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Genf, 2014.június 5-6. 

 
Az értekezlet napirendjén a titkárság által összeállított ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/10 
valamint az ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/10/Add.1 számú napirend alapján az alábbi 
kérdések megvitatása szerepelt: 
 
I. A plenáris ülés  
 

1.) A napirend elfogadása 
 
2.) Ismertető a WP.29 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 R68, R:83, R101. és R103. sz. előírásainak módosítása 
d.) Az ENSZ új vizsgálati eljárást (WLTP) tartalmazó világelőírása (GTR) 
 

4.) A nehézgépjármű motorok 
 

a.) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HDH) 
b.) az ENSZ R49. sz. előírás továbbfejlesztése  
c.) a 4, 5 és 10 sz. Global Technical Regulation (GTR) további módosítása 

 
5.) Az R85 sz. és R115 sz. előírások továbbfejlesztése, valamint a gépjárművek 

újrahasznosításának követelményeiről szóló előírás 
 

6.) Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata  
 

a.) az R96 sz. és R120 sz. előírások 
b.) a GTR N°11 egyes kérdései. 
 

7.) Részecske emisszió (PMP) program 
 
8.) Gázzal működő járművek (GFV) 
 
9.) Motorkerékpár és moped emisszió. 
 

a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 
(IEPPR) figyelembevételével 

b.) Az ENSZ R40 sz., valamint az R47 sz. előírások kérdései 
c.) a 2 sz. GTR további módosítása. 

 
10.) Elektromos járművek és környezet 
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11.) Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD)  
 
12.) Tüzelőanyagok minősége (FQ)  
 
13.) Nemzetközi teljes jármű jóváhagyási rendszer (IWVTA) kialakítás   
 
14.) A jármű belső levegő minősége (VIAQ) 
 
15.) Az 1997. évi (időszakos műszaki vizsgálatok) 1. sz. melléklet  
 
16.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében 
 
17.) A GRPE tisztviselőinek megválasztása 

 
18.) 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 műszaki kérdéseinek alapos megvitatását 
követően, ezekben a munkabizottságokban történik az előírások legfontosabb részeinek 
kidolgozása. A munkabizottságok költségmegtakarítás céljából, egy-egy ülésűket a GRPE 
értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükséges többit Brüsszelben vagy valamely tagállamban 
tartják.   
 
A plenáris ülést megelőző napokban az ad.hoc munkacsoportokban nyolc téma  részletes 
vitájára került sor az alábbiak szerint: 
 

a) Elektromos járművek és környezet (EVE) 
 

b) Nehézgépjárművek hibridhajtással (HDH) 
 

c) Gázzal működtetett járművek (GFV)  
 

d) A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP) 
 

e) L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 
követelmények (EPPR) 
 

A tárgyalási álláspont a tervezett napirendek szerint. 
 
Az értekezlet napirendjén szereplő legtöbb kérdés tárgyalása több éve folyik, ezért az 
alábbiakban csak az újabb anyagokra és a nagyobb jelentőségű előterjesztésekre térünk ki (a 
számozás a plenáris ülés napirendje szerint). 
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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. Az azóta megváltozott közlekedési 
jellemzők mellett gyökeres változás következett be a közlekedési eszközök szerkezeti 
kialakítása, technológiája, valamint a vizsgáló műszerek tekintetében is. Első sorban az 
elektronika és számítástechnika egyre inkább domináns szerepe látszik meghatározónak. Ez is 
indokolta egy alapvetően új, a jelenlegi állapotokat jobban tükröző vizsgálati eljárás 
megfogalmazását különösen azért is, mivel a kipufogógáz vizsgálatok mellett, ugyanezt a 
vizsgálati ciklust használják a tüzelőanyag fogyasztás, illetve az üvegházhatást eredményező 
CO2 kibocsátás meghatározására.  
 
Az új vizsgálati előírás kialakítási munkái 2008 évben kezdődtek és több alcsoportban 
összehangoltan folynak. Az előzetes munkaterv szerinti első fázis (phase 1a) munkái 
befejeződtek. Mivel az új ciklust az európai országok mellett más országokban illetve 
régiókban is alkalmazni fogják, ezért ez „Globális Műszaki Előírás” (GTR) formájában fog 
megjelenni és a 15-ös számot kapja. 
 
Az EU számára fontos és lényeges a GTR-nek megfelelő követelményrendszer mielőbbi 
átültetése az európai rendeletekbe. Az átültetés során a GTR szövegét veszik alapul és az 
abban foglaltak az EU rendeletbe önálló mellékletként lesznek beillesztve. A melléklet 
kialakításánál figyelembe veszik az ENSZ-EGB előírások felépítési követelményeit a későbbi 
adaptálás megkönnyítése érdekében. Várhatóan nem fogják tovább módosítani a 83-as és 101-
es előírásokat, hanem egy új előírást fognak létrehozni. Ezt az alapvető kérdést EU szinten 
kell eldönteni és az után javaslatot tenni a GRPE-n.  
 
Japán és India várhatóan hozzáigazítja előírásait az új GTR-ben foglalt teszt eljárások 
követelményeihez. 
 
A jövőben újabb szempont lesz, hogy a teljes járműjóváhagyásra vonatkozó (IWVTA) 0. 
számú előírást is minden esetben figyelembe kell venni, meg kell vizsgálni, hogy nincs-e 
ellentmondás az átültetendő követelmény rendszerek és a 0. előírásban foglaltak között. A 0. 
előírás karbantartása még nem teljesen eldöntött kérdés, de előreláthatóan az összes EGB 
előírás módosítást egyszerre, évente egy alkalommal fogják átvezetni. Ezért célszerűen az 
átmeneti rendelkezéseknél január 1-i dátumok megadására kell törekedni. 
 
A könnyű járművek emissziós vizsgálatához tartozó kérdéskör a valós kibocsátások (Real 
Driving Emissions) kérdése is. Az Európai Unióban 2011. évben alakult meg az a 
munkacsoport, amelyik a PEMS (Portable Emission Measurement System) eszközzel végzett 
méréseknek, az emissziós jóváhagyási rendszerben történő alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálatával foglalkozott. Több mérés is alátámasztja azt a feltételezést, hogy a valós üzemi 
körülmények közötti kibocsátások néhány károsanyag komponens (elsősorban NOx) 
tekintetében jelentősen eltérnek attól az értéktől, amit a jóváhagyások során a görgős 
próbapadi mérések során megállapítanak. Az Európai Bizottság szándéka, hogy a PEMS 
teszteket a jövőben az Euro 6 követelményrendszer részévé tegyék. 
 
Az ülés utáni beszélgetés során az AECC ügyvezető igazgatója Dirk Bosteels úr elmondta, 
hogy több vizsgálatot és mérést végeztek az RDE témában, amelynek eredményeit szívesen 
megosztanák a hazai döntéshozókkal. Hasonló workshop megrendezésében a KTI már vett 
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részt partnerként, így a bemutatónak gyakorlati akadálya nincsen. A konkrét időpont kitűzése 
további egyeztetést igényel. 

 
(c) Az ENSZ R83 sz. előírás módosítása. 

 
Megvitatásra kerül az OICA előterjesztésében, az ENSZ R83 sz. előírás rev.06 és rev.07 sz. 
változatainak módosításait tartalmazó ECE/TRANS/WP29/GRPE/2014/14 sz. javaslat. A 
javaslat kiegészítéseket tartalmaz a start-stop rendszerekkel felszerelt gépjárművek 
vizsgálatának speciális követelményei, továbbá az OBD követelmények vonatkozásában. 
 
A 83-as előírást módosító javaslaton további munkákat kell végezni, ezért a dokumentumról 
szavazás nem történt. 
 
A legutóbbi GRPE ülésen felvetett német javaslatot a csere katalizátorok tartóssági 
vizsgálatáról, azaz a 103-as előírás módosításáról továbbra is napirenden tartják, de a sok 
egyéb munkacsoporti elfoglaltságok miatt egyelőre még nem kezdte meg a munkáját az 
informális munkacsoport. 

 
Ad.4. Nehézgépjármű motorok 

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

 

Az elmúlt években, több országban megjelentek a hibrid hajtású tehergépjárművek az 
alacsonyabb légszennyezés és a kőolaj alapú tüzelőanyag megtakarítása céljából. A hibrid 
járművek légszennyezésének meghatározására vonatkozó témában munkacsoport kezdte meg 
tevékenységét az ENSZ EGB GRPE szakértői munkacsoportjaként, az elnöki feladatokat az 
EU tisztségviselője tölti be. Az ideiglenes munkacsoport 2010 májusában, Brüsszelben kezdte 
meg tevékenységét és feladata az elektromos és belsőégésű motorokkal működő járművekre 
vonatkozó speciális vizsgálati igények megfogalmazása és a vegyes működési módnak 
megfelelő vizsgálati eljárás javaslat elkészítése.  

Az elmúlt szakbizottsági üléseken elkészítették a tervezett szöveg módosítások első 
változatát, amelynek tárgyalásra váró változata az ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/11 sz. 
munkadokumentum, amely szerint, a 4. sz. GTR szövege a következők tervezett 
módosításokkal változik: 

1. az alapszöveg kiegészül, hogy lehetővé tegye a hibrid vizsgálatok lefolytatását 
2. az 1. sz. mellékletet a WHVC test ciklus leírásával bővül 
3. új, 8. sz. melléklet, amely a Hibrid HILS módszert ismerteti 
4. új 9. sz. melléklet a hibrid hajtáslánc szerinti eljárást tartalmazza. 

 
A teszt program már késznek tekinthető, de néhány időközben felmerült probléma miatt 
kisebb pontosítások szükségesek. Megoldandó többek között az a probléma, hogy a hibrid 
járművek nagyon érzékenyek a sebességváltási program pontos végrehajtására, ezért a 
görgőspadi mérések során néha egész apró különbségek következtében a végeredmény nem 
reprodukálható, ami a HILS mérések validálását megnehezíti. 
 
A HILS validálását szintén hátráltatja, hogy a munkacsoport több tagjának nincsen elég 
tapasztalata és információja az eljárással kapcsolatban. Az eljárásról mindenképpen több és 
részletesebb információra van szükség. A HILS eljárás új megközelítést és 
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gondolkodásmódot kíván a jóváhagyó szervezetek részéről is, de ezeket nem lehet előírásban 
rögzíteni. Szükséges a gyakorlati tapasztalat megszerzése. 
 
A GTR.4 módosításáról szóló GRPE 69-10 informális dokumentumba a vitát követően 
bekerült egy új rendelkezés, amely szerint a szerződő felek választhatnak, hogy a hibrid 
előírás mely részét kívánják átvenni, azaz hogy a HILS módszert, vagy a teljes hajtáslánc 
vizsgálatot fogják alkalmazni saját előírásaikban. 
 
A ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/11 számú munkadokumentum elfogadásra került és a 
WP.29 novemberi fórumán fogják tovább tárgyalni. 
 
A HDH informális munkacsoport munkája befejezettnek tekinthető, a jövő évi GRPE 
napirendjén sem szerepel majd a téma. 
 

b.) az ENSZ R49. sz. előírás továbbfejlesztése  
 
Az OICA által benyújtott ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/12 sz. módosítás tervezet 
lehetővé tenné 7,5 tonna megengedett össztömegig a nehézgépjárművek számára a fedélzeti 
diagnosztikai berendezések (OBD) és a NOX csökkentő megoldások helyes működését 
biztosító kibocsátás-csökkentést ellenőrző rendszerek esetében a jóváhagyás megadását abban 
az esetben is, ha a gépjármű eleget tesz az ENSZ-EGB 83.07 előírás vonatkozó 
követelményeinek. 
 
A javaslat főbb elemei az alábbiak: 

i) az urea fogyasztás monitorozására vonatkozó követelmények törlése 
ii)  Az OBD követelmények módosítása a stop-start rendszerekkel ellátott hibrid 

motorok jóváhagyásának lehetősége miatt 
iii)  alternatív kúszó üzemmód bevezetése LNG dual-fuel gépjárművek részére 

 
A 120. MVEG ülésen is megbeszélt és támogatott tárgyban az 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/12 sz. munka-, és az azt kiegészítő GRPE 69-07 sz. 
informális dokumentum a plenáris ülésen történt megvitatás és kisebb módosítások után 
együttesen elfogadásra került. Mivel az ipar számára fontos a mielőbbi elfogadás, ezért a 69-
07 sz. informális anyag nem kerül a GRPE elé munkadokumentumként, hanem a részt vevők 
egyetértése mellett közvetlenül a WP.29 elé terjesztik a másik dokumentummal együtt. 
 
 
Ad 6. Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata  

 
a.) az R96 sz. és R120 sz. előírások 

 
Az európai motorgyártók szövetsége (EUROMOT) által az ENSZ-EGB R96 sz. előírás 
módosítására benyújtott ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/15 sz. tervezet arra irányul, hogy a 
szerződő felek megadhassák a jóváhagyást olyan, a régebbi követelményeknek megfelelő új 
gyártású motorokra, amelyeket azon országokba kívánják piacra hozni, ahol még a 
jóváhagyásnak megfelelő korábbi követelményeket alkalmazzák. 
 
A dokumentum vita nélkül elfogadásra került és a következő WP.29 ülés napirendjén 
szerepelni fog.  
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Ad. 7. 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.  
 
A tárgyhoz kapcsolódóan nyújtott be informális anyagot (GRPE-69-03) Oroszország a nem 
kipufogógáz eredetű részecskeszennyezésről. Az Európai Unió a PMP munkaprogramot 
folytatni kívánja, az eddigi munkát kiterjesztve a gumi- és tengelykapcsoló kopásból 
származó 23nm-nél kisebb átmérőjű szennyezők vizsgálatára vonatkozóan. A munka nem 
érinti az útfelület kopásából származó és az útfelületről felkavart port. A munkacsoport első 
ülése várhatóan 2014 szeptemberében kerül megtartásra. 

 
Ad.8. Gázzal működő járművek (GFV) 
 
A munkacsoport a következő időszakban a dízel-gáz vegyes üzemet biztosító pótlólagosan 
felszerelt (retrofit) megoldások jóváhagyására helyezi a hangsúlyt. A követelménynek az 
azonos elveken alapuló, de más célú pótlólagosan felszerelt rendszerek jóváhagyásához 
hasonlóan része a felszerelést végző felelősségi kérdései és az üzem közbeni megfelelőség 
vizsgálata. 
 
Várhatóan 2015 januárjában kerül bemutatásra először az előírás tervezet informális 
dokumentum formájában, majd júniusban munkaanyagként tárgyalja a GRPE. Ebben az 
esetben a WP.29 novemberi ülésén elfogadásra kerülhet az új előírás tervezet.  
 
Ad. 9. Motorkerékpár és moped emisszió 
 
a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 

(EPPR) figyelembevételével 
 

Az L kategóriájú gépjármű emissziós előírások kérdéseivel foglalkozó EPPR informális 
munkacsoport következő 5. ülésén tovább folytatódik az ENSZ előírások aktualizálása és 
kibővítése az EU követelményekkel összhangban. 

 
A hamarosan életbe lépő EU előírás számos olyan követelményt tartalmaz az L kategóriájú 
járművekre, amelyek jelenleg nem részei egyetlen, a motorkerékpárokra vonatkozó ENSZ 
előírásnak sem. Az ilyen követelményekre vagy új előírások készülnek, vagy a meglévő 
előírásokat kerülnek kiegészítésre, továbbfejlesztésre. A munkát nehezíti, hogy az L 
kategóriájú járművek kategorizálása más a SR.1 szerint (GTR) és más az RE.3 szerint 
(ENSZ-EGB és EU). 
 
A munka ütemezésével kapcsolatban kiemelendő, hogy a L1 és L3 járművekre vonatkozó I., 
II. és VII. számú tesztek (csővégi, alapjárati és CO2 kibocsátás) elsődleges prioritással 
szerepelnek a munkatervben. A három és négykerekű L kategóriás gépjárművekre vonatkozó 
előírás tervezetek a gépjármű kategóriákra vonatkozó eltérő nemzeti szabályozások miatt – 
megállapodás hiányában – későbbi fázisban kerülnek kialakításra.  
 
A munkához kapcsolódó dokumentumok előkészítő fázisban vannak, sem informális sem 
munkadokumentum a GRPE plenáris ülésen nem került bemutatásra. 
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Ad.10. Elektromos járművek és környezet 
 
Az elektromos hajtásrendszerrel rendelkező járművek környezeti vonatkozású kérdéseivel 
foglalkozó munkacsoport az eddigi üléséken feltárt kérdéskörök alapján elkészítette a 
referencia útmutatót, amely ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/13 sz. munkadokumentumként 
szerepelt a plenáris ülés napirendjén.  
 
Az EVE munkacsoport fő feladatai az elektromos hajtásrendszerű járművek környezeti 
kérdéseivel kapcsolatos, a szabályozási követelményeket érintő lényegi információk cseréje, e 
követelmények közötti különbségek feltérképezése és minimálása továbbá ahol lehetséges 
közös szabályozási környezet létrehozása az ENSZ égisze alatt egy vagy több világelőírás 
formájában. Mivel ezen ágazat a járművek vonatkozásában még a fejlesztési szakaszban 
található, ezért a szabályozási környezet összehangolása elősegíti az elektromos járművek 
fejlesztését és piacra kerülésük után elterjedésüket. 
 
A munkacsoport eddigi tevékenysége alapján a jövőben előtérbe kerülő főbb kérdések közül 
említeni szükséges az elektromos járművek hatótávolságának és hatásfokának egységes 
szempontok szerint történő tesztelését, a járműfűtés és hűtés, valamint a használat módjának 
figyelembevételével, a járműcímkézést, valamint az akkumulátor teljesítményével és 
újrafelhasználhatóságával kapcsolatos témákat.    
 
A munkacsoport felhatalmazást kért az elektromos járművek környezetvédelmi 
követelményeit magába foglaló új előírások előkészítő munkáinak elvégzésére. Mivel a 
felhatalmazásra vonatkozó javaslat két munkarészre vonatkozott, amelyek egymásra épülnek, 
ezért a második, az 1998-as egyezmény égisze alatt folyó munkarészre vonatkozó 
felhatalmazást az első munkarész eredményeitől tették függővé.  
 
A téma jövőbeni fontosságára való tekintettel, a munkacsoport munkája és a referencia 
útmutató alapján – ami egyaránt érinti a járműgyártók versenyképességének növelését a 
megfelelő szabályozási környezet kialakításával, valamint a vásárlók döntéseinek nagyobb 
megalapozottságot adó információk közreadásával (pl.: címkézés) – a munkacsoport 
munkájában való további részvételt kiemelten szükségesnek tartjuk.  
 
 
Ad.11. Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD)  
 
A GRPE-69-09 informális dokumentum részletes tárgyalására ősszel munkacsoporti 
megbeszélést tartanak, amelynek célja, hogy a januári GRPE ülésre konszenzusos anyag 
kerülhessen benyújtásra. A januári GRPE-n történő elfogadás után kerülnek majd 
kidolgozásra és meghatározásra részletesen az anyagban szereplő fogalmak. A munka célja, 
hogy az előírásokban használt kifejezések azonos értelmezését biztosítsa. 
 
A beszámolóban említett munkaanyagok az alábbi címen találhatóak: 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2014.html 
 
 
Budapest, 2014. június. 27. 
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