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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). 
       
2016-ban 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 tartjuk  2016. június közepéig 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 IVWTA 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 autonóm gépkocsiknak, az  
autóvezetés részleges automatizálásának és ezzel összefüggésben az ITS rendszer 



járműtechnikai elemeinek. A Világfórum munkájának időben mérve már ma is ezek a 
témák teszik ki a nagyobbik részét.  
Új fejlemény, hogy enyhült az 1968-as Bécsi Egyezményt gondozó WP.1 merev jogi 
álláspontja a járművezetőt támogató automata rendszerek alkalmazhatósága ügyében (ld. a 
beszámoló 2.3. és 8.2. pontját). 

Az ipar és egyes nemzetek erőteljesen sürgetik az elektromos hajtású gépkocsikra 
vonatkozó átfogó követelmények és vizsgálati módszerek kidolgozását. 

     Az 1997-es Egyezmény (Tehergépkocsik időszakos műszaki megvizsgálása) esetleges  
     megreformálását előkészítendő, informális munkacsoport alakult, amely az eddigi 2  
     szabály mellett további kettő (a vizsgáló személyzet képzettségére, illetve a  
     létesítményekkel, vizsgálóberendezésekkel kapcsolatos  követelményekre vonatkozó)  
     Szabály kialakítására tesz majd javaslatot.  

  
  

A RÉSZLETES  BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE ÉRDEMES:  
 

 
       A WP.29 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/1111 számú  
       napirend 4.6-tól 4.15 –ig terjedő  pontjaiban felsorolt  18 db előírás és  
       módosítását ill. helyesbítését, továbbá a Csendes közúti járművekre új előírás    
       tervezetet, melyeket az AC.1 megszavazott (az EU tagországok nevében a Bizottság  
       képviselője is megszavazta az előterjesztéseket).  
 
                A módosított ENSZ-előírások:10 (két módosítás), 34, 41,46,48 (3 módosítás)  
                                                                    50, 51, 53 (3 módosítás),83, 107 (3 módosítás)   
                                                                    110, 118, 125, 128, 130,131 
             
                 A helyesbített ENSZ-előírások:  73,94  

 
 

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

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 168. ülése (2016. március 7-11.) 
- B fejezet: az 1958. évi genfi „Jóváhagyási Megállapodás” AC.1 jelű 

Adminisztratív Bizottságának 62. ülése (2016. március 9.) 
- C fejezet: az 1998.évi genfi „Világ-megállapodás” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 46. ülése (2016. március 9-10.) 
  
 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 168. ülésszakát előkészítő 37. 
hazai tájékoztató- és álláspont Egyeztető Fórumot 2016. március 3-án tartottuk a KTI-ben. 



 
A WP.29 Világfórum 168. ülésszakán a következő 36 ország kormánya képviseltette magát:    
Anglia/Egyesült Királyság, Ausztrália, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Bulgária, 
Csehország,  Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, India,   Japán, Kanada, 
Kazahsztán, Kína, Koreai Köztársaság,  Lengyelország, Lettország, Luxemburg, 
Magyarország,    Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció,  Portugália, 
Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szingapúr, 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 168. ülésszaka 
 

 
Napirend előtti felszólalások  
 
A Fenntartható Közlekedési Divízió igazgatója, Molnár Éva beszámolt arról, hogy 
költségvetési intézkedések révén a gépjármű szabályozási osztály létszáma egy fővel 
csökkent. Előterjesztést kell készíteni a Belföldi Szállítási Bizottság (ITC) a titkárság 
finanszírozásának ügyéről.  
 
Az ITC  jövőre működésének 70. évfordulóját ünnepli, s ennek kapcsán olyan feladatokat kell 
megoldani, mint az 1958. évi Megállapodás 3. felülvizsgálatának elfogadása, a 
közlekedésbiztonsági célkitűzések (a halálos áldozatok számának 50%-os csökkenése 2020-
ig) elérése, valamint a WP.29 által gondozott három Egyezmény, ill. Megállapodás  
összhangba hozása fogadása. Megemlítette továbbá az ENSZ által létrehozandó 
Közlekedésbiztonsági Alap fontosságát. 
 
Az ENSZ Főtitkár közlekedésbiztonsági nagykövete (egyben a FIA elnöke), Jean Todt 
rámutatott, hogy milyen óriási különbségek találhatók a fejlett, illetve az alacsony és közepes 
fejlettségű országok járműállománya (átlagos életkor, műszaki biztonsági jellemzők) és a 
közlekedési balesetek halálos áldozatainak arányszáma tekintetében. E mély, szakadékszerű 
különbségek csökkentése érdekében bátorítja az autógyártókat, hogy a fejlődő és feltörekvő 
országok piacára is magasabb biztonsági színvonalú autókat szállítsanak, a törvényhozókat 
pedig, hogy a fejlett országokéhoz közelítő biztonsági követelményeket fogalmazzanak meg a 
piacra jutás feltételeként.  Feladatának tekinti, hogy minden elképzelhető fórumon képviselje 
és támogassa a partnerséget a közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében, különös 
tekintettel az ehhez kapcsolódó alapítványok létrehozását, és segítse elő a járműbiztonság 
fokozására hivatott jogi eszközök előkészítését és térnyerését.  



 
Az Orosz Föderáció autóiparért felelős ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese, A. 
Morozov tájékoztatta a WP.29-et hogy az oroszországi autópiac 2015-ben bekövetkezett 
drámai visszaesése ellenére a kormány kiemelt figyelmet szentel a járműbiztonságnak és a 
környezetvédelemnek. Ebbe illeszkedik Oroszország hatékony közreműködése az 1958-as 
Megállapodás 3. felülvizsgálata és a teljes járműre vonatkozó jóváhagyási rendszer (IWVTA) 
bevezetése előkészítésében. 2015. január 1. óta az Örményország, Fehér-Oroszország, 
Kazahsztán, Kirgizisztán és az Orosz Föderáció által alkotott vámunió egységes műszaki 
követelményeket vezetett be a kerekes járművek műszaki biztonságára, melyek a legtöbb 
esetben az ENSZ-előírások, az ENSZ GTR világ-előírások és a ENSZ Szabályok (összesen 
112 db) közvetlen alkalmazását jelentik, de közéjük tartozik a regionális e-call rendszer 
kötelező alkalmazása is.   Hamarosan határoznak az Euro-6-os környezetvédelmi 
követelmények bevezetésének dátumáról is.   

 
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum napirendként elfogadta az ECE/TRANS/WP.29/1119 és 
ECE/TRANS/WP.29/1119/Add.1  jelű dokumentumot az alábbi bővítéssel:  
 
 17.10. UN GTR 1. sz. előírás (ajtózárak és csuklópántok), 
 a 4.5.15.1 napirendi pontot pedig (60.sz ENSZ előírás – mopedek és motorkerékpárok 
kezelőszervei – 5. sz. kiegészítése) áttették a 2016. júniusi ülés napirendjére.  
 

2.   A WP.29. Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1     Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 119. üléséről (2015.11.09. ) 
 

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 (Kanada) GRPE (India) és 
GRSP (Korea), GRSG új alelnöke (Kanada). 

  
b. A Bizottság áttekintette a Világfórum 168. ülésének napirendjét és módosította azt (ld. 

1.pont). Javasolta, hogy az 1997-es Egyezmény AC.4. adminisztratív bizottsága ne 
ülésezzen.  Elfogadta továbbá a Világfórum 2016. június 21-24. között megtartandó 
169. ülésének előzetes napirendjét.    
 
Az AC.2 Bizottság ülésének egyéb olyan vonatkozásait, amelyek a WP.29 ülése 
kapcsán  megismétlődnek, a megfelelő helyen tárgyaljuk.  

 
2.2   Munkaprogram, dokumentáció 
         ECE/TRANS/WP.29/2016/1 
         WP.29-168-01, WP.29-168-02  
          
         A WP. 29 tudomásul vette az éves munkaprogramot. Az informális            
         dokumentumok tartalmazzák az ülések időpontját és az egyes munkacsoportok  
         elnökeinek, alelnökeinek, titkárainak felsorolását. 
 



2.3     Intelligens közlekedési rendszerek és autonóm járművek  
          GRRF-81-14, WP.29-168-19 és WP.29-168-201 
   
           Az ITS/AD informális munkacsoport alelnöke beszámolt a csoport 2016. március 9-i  
           üléséről:  
 

- Finnország képviselője, aki a munkacsoport „követe” a WP.1-ben, beszámolt arról, 
hogy az 1949. évi Egyezményt is módosítani fogják a vezető szerepét illetően; az 
autonóm vezethetőséggel kapcsolatos vita most a kísérleti autók forgalomban való 
részvételének engedélyezéséről szólt.  

- a WP.1-ben megfogalmazott követelmények szerint az olyan automatizált, vezetőt 
támogató funkciók fogadhatók el, amelyek kikapcsolhatók. Svédország 
képviselője szerint az utóbbi 4-5 évben sok olyan autó készült, amelyeknél ez nem 
lehetséges – ezekkel mi történjen?  

- a munkacsoport előterjesztett egy munkaanyagot az automatizált vezetéssel 
kapcsolatos fogalmak meghatározásáról 

- a definíciókban komoly szerepet kap, hogy az autó vezetése során a vezető milyen 
hosszú ideig van a „szabályozó körön belül” vagy „kívül”. Ennek elfogadható 
mértékét illetően eléggé szórnak a vélemények 

- megvitatták a kibernetikai/szoftver biztonság, valamint a hálózatba kapcsolt autók 
adatvédelmének kérdését – Németország és Japán munkaanyagot adott be 

- Franciaország képviselője az Automata Kormány Funkció (ACSF) vizsgálatára 
javasolt módszer megközelítési módjának átvételét javasolta a munkacsoport 
számára.   

- az ITU prezentációt mutatott be a hálózatba kapcsolt autók adatvédelmének 
kérdéséről, valamint a járművek biztonságos szoftverfrissítéséről 

- a munkacsoport sürgette az ITU, az ISO és a SAE bevonását az automatizált 
vezetés és a hálózatba kapcsolt autók témájában  

- Korea képviselője bemutatta az országában az autonóm gépkocsikkal kapcsolatos 
szabályozási munka terveit és előrehaladását, s felajánlotta, hogy kész szerepet 
vállalni a WP.29 ezzel kapcsolatos munkájában 

- Kína szintén ismertette a témában folytatott munkáját és törekvéseit, s felhívta a 
figyelmet a 2016. június 7-8-között Shanghaiban megrendezendő Intelligens és 
hálózatba kapcsolt járművek” konferenciára. 

 
2.4. Beszámoló a Belföldi Szállítási bizottság (ITC) üléséről 
       Az ülésnek a WP.29 munkájához kapcsolódó témakörei közül a költségvetési kérdéseket,  
       az ENSZ Bukósisak Kampányát, valamint a biztonsági gyerekülések és a bukósisakok  
       használatát elősegítő kiadványokat emelte ki a Titkárság beszámolója.            
          
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) 
 
Kiemelendőek a viták során alábbi elhangzott információk:  
 

- a GRSP-ben (passzív biztonság) bejelentették, hogy elkészült, a honlapon elérhető, de 
nyomtatásban is megrendelhető két szórólap, illetve tágabb tartalmú füzet a biztonsági 
gyermekülésekről (44. és 139. előírás), illetve a bukósisakokról (22.sz. előírás) 
 

- a GRB-ben (zaj) a készülő és szavazásra kerülő QRTV (csendes jármű) GTR-rel 
kapcsolatban – amely kiegészítő zajforrást ír elő a gyalogosok, kerékpárosok védelme 
érdekében) a  WBU (Vakok Világ Uniója) kifogásolta a hangszint mértékét, és a 
hangkeltő rendszer álló helyzetben való kikapcsolhatóságát. Japán szintén ellenezte a 
kikapcsolhatóságot - Japánban ez tilos -, de úgy vélte, az előírás későbbi kidolgozása 
révén ezt be lehet iktatni. Az USA beszámolt arról, hogy náluk a GTR-tervezettől több 
ponton eltérő nemzeti javaslat tárgyalása folyik éppen, de reméli, hogy egy későbbi 
fázisban ez összhangba hozható a QRTV GTR-rel. Az EU kiállt az új GTR 
megszavazása mellett.  
 

- a GRRF (fék és futómű) szakértői munkacsoportban felmerült, hogy az IWVTA 
kapcsán a jelenlegi, korszerű vezetőtámogató rendszereket és TPMS abroncs 
nyomásfigyelő rendszert is tartalmazó előírások a jelenlegi formájukban alkalmasak-e 
arra, hogy az IWVTA kiadásának feltételei között szerepeljenek, vagy a korszerű 
rendszereket tárgyaló részeket külön előírásban kéne közzétenni, hogy ne jelentsenek 
teljesíthetetlen követelményt az IWVTA-t elfogadó fejlődő országok számára.  
 
Ugyancsak a TPMS rendszer példáján keresztül merült fel: miként lehet előírni azt, 
hogy a rendszerek a vizsgálati feltételeken kívüli körülmények között is megfelelően 
működjenek (utalás a VW-ügyre és a „defeat device”-ra”.). A WP.29 megvizsgálja a 
kérdést a többi szakértői munkacsoport bevonásával. Az OICA képviselője óvott az 
általánosítástól: véleménye szerint az eddig napfényre került egyetlen eset alapján nem 
szabad olyan következtetést levonni, mint ha a csalások mindennaposak lennének, s a 
veszélyek nem indokolják a ráfordításokat.  

 
  
4. Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény. 
             
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.24 számú dokumentumot.            
 
4.2     A szakértői munkacsoportok iránymutatás-kérése az 1958-as Egyezménnyel  
          összefüggő ügyekben 
 
           Törökország képviselője javasolta a gépjárművek tolatási hangjelzésére vonatkozó új  
           előírás kidolgozását (WP.29-168-04). A javaslatot a WP.29 további vizsgálatra átadta a  
           GRB-nek.  



 
            A WP.29-hez javaslat érkezett a veszélyes áruk közúti szállításával foglalkozó  
            WP.15 munkabizottságtól a nehéz tehergépkocsik fékberendezésére vonatkozó előírás   
            módosítására (WP.29-168-16), melyet a GRRF-nek továbbítottak megvizsgálásra.  
  
4.2.1 „Magán” (fizetés ellenében hozzáférhető) szabványok alkalmazása, hivatkozása 

az ENSZ-előírásokban   és műszaki világ-előírásokban 
 
A háromdimenziós H-próbabábu ügyében nem történt előrelépés: ebben külön 
egyeztetést folytattak az SAE-vel: meghatározták, hogy az SAE J826 szabvány mely 
részletei azok, amelyeket be kell építeni az MR.1 ENSZ-dokumentumba – az 
informális munkacsoport a 167. WP.29 ülés óta nem ülésezett. 
 

4.2.2 Az 1958-as Egyezményhez csatolt előírások módosításaival kapcsolatos 
iránymutatás 
 
Az AC.2 által adott iránymutatások alapján a WP.29. a WP.29-166-02 inf. 
dokumentumban foglaltakat követi az egyes előírások módosítása során.  
 

  
4.3      A Teljes Járműre vonatkozó Nemzetközi Típusbizonyítvány (IWVTA)  

    kidolgozása     
    WP.29-168-12   

 
A téma kidolgozásával foglalkozó informális al-munkacsoport japán elnöke beszámolt 
arról, hogy megkezdték az IVWTA  (a 0. előírás) és az alapját képező előírások 
működésének gyakorlati kipróbálását, továbbá  komplettírozták a   „kérdések-
válaszok” informális dokumentumot, amely az IVWTA-val kapcsolatos leggyakoribb 
kérdésekre ad választ. (WP-29-167-10).  
Németország javasolta a az 1958-as Egyezmény 2. cikkely kiegészítését a műszaki 
szolgálat kijelölési eljárást illetően.   
 

4.4       Az 1958-as Egyezmény 3.sz. módosítása               
 

Gyakorlatilag elkészült a korábbi, elfogadott munkaanyagok alapján az 1958-as 
Egyezmény 3. sz. átdolgozásának hivatalos, az OLA által is jóváhagyott 
dokumentuma: ECE/TRANS/WP.29/2014/53.  A legutóbbi változat tartalmazza 
Fehér-Oroszország és Ukrajna megjegyzéseit is, valamint a döntéshez szükséges 
szavazati többség 4/5-ös mértékét.  
 
A 4/5-ös szavazati küszöbbel kapcsolatban az EU képviselője bejelentette, hogy a 
tanácsi egyeztetés pozitív eredménnyel lezárult, még a parlamenti vita van hátra. 
Várhatóan 2016. novemberre, jó esetben esetleg júniusra kaphat mandátumot a 
Bizottság arra, hogy a 3. felülvizsgált megállapodást megszavazza a WP.29-ben. 
 
Németország képviselője a kép teljessége érdekében megjegyezte, hogy az EU-n belül 
(a tanácsi mcs. ülésén) vita volt arról, hogy a 3. felülvizsgált változat támogatásával 
nem kellene-e az EU részéről megvárni, amíg el nem készül az EU új típusjóváhagyási 
rendelete, hogy nem legyen ellentmondás a kettő között (nem hangzott el, de ezt a 
nézetet képviselte a tanácsi munkacsoportban Németországon kívül még az Egyesült 



Királyság, Bulgária, Olaszország, Magyarország is) – a végső döntés a halasztás 
elvetése volt, így ezen országok is az EU többségi álláspontját képviselik a jövőben.   
 
Az Orosz Föderáció tájékoztatta a WP.29-et, hogy az Eurázsiai Vámunió elfogadott 
egy, a teljes járműre vonatkozó jóváhagyási rendszert, amely elektronikus 
adatbázisban jeleníti meg az eredményeket.               

 
4.5 A típus-jóváhagyási dokumentációk cseréjét biztosító elektronikus adatbázis  

           (DETA)                
 

                  Az ITC döntése alapján DETA rendszer az ENSZ rendes költségvetésének keretében 
kell finanszírozni. A Titkárság megkezdte az ehhez szükséges előkészületeket.                      

 
                  Megkezdődött a használati jogosultságokkal, az adatcsomag tartalmával kapcsolatos 

szabályok kidolgozása.  
 
                  Németország visszalépett a DETA informális munkacsoport elnökségétől, s átmeneti 

időszak nélkül megszünteti a rendszer működésének eddig a német KBA-nál lévő 
támogatását.    

 
                  A Titkárság közölte, hogy eddig csak kipróbálási fázis futott a KBA-nál, s az adatok 

nem mennek veszendőbe.                 
 
 
4.6-4.15    A WP.29 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/1111 számú  
                  napirend 4.6-tól 4.15 –ig terjedő  pontjaiban felsorolt  18 db előírás és  
                  módosítását ill. helyesbítését, továbbá a Csendes közúti járművekre új előírás    
                  tervezetet.  
 
                  A módosítandó ENSZ-előírások:  10 (két módosítás), 34, 41,46,48 (3 módosítás)  
                                                                            50, 51, 53 (3 módosítás),83, 107 (3 módosítás)                                                                        
                                                                            110, 118, 125, 128, 130,131 
             
                  A helyesbítendő ENSZ-előírások: 73,94 
                                                     

 
 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.15., WP.29-165-08) 
 San Marino  csatlakozott az Egyezményhez. 
 

6. Nemzeti, vagy regionális jogalkotási eljárások, melyek az elfogadott Műszaki Világ-
előírásoknak (GTR) a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe iktatására szolgálnak. 

 
Nem merült fel ilyen felvetés.  
 

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



 
7.1  Az Egyezmény helyzete 

     ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.6       
 
      San Marino  csatlakozott az Egyezményhez. 
 

7.2   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 
 
       Oroszország képviselője beszámolt a szabályok átdolgozására alakult informáéli  
       munkacsoport tevékenységéről 
 
7.3.  3. és 4. Szabály kidolgozása a vizsgáló személyzet képzettségére, illetve a  
         létesítményekkel, vizsgálóberendezésekkel kapcsolatos  követelményekre  
         vonatkozóan 
         WP.29-168-04 
 
         Oroszország képviselője bemutatta a két új szabály kidolgozása kapcsán született  
         tervezetet.  
         Románia javasolta, hogy a vizsgáló helyekkel kapcsolatos követelmények ne az  
         egyezmény szövegében, hanem a Szabályokban legyenek. Finnország ezt formai  
         okokból kifogásolta, mert előfordulhat, hogy nem minden szerződő fél csatlakozik  
         minden Szabályhoz.  
      

 8.    Egyéb kérdések 
 

8.1  Információcsere a meghibásodások és nem megfelelő működés felfedését célzó 
felügyeleti módszerektől, beleértve a visszahívási rendszereket is, melyeket az 
egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek alkalmaznak 

 
 
A WP.29 információt kapott a VW ügy fejleményeiről (Németország, az USA, 
Oroszország, Kanada, Japán és az EU részéről).   
 
Az EU képviselője reményét fejezte ki, hogy az RDE (valós körülmények között mért 
károsanyag-emisszió) vizsgálatok bevezetése és a JRC általi továbbfejlesztése, valamint 
típusjóváhagyást szabályozó 2007/43/EK keretirányelvet szigorítása elejét veszi a 
hasonló ügyeknek.    

 
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 arról, hogy az 1968-as közúti közlekedési Egyezmény 8. és 
39. cikkelyének módosítása  2016 március 23-án lép életbe.  A  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). 
Az 1949-es Egyezmény hasonló módosítását is kezdeményezték.   
  
A világítási rendszerekkel kapcsolatos módosító előterjesztéseket  a WP.1 2015. októberi 
ülése tárgyalja.   
  
Finnország szakértője, akit a WP.29    az ITS/AD informális munkacsoport és a megfelelő 
WP.1 munkacsoport közötti kommunikációra   jelölt ki „ követté”, beszámolt az autonóm 
gépkocsikkal foglalkozó közös WP.29/WP.1 informális munkacsoport első üléséről, ahol 
az autonóm járművek normál közúti forgalomban való kísérleti üzemeltetetésének 
engedélyezése volt a központi téma.    

 
 
8.3.     Az R.E.3  Konszolidált Határozat kiegészítése a piacon hozzáférhető motorhajtó  
           tüzelőanyagok minőségére vonatkozó ajánlással  
            
           E napirendi ponthoz nem nyújtottak be új anyagot.  
  
8.4      ENSZ Közúti Biztonságért Akciók Évtizede 
           A Titkárság ismertette a 2015. november 18-19-én Brazíliában megtartott magas            
           szintű  közúti közlekedésbiztonsági konferencia után kiadott „Brazíliai  
           nyilatkozatot”, s ennek a WP.29 által gondozott három egyezményhez való  
           kapcsolódását, illetve az az igényt, hogy fel kell gyorsítani az ENSZ-előírások és GTR- 
           ek alkalmazását a gépjárművek biztonságának fokozása érdekében.   
 
            A Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezete (OICA) képviselője felhívta a figyelmet  
            arra, hogy támogatják a nyilatkozatban foglaltakat, sőt, a honlapjukon saját  
            nyilatkozatot tettek közé, amely sürgeti a gépkocsi-biztonsággal kapcsolatos integrált  
            megközelítést és az egységes követelményeket.  
           
8.5       Közzétett dokumentumok 
            WP.29-168-07 
            A Titkárság által előterjesztett informális dokumentum áttekinti a WP.29  
             2015. júniusi ülésén elfogadott javaslatokat és azok életbelépésének dátumait.   
 
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 62. ülése 
        (2016.  március 9-én) 
 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 
Az 1958. évi Genfi Egyezmény 53 tagja közül jelenlévő 38 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 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/1111 számú  
                napirend 4.6-tól 4.15 –ig terjedő  pontjaiban felsorolt  18 db előírás és  
                módosítását ill. helyesbítését, továbbá a Csendes közúti járművekre új előírás,    
                tervezetet, melyeket az AC.1 megszavazott (az EU tagországok nevében a Bizottság  
                képviselője is megszavazta az előterjesztéseket).  
 
                A módosított ENSZ-előírások:10 (két módosítás), 34, 41,46,48 (3 módosítás)  
                                                                      50, 51, 53 (3 módosítás), 83, 107 (3 módosítás)   
                                                                      110, 118, 125, 128, 130,131 
             
                 A helyesbített ENSZ-előírások:  73,94  
  

 
C. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 Végrehajtó Bizottságának 46.  
     ülése (2016.  március 10-én) 

 
12.  Az AC.3 Végrehajtó Bizottság megalakítása   
 

Az Egyezményhez csatlakozott 35 állam közül 13 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.15 
         ECE/TRANS/WP.29/2015/108 
         WP.29-168-03, -08 
 
          Itt került szóba a júniusi ülésen előterjesztett „trilaterális dokumentum” az 1998-as  
          Egyezmény hatékonyabbá tételéről.   
 
          Ezúttal a GTR-ekben megjelenő „opciók”, „modulok” kérdése került a középpontba,  
          melyek definíciója az OICA szerint még mindig nem egyértelmű, s a regionálisan eltérő  
          követelmények, módszerek gondot jelentenek az ipar számára (legutóbbi példaként a  
          Gumiabroncs GTR-t említették). 
 
          Oroszország sem javasolja, hogy egy előíráson belül többféle vizsgálati módszer legyen  
          alkalmazható.   
 
          Az IMMA szerint a 2. sz. GTR-ben (mkp. emisszió) használják az opciókat és  
          modulokat, amelyekre a fejlődő országok miatt van szükség, bér törekszenek az  
          egyetlen megoldásra.    

  
14.    GTR módosítások, helyesbítések tervezeteinek értékelése és megszavazása AC.3  
         által. 
         Nem került megvitatásra új tervezet.  



   
15. A műszaki világelőírás-jelöltek gyűjteményébe („Compendium”) szánt műszaki 

előírások értékelése és megszavazása          
         Nem volt új javaslat. 
 
16.     Iránymutatás kérése a Világfórumtól az egyes GTR-ek kidolgozásának  

    folyamatában 
    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, külön kiemelendő  
          különleges fejlemény nem volt, részletek az angol nyelvű jegyzőkönyvben. 
 
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  

 Nem merült fel újabb információ. 
  
18.3  Próbabábú oldalról ütközés vizsgálatához   

            Az USA képviselője tájékoztatást adott a témában működő informális munkacsoport 
munkájáról, az „5%-os” próbabábú jellemzőinek elérhetőségéről, s kérte a csoport 
mandátumának meghosszabbítását.  

  
   18.4  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 
 
             Kanada beszámolt a témával foglalkozó informális munkacsoport köztes     
             eredményeiről (energiafogyasztás mérése, az akkumulátor teljesítménye és élettartama,   
             elektromos hajtású járművek teljesítményének mérése).                
 
   18.5   3-D méretbeállító próbabábu   
             Nem volt újabb információ 
 
   18.6   13.sz GTR- Hidrogén- és tüzelőanyagcella hajtású járművek – 2. fázis  
             ECE/TRANS/WP.29/AC.3/17 
             Nem volt új információ 
 
   18.7    Új technológiák, amelyekre még nem készült szabályzás 
              Nincs új információ 
 

 20.   Javaslatok olyan új GTR-ek vagy GTR módosítások kidolgozására, melyek nem   
          szerepelnek a 18. és 19.számú napirendi pont  alatt. 
          Nem merült fej új javaslat. 



 
 21.    Új elsőbbségi témák beiktatása a munkatervbe 
          Nem született ilyen javaslat. 

   
22.      Egyéb kérdések 
           Nem merültek fel. 
 
D:      Az 1997-es Egyezmény Adminisztrációs  Bizottsága 
 
23.     Az AC.4 megalakítása és a 2016-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.  

 
25.      3. és 4. Szabály kidolgozása a vizsgáló személyzet képzettségére, illetve a  
           létesítményekkel, vizsgálóberendezésekkel kapcsolatos  követelményekre  
           vonatkozóan. 
 

     A 7.1 napirend kapcsán leírtakhoz képest további lépés nem történt.  
 

 
 
 
Budapest, 2016. március 31.    

 
 
 
Deák János 
Szabados György 
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