) (GTR 5) 
Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/12 
 
Az (e) napirendhez hasonlóan a javaslat összhangot biztosít az ENSZ. R.49.06.sz.  
előírással. Mindkét előterjesztés elfogadást nyert. 

 

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

A GTR N°11 sz., valamint az ENSZ R: 96. és R:120.számú előírások módosítása 
 
(a) Az ENSZ R: 96.sz előírás (NRMM) kiegészítése. 

Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/9 
 
A korábban már tárgyalt olasz módosító javaslat T2és C2 kistraktorokra vonatkozó 
módosításokat tartalmaz a  IIIB és IV szigorítási fokozatra vonatkozóan. 
 
A javaslat elfogadásra került.  

 
Ad. 6. Részecske emisszió (PMP) program 

 

A program keretében korábban elkészült és a vonatkozó EU és EGB előírások már 
tartalmazzák a kipufogógázban lévő kisméretű részecskék meghatározására 
szolgáló (részecskeszám) vizsgálati eljárásokat és határértékeket. Néhány 
kérdésben további vizsgálati munkák folynak, ezek állásáról, különösen a több 
laboratóriumban folyó un. „Round Robin” összehasonlító kísérletek állásáról, 
jelentős késéssel, szóbeli ismertetés hangzott el. Az elnöklő angol küldött más 
beosztása miatt megválik posztjától. 

 
Ad. 8. A gáz és hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek (HFCV-SGE) 
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(a) a 115.sz.előírás (LPG és CNG retrofit) kérdései 
 

Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/7 
 
Az elfogadásra váró javaslat a kettős (bi-fuel) üzemmel működtetett, átalakított 
jármű emissziós vizsgálatra vonatkozó módosításokat tartalmazza. Az előírás Új 
6A illetve 6B mellékletekkel egészül ki. Ezek a mellékletek a pb valamint a CNG 
alkalmazásra vonatkozó számításokat tartalmazzák. 
 
A javaslat magyar szempontból is fontos, elfogadása megtörtént. 
  

Ad. 9. A környezetbarát járművek (EFV) kritériumainak meghatározása 
  
 A környezetbarát jármű fogalmának vitája igen régen kezdődőt és a GRPE is több 

ülése foglalkozott ezzel. A gyártók valamint a helyi kormányzati szervek eltérő 
módokon értelmezték problémát ezért munkacsoportot hoztak létre, amelynek 
feladata egy olyan egységes kritériumrendszer kialakítása, amelynek egyes 
moduljai eltérő célokra lehetne használni. Az év őszén magas szintű 
tanácstanácskozásra kerül sor az USA-ban, előrelépés talán ott elképzelhető. 

 
Ad.10. Elektromos járművek és környezet 
 
                A WP29. döntése szerint, ebben az új témában kezdődik szakértői munkacsoport.                     
                kezdi meg tevékenységét 
 
Ad. 12. Információcsere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében. 
 
Ad.13.    A GRPE elnökének megválasztása a következő évre.  
               Albus úr (Németország) került ismét megválasztásra.  
  
 
A beszámolóban említett munkaanyagok az alábbi címen találhatóak: 
 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeage.html 
 
 
Budapest, 2012. június. 
 
 
 
Összeállította: Pollák Iván  


