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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
LÉNYEGES KÉRDÉSEK 
 

A Teljes Jármű Nemzetközi Típusjóváhagyásának (IVWTA) ügye és ezzel 
összefüggésben az 1958-as Egyezmény 3. sz., jelentősebb módosítása továbbra is a 
WP.29 munkájának középpontjában áll.   
 
Mindkét kérdésben elkészült a műszaki szabályozás tervezete, most már csak néhány jogi, 
„politikai”, részletet kell tisztázni. (A részleteket korábbi beszámolóimban már 
ismertettem és az alábbiakban is kitérek ezekre) 
       
Várhatóan 2015. novemberre kerül szavazható állapotba a fentiekkel összefüggésben 
módosított 1958-as Egyezmény. Miután az Egyezménynek Magyarország korábban már 
saját jogán is szerződő fele volt, és ez ennek megfelelően került kihirdetésre, az EU-
csatlakozástól kezdve viszont az „EU jogán” szerződő fél, a hátralévő időszakban fontos 
tisztázni az Egyezmény módosításának megszavazásával kapcsolatos jogi 
körülményeket. (Az Egyezményhez mellékletként csatolt előírások módosítását jelenleg 
az EU szavazza meg helyettünk, bár van néhány olyan előírás, amihez mi korábban 
csatlakoztunk, az EU azonban még nem, ezek módosításakor önállóan szavazunk). 

   
 Fontosnak tartanám továbbá 2015. októberig egy olyan megbeszélés létrehozását, 
amelyen minden magyar érdekelt fél (minisztérium, hatóságok, jogi szakértők) is 
részt vennének. Itt ismertetésre kerülhetnek az 1958-as Egyezmény módosításával és 
az IWVTA intézményével kapcsolatos legújabb tudnivalók, s mindenki tisztázhatná, 
hogy milyen feladatok várnak rá a közeljövőben ezzel kapcsolatban.  
 
Ezen az ülésen is nyilvánvaló vált, hogy az autóipar és a műszaki szabályozást végző 
nemzeti és nemzetközi testületek – többek között a piacon megjelenő valós megoldások 



nyomására - egyre nagyobb figyelmet szentelnek az autóvezetés automatizálásának és 
ezzel összefüggésben az ITS rendszer járműtechnikai elemeinek, beleértve az 
autonóm/automatikus vezetésű gépkocsikat (AD) is. 

      Az 1997-es Egyezmény keretében Oroszország javaslatokat dolgozott ki és nyújtott be az  
 és 2. ENSZ szabály módosítására, melyek a márciusi ülésen nem kerültek elfogadásra    
 (ld. beszámolómat a 165. ülésről). Megalakult viszont egy, a témával foglalkozó   
 informális munkacsoport (PTI), amely tématervét és működési szabályzatát a WP.29  
 jóváhagyta.   
 
  

A RÉSZLETES  BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE ÉRDEMES: 
 

1958-as Egyezmény: 
 

Az Európai Bizottság képviselője a magyar fél nevében is megszavazta és az AC.1 
elfogadta a következő  20 db  ENSZ- előírások módosítását: 
 
 9,14, 17,28,29,41,49,51,54,59,63,80,83 (2 módosítás), 95, 100 (2 módosítás), 
101,109,117,134,135 (2 módosítás),  
valamint  
 az Elektromos hajtású L kategóriájú járművekre   vonatkozó új előírást is.  

  
Mint a korábbiakban előre jeleztem, a GRPE kidolgozta és benyújtotta a „Jármű hajtáslánc 
definíciók” c. munkaanyagot. A WP.29 ezt előzetesen elfogadta, de csak a 2015. novemberi 
ülésen tárgyalja hivatalos dokumentumként. Nagy valószínűséggel változtatás nélküli 
elfogadása esetén a definíciókat tartalmazó MR.2 dokumentumként kerül elfogadásra. Ezt a 
kategorizálást tehát mindenképpen érdemes figyelembe venni az alternatív hajtásokra 
vonatkozó hazai szabályozásokban.  
     
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 
 
A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  
 

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 166. ülése (2015. június 23-26.) 
- B fejezet: az 1958. évi genfi „Jóváhagyási Egyezmény” AC.1 jelű 

Adminisztratív Bizottságának  60. ülése  (2015. június 24.) 
- C fejezet: az 1998.évi genfi „Világegyezmény” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 44. ülése  (2015. június 25.) 
  
 Helyszín:  Genf, Nemzetek Palotája 

 
A közúti közlekedésbiztonság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem javítását 
szolgáló ülésszakról szóló jelen beszámolót a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-
ben működő EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordináció terjeszti elő. 
 
A Gépjármű előírásokat összehangoló WP.29 jelű Világfórum 166. ülésszakát előkészítő 35. 
hazai tájékoztató- és álláspont Egyeztető Fórumot 2015. június 18-án tartottuk a KTI-ben. 
 
A WP.29 Világfórum 166. ülésszakán a következő 36 ország kormánya képviseltette magát:  
Argentína, Anglia/Egyesült Királyság, Ausztrália, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Brazília, 
Csehország, Ecuador, Dél-Afrika,  Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, India,   
Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság,  Lengyelország, Lettország, Luxemburg, 
Magyarország,  Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Portugália, 
Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Törökország,  USA. 
 
Az ülésszakon részt vettek még a következő regionális illetve kormányközi szervezetek 
képviselői is: Európai Unió (EU), Nemzetközi Távközlési Unió (ITU),   valamint – nem 
kormány-, hanem szakmai szervezetként - a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO), 
Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezete (OICA), Motorkerékpár-gyártók Nemzetközi 
Szövetsége (IMMA), Gépjárműipart Szerelvényekkel és Alkatrészekkel ellátók Európai 
Szövetsége (CLEPA) – egyúttal a MEMA (Motor és Szerelvénygyártók Szövetsége) és a 
JAPIA (Japán Autó Alkatrészgyártók Szövetsége) képviselője -, 1952. évi Brüsszeli 
Munkacsoport (GTB), Katalizátoros Emisszió Csökkentők Szövetsége (AECC), Autó és a 
Társadalom Alapítvány (FIA alapítvány), Nemzetközi Gépjármű Felügyeleti Bizottság 
(CITA), a Nemzetközi Fogyasztóvédő Szervezet (CI), az Európai Gumiabroncs és Kerékpánt 
Műszaki Szervezet (ETRTO), a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC).   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



A. A WP.29 Világfórum 166. ülésszaka 
 

 
Napirend előtti felszólalások  
 
Molnár Éva, az UNECE közlekedési igazgatója bejelentette, hogy az ENSZ főtitkára Jean 
Todt-ot a közúti közlekedésbiztonsági speciális követévé nevezte ki, s a Közlekedési 
Igazgatóság látja el számára a titkársági feladatokat.  
Üdvözölte, hogy az 1998-as (műszaki világ-előírásokat létrehozó) egyezményt illetően, annak 
hatékonyabb működését elősegítendő, létrejött az USA, az EU és Japán képviselője által 
megfogalmazott háromoldalú megállapodás (Trilateral White Paper). 
Kedvező hírként értékelte, hogy várhatóan 2015 során elfogadásra kerülhet az 1958-as 
egyezmény 3. módosítása, ami fontos lépést jelent a Teljes Járműre vonatkozó Nemzetközi 
Típusjóváhagyás (IWVTA) bevezetése felé. 
Utalt a gépjárművek időszakos műszaki megvizsgálásával foglalkozó (PTI) informális 
munkacsoport működésének megkezdésére, amelynek eredményeként a forgalomban lévő 
gépkocsik teljes életciklusuk során biztonságosak maradhatnak. 
Felhívta a figyelmet az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) növekvő fontosságára, s ezen 
belül arra, hogy az az automatizált vezetésű autók (AD)  várható elterjedésére meg kell találni 
a választ az ENSZ közlekedési szabályozásának keretei között is. 
Kifejtette, hogy az UNECE számára fontos a munka eredményeinek nyilvánossá tétele, ezt 
szolgálja a gyermekbiztonsági berendezésekkel foglalkozó, közeljövőben megjelenő kiadvány.   
  

 
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum napirendként elfogadta az ECE/TRANS/WP.29/1113 jelű 
dokumentumot az alábbiak szerint módosításokkal:    
 
(a)  Az informális munkacsoportra történő hivatkozás helyesbítése:   

8.4.  ITS/AV helyett helyesen: ITS/AD 
  

(b) Napirendi pont törlése: 
4.13.1 ECE/TRANS/WP.29/2014/77 – Javaslat a 107.sz ENSZ-előírás 6. módosítás-
sorozatának 2. sz. kiegészítésére   

 
2.   A WP.29 Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1     Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 118. üléséről (2015.06.22. ) 
 

a. Részt vettek: B. Kiszulenko  (Oroszország) elnöklete mellett: Anglia, Belgium, az 
Európai Unió, Franciaország, Japán,  Németország, Olaszország, az Orosz Föderáció 
és az USA képviselői (akik egyben az egyes előadó munkacsoportok és a WP.29 által 
kezelt szerződéseket irányító bizottságok elnökei ill. alelnökei), valamint az előadói 
munkacsoportok alelnökei: WP.29 (Olaszország), GRSG (Magyarország) GRPE 
(India) és GRSP (Korea). 

  
b. A Bizottság áttekintette a Világfórum 166. ülésének napirendjét, és javasolta, hogy  az 

1998-as Egyezmény alkalmazásának jobbítását elősegítő „White Paper” inf. 
dokumentumot  az 5.1 napirendi pont keretében tárgyalja meg a Világfórum és a 



részletesen az AC.3 adminisztratív bizottság. Javasolta ugyanakkor, hogy az 1997-es 
Egyezmény AC.4. adminisztratív bizottsága ne ülésezzen.  Elfogadta továbbá a 
Világfórum 2015. június 23-26. között megtartandó 166. ülésének előzetes napirendjét. 

 
c.  A titkárság előterjesztett egy útmutató anyagot az előírások módosításával 

kapcsolatban. Tisztázták, hogy csak azok a dokumentumok kötelezőek jogi 
szempontból, amelyeket az AC.1 megszavazott. Az EU, Németország és az Egyesült 
Királyság képviselője további tisztázó magyarázatot kért az előírások változatának, 
módosításának, módosítás-sorozatának és helyesbítésének meghatározását illetően.   
 

d. Javasolta, hogy az 1997-es Egyezmény AC.4 adminisztratív bizottsága ne tartson addig 
ülést, amíg az Időszakos Műszaki Megvizsgálás (PTI) informális munkacsoport nem 
nyújtja be az átdolgozott dokumentumokat. 
 

e. A Világfórum elfogadta az adminisztratív bizottság 118. üléséről szóló beszámolót.  
 

    Az AC.2 Bizottság ülésének egyéb olyan vonatkozásait, amelyek a WP.29 ülése kapcsán  
    megismétlődnek, a megfelelő helyen tárgyaljuk.  
 
2.2    Munkaprogram és szervezés 
         ECE/TRANS/2015/Rev.1 dokumentum 
         WP.29-166-01, WP.29-166-03 informális dokumentumok 
        
         A felsorolt dokumentumok áttekintik az egyes szekértői csoportokban folyó munkát,     
         valamint azok megválasztott elnökeit és alelnököket, illetve a titkárság személyzetének  
         feladatait, valamint a 2016. évi üléstervet.    
           
           
2.3   Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) 
         WP.29-166-04 inf.dok. 
          
        A titkárság tájékoztatta a Világfórumot  hogy az ITS témában a 2015.évi fő  
        rendezvényére – mely ingyenes, csak regisztrálni szükséges -  (Franciaországgal közös  
        rendezésben) október 15-én kerül sor Bordeaux-ban, az ITS Világkongresszus keretében.       
 
        Az EU bejelentette, hogy az automatizált vezetésű gépkocsi ügye prioritást élvez az EU- 
        ban, ez tükröződik pl. a CARS  2020 programban. Hangsúlyozta, hogy a különféle  
        szakértői csoportok ezzel összefüggő munkáját szükséges jól összehangolni és a  
        kettősségeket elkerülni. 
           
3.   Beszámolók a Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok tevékenységéről 
 
3.1-3.4 
      A Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok azon üléseiről szóló írásos 

jelentéseinek értékelése, melyekről az elnökök a WP.29 előző ülésén már szóbeli 
beszámolót tartottak. A WP.29 a jelentéseket hozzászólás, módosítás nélkül elfogadta.           

 
  
3.5. A szakértői munkacsoport elnökök szóbeli beszámolói a legutóbbi ülésekről  
 



(a 3.1-3.5 pontokhoz kapcsolódóan az egyes szakértői munkacsoportokban dolgozó magyar 
szakértők beszámolói megtalálhatók a KTI honlapján) 
 

Kiemelendő, hogy a GRPE kidolgozta és benyújtotta a „Jármű hajtáslánc definíciók” c. 
munkaanyagot. A WP.29 ezt előzetesen elfogadta, de csak a 2015. novemberi ülésen 
tárgyalja hivatalos dokumentumként. Nagy valószínűséggel változtatás nélküli 
elfogadása esetén a definíciókat tartalmazó MR.2 dokumentumként kerül elfogadásra. 

 
 
4. Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény. 
 
    Új szerződő felek: Egyiptom, Kazahsztán  
 
     A Teljes Jármű Nemzetközi Típusjóváhagyáshoz (IWVTA) figyelembe veendő  
     előírások ügye 
 
           Japán elemzése szerint 12 meglévő előírást módosítani kell ahhoz, hogy a teljes jármű  
           típusjóváhagyáshoz alkalmazni lehessen azokat. Az 51. és 46.sz előírás tekintetében a  
           WP.29 döntése szükséges. Egyben bejelentették, hogy 2015-ben Japán további 8  
           ENSZ- előíráshoz csatlakozik és a 63. sz. előírást beépítik nemzeti előírásaikba.   
 
4.1     Az Egyezmény és a hozzá csatolt előírások, előírás-módosítások helyzete: 
 

    A titkárság elkészítette az Egyezményhez csatolt előírások helyzetére vonatkozó     
     ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.23 számú dokumentumot.  
            
 
4.2     A szakértői munkacsoportok iránymutatás-kérése az 1958-as Egyezménnyel  
          összefüggő ügyekben 
          WP.29-1661-02 

 
A Titkárság bejelentette, hogy továbbra is folyik a konzultáció a hivatalos  
dokumentumok  jelzésének és a módosítások  követhetőségének egyszerűsítésére az 
ENSZ jogi szolgálatával, az OLA-val. A jelenlegi módosítási kategóriák mellé belép a 
változat (Version), ami  - nem világos, hogy automatikusan minden esetben-e - 
konszolidált dokumentumként az összes módosítást, kiegészítést és a helyesbítést 
tartalmazza. Még egyértelműbbé kell tenni a fogalmakat, meghatározásokat ezzel 
kapcsolatban. A kategóriákat, meghatározásokat és szabályokat a WP.29-166-02 sz. 
informális dokumentumok tartalmazza.  
   

4.2.1 „Magán” (fizetés ellenében hozzáférhető) szabványok alkalmazása az ENSZ-
előírásokban szabványokban és műszaki világ-előírásokban 
 
A kérdés továbbra sem megoldott. Az ISO-val esetről-esetre találnak megoldást (így 
pl. a 3D próbabábu ügyében). A SAE képviselője ismertette a szervezet szerzői és 
szellemi jogait az SAE szabványok alkalmazásával kapcsolatban.  
 

4.2.2  A világító és fényjelző berendezésekre vonatkozó előírások egyszerűsítése              
             WP.29-166-18, 166-22, ECE/TRANS/WP.29/GRE/73 
     



A GRE elnöke által vázolt elképzelés szerint a több előírásban szereplő és 
megismétlődő definíciókat, fogalmakat, követelményeket azokból kiemelve egyetlen, 
ún. horizontális referencia-előírásokban gyűjtenék össze, s egyes előírások erre 
hivatkoznának. Az egyik javaslat szerint ez a ma is általános jellegű R48 „B” része 
lehetne, de nehézség, hogy ehhez nem biztos, hogy mindenki csatlakozott, aki más 
világítóberendezésre vonatkozó előíráshoz viszont igen. Más javaslat szerint az MR.1 
dokumentumban kéne rögzíteni a közös elemeket, de előtte tisztázni kell az OLA-val, 
hogy így milyen mértékben kötelező érvényűek. 

 
4.2.3 Konstrukcióhoz kötött megszorító követelmény feloldása a 48.sz. előírásban 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/73 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/21 
WP.29.-166-23 
 
Az előírás csak a LED-es fényszórókra írja általánosan az automatikus szintállítást, 
míg más fényforrások esetében csak 2000 lm fényerősség felett.  A GRE-ben felmerült 
javaslat szerint az előírásnak technológia-semlegesnek kell lennie, s mivel vizsgálatok 
igazolták, hogy a vakító hatás független a fényforrástól, a LED-ekre is az általános – 
fényerőfüggő - követelményeket kell alkalmazni. A WP.29 felkérte GRE-t, hogy 
ellenőrizze a vakítással kapcsolatos eredményeket.  
  
  

4.3      A Teljes Járműre vonatkozó Nemzetközi Típusbizonyítvány (IWVTA)  
    kidolgozása     
    ECE/TRANS/  
    WP.29-166-05, WP.29-166-15   

A téma kidolgozásával foglalkozó informális al-munkacsoport japán elnöke beszámolt 
az elmúlt időszakban végzett munkáról. Megegyezés született a járműtípus definícióját 
illetően, ami majd a következő ülésen nyer hivatalos jóváhagyást.  Minden egyes 
jóváhagyáshoz fog tartozni egy ún. egyedi azonosító (Unique Identifier) . A WP.29-
166-15 sz. informális dokumentum áttekinti az IVWTA-val (0.sz ENSZ-előírás) 
kapcsolatos összes eddigi információt, tudnivalót.  
  
 

4.4       Az 1958-as Egyezmény 3. módosítása 
             ECE/TRANS/WP.29/2015/40 
             WP.29-166-06   
 

A módosítást kidolgozó al-munkacsoport  gyakorlatilag elkészült a munkával, s 
megegyeztek, hogy a szöveg-tervezetet ebben az állapotban „befagyasztják”.   Az 
OICA mégis további formális módosításokat javasolt, ám ezek nem kerültek 
elfogadásra, s az OICA vissza is vonta azokat.   
 
Ily módon már csak a döntéshez szükséges szavazati aránynak és a szavazás módjának 
a meghatározása van hátra. Az EU belső egyeztetési folyamatai miatt további türelmet 
kért ebben az ügyben. Esetlegesen novemberre, de bizonyosan márciusra ígérte a 
döntést.  

  
 
  



 
4.5 A típus-jóváhagyási dokumentációk cseréjét biztosító elektronikus adatbázis  

            (DETA)                
             WP.29-166-07 

                   Az adatbázis működtetésének előkészületei szoftver-oldalról befejeződtek, bár az 
IWVTA miatt még egyeztetések szükségesek a megfelelő informális munkacsoporttal. 
2017/18-ra lesz teljesen működőképes, az indulást pénzügyi tényezők akadályozzák. A 
rendszer működési költségei nem szerepelnek az UN általános költségvetési tervében. 
Többen javasolták, hogy rendkívüli keretet célszerű kérvényezni, ezt azonban 
valamelyik tagországnak kell benyújtania. 

                  Németország felajánlotta, hogy a kezdeti indulási nehézségek áthidalásáig 
ideiglenesen az ottani KBA működteti a DETA-t.  

 
 
4.6-4.14    A WP.29 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/1111 számú  
                  napirend 4.6-tól 4.15 –ig terjedő  pontjaiban felsorolt   20 db előírás                    
                  módosítását ill. helyesbítését a napirendben felsorolt  
                  munkadokumentumok alapján a következők szerint:        
  

 Az érintett ENSZ- előírások:  9,14, 17,28,29,41,49,51,54,59,63,80,83 (2 módosítás), 
95, 100 (2 módosítás), 101,109,117,134,135 (2 módosítás),  
valamint 
 az Elektromos hajtású L kategóriájú járművekre   vonatkozó új előírást is.  
 

4.15.       A Szakértői Munkacsoportok által javasolt, egyelőre függőben lévő módosítások: 
                A korábban a GRSG által benyújtott ECE/TRANS/WP.29/2015/36, és …2015/37 sz., a  
                gépjármű riasztórendszerekre  vonatkozó  dokumentumok áttekintését a Világfórum  
                jelen ülésére halasztották el. A GRSG azonban jelezte, hogy ezeket a dokumentumokat  
                visszavonják, s helyettük 2015 novemberre új dokumentumokat nyújtanak be. 
 

 
5.    Az 1998. évi Genfi Világelőírás Egyezmény 

 
5.1  Az Egyezmény helyzete és az Egyezmény 7.1 cikkelyének érvényre juttatása. 

 
        A Világfórum tudomásul vette az Egyezmény helyzetével kapcsolatos módosításokat    

 ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.13.,  WP.29-166-17 
 

        Trilateláris „White paper” az 1998-as Egyezmény alkalmazásának    
         továbbfejlesztésére 
         Az USA, az EU és Japán korábbi „titkos” egyeztetésének eredményeként az USA 
         előterjesztette a fenti című javaslatot a 98-as Egyezmény jobb működtetésére. 
         Három területen jelöltek meg, ahol továbbfejlesztései lehetőségeket látnak: 

témaválasztások, prioritások meghatározása,  
                  a GTR-ek kidolgozásának hatékonysága          
                  a GTR-ek nemzeti, regionális szabályozásokba való bevezetésének javítása  
         Japán és az EU természetesen üdvözölte a kezdeményezést (bár az utóbbi kissé  
         visszafogottabban, ez  abban is megnyilvánult, hogy tartózkodott az USA által javasolt  
         további szabályozási  témakörök megszavazásától, bár ez a „Compendium”-lista bővítés  
         az EU szavazata nélkül is elfogadásra került).  



         Az autó- és alkatrészgyártók szakmai szervezetei egyöntetűen támogatták a 98-as  
         Egyezmény új élettel való felpezsdítését, mert sokkal többet vártak tőle, s eddig  
         csalódniuk kellett.   
 
6.   Nemzeti, vagy regionális jogalkotási eljárások, melyek az elfogadott Műszaki Világ- 
       előírásoknak (GTR) a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe iktatására szolgálnak. 
 

 Nem volt új információ 
  

 
7. Az 1997. évi Bécsi „Időszakos vizsgálati” Egyezmény 
 
  7.1 Az Egyezmény helyzete 

            ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.5 
             Nem történt változás a korábbiakhoz képest. 
 
7.2  Időszakos műszaki ellenőrzés (PTI) informális munkacsoport létrehozása      
        A korábbi ülésen elhangzott kezdeményezés alapján megalakult és megtartotta első  
        ülését a fenti informális munkacsoport. A WP.29 elfogadta munkatervét és  
        működési szabályait.   
   

7.3   Az Egyezményhez csatolt 1. és 2. ENSZ-Szabály (Rule 1 és Rule 2)   
         továbbfejlesztése  
       ECE/TRANS/WP.29/2013/132/Rev.1/, …. 133/Rev.1 
         
        A WP.29 úgy döntött, hogy a PTI informális munkacsoport munkája eredményeinek 
        megismeréséig a Világfórum ne foglalkozzon a munkaanyagok szerinti javaslatokkal. 
       
          
8. Egyéb kérdések 

 
8.1 Visszahívási rendszerek, melyeket az egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek 

alkalmaznak. 
 
A témával foglalkozó informális munkacsoport az USA tájékoztatása szerint 2015. 
novemberében tartja meg következő ülését.    

 
8.2 Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény rendelkezéseinek az 1958. évi és  

1998. évi Egyezményekhez csatolt és a Világfórum által elfogadott előírásokban 
foglalt rendelkezésekhez igazítása. 

       
A Titkárság tájékoztatást adott az 1968-as Egyezmény működtető WP.1 2015 márciusi 
üléséről. Az Egyezmény 8. és 39. cikkelyének módosítását illetően (ezek a cikkelyek 
érintik a vezető felelősségét ill. a vezetőt támogató rendszerek alkalmazhatóságát),   a 
szerződött felek felszólalására rendelkezésére álló 1 éves idő még nem járt le.  A tervezett 
módosítás lényege, hogy elfogadhatók mindazok a vezetőt támogató rendszerek, amelyek 
megfelelnek az ENSZ EGB előírásainak, és a vezető által kiiktathatóak. (A korábbi merev 
álláspont szerint a vezetőnek minden időpillanatban képesnek kell lennie a jármű 
„uralására”, viszont az említett rendszerek ezt hacsak rendkívül rövid kimaradással is, de 
nem teszik lehetővé).  



További egyeztetések történtek az ipar képviselőinek bevonásával az Egyezmény  
világító- és fényjelző berendezéseket érintő cikkelyeinek módosításával kapcsolatban is.  

 
8.3.     A járműkonstrukciókra vonatkozó Közös Határozatok (R.E.3.) módosítása 
            Nem született módosítási javaslat. 
  
8.4       Automatikus vezetésű járművek  
            WP.29-166-10, …166-21 
             A témával foglalkozó informális munkacsoport a WP.29 szünetében ülésezett – az  
             ülésen részt vettem -  s ennek eredményeiről összefoglalót adtak a WP.29 számára. A  
             munka középpontjában a vezetés támogatásának, automatizáltságának különféle  
             szintjeivel kapcsolatos definíciók állnak. Ez fontos, mert később ezekre épülnek a  
             szabályozások. Különféle javaslatok hangzottak a SAE, az OICA és Japán részéről,  
             ezek egyeztetése folyik a következőkben.  
 
8.5        Dokumentumok kezelése 
             WP.29-166-11, …166-12 
             A Titkárság  a korábbi üléseken elhangzott aggodalmakra reagálva  
              javaslatot tett egy új, hatékonyabb dokumentumkezelő rendszer bevezetésére.               
 
9.       A jegyzőkönyv elfogadása 

 
Felolvasás után a WP.29 elfogadta a Világfórum 165. üléséről készült jegyzőkönyv 
tervezetét és mellékleteit. 

 
B.   Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény AC.1 Adminisztratív  
       Bizottságának 60. ülése  
         (2015. június 24-én) 
 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 
Az 1958. évi Genfi Egyezmény 51 tagja közül jelenlévő 40 képviselő jelenlétében, 
határozatképesen megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság, amely B. Kiszulenko 
urat, a WP.29 elnökét kérte fel levezető elnöknek. 

 
11.   Érvényben lévő előírások módosításai és új előírások megszavazása AC.1 által. 

 
A WP.29 javaslatai alapján, a jelen beszámoló A fejezete 4.6-től 4.15-ig terjedő,     
szakaszainak megfelelően, az AC.1 Adminisztratív Bizottság megszavazta következő 
ENSZ-előírások módosítását: 9,14, 17,28,29,41,49,51,54,59,63,80,83 (2 módosítás), 
95, 100 (2 módosítás), 101,109,117,134,135 (2 módosítás).   
 
Megszavazta az AC.1 továbbá az Elektromos hajtású L kategóriájú járművekre   
vonatkozó új előírást is.  
     
 
 
 
 
 



C. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 Végrehajtó Bizottságának 44.  
     ülése (2015. március június 25-én) 

 
 

12.  Az AC.3 Végrehajtó Bizottság megalakítása   
 

Az Egyezményhez csatlakozott 35 állam közül 12 állam képviselőinek jelenlétében 
történt meg az AC.3 Adminisztratív Bizottság megalakítása. Az ülésen az Egyesült 
Királyság képviselője, J. Yarnold úr elnökölt.     
 

13.    Az ENSz-GTR-eknek a szerződő országok nemzeti/regionális  
         jogrendszerébe történő beiktatásának figyelemmel kísérése 
 
         ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.13 
         WP.29-166-14, …166-17      

  
14.    GTR módosítások, helyesbítések tervezeteinek értékelése és megszavazása AC.3  
         által. 
          Ezúttal nem voltak módosítási javaslatok 
  
15.     A műszaki világelőírás-jelöltek gyűjteményébe („Compendium”) szánt műszaki  

    előírások értékelése és megszavazása. 
          

         A következő 7 téma listára vételére az USA tett javaslatot (saját létező 
szabályozásainak alapul vételével – ezek elfogadásra kerültek, bár az EU tartózkodott 
a szavazáskor): 
- nehéz tehergépkocsi motorok dízel-üzemanyagának kéntartalma  
- Tier 2 motorok benzin-üzemanyagának kéntartalma 
- nem közúti mozgó gépek dízelmotorjainak levegőszennyezése  
- fényszórók, fényvisszaverő eszközök (US FMVSS No.108) 
- személygépkocsik fékberendezései és műszaki dokumentációjuk (US FMVSS 

No.135 
- radiál abroncsok könnyű járművekhez (US FMVSS 139) 
- gyermekbiztonsági berendezések és műszaki dokumentációjuk (US FMVSS 213) 

  
16.   Útmutatás egyhangú határozattal a GTR- ek kidolgozása során, a WP.29 szakértői   
         csoportjaiban meg nem oldott kérdésekben 
          
         Nem merült fel ilyen igény 
 
17.    Új Műszaki Világelőírások kidolgozásának, illetőleg a már meglévők módosításának  
          előrehaladása 
 
          A Világfórum  áttekintette a munka alatt lévő előírások helyzetét ( egyik témában  
          sincs komoly áttörés, a lényeg a feltüntette dokumentumokban található) 

 
17.1    2.sz. GTR: Motorkerékpár emisszió-vizsgáló világciklus (WMTC) 
           ECE/TRANS/WP.29/AC.3/36 , WP.29-166-20 
             
 



17.2    6.sz. GTR: Biztonsági üvegek  
           ECE/TRANS/WP.29/AC.3/41   
 
17.3     7.sz. GTR:  Fejtámaszok 

      ECE/TRANS/WP.29/2014/86 
      ECE/TRANS/WP.29/2012/34 
      ECE/TRANS/WP.29/2011/86 
      ECE/TRANSWP.29/2010/136 
      ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25 
      ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25./Rev.1 
 

17.4.    9. sz. GTR: Gyalogos biztonság    
            ECE/TRANS/WP.29/ AC.3/24 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31 
 
17.5     14.sz. GTR:  Oldalirányú ütközés oszlopszerű tárgyhoz 
            Csak szóbeli beszámoló volt, a próbabáburól a 18.4 napirendi pontban számolt be az  
            USA képviselője 
 
17.6    15.sz. GTR: Világszinten egyeztetett vizsgálati módszerek könnyű járművek  
            károsanyag-kibocsátásnak és tüzelőanyag-fogyasztásának mérésére (WLTP), 1/b  
            fázis 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/39 
 
17.7     16. sz. GTR:  Gumiabroncsok 
             ECE/TRANS/WP.29/2015/70 
 
17.8      GTR tervezet: Elektromos hajtású járművek biztonsága 
             ECE/TRANS//WP.29/2014/87 
             ECE/TRANS/WP.29/2012/122 
             ECE/TRANS/WP.29/2012/121 
             ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32 
             WP.29-166-19  

 
17.9      GTR tervezet: Csendes járművek  
             ECE/TRANS/WP.29/AC.3/33 
 
 
18.      Olyan témák, melyekre vonatkozólag információ és véleménycsere folyik, vagy 
           kezdődik   
  
18.1   Összeütköző járművek tulajdonságainak egymáshoz illeszkedése 
   Nem merült fel újabb információ 
  
18.2   Intelligens közlekedési rendszerek  

 Nincs új fejlemény 
  
18.3  Utak megvilágítási technikája 

 A témára vonatkozó új információ nem érkezett. 
 



18.4  Próbabábú oldalról ütközés vizsgálatához 
  Az USA képviselője beszámolt arról, hogy egyeztetések után az ISO hozzájárult ahhoz, 

hogy az ISO 15830:2013 szabvány egyes részeit be lehet építeni az F szintű próbabábut 
meghatározó MR.1 dokumentumba.  

             
  
   18.5  Elektromos járművek és környezet (EVE)  
            ECE/TRANS/WP.29/2014/81 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/40 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32           
                
 
   18.6    3-D méretbeállító próbabábu   
              Nincs új információ 
 
   18.7   13.sz GTR- Hidrogén- és tüzelőanyagcella hajtású járművek – 2. fázis  
              Nincs új információ 
 
   18.8    Új technológiák, amelyekre még nem készült szabályzás 
              Nincs új információ 
  
 

 19.   Javaslatok olyan új GTR-ek vagy GTR módosítások kidolgozására, melyek nem   
          szerepelnek a 17. sz. napirendi pont  alatt. 
          Nem merült fej új javaslat. 
 
 20.      Új elsőbbségi témák beiktatása a munkatervbe            

   
  
D:      Az 1997-es Egyezmény Adminisztrációs  Bizottsága 
 
23.     Az AC.4 megalakítása és a 2015-ös tisztségviselők megválasztása  
            A WP.29 javaslatára az AC.4  nem tartott ülést ezen az ülésszakon.  
 
24.      Az 1. és 2. szabály módosítása 

     ECE/TRANS/WP.29/2013/132/Rev.1,   ……../133/Rev.1 
      A 7.2 napirend kapcsán leírtakhoz képest további lépés nem történt.  
 
 

EGYÉB 
 
EU koordinációs ülés a WP.29 ülésszak során 
Az 1958-as Egyezmény kapcsán – napirend: 4.4 pont -  a Bizottság képviselője tájékoztatást 
adott arról, hogy a szavazási eljárást illetően (a döntéshez szükséges szavazat-arány 2/3-ról 
4/5-re emelése) a hatástanulmányt készíttettek a PwC-vel. Ez a nyár végére készül el, aztán 
kezdődik az elemzés és a döntéshozatal, hogy az EU melyik megoldást támogassa.  Ez a 
folyamat a novemberi WP.29 ülésig valószínűleg nem fejeződik be, így reálisan a 2016 
márciusi szavazással lehet számolni. 
Az 1998-as Egyezményhez kapcsolódóan az USA-val és Japánnal már egyeztetett  trilateláris 
dokumentummal („White Paper”) a tagországok képviselői a tárgyalása előtt egy nappal itt 



kaptak először tájékoztatást. Többen nehezményezték a titkos előkészítést, továbbá nehezen 
értelmezhetőnek tartották a célját. A kapott magyarázat szerint a cél a 98-as Egyezmény jobb, 
hatékonyabb működtetése, ami azonban nem jelenti annak jelentős módosítását. Véleményem 
szerint erre az USA és az EU között folyó magas szintű tárgyalások miatt van szükség. Végül 
a jelenlévő tagországi képviselők a helyszínen felhatalmazták a Bizottságot a dokumentum 
előzetes elfogadására (ld. napirend 5.1 pont) 
A koordinációs értekezlet megvitatta és felhatalmazta a horizontális világítástechnikai 
előírások ügyében (napirend:4.2.2) -  (ezek az MR.a dokumentumba kerüljenek), valamint a 
LED-es fényforrású fényszórók automatikus szintállításának ügyében (napirend: 4.2.3) 
ismertetett álláspont képviseletére. 
Az 1997-es Egyezmény ügyében az EU álláspontja nem módosult, illetve nincs. A téma 
igazából a DG Move hatáskörébe tartozik, a WP.29-ben a z EU képviseletét viszont a az ipari 
és kereskedelmi főigazgatóság látja el. Remény van arra, hogy a WP.29 következő ülésén a 
DG Move képviselői is részt vesznek.  
 
16.sz. GTR (Gumiabroncsok) módosítását végző informális munkacsoport-ülés a WP.29 
időszaka alatt 
Részlegesen részt vettem az ülésen (a WP.29 szünetében), ahol a gumiabroncsokkal 
kapcsolatos ENSZ előírások (főképpen a 117.sz,) módosításait vezették át vita és egyeztetés a 
GTR-be.  
 
 
 
Budapest, 2015. július 10.    

 
 
 
Deák János   
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