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Követve a korábbi gyakorlatot, a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR 
előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák János számol be részletesen. 
Az én beszámolóm egyrészt az én konkrét tevékenységemmel kapcsolatos dolgokat rögzíti rö-
viden, másrészt a két fent jelzett fórum azon szakma-politikai tevékenységéről számol be elem-
ző (ezért szükségszerűen szubjektív) módon, ami a közúti közlekedés járműveinek jövőbeni 
jóváhagyási feltételeit és ezen keresztül fejlesztését határozhatja meg, így a hazai szakközvéle-
mény érdeklődésére is számot tarthat. Ötleteket adhat az autóipari beszállítóknak, főleg KKV-
knak fejlesztési célkitűzéseik meghatározásához. A szubjektivitásom persze azt is jelentheti, 
hogy következtetéseim, megállapításaim (nem a tények, amelyekre alapozom őket) lehetnek 
helytelenek, vitathatók. Ez a megközelítés azonban lehetővé teszi az érdekesebb, hosszú távú 
folyamatok, programok stratégiai elemzését, a lehetséges mozgatórugóknak, a fontosabb sze-
replők érdekeinek keresését, elősegítve ezzel a hazai közlekedési és iparpolitikai stratégiák 
megfogalmazását.  

 
1. AC.2 bizottság ülése. 

1.1. Az ülésen Kiszulenko úr (orosz) elnökölt, Erario úr (olasz) alelnökként és egyben a 
GRSG elnökeként vett részt, a Titkárság vezetőjén (Nissler úr) és öt titkáron kívül még 
21 tag vett részt 10 országból, de nem az országok képviseletében, hanem választott po-
zíciójuk révén, illetve szakértőként. 

1.2. Az 1958-as Genfi Egyezmény 3. Módosítását a mostani WP.29 ülésén terveztük elfo-
gadni. Kiderült, hogy az egy nyitott kérdésen kívül mindenben megegyezés született, 
így az elkészült szöveget „befagyasztották”, azon már nem lehet változtatni. A nyitott 
kérdés meghaladja a WP.29 kompetenciáját, az politikai kérdés, amiben a Szerződő Fe-
leknek (CP-k) kell megállapodniuk: ez a Szerződés módosításához tartozó minimális 
szavazattöbbség. A szerződés módosítását jelenti új előírások elfogadása is. A jelenlegi 
gyakorlat 2/3 – ehhez ragaszkodik az EU – 4/5-öt szeretnének a keleti, erős autóiparral 
rendelkező országok (Oroszország, Japán, Korea, Ausztrália, stb.) Az ’58-as Egyez-
ménynek most 45 CP-je van, ebből 28-at képvisel az EU. (A 2/3 30 CP szavazatát 
igényli). Nem túl távoli időben további balkáni és kelet európai országok csatlakozása 
várható, így az EU rá tudná kényszeríteni akaratát a többi CP-re. Ezt pedig ők nem akar-
ják elfogadni. (Még a ¾ is kritikus lehet hosszú távon, ez 34 CP-t jelentene, mert Szer-
biát, Montenegrót, Albániát, Koszovót, Moldáviát, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát, 
Ukrajnát, mint jövőbeli EU tagokat figyelembe véve ez is meglesz.) 

1.3. Korábban jeleztem már – főleg, mióta az ’58-as Egyezmény revíziója folyik a komplett 
jármű nemzetközi jóváhagyásával (IWVTA) kiegészítve – hogy az USA lassan, de biz-
tosan kiszorul a „játékból”. Az USA kezdeményezésére és kedvéért került kidolgozásra 
az 1998-as Egyezmény, ami az új ’58-as egyezménnyel jelentőségét veszti. Ezt észlelték 
az USA-ban is és akciót indítottak a ’98-as Egyezmény „alkalmazásának továbbfejlesz-
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tésére” Trilateral White Paper (TWP) című javaslatuk bemutatásával. (Az Egyezmény 
módosításához nehéz lenne esetleg megszerezni a CP-k többségét) Tájékoztatták AC.2-t 
hogy előzetesen konzultáltak az EU-val és Japánnal (ezért lett Trilateral). Három terüle-
ten kívánják továbbfejleszteni az Egyezmény alkalmazását: 
− javítani a témaválasztás stratégiáját, a prioritások meghatározását a GTR-ek terüle-

tén 
− javítani a GTR-ek kidolgozásának menedzselését 
− javítani a GTR-ek bevezetését, alkalmazását a nemzeti törvénykezésekben. 
Érdekes volt megfigyelni a konzultációs partnerek „támogató” véleményét, hozzászólá-
sát. Japán és EU üdvözölték az USA kezdeményezését, támogatják a munka megkezdé-
sét. Az EU megjegyezte, hogy amíg a folyamatban lévő ügyek nem fejeződnek be, nem 
célszerű újakba belekezdeni. A prioritások meghatározásánál el kell kerülni az olyant, 
mint – példaként említette – a GTR-1 (ajtózárak és zsanérok előírás), amely elfogadása 
óta módosítás alatt áll és még a javaslattevő USA sem vezette be. Az USA javaslatát, 7 
amerikai FMVSS szabvány felvételét a GTR előírások előszobájába – compendium, 
kandidátus előírás – kérte, hogy vegyék le a napirendről. (Végül is nem vették le a napi-
rendről, az EU pedig „tartózkodott” a szavazásnál, így az USA javaslata „átment”). A 
TWP vitájában még a németek és angolok figyelmeztettek óvatos, megfontolt lépésekre, 
hogy nehogy elrontsuk azt, ami jó a GTR-ek kapcsán. 

A WP.29-en is megvitattuk a javaslatot, a hozzászólók ott is üdvözölték a kezdeménye-
zést, de mindegyik felhívta a figyelmet valami fontos szempontra. A gyártók nemzetkö-
zi szövetségei (OICA, CLEPA, TRTO, IMMA) is támogatták a kezdeményezést, de az 
OICA képviselője hangsúlyozta, kezdetben nagy reményeket fűztek a ’98-as Egyez-
ményhez, de már legalább öt éve sürgetik, hogy tenni kellene valamit, mert a GTR-ek 
alkalmazása, a CP-k által történő bevezetése a jelen állás szerint követhetetlen és ez a 
gyártóknak súlyos gondot okoz. 

Az USA kérte a WP.29 tagjait, hogy küldjék meg írásban észrevételeiket, javaslataikat, 
ami alapján a novemberi mWP.29 ülésre készítenek egy indító előterjesztést. 

 

2. Komplett jármű jóváhagyása. (IWVTA)  

2.1.  Mint azt az 1. Pont alatt jeleztem, az ’58-as Egyezmény 3. Módosítása „be van fa-
gyasztva”, talán novemberig megszületik a CP-k között az egyezség a szavazatarányról, 
de elhangzottak olyan megjegyzések is (EU), hogy az sem tragédia, ha ez jövő március-
ra csúszik át. 

2.2. A harmadik módosításhoz csatolandó R.0 előírás kidolgozása, – a komplett jármű jóvá-
hagyását szabályozza – amin japánok által vezetett albizottság dolgozik, a terveknek 
megfelelően alakul. Több, korábban függőben lévő kérdésben, (pl. a „jármű” fogalma) 
megegyezés született és remélhetőleg a jövő márciusi ülésre már egy hivatalos anyag 
lesz belőle. Nagyon jó összefoglaló prezentációt tartott az albizottság japán elnöke 
(WP.29-166-15) az R.0 előírással kapcsolatos kérdésekről. 

2.3. A jóváhagyásoknak egy központi adatbázisban elektronikus úton történő tárgyalási 
rendszeren (DETA) már évek óta dolgoznak a szakértők. Ennek a rendszernek a kötele-
ző alkalmazása része lesz a 3. Módosításnak. A DETA rendszernek 2017-2018-ban kell 
működőképesnek lennie (mind műszaki, mind financiális szempontból), akkorra várha-
tóak az első jóváhagyások az ’58-as Egyezmény 3. Módosítása (R.0 előírás) alapján. 
Műszakilag a DETA már rendben van, a működtetés pénzügyi hátterét még mindig nem 
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sikerült a Titkárságnak megoldania. A németek tettek egy nagyvonalú felajánlást: átme-
netileg, amíg az ENSZ költségvetésében nem oldódik meg a kérdés, ők finanszírozzák a 
működtetést. 

2.4. Az illetékes hazai szerveknek fel kell készülniük az ’58-as Egyezmény megváltozásából 
következő új helyzetre. Magamról tudom – aki végig csinálta az elmúlt évek munkáját 
és sok mindent ismerek, tudok – hogy adott részfeladat elvégzésében nekem is milyen 
nehézségeim lennének. 

3. ITS ügyek (Intelligent Transport Systems). 

3.1. Mint azt már korábban is jeleztem, WP.29 jelentősen átalakult az ITS ügyek kezelése 
mind szerkezeti, mind tartalmi vonalon.  A kérdéskört menedzselő ITS/IG munkacso-
port a GR-ekkel közvetlen kapcsolatban dolgozik, az ő hatáskörébe került a WP.29 és a 
WP.1 közötti tárgyalások szakmai előkészítése. Az ITS/IG már nem csak Genfben ülé-
sezik, hanem szerte a világon, az előző héten Berlinben tartották 4. ülésüket az új rend-
szerben. 

3.2. A mostani WP.29 ülés egyik szabad délutánján az 5. ITS/IG megtartására került sor, 
ezen részt vettem. Egyik fontos vitakérdés volt a járművezetés automatizáltsági szintjei-
nek meghatározása. Van ilyen javaslata az amerikai SAE-nek, van az OICA-nak, de vi-
lágossá vált, hogy nagyon sok szempontot kell figyelembe venni a nemzetközi szabá-
lyozás szempontjából használható rendszernek. OICA-nak van egy nagyon jó összeállí-
tása (ITS/AD-04-10), amely a vezetés automatizálását 0-5 között hat szintre osztja. 0 je-
lenti a régi autókat, amiben semmi automatizálás nem volt. 1 és 2 az asszisztálás (né-
hány információt kap a vezető, de mindent ő csinál), a 3 a részleges automatizálás, ami-
kor bizonyos esetekben a rendszer beavatkozik a vezetésbe (ez a mai helyzet), a 4 magas 
fokú automatizáltság (vezető még van, de bizonyos útszakaszokon, körülmények között 
mindent a rendszer csinál), de a vezető bármikor visszaveheti az uralmát a jármű fölött; 
és 5 esetében már nincs vezető, nincs kormány, fék, stb. 

Most a legfontosabb feladat a fogalmak egyértelművé tétele, pontos definíciók megadá-
sa, amikre majd a nemzetközi szabályzás épülhet. 

3.3. Folyamatosan együtt kell működni ITU-val, egyeztetni kell WP.1 szakértőivel. WP.1 
még mindig nem fogadta el a már évek óta a járművekben működő automatikus-
elektronikus rendszerek (ABS, EBS, ESC, ETRTO, stb.) létjogosultságát. 

3.4. Az ITS/IG következő ülése októberben Tokióban lesz. Előtte, október 7.-én 
Bordeauxban (Franciaország) lesz egy világkonferencia, amit az UNECE a franciákkal 
közösen szervez ITS témakörben.  

3.5. Korábban is javasoltam, most is megismétlem, célszerű lenne egy hazai KKV képviselő-
jét delegálni az ITS/IG-be. Ehhez – a megfelelő kompetenciával és érdeklődéssel bíró 
cég megtalálásán túl – az illetékes hazai fórumoknak (Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium, Fejlesztési Minisztérium) megegyezésére, közös támogatására lenne szükség. 
(Bővebbet erről a márciusi WP.29 üléséről készült beszámolómban). 
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4. Egyéb ügyek. 

4.1. Újabb két ország: Egyiptom és Kazahsztán csatlakozott a Világfórumhoz. Jean úr, az 
EU főképviselője távozott posztjáról, új főképviselő (Madam Szykowska) vette át a 
posztját. 

4.2. Még mindig nincs megállapodás a nemzetközi szabvány testületekkel (ISO, SAE, ES, 
stb.) a szabványaikra történő hivatkozás ügyében az UN-ECE és GTR előírásokban. 
Folynak a tárgyalások, az SAE képviselője jelen volt az ülésen és ismét kijelentette, 
hogy ők készek a megállapodásra. (Ezt mondja évek óta). Abban döntött WP.29, hogy 
szabványra hivatkozni ”statikusan” kell, az adott szabvány adott időpontban kiadott (ér-
vényben lévő) változatára. Ezzel elkerülhető az a bonyodalom, amit a szabvány időköz-
ben történő megváltoztatása okozna. 

4.3. Érdekes jelenség volt, hogy – miután az EU kifúrta Kanada képviselőjét a GRE elnöki 
pozíciójából és belga elnököt ültetett helyére – a GRE elkészített egy tervezetet a világí-
tás és jelzőberendezések új, egységesített előírás rendszerére, a „horizontális” előírás 
bevezetésével. Ebbe kerülnének bele az általános, minden egyedi előírásban alkalma-
zandó fogalmak, követelmények. Az OLA – az NSZ New Yorkban székelő jogi osztálya 
– azonban ezt a megoldást az ’58-as Egyezménnyel ütközőnek ítélte. Újra kell gondolni 
az egész rendszert. A GTB képviselője kifakadt, hogy a WP.29 három éve mondja, hogy 
a világítással kapcsolatos előírásokat (40 db) át kell dolgozni és most ott vagyunk, ahol 
a kanadai elnök által megkezdett munka indult. A helyzet állását a WP.29-166-22 do-
kumentum mutatja be. 

4.4. Az elektromos járművek biztonsági követelményeit magába foglaló GTR kidolgozása az 
USA és Kína vezetésével lassan folyik, az első fázis (Phase 1) befejezéséhez kérték a 
szakértői csoport (IWG) mandátumának meghosszabbítását egy évvel. Kétféle biztonsá-
gi kérdés van: egyrészt a jármű ütközése kapcsán felmerülő passzív biztonsági kérdések, 
másrészt az elektromos (áramütés) biztonsági kérdései. A németek arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy fenn áll a párhuzamos munka veszélye az IWG, az EVE és a GRPE tevé-
kenységei során, mindketten foglalkoznak a kérdéssel. 
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