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Az értekezlet napirendjén 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.) Az ENSZ R68, R:83, R101. és R103. sz. előírásainak módosítása 
b.) A 15. sz. GTR (Global Technical Regulation) továbbfejlesztése (WLTP). 

4.) A nehézgépjárművek 
a.) az ENSZ R49. sz. előírás továbbfejlesztése 
b.) a 4. (WHDC), 5. (WWH-OBD) és 10. (OCE) sz. GTR-ek további módosítása 

5.) Az R85 sz., R115 és R133 sz. előírások továbbfejlesztése 
 Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata  

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

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

a.) az L kategóriájú járművek emissziós szabályozása (EPPR) 
b.) Az ENSZ R40 sz., valamint az R47 sz. előírások kérdései 
c.) a 2. sz. GTR (WMTC) további módosítása. 

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

előírások tekintetében 
16.) 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.   
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A plenáris ülést megelőző napokban az ad hoc munkacsoportokban hat téma részletes 
vitájára került sor az alábbiak szerint: 
 

a) Elektromos járművek és környezet (EVE)  
b) Gázzal működtetett járművek (GFV)  
c) A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP) 
d) L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények (EPPR) 
e) Részecske mérési program (PMP)  
f) Jármű hajtórendszerek definíciói (VPSD)  

 
A tárgyalási álláspont a tervezett napirendek szerint. 
 
Az értekezlet napirendjén szereplő több kérdés tárgyalása évek óta folyik, ezért az 
alábbiakban csak az újabb anyagokra és a nagyobb jelentőségű előterjesztésekre térünk ki (a 
számozás a plenáris ülés napirendje szerint). 
 
 
Ad.3 A könnyű (személygépjármű és kisteher) járművek vizsgálati eljárásának 

kialakítása 
 
a.) Az ENSZ R83 és R101 sz. előírásainak módosítása. 

 
Megvitatásra kerültek az ENSZ R83 sz. előírás rev.06 és rev.07 sz. változatainak, valamint az 
R101 sz. előírás módosításait tartalmazó javaslatok. A javaslatok kiegészítéseket tartalmaznak 
a hibrid járművekkel, az OBD követelményekkel, a referencia tüzelőanyagokkal és az 
átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatosan. 
 
A vita alapjáúl szolgáló munkaanyagok és informális dokumentumok 
 

− ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/8 (a speciális szociális igényeket kielégítő 
járművekre vonatkozó külön rendelkezések törlése, mivel az EU rendeletben ez a 
szabályozási rész már nem érvényes – 83.07 sz. előírás) 

− ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/2 (az átmeneti rendelkezések szövegének 
pontosítása – 83.07 sz. előírás) 

o Informális dokumentum: GRPE-70-16 
− ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/4 és ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/5 (a hibrid 

járművek speciális tulajdonságainak való megfelelést szolgáló javaslatok az OBD és a 
hibakódok vonatkozásában – 83.06 és 83.07 sz. előírások) 

o Informális dokumentumok: GRPE-70-04, GRPE-70-05, GRPE-70-14 
− ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/6 (referencia tüzelőanyagok – 83.06 sz. előírás) 
− ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/7 (referencia tüzelőanyagok, valamint exportra 

kerülő járművekre vonatkozó szabályok miatti módosítások a 101 sz. előírásban) 
 
A munkaanyagokat az informális dokumentumokkal együtt a GRPE elfogadta. 

 

b.) A 15. sz. GTR továbbfejlesztése  
 
Az új vizsgálati előírás kialakítási munkái 2008 évben kezdődtek több alcsoportban és a 
különböző, nem csak európai országokban dolgozó több száz kutató és fejlesztő tapasztalatai 
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alapján, összehangoltan folynak. Az előzetes munkaterv szerinti első fázis munkái 
befejeződtek, a második fázis fejlesztése jelenleg is zajlik. 
 
A második fázis vizsgálati eljárásának kialakítása során számos kérdés maradt, amelyek 
tisztázása után kerülhet sor a WLTP európai szabályozásba történő beépítésére. 
 
E kérdések tisztázása mellett két lényeges dolog említendő. Az egyik a vizsgálati rendszerek 
egyezőségére vonatkozó melléklet kialakítása, hasonlóan a GTR No.4-ben foglaltakhoz, 
valamint a „Round Robin” körvizsgálatok elvégzése. Ez utóbbi földrészenként külön 
koordinálva történik. Az európai vizsgálatok elvégzése után a vizsgálatok során használt 
gépjárműveket Amerikába és Ázsiába szállítják az ottani vizsgálatok elvégzésére.. 
 
Az EU számára fontos és lényeges a GTR-ben leírt 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. 
 
Az átültetési munka tervezett ütemezését mutatja az alábbi ábra: 
 

 
 
 
Ad.4. Nehézgépjármű motorok 

 
b.) az ENSZ R49. sz. és R132. sz. (REC) előírások továbbfejlesztése  

 
Az OICA által benyújtott új ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/3. sz. dokumentum a GRPE 
69. ülésén elfogadott ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/12 sz. munkaanyag módosítása az EU 
szabályozásban használt új OBD küszöbértékeknek megfelelően. A 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. 
 
 

� GRPE Milestone

� WP.29 Milestone J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
● EU Milestone

1998 Agreement: GTR No. 15 Phase 1B

GRPE Informal Doc. Phase 1B amendments �

GRPE Working Doc. Phase 1B amendments �

GRPE Adoption of Working Doc. �

WP29 Adoption �

1958 Agreement: 'Regulation WLTP'

Proposal for transpostion method/timeline �

GRPE Informal Doc. Phase 1A + agreed 1B updates �

GRPE Working Doc. Phase 1A + agreed 1B updates �

GRPE Informal Doc. Phase 1B amendments �

GRPE Adoption of 1A (+ some 1B) and 1B amendments �

WP29 Adoption �

EU New WLTP Implementing Regulation 

Draft Regulation: Phase 1A (+1B) - TCMV Vote ●

Draft Regulation: Phase 1A (+1B) - Official Journal ●

Draft Regulation: Phase 1B - TCMV Vote ●

Draft Regulation: Phase 1B - Official Journal ●

2015 2016 2017

Date

INDICATIVE TIMINGS FOR TRANSPOSITION OF GTR NO.15 INTO UN AND EU REGULATIONS - DRAFT JANUARY 2015
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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 dokumentum jelentős része a 69. GRPE ülésen elfogadásra került, ahhoz képest csak az 
OBD küszöbértékre vonatkozóan tartalmaz kiegészítéseket. 
 
Munkaanyag 
 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/3  
 
Informális dokumentum 
 
GRPE-70-06 and GRPE-70-07 
 
A javaslat elfogadásra került. 
 
Ad.7. PMP 
 
A PMP munkacsoport rendszeresen tart üléseket. A „nonroad” téma lekerült a napirendről a 
készülő új EU rendelet miatt. 
A munkacsoport soron következő legfontosabb munkája a nem kipufogó eredetű részecskék 
vizsgálata. Ebbe a körbe beletartozik a fék, a gumiabroncs és az útkopásból származó 
részecske szennyezés. A munka során felhasználásra kerülnek a WLTP ciklus megalkotása 
során a vezetési mintákról összegyűjtött adatok. A munka Magyarország szempontjából 
kiemelt jelentőségű, mivel eredményei jól hasznosíthatóak az LRTAP konvencióhoz 
kapcsolódó emisszió számítás során. 
 
Ad.8. GFV 
 
A munkacsoport mandátuma meghosszabbításra került 2016 júniusáig. A vegyes üzemű (dual 
fuel) járművekre vonatkozó rendelkezések már részét képezik a 49-es előírásnak. Új szakértői 
csoport alakult gáz témában (Natural Gas), amely a gazdasági kérdéseket tárgyalja, január 20-
21 én lesz a második ülése. Fő témája a töltés, annak gyorsítása, valamint a töltőhálózatok 
számának növelése és az ezekhez kapcsolódó kérdések. A munkacsoport neve GEG (Group of 
Experts of Gas), hazánkból Kőrösi Tamás a Magyar Energia Hivatal munkatársa vesz részt 
ezeken az üléseken. Mivel a GRPE PMP munkacsoport munkája szorosan kapcsolódik a GEG 
témájához, ezért javasoljuk egy hazai egyeztető megbeszélést megtartását az érintett 
szakemberek számára. 
 
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 soron következő 9. ülésén tovább folytatódik az ENSZ előírások aktualizálása 
és kibővítése a készülő EU követelményekkel összhangban. 
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Az 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 következő EPPR munkacsoporti ülésen megvitatásra kerül az L kategóriás gépjárművek 
párolgási emissziójának mérésére vonatkozó GTR tervezet (EPPR-09-09e), valamint fedélzeti 
diagnosztikai berendezéseire (OBD) vonatkozó GTR tervezet (EPPR-08-13e), továbbá a 2. 
számú GTR módosítás tervezete. Az OBD GTR előírás tervezet a japán nemzeti előíráson 
alapul, mert így lehet egyrészt biztosítani a meglévő előírásokkal való összhangot, másrészről 
pedig a GRPE elé történő júniusban esedékes tervezett bemutatást. 
 
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, munkadokumentum a 
GRPE plenáris ülésen nem került bemutatásra. 
 
Megállapodás született arról, hogy az OBD követelmények vonatkozásában is új GTR kerül 
kifejlesztésre, és nem a meglévő HDV OBD GTR hatályát és követelményrendszerét bővítik. 
Ehhez kapcsolódik, hogy az ISO (International Standardisation Organisation) vezetésével 
szakértők dolgoznak egy motorkerékpár specifikus OBD csatlakozó szabvány kialakításával. 
Megállapodás született arról, hogy a csatlakozó hat lábas lesz.  Az ISO 15031 azért nem 
használható erre a célra, mert a motorkerékpárok esetében számos követelményt nem teljesít 
(kis méret, vízállóság, stb). A szabvány a szokásos követelmények (pl.: gyárthatóság) 
tekintetében az ISO 15031-3-on fog alapulni, de az EU 44/2014 követelményeknek is meg 
fog felelni. A követelményrendszer várhatóan kialakításának befejezése 2016 őszén várható. 
 
Ad.10. Elektromos járművek és környezet 
 
Az EVE munkacsoport eddigi fő feladata az elektromos hajtásrendszerű járművek környezeti 
kérdéseivel kapcsolatos, a szabályozási követelményeket érintő lényegi információk cseréje 
és e követelmények közötti különbségek feltérképezése volt. További feladatként 
meghatározásra került a követelmények összehangolása és egy 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. 
 
Ennek a feladatnak az ellátása érdekében a munkacsoport felhatalmazást fog kérni az 
elektromos járművek környezetvédelmi követelményeit magába foglaló új előírások 
előkészítő munkáinak elvégzésére. Az 1998-as egyezmény égisze alatt folyó munka az EVE 
informális munkacsoport eddigi eredményein alapul és figyelembe veszi mindazon informális 
munkacsoportok által elvégzett munkák eredményeit, amelyekhez az elektromos gépjármű 
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témakör kapcsolódhat. A felhatalmazás tervezetről szóló részletes vita lesz a munkacsoporti 
ülés fő témája. 
 
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 téma 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 magyar részvételt kiemelten szükségesnek tartjuk.  
 
A következő fontos munka az akkumulátorok tartósságának tesztelése, amelyhez a 
kapcsolódó teszt eljárások kifejlesztése most fog elkezdődni. Ennek első lépése a kapcsolódó 
szakirodalom elemzése annak érdekében, hogy látni lehessen, milyen szempontokra kell 
figyelni a munka során. Ez egyrészről jelenti az akkumulátorok élettartamát befolyásoló 
tényezők feltárását, másrészről a már létező teszt eljárások elemzését. A munkában való 
részvétel nyitott a felek számára. Az elkövetkező időszak tervezett ütemezése az alábbiak 
szerint alakul: 

 
 
Ad 11. VPSD 
 
A járműhajtási rendszerekre vonatkozó definíciók kialakításával foglalkozó munkacsoport 
munkája a műszaki előírások összehangolását szolgálja az egységesített meghatározások által.  
 
A VPSD végső anyaga a júniusi ülésen kerülne elfogadásra két év munka után. A munka 
befejezését tovább halasztani nem lehet, mert több olyan előírás vár elfogadásra, amelyet 
érintenek a benne foglaltak (EPPR, WLTP, HDH). Mivel a kérdés sokkal komplexebb annál, 
hogy egy mindenki számára egyformán kielégítő anyag szülessen, ezért további 
megbeszéléseket nem terveznek. A kifogásokat, ötleteket és javaslatokat február közepéig 
lehet megküldeni a munkacsoport titkárának. Így tartható a március elejei GRPE számára 
történő beadás határideje. 
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A járműhajtási konstrukciókra vonatkozó egységes definíciók kölcsönös határozatként 
(Mutual Resolution) fognak megjelenni a júniusi elfogadást követően. A csoport munkája 
kiemelten fontos a hazai tervek vonatkozásában (Jedlik Ányos terv, Balázs Mór terv). 
 
A beszámolóban említett dokumentumok az alábbi címeken találhatóak: 
 
Munkaanyagok 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2015.html 
 
Informális dokumentumok 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf70.html 
 
Munkacsoporti anyagok 
https://www2.unece.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=917779 
 
 
Budapest, 2015. január 16. 
 
Összeállította: Uhlik Krisztián 


