
 
Beszámoló az ENSZ-EGB GRPE  

(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 
72. üléséről 

 
Genf, Nemzetek Palotája, 2016. január 11-15. 

 
Az értekezlet napirendjén a titkárság által összeállított ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/1 
valamint az ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/1/Add.1 számú napirend alapján az alábbi 
kérdések megvitatása szerepel: 
 
I. A plenáris ülés  
 

1.) A napirend elfogadása 
 
2.) Ismertető a WP.29 Bizottság legutóbbi ülésén elhangzottakról. 
 
3.) Könnyű járművek 

 
a.) Az ENSZ R68 (legnagyobb sebesség mérése, beleértve az elektromos 

járműveket), R83 (M1 és N1 kategóriájú gépjárművek károsanyag kibocsátása), 
R101 (CO2 kibocsátás és tüzelőanyag fogyasztás) és R103 (csere kipufogógáz 
utókezelő berendezések) előírásai 

b.) A GTR15 világelőírás (Global Technical Regulation: WLTP World Light Duty 
Test Procedure). 

 
4.) Nehézgépjárművek 
 

a.) az ENSZ R49 (kompressziós gyújtású és külső gyújtású LNG, CNG motorok 
károsanyag kibocsátása), valamint az R132 (pótlólagos emissziócsökkentő 
berendezések) előírásai  

b.) a GTR4. (WHDC – harmonizált nehézgépjármű jóváhagyás), GTR5. (WWH-
OBD – fedélzeti diagnosztika) és GTR10. (cikluson kívüli emisszió) világelőírások 

 
5.) Az ENSZ R85 (nettő teljesítmény mérése), R115 (LPG és CNG retrofit rendszerek) és 

R133 (gépjárművek újrahasznosítása) előírásai  
  

6.) Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és nem közúti motorok 
 

a.) az ENSZ R96 (traktor és nem közúti mozgó gép (NRMM) motorok károsanyag 
kibocsátása) és R120 (trakotor és NRMM motorok teljesítmény mérése és fajlagos 
fogyasztása) előírásai 

b.) a GTR11. (NRMM motorok károsanyag kibocsátásának mérése) világelőírás 
 

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

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-01a1e.pdf


 2 

a.) az L kategóriájú járművek emissziós szabályozása (EPPR) 
b.) az ENSZ R40 (motorkerékpárok károsanyag kibocsátása)., valamint az R47 

(mopedek károsanyag kibocsátása) előírások  
c.) a GTR2 (WMTC – motorkerékpárok károsanyag kibocsátásának teszt eljárása) 

világelőírás 
 

10.) Elektromos járművek és környezet (EVE) 
 
11.) Kölcsönös állásfoglalás tervezet No2 (M.R.2)  
 
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 évek gyakorlata szerint a készülő előírások tudományos és műszaki kérdéseinek 
alapos megvitatása és az előírások legfontosabb részeinek kidolgozása ezekben a 
munkacsoportokban történik. A munkacsoportok költségmegtakarítás céljából egy-egy 
ülésűket a GRPE értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükséges többit általában Brüsszelben 
vagy valamely tagállamban tartják, kivéve a nemzetközileg nagy jelentőséggel bíró 
témaköröket, amikor egy-egy ülés Ázsiában (India, Kína, Japán) vagy Amerikában (USA, 
Kanada) kerül megtartásra.   
 
A plenáris ülést megelőző napokban az ad hoc munkacsoportokban hat téma részletes 
vitájára kerül 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) A jármű belső levegő minősége (VIAQ)  
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Részletes beszámoló a napirend szerint. 
 
(A számozás a plenáris ülés napirendje szerinti.) 
 
Ad.3 Könnyű járművek 

 
a.) Az ENSZ R68 (legnagyobb sebesség mérése, beleértve az elektromos 

járműveket), R83 (M1 és N1 kategóriájú gépjárművek károsanyag 
kibocsátása), R101 (CO2 kibocsátás és tüzelőanyag fogyasztás) és R103 (csere 
kipufogógáz utókezelő berendezések) előírásai 

 
Az ENSZ R83 előírás módosítása a gördülési ellenállás számítási módjának pontosabbá 
tételét szolgálja. A jelenleg az előírásban szereplő gördülési ellenállás meghatározás abban az 
esetben pontos, ha a tesztpálya teljesen horizontális. Amennyiben a pálya lejt vagy emelkedik, 
akkor a számítás már nem adja vissza pontosan a tényleges ellenállási értékeket. Ennek a 
kiküszöbölésére vonatkozik az EU javaslata.  
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/4 
 
A dokumentumot nem előzte meg informális dokumentum benyújtása a 2015. júniusi ülésen.  
 
Az OICA képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kérdést együtt kell kezelni az R101 
előírással, ami az elektromos autókra önálló menetellenállás meghatározást tartalmaz, mivel 
az elektromos járművek nem tartoznak az R83 hatálya alá. A két előírás közötti kapcsolat a 
hagyományos hajtáslánccal rendelkező járművek esetében is problémát okozhat, ha valami 
okból újra kell tesztelni a járművet, mivel véleményük szerint a mérés alapbeállításait 
változtatja meg a módosítás. Ráadásul a módosítás nem vonatkozik az R83.06 előírásra, csak 
az R83.07-re. Az OICA nem ellenzi a módosítás elfogadását, de jobban örülne, ha azt a 
júniusi ülésen egy jobban átgondolt formában nyújtanák be. 
 
Az EU képviselője elmondta, hogy a módosítás valóban eredményezheti a gépjárművek CO2 
kibocsátásának növekedését, azonban a WLTP előírás megjelenése után az NEDC szerinti 
CO2 kibocsátást kizárólag számítással fogják meghatározni, ezért ez a hatás nem jelentős.  
 
NL, DE és UK szerint ez egy egyszerű korrekció, ezért elfogadását támogatják. A javaslat 
semmiben sem befolyásolja az eredményeket, amennyiben a tesztpálya horizontális. 
 
A ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/4 sz. dokumentumot a GRPE elfogadta azzal a 
módosítással, hogy az nem kizárólag az R83.07 előírásra, hanem az R83.06-ra is vonatkozni 
fog. 
 
 
Informális dokumentum: GRPE-72-14 és GRPE-72-15 
 
A dokumentum az R83.06 és R83.07 előírásokat módosítja néhány helyen. Ebbe beletartozik 
hibás hivatkozások korrekciója, a szöveg egyértelművé tétele és hibás kifejezések javítása. 
 
 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-14.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-15.pdf
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Informális dokumentum: GRPE-72-03 
 
A javaslat a használatkorlátozó eszközök használata alól mentesítené a rendőrségi és mentő, 
segély járműveket. 
 
Informális dokumentum: GRPE-72-05 
 
Az OICA javaslat egy korábbi hibát – eltűnt mondatot – helyez vissza az előírásba. 
 
Az informális dokumentumokat a júniusi ülésre előkészítik munkaanyagként elfogadásra. 
 
 

b.) A GTR15 világelőírás (WLTP - World Light Duty Test Procedure)  
 
Az új vizsgálati előírás követelményeit tartalmazó 15 sz. GTR elkészült, a jelenlegi 
állapotokat jobban tükröző vizsgálati eljárás kialakítása során fennmaradó főbb kérdések is 
tisztázásra kerültek.  
 

• WLTP világelőírás követelményeinek megfelelő EGB előírás létrehozása 
 
A WLTP átültetésének több módja is elképzelhető. Vagy az EU WLTP követelmények 
kerülnek egy az egyben beépítésre az EGB előírásba, vagy egy olyan előírás születik, amely 
figyelembe veszi a különféle régiók sajátosságait. Ez utóbbi esetben bármely szerződő fél ki 
tudja adni bármely régiónak megfelelő jóváhagyást, ami közép és hosszú távon elősegíti a 
műszaki harmonizációt. Amennyiben az előírás kizárólag az európai körülményeknek 
megfelelő vizsgálati feltételeket tartalmazná, az Európán kívüli Szerződő Felek ebben az 
esetben nem tudnának csatlakozni az előíráshoz. 
 
Eltérés az eddigi rendszertől, hogy az új WLTP emissziós előírás kizárólag az 1. típusú 
tesztet1 tartalmazná, beleértve a használatban lévő járművekre vonatkozó követelményeket is. 
Minden más teszt egy új előírásba kerülne, amely az összes 1. típusú teszttől eltérő vizsgálati 
eljárásra terjedne ki. Ezek az alábbiak: 

− tartóssági követelmények, 
− párolgási emisszió, 
− alacsony hőmérsékletű teszt, 
− légkondicionáló működéséből adódó addicionális CO2 kibocsátás, 
− OBD követelmények, 
− menetellenállás meghatározásának követelményei. 

 
Meg kell azonban vizsgálni, hogy mindez az elgondolás hogyan érinti a teljes jármű-
jóváhagyást (IWVT). Ez különösen érzékeny kérdés, ha a figyelembe vesszük a különböző 
szigorúságú követelményszinteket, valamint az EGB előírásoknál alkalmazott előírás 
szériákat, amelyekből az IWVT tárgya mindig a legkorszerűbb változat. A különféle régiókra 
érvényes különféle emissziós követelmények integrálása ebbe a rendszerbe alapos vizsgálatot 
igényel.  

                                                           
1 A korábbiaktól eltérően a GTR a tesztek számait római helyett arab számokkal jelöli. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-03.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-05.pdf
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Az átültetésre egy informális munkacsoport jön létre, amelyben az EU-n kívül Japán és India 
vállalja a fő szerepet. Így a különféle, nagy jelentőséggel bíró régiók egyaránt képviselik 
magukat. A munkacsoport munkájában való részvétel minden szerződő fél számára nyitott. 
 

• A GTR No15 2. fázis munkái 
 
A WLTP világelőírás 2. fázisának munkái során kidolgozásra kerülnek azok az emissziós 
követelmények, amelyek részei a jelenlegi 83-as előírásnak, de nem részei a WLTP 
világelőírásnak. Ennek megfelelően a 2. fázis munkái kiterjednek majd a párolgási 
emisszióra, az OBD és más követelményekre. 
 

• Munkadokumentum 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos munkaanyag a WLTP informális munkacsoport 1B 
munkafázis eredményeit tartalmazza. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/3 
 
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 kerülnek beillesztésre. A melléklet 
kialakításánál figyelembe veszik az ENSZ-EGB előírások felépítési követelményeit a későbbi 
adaptálás megkönnyítése érdekében.  
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/3 sz. munkaanyagot a GRPE-72-09-Rev.2 és a GRPE-
72-10-Rev.2 sz. informális munkadokumentumokban foglalt módosításokkal és a GRPE-72-
02-Rev.1 sz. technical report-tal együtt a GRPE elfogadta és a WP.29 elé fogja terjeszteni. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-03e_clean.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-03e_clean.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-09-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-10-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-10-Rev.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-02-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-02-Rev.1.pdf
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• WLTP munkacsoport 2. fázis munkái 
 
A munkacsoport 1b fázis munkái befejeződtek. A WP29.167-29 sz. dokumentum tartalmazza 
a mandátumot a WLTP munkacsoport 2 fázis munkáira, amely az alábbiakra fog kiterjedni: 

− A WLTP 1b fázis során nem befejezett, a 2. fázis munkái közé kerültek átsorolásra 
− Belsőégésű motoros és elektromos járművek tartóssága 
− Párolgási emisszió 
− Alacsony hőmérsékletű vizsgálat 
− Légkondicionáló berendezések működéséből eredő addicionális CO2 kibocsátás és 

tüzelőanyag fogyasztásmérés 
− OBD követelmények 
− Menetellenállással kapcsolatos kérdések 
− Egyéb, a munka során felmerülő kérdések, amelyek az előzőekhez kapcsolódnak és 

nem hagyhatók figyelmen kívül 
 

A munka várhatóan 2018-ra fejeződik be és két részletben kerül megvalósításra.  A 2a fázis 
2017. januárig tart, a 2b fázis 2018 év végéig. A mandátum esetleges meghosszabbítása 
lehetséges, de időben kell jelezni a GRPE felé.   
 
A 2. fázis során kidolgozandó követelmények várhatóan egy vagy több GTR keretében 
kerülnek kidolgozásra és nem a GTR No15 kerül kiegészítésre. E mellett több érv is szól. 
Egyrészt a GTR-ek esetében törekedni kell arra, hogy ne terjedjenek ki sok dologra. 
Ellenkező esetben nehéz a kezelésük és megnehezíti a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe 
való beépítését is. Hasonló megoldásra már van példa: az EPPR esetében is több GTR készül 
egyszerre a többféle követelményre. 
 
Első lépésben a párolgási emisszióra vonatkozó GTR kerülne kidolgozásra, várhatóan a 74. 
GRPE ülésen tudjuk majd elfogadni. 
 
A WLTP 2. fázis kidolgozása során szoros koordinációt kell folytatni az elektromos jármű 
témakörben az EVE és a biztonsággal foglalkozó EVS munkacsoport között a témakörök 
átfedése miatt. 
 
 
Ad.4. Nehézgépjármű motorok 

 
a.) az ENSZ R49. sz. előírás továbbfejlesztése  

 
Az OICA által benyújtott, ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/6 sz. munkaanyag a GRPE-71-
51 sz. informális dokumentumon alapul. Elfogadása esetén összhangba kerülne a mérőműszer 
linearitásának verifikációjára vonatkozó rendelkezés a traktorok és nem közúti mozgó gépek 
emissziójára vonatkozó R96 előírásba már beépített követelményekkel.   
 
A szintén az OICA által benyújtott, ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/7 sz. munkaanyag a 
GRPE-71-52 sz. informális dokumentumon alapul. Az OBD rendszer hibás tüzelőanyag 
befecskendezés monitorozás funkciójára vonatkozó követelményeket a legújabb technológia 
szinthez adaptálja. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/6 és       
  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/7 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-07e.pdf
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A ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/6 és a ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/7 sz. 
dokumentumokat a GRPE-72-11 sz. módosítással együtt a GRPE megszavazta. 
 
 
Az Európai Unió által benyújtott 8 sz. munkaanyag a cikluson kívüli emisszióra vonatkozó 
követelmény dokumentációjával kapcsolatban egyértelműsíti a jóváhagyó hatóság feladatát. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/8 
 
A GRPE a ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/8 sz. dokumentumot elfogadta. 
 
 
Ad.5. Az ENSZ R85 (nettő teljesítmény mérése), R115 (LPG és CNG retrofit 

rendszerek) és R133 (gépjárművek újrahasznosítása) előírásai 
 

Az ENSZ R115 előírás módosításának célja a kommunikációs dokumentum egyszerűsítése. A 
dokumentumban szereplő egyik javaslat az „emission limit” kifejezés helyett az „emission 
level” használatát írná elő. Ezt az teszi lehetővé, hogy a GRPE 71. ülésén a tüzelőanyagok 
minőségével kapcsolatos, a gépjárművek szerkezetéről szóló R.E.3 állásfoglalás módosítása  
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/9) megteremtette a kapcsolatot az emissziós szintek és az 
emissziós szintekhez kapcsolható tüzelőanyag paraméterek között, valamint az ENSZ és EU 
emissziós szintek közötti megfeleltethetőséget is tartalmazza.  
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/5 
 
A ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/5 sz. munkaanyagot a GRPE elfogadta és a WP.29 elé 
terjeszti. 
 
 
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 munkacsoport jelenleg a 
gépjárművekben alkalmazott súrlódó betétek kopásából eredő részecske kibocsátás 
meghatározásával foglalkozik, mivel a mérések szerint a fékbetét kopásból származó 
részecske kibocsátás már meghaladja a csővégi emissziót.  

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-11.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-05e.pdf
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A fékbetét kopás mérésére többféle laboratóriumi mérési eljárás létezik, azonban azok nem 
köthetők egy-egy konkrét gépjármű típushoz. A típushoz kötött fékbetét eredetű részecske 
szennyezés mérése lehetséges görgős padon is, amihez speciális mérőberendezések 
szükségesek. Jelenleg nagyon kevés ilyen eszközzel felszerelt görgős laboratórium létezik, és 
a mérési eredményekhez hozzáadódik a gumiabroncskopás is. 
 
Gyártói oldalról szorgalmazzák a PMP mérés céljának mielőbbi pontos meghatározását és a 
követelményhez tartozó határértékek megállapítását. Ez után kerülhet sor a vezetési ciklusok, 
illetve a szükséges mérőberendezések részletes megvitatására. Ezek mindenképpen a PMP 
munkacsoport feladatához tartoznak.  
 
A gyártók feladata kutatási témákat indítani a fékkopásból eredő szennyezés csökkentésére, 
amely jelenthet fékenergia visszanyerő rendszereket, vagy speciálisan kialakított féktakaró 
elemeket, amelyek meggátolják a részecskék levegőbe jutását. 
 
A munkacsoport munkája Magyarország szempontjából kiemelt jelentőségű, a hazánk ellen 
folyó PM10 kötelezettségszegési eljárás miatt, ezért javasoljuk a munkacsoport munkájában 
való részvételt. 
 
Informális munkacsoportülés 
 

• Részecskeszám meghatározás hígítatlan kipufogógázból, állandó hígítási arány 
mellett.  

 
A munka elsősorban a teljes áramú és részáramú mintavételre korlátozódott. minta 
közvetlenül a hígítatlan kipufogógázból állandó hígítás mellett. Ez a mérési módszer nem 
igényel sem részáramú, sem teljes áramú hígító alagutat. Ez kifejezetten a gyártók kérése volt. 
A vizsgálati eljárásnak vannak előnyei, de még nem áll rendelkezésre elegendő adat a 
kiértékelésre (korreláció a többi mérés eredményével). A JRC el fog végezni néhány tesztet a 
közeljövőben, hogy megállapítsák ennek a mérésnek a létjogosultságát. 
 

• WLTP PM/PN definíciók 
 
A PMP munkacsoport a WLTP munka keretében véglegesített megnevezéseket és 
definíciókat fogja használni a jövőben. Ez a kérdés így lezárultnak tekinthető. 
 

• Részecskeszám mérő rendszerek kalibrációja 
 
A munka lényegében befejeződött, azonban még maradt néhány nyitott kérdés. Ezek a lebegő 
részecskék eltávolításának hatékonyságával, a kalibráció és a hozzá tartozó round robin 
tesztek elvégzésével, valamint a 10nm alatti PN-PEMS mérésekkel kapcsolatosak. 
 

• A 23nm alatti részecskék mérése 
 
A 23nm alatti részecskék vonatkozásában alapvető kérdés, hogy mennyire szükséges 
egyáltalán a mérés kiterjesztése erre a mérettartományra. Tény, hogy a kipufogógáz tartalmaz 
23nm alatti részecskéket a dízel és benzin üzemű járművek esetében is, azonban a jelenlegi 
mérőberendezések nem mérik ezeket. Nem egyértelműen eldönthető, hogy ezek a részecskék 
a kenőanyagokból származnak, vagy a szénhidrogénekből, mivel a kétütemű motorok 
esetében ez az érték magasabb. Számos megválaszolatlan kérdés van ezzel kapcsolatban, amit 
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a jövőben tisztázni kell. A vizsgálatok azt mutatják, hogy jelenleg a közvetlen 
befecskendezésű benzinmotorok esetében 30-40% olyan 23nm alatti részecske van a 
kipufogógázban, amit a mostani mérőműszerek nem számolnak. A magasabb etanol tartalmú 
tüzelőanyag magasabb részecskeszámot eredményez. A részecskeszűrő kellő hatékonysággal 
távolítja el ezeket a részecskéket is. 
 

 
 
Kérdés az is, hogyan tudjuk mérni ezeket a részecskéket. A ma létező mérőműszerek többsége 
alkalmas arra, hogy átalakítás után mérje a 10-23nm méretű részecskéket. A 10nm alatti 
részecsketartomány mérésének bizonytalansága nagyon nagy. Az Európai Unió H2020-GV-
2016-2017 pályázat az olyan motorok kifejlesztését célozza, amelyek jelentősen kevesebb 
23nm alatti részecskét bocsátanak ki. A program része az ehhez szükséges mérőberendezések 
kifejlesztése is, ahol Magyarország csatlakozni tudna a programhoz. 
 

• Fékkopásból eredő részecskeszennyezés 
 
A fékkopásból eredő részecskeszennyezést nagymértékben befolyásolja vezetési minta. Ehhez 
a WLTP munka során összegyűlt adatokat vették alapul. Mivel az egyes régiók fékezéssel 
kapcsolatos értékei nagyon hasonlóak, ezért nem érdemes régiókként külön ciklust 
meghatározni, egy közös ciklus elegendő. 
 

 
 
Az út és gumikopásból származó részecskék meghatározása során gondot jelent, hogy a 
kétféle részecskét nehéz szétválasztani egymástól. Jelenleg nincs erre megfelelő módszer.  
 
A fék és gumikopás esetén is megkülönböztetünk laboratóriumi és közúton végzett méréseket. 
A közúti mérések jelenleg még nem eléggé kiforrottak. A laboratóriumi mérések viszont 
kizárólag a fék kopórétegének tulajdonságairól adnak képet, nem pedig a járműről. Akár a 
jármű-jármű kommunikáció, akár a regeneratív fékezés, mind olyan járműhöz köthető 
technológiai megoldások, amelyek alkalmazásával csökkenthető a fékkopás eredetű 
szennyezés. A jármű-jármű kommunikáció például képes csökkenteni a fékezési helyzeteket, 
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azonban közúti mérés során még a jármű lassulásából sem lehet következtetni a fékezési 
eseményre, mivel a közlekedés folyamatába már korábban avatkozik be a rendszer. Ráadásul 
a közúti mérések nem megismételhetőek, mivel a mérési körülmények minden mérés esetében 
mások. Az ilyen és ehhez hasonló megoldások figyelembe vételére további kutatásokat kell 
fordítani.  
 
A gumikopásból származó részecskék 90%-a nagyobb, mint 10µm. A PMP csoport csak a 
fennmaradó 10%-nyi részecskével foglalkozik, amely nem ülepszik le az útra. 
 
Érdemes lenne megvizsgálni a munkacsoport munkájának eredményeire alapozva, hogy 
milyen összefüggés van a gumiabroncs címkézési tulajdonságai és a kopásból származó 
részecske szennyezésük között, valamint hogy hogyan befolyásolja ezt az útfelület minősége. 
A munkába bevonható a Magyar Gumiabroncs Szövetség (http://www.hta.org.hu/) és tagjai, 
illetve a hazai gyártók. 
 
A következő ülés március 9-10-én kerül megtartásra Brüsszelben. 
 
Plenáris ülés 
 
A tárgyban munkaanyag nem készült, a GRPE plenáris ülésen státusz riport került 
bemutatásra, amely az informális munkacsoportülésen elhangzottakat foglalta össze. 
 
Egyelőre nem merült fel egyik Szerződő fél részéről sem annak az igénye, hogy a 
munkacsoport munkájának eredményeképpen egy előírásnak kell születnie a nem 
kipufogógáz eredetű részecskeszennyezésre vonatkozóan. A cél a téma teljes feltérképezése 
és körüljárása, az egészségi hatások és műszaki megoldások megismerése és értékelési 
lehetőségeinek vizsgálata. Természetesen a jövőben nem zárható ki egy új előírás elkészítése, 
de egyelőre nincsen napirenden. 
 
 
Ad. 8. Gázzal működtetett járművek (GFV)  
 
A tárgyban munkaanyag nem készült, a GRPE plenáris ülésen státusz riport került 
bemutatásra.  
 
A GFV munkacsoport munkájának lényege egy új, a nehéz gépjármű diesel motorok 
utólagosan gáz vegyes üzemre történő átalakítását szolgáló rendszerek (retrofit) 
jóváhagyására vonatkozó előírás elkészítése (HDDF-RS – Heavy Duty Dual Fuel – Retrofit 
Systems). Az előírásban kizárólag Euro V és EEV motorokra vonatkozik, mert az Euro VI 
motorok gyártói számára most is lehetséges gáz vegyes üzemű motorokat készíteni. 
 
Informális dokumentum: GRPE-72-12 
 
Az eddigi munka eredménye, a retrofit előírás tervezetet tartalmazó informális dokumentum 
véglegesítése és munkadokumentumként való benyújtása előtt még számos tisztázandó kérdés 
maradt, amelyek egy része adminisztratív jellegű. A munkacsoport ezek véglegesítése után a 
73. GRPE-re munkadokumentumként kívánja benyújtani a tervezetet. 
 
A dokumentum átnézésére és az észrevételek megtételére 2016. március 4-ig van lehetőség. 
 

http://www.hta.org.hu/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-12.pdf
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Az új szabályozás követelményeket fog tartalmazni a retrofit rendszerek típusjóváhagyására 
vonatkozóan, amelyeket nehézgépjárművek Diesel-motorjaira szerelnek fel és lehetővé teszi a 
motor működését tiszta diesel üzemmódban és vegyes üzemű módban.  
 
Nemzeti szinten az átalakítás után a jármű jóváhagyási folyamat két EGB előírásokon alapuló 
részből áll majd, kiegészítve egy harmadikkal:  

- 1. rész: az új követelmények szerinti jóváhagyás az új EGB előírás alapján: 
o Ellenőrizni kell, hogy a járműre felszerelt retrofit rendszer rendelkezik-e 

érvényes jóváhagyással az adott jármű/motor kombinációhoz, valamint, hogy a 
felszerelést a felszerelési útmutatónak megfelelően végezték-e el. 

o Emissziós követelmények teljesítésének vizsgálata történhet az eredeti 
típusjóváhagyásnak megfelelően kiszerelt motoron, a motor motorfékpadi 
vizsgálatával, vagy 

o Típusjóváhagyás kiterjesztésének keretében egy egyszerűsített vizsgálattal. A 
jelenlegi elképzelés szerint az egyszerűsített összehasonlító vizsgálat történhet 
motorfékpadon, jármű fékpadon, valamint közúton PEMS berendezés 
segítségével. DE részéről felmerült, hogy a nehézgépjárművek mérése jármű 
fékpadon nagyon nagy terjedelmű szabályozást, sok paraméter rögzítését 
igénylő feladat, ezzel kapcsolatban semmi nincsen rögzítve az előírásban. (Pl. 
az összehasonlítás alapja ebben az esetben nem lehet a motorfékpadi teszt 
során alkalmazott határértékek. Továbbá nincs referencia sem, nincsenek 
eredmények, amelyek alapján a részletes szabályozás kidolgozása 
megkezdődhet. Emiatt egy munkacsoport (Task force) fog létrejönni a 
témában. Német elképzelés alapján egy külön GTR szükséges a témában. A 
munkacsoport munkájában való hazai részvételt mindenképpen indokoltnak 
tartjuk. A KTI nehézgépjármű vizsgáló próbapadjának fejlesztése és PEMS 
mérés feltételeinek megteremtése elengedhetetlen a munkacsoportban való 
aktív részvételhez és a későbbi hazai fejlesztési, jóváhagyási és piacfelügyeleti 
feladatok ellátáshoz.  

- 2. az eddigiekben is alkalmazott EGB előírások biztonsági követelményeinek való 
megfelelés (R-67, R-110). 

- 3. Speciális figyelmeztetések a tartályok és a biztonsági készülékek felszerelésére 
vonatkozóan 

 
Kiemelt kérdés a metán emisszió. Egy diesel-motor és egy gázmotor kibocsátásában a 
legnagyobb különbség a metán komponens esetében van, ezért az erre vonatkozó rész 
szabályozásában még vannak bizonytalanságok.  Az elképzelés szerint kétféleképpen lehetne 
kezelni ezt a kérdést. Az egyik elképzelés szerint a vegyes üzemű vizsgálat során (eredeti 
motorvizsgálat) minden, az R49 sz. előírásban rögzített határértéknek meg kell felelni a 
motornak. A másik lehetőség szerint a NOX, NMHC, PM és CO határértékeknek való 
megfelelés az R49 szerint történne, a CH4 határérték a gáz energiatartalmától (GER - Gas 
Energy Ratio) függően kerülne meghatározásra a következők szerint: CH4 <=6,84 * GER/100 
ÉS CH4<= 6 [g/kWh] 
 
A biztonsági kérdések sem hagyhatók figyelmen kívül. Jelenleg erre az R110 és R67 sz. 
előírások vonatkoznak.  
 
A következő GFV ülés 2016. február 26-án kerül megtartásra Brüsszelben. 
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Ad. 9. Motorkerékpár és moped emisszió 
 
a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 

(EPPR) figyelembevételével 
 

A 2013. évben megjelent EU motorkerékpáros rendelet számos követelmény tekintetében 
csak hivatkozásokat tartalmaz meglévő EU és ENSZ-EGB előírásokra. A hivatkozott 
előírásokban lévő műszaki követelményrendszer sok esetben elavult, ezért ezek helyett új 
előírásokat kell készíteni. E mellett megjelentek olyan új követelmények is, amelyekre még 
nincsen előírás. Az ilyen követelményekre vagy új előírások készülnek, vagy a meglévő 
előírások kerülnek kiegészítésre, továbbfejlesztésre. Az EPPR munkacsoport munkája során 
GTR-eket készít, majd az elkészült és elfogadott GTR-ekre építve alkotják meg az EGB 
előírásokat. Az EU rendeletekben várhatóan csak az EGB előírásokra való hivatkozások 
maradnak meg a jövőben.  
 
A munka első fázisában a párolgási emisszióra és az OBD követelményekre vonatkozó GTR 
tervezetek készültek el.  
 
Informális munkacsoportülés 
 
Az EPPR informális munkacsoport 14. ülésére került sor Genfben. Az ülés fő témái az EU-
ban készülő Euro 5 hatástanulmány, valamint a párolgási és OBD követelményekre 
vonatkozó két GTR tárgyalása volt. 
 

• Euro 5 
 
Az ülésen az EU DG JRC képviselője bemutatta az L-kategóriás járművekre vonatkozó Euro 
5 hatástanulmány jelenlegi állását. A tanulmány már olyan, az Euro 5 utáni követelményekre 
is kiterjed, mint a cikluson kívüli emisszió, a használatban lévő járművek megfelelősége és a 
részecskeszám mérés. A tanulmány megjelenése 2016 szeptemberére várható. A 
követelményrendszer későbbi részletes kialakításánál azt az alapelvet kell figyelembe venni, 
hogy a járműnek a motor teljes maximális nyomatékgörbéje alatti tartományban tisztán és 
energia-hatékonyan kell üzemelnie. 

 
Fenti ábrán jól látható, hogy bár a WMTC szerinti mérés nagyobb területet fed le, mint az 
R40 előírásban foglalt mérési ciklus, azonban a teljes gáz mellett felvett teljesítménygörbe 
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alatti terület nagy részére nem terjed ki a vizsgálat. Ennek oka, hogy a vizsgálati ciklus során 
alkalmazott sebességprofil és a motor lehetséges üzemállapotai között nagyon kicsi a 
korreláció. Mindez azt is jelenti, hogy a járművek valós üzemi körülmények közötti 
kibocsátása nagymértékben eltérhet a típusvizsgálat során mért értékektől. 
 
A motorterheléssel összefüggésben számos tényezőt vizsgáltak, majd vizsgálták, hogy e 
tényezők és a motornyomaték milyen összefüggésben vannak egymással.  

 
 

• Párolgási emisszió és OBD 
 
Az EPPR informális munkacsoport eddigi munkája során két GTR-t készített elő. Az egyik 
GTR a párolgási emisszióra, a másik pedig az OBD követelményekre vonatkozik. A párolgási 
emisszióra vonatkozó GTR tervezet a plenáris ülés munkaanyagai között is szerepel, az OBD-
re vonatkozó GTR várhatóan egy év múlva kerül elfogadásra. 
 
Az OBD követelményrendszerre vonatkozó előírásban meghatározásra kerültek mindazon 
motorrészek, amelyek monitorozása a környezeti teljesítmény szempontjából fontos. Az 
előírás tartalmazza a vizsgálati követelményeket is. A GTR és a GTR alapján később 
készítendő EGB előírás elfogadása után minden közúti gépjármű rendelkezni fog OBD 
rendszerrel, amelyet később az időszakos műszaki vizsgálatba is célszerű beépíteni. Jelenleg 
Magyarországon az L kategóriájú gépjárművek környezetvédelmi célú vizsgálata nem része a 
műszaki vizsgának. Ezt megelőzően az ilyen járművek környezetvédelmi osztályba 
sorolásának jogszabályi feltételeit is meg kell majd teremteni.    
 
A párolgási emisszió és az OBD követelményeket tartalmazó GTR-ek után a 2. sz. GTR I. II. 
és VII. sz. teszt eljárása kerül felülvizsgálatra.  
 
A munkacsoport munkája várhatóan 2020-ban fog befejeződni. 
 
A következő ülés március 3-4-én kerül megtartásra a JRC központjában. Júniusban a GRPE 
előtt egész napos ülés lesz, majd októberben várható egy következő ülés, amelynek a pontos 
időpontja és helyszíne még nem eldöntött. 
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Plenáris ülés 
 
A plenáris ülésen bemutatott EPPR státusz riport (GRPE-72-16) az informális munkacsoporti 
ülésen elhangzottakat foglalta össze. 
 
A párolgási emisszióra vonatkozó GTR javaslat elkészült, az OBD GTR tervezetre az 
esetleges módosító javaslatokat, észrevételeket február 5-ig várják, mert a júniusi GRPE-re el 
szeretnék készíteni a végleges tervezetet. 
 
A munkadokumentum az L kategóriás gépjárművek párolgási emissziójának mérésére 
vonatkozó GRPE-71-20 informális dokumentumon alapuló teljes GTR tervezet.   
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/2 
 
A munkaanyaghoz tartozó technical report GRPE-72-06 sz. informális dokumentumként 
került bemutatásra. 
 
A ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/2  sz. munkaanyagot a módosításokat tartalmazó GRPE-
72-13 sz. informális dokumentummal és a GRPE-72-06 technical reporttal együtt a GRPE 
elfogadta és a WP.29 elé terjeszti. 
 
 
Ad.10. Elektromos járművek és környezet 
 
Az EVE munkacsoport eddigi fő feladatai 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 kért 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 témakör kapcsolódhat.  
 
A munkacsoport jelenlegi tevékenysége az elektromos járművek hatótávolságának, 
hatásfokának és életciklus elemzésének egységes szempontok szerint történő tesztelését, 
illetve meghatározása, figyelembe véve a működtetéshez szükséges energia előállítási módját 
is. A munka során meg kell vizsgálni az olyan tényezőket is, mint a járműfűtés és hűtés, a 
használat módja, a járműcímkézési rendszerek, az akkumulátor teljesítményével és 
újrafelhasználhatóságával kapcsolatos témák, valamint a meglévő ENSZ előírásokban lévő 
járműkategorizálásokat is. Ez utóbbira példaként említhető, hogy a 15 sz. GTR szerint az 
elektromos és hibrid járművek „WLTP Class 3” osztályba tartoznak.    
 
A munka során figyelembe kell venni az EVS (Electric Vehicle Safety – GRSP) 
munkacsoport eredményeit is. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-16.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-02e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-06.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-02e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-13.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-13.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-06.pdf
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Informális munkacsoportülés 
 

• Energiafogyasztás 
 
Kiemelt kérdés az elektromos járművek energia fogyasztásának meghatározása, ami szorosan 
összefügg az ÜHG emisszióval. Ez utóbbi nagymértékben függ az adott régióban előállított 
energia mixtől, de befolyásolja az energia import és export is. A fő kérdés, hogy ezeket, 
valamint olyan más fontos tényezőket, mint például a töltési veszteség milyen módon lehet és 
kell figyelembe venni. Kína vezetésével egy modell kifejlesztését tűzte ki célul a 
munkacsoport, amelyhez a régiókra, országokra jellemző adatokat február közepéig várják a 
lehető legtöbb Szerződő Féltől. 
 
Megjegyzendő, hogy érdemes lenne megvizsgálni az energiafogyasztást és az ÜHG emissziót 
külön-külön, mivel e két adatból lehetne az adott szempontoknak megfelelő besorolást vagy 
címkézést (labeling) létrehozni. 
 
 

• Tartósság 
 
Az elektromos járművek tartóssága igen összetett kérdés, mivel nagymértékben függ az 
akkumulátor tartósságtól. Azonban az akkumulátor tartóssága egyrészről függ a jármű akku 
menedzsmentjétől, másrészről pedig a töltési rendszer, illetve töltési ciklusok 
tulajdonságaitól. Ennek megfelelően nem célszerű külön az akkumulátort minősíteni tartósság 
szempontjából, a munkacsoport is a jármű tartósságra helyezi a hangsúlyt. Jóllehet az 
akkumulátor tartósság is nagyon fontos, ezt a jármű tartóssággal összhangban lehet vizsgálni. 
 
Nem célszerű egy konkrét élettartam követelményt meghatározni, mert egy ilyen követelmény 
az akkuk túlméretezéséhez vezethet, valamint kizárhat olyan megoldásokat, amelyek esetleg 
jobb életciklus mutatókkal (újra-feldolgozhatóság, gyártás, stb.) rendelkeznek.  
 
A tartósság jelenleg egy elsősorban garanciális és szavatossági kérdés, ami elsősorban a 
fogyasztókat, vásárlókat érdekli. A gyártók is ennek megfelelően, de különféleképpen kezelik 
ezt a problémát. Van olyan gyártó, aki hosszú idejű, akár nyolc év garanciát vállal a 
járművében lévő akkumulátorra, ami biztonságérzetet ad a vásárlóknak. Más esetben az 
akkumulátor nem része a járműnek, az a gyártó tulajdonában marad és a gépjármű tulajdonosa 
csak bérli a gyártótól. Ezzel a megoldással az akkumulátor kikerül a garanciális ügyek 
köréből. 
 
Az akkumulátor tartósságról szóló státusz riporttal kapcsolatban február 1-ig lehet az 
észrevételeket beküldeni. 
 
 

• Rendszer teljesítmény 
 
Kiemelt téma az elektromos járművek rendszer-teljesítményének meghatározása. Ez a kérdés 
is összefügg az akkumulátor tartóssággal, amely témakörben az ISO és a SAE is folytat 
szabványosítási tevékenységeket.  
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A rendszer teljesítmény meghatározására alapvetően az ábrán látható háromféle módszertant 
különböztethetjük meg, amelyek közül a keréktengelyen vagy keréken mért leadott 
teljesítmény a leginkább ellenőrizhető módszer. Az ISO készülő szabványában a belsőégésű 
motor és az akkumulátorból kivehető energiából származó elektromos teljesítmény 
meghatározása külön történik. Ezt a megoldást preferálja Japán, azonban vannak hátrányai is, 
mivel az elektromos motor hatásfokát nem veszi figyelembe. 
 
  

 
 
 
A munka egy része kapcsolódik a WLTP almunkacsoportjához, ezért a hazai részvételt 
célszerű ezekre az ülésekre is kiterjeszteni. Következő munkacsoporti ülés az április 11-ei 
héten Kínában kerül megtartásra. 
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Plenáris ülés 
 
A plenáris ülésen státusz riport került bemutatásra, amely az informális munkacsoporti ülésen 
elhangzottakat foglalta össze. 
 
A munkacsoport munkája két részből áll, az A részben lényegében az adatok információk 
összegyűjtése és feldolgozása történik, a B rész célja pedig egy tartósságra és teljesítményre 
vonatkozó GTR megalapozása. 
 
Kína vezetésével elkezdődött egy energiafogyasztás meghatározására vonatkozó modell 
kifejlesztése, amelyhez minden Szerződő Féltől várják az elektromos hálózatukra vonatkozó 
támogató adatok megadását. Az adatok küldésének ideje február 15. Tekintettel hazánk 
elkötelezettségére az elektromos járművek elterjedését illetően, fontosnak tartjuk, hogy a 
régiónkat érintő adatokat a munka során figyelembe vegyék, mivel ez a régió a munkában 
jelenleg alulreprezentált. 
 
Elkészült a tartóssággal kapcsolatos irodalmi gyűjtés, amelynek eredményét hamarosan 
megosztják a munkacsoport tagjaival.  
 
A hajtáslánc teljesítményének megállapítására vonatkozó munka Németország és Korea 
vezetésével tovább folytatódik. A munka során természetesen figyelembe veszik az ISO és a 
SAE témában folytatott munkájának eredményeit is. A munka eredménye várhatóan a GTR 
No15 kiegészítéseként jelenik majd meg a jövőben. Ennek megfelelően szoros 
munkakapcsolat szükséges a WLTP munkacsoporttal. 
 
Hasonlóan a GTR No15-be kerülne beépítésre az akkumulátor tartóssággal kapcsolatos 
munka eredménye. Erről a témáról a júniusi GRPE-n státusz riport kerül majd bemutatásra. 
 
Az energiafogyasztással kapcsolatos munka előrehaladásáról szintén a júniusi ülésen kerül 
bemutatásra egy státusz riport. 
 
A téma fontossága, a hazai mérési lehetőségek, valamint a hazai Jedlik Ányos terv és az abból 
fakadó feladatok miatt a munkacsoport munkájában való részvételt kiemelten szükségesnek 
tartjuk.  
 
 
Ad 13. Járművek belső levegő minősége (VIAQ) 
 
A gépjárművek belső levegő minőségével foglalkozó munkacsoport célja, hogy meghatározza 
azokat az alapvető követelményeket, amelyek a gyárból kikerülő gépjárművek belső terében a 
műanyag alkatrészekből kipárolgó, valamint ragasztó és egyéb eredetű szerves anyagok 
egészségkárosító hatásait hivatottak kiküszöbölni. 
 
A munkához kapcsolódó dokumentumok előkészítő fázisban vannak, munkadokumentum a 
GRPE plenáris ülésen státusz riport kerül bemutatásra. 
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A tesztelés során háromféle megközelítés lehetséges. Az egyik a normál környezeti levegőnek 
megfelelő környezetet szimulálják, ami annak felel meg, mintha a gépkocsi egész éjjel 
garázsban állt volna. A másik teszt a napon állás állapotát szimulálja, míg a harmadik a 
közvetlenül leparkolás utáni állapotot, amikor az addig működő légkondicionáló berendezést 
már lekapcsolták. Korea az első „ambient mode” tesztet preferálja, az EU, Kína és az OICA 
az ISO 12219-1 szabványnak megfelelően mindhárom állapot vizsgálatát szükségesnek tartja. 
 
A többségi preferenciának megfelelően mindhárom állapotnak megfelelő teszt részletes 
követelményrendszerét kidolgozzák, amelyből a szerződő felek azt választhatják ki 
kötelezően teljesítendő követelményként, amelyiket a régió környezeti körülményei leginkább 
indokolnak. Lényeges, hogy a munkacsoport a teszt eljárás kifejlesztésére fókuszál, és 
jelenleg nem foglalkozik azzal, hogy milyen előírás formájában kerül bevezetésre a jövőben. 
Ez összhangban van a mandátummal is, a további lépésekről majd akkor fog dönteni a GRPE, 
ha a munka befejezéséhez közelít, és a megfelelő következtetések levonhatók. 
 
A már létező szabványoknak megfelelően az alábbi egészségkárosító anyagokra terjed ki a 
vizsgálat: 

− formaldehid, 
− acetaldehid, 
− benzol, 
− toluol, 
− xilol, 
− etilbenzol, 
− sztirol és 
− akrolein. 
 
A munkacsoport a munka eredményét a 74. GRPE-re készül benyújtani informális 
dokumentumként. 
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A beszámolóban szereplő munkaanyagok és informális dokumentumok az alábbi 
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Összeállította: Uhlik Krisztián, Szabados György 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2016.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf72.html
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