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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ    
 
LÉNYEGES KÉRDÉSEK 
 

A WP29 munkájának homlokterébe került a Teljes Jármű Nemzetközi 
típusjóváhagyásának (IVWTA) ügye, és véleményem szerint a következő 3-4 évben 
ez, illetve az ebből fakadó módosítások lesznek a meghatározók a munkában.  Ezt a  
projektet Japán kezdeményezte, az EU – kezdetben vonakodva ugyan, de ma már teljes 
erőbedobással – támogatja, az USA egyelőre passzív. Azóta komoly tempóban 
megkezdődött a munka. Az autógyártók és az alkatrészgyártók nemzetközi szervezetei is 
felismerték, hogy a tervezett új előírás számukra is kiemelkedő fontosságú, ezért nagyon 
aktívan vesznek részt a munkában. 

 
Ez a munka az 1958. évi szerződés gyökeres átalakítását is szükségessé teszi, hiszen ez 
eredetileg egész más céllal készült – most elkészült az első tervezet. Javaslat született arra, 
hogy le kell rövidíteni az új előírások és módosítások megszavazásától a kihirdetésig tartó 
értesítési időszakot, egyszerűsíteni kell a szavazást (akár helyettesítő útján is lehessen 
szavazni), ugyanakkor a jelenlegi 2/3 helyett 4/5-ös többség legyen szükséges a javaslatok 
megszavazásához. 
       
Mostanra kikristályosodott, hogy a teljes jármű nemzetközi típusjóváhagyás egy 
újabb,  „0.” El őírás alapján történik majd meg. Ennek az lenne az előnye, hogy nem 
tenné szükségesé az Egyezmény gyökeres módosítását, amellyel minden szerződő félnek 
egyet kellene értenie, hanem a többi előíráshoz hasonlóan „csak egy melléklet” lenne, 
amihez ugyanúgy lehet külön csatlakozni. Tisztázandó kérdés, hogy a 0. Előírást 
alkalmazó országoknak külön-külön csatlakozniuk kell-e az IVWTA kiadásához 
figyelembe veendő előírásokhoz. 

 
Elfogadták, hogy az országok különböző fejlettségi szintjeinek megfelelően egyes 
régiókban a nem a legfrissebb előírások alapján is születhessen jóváhagyás, ami 
persze a kiinduló elvnek némileg ellentmond.  
 
Tovább folyik a „harc” az állami jóváhagyáson alapuló és az öntanúsítási rendszer 
között. Miközben Európán kívül is egyre több ország csatlakozik az 1958-as 
Egyezményhez, vagyis már-már világ-méretűvé válik az alkalmazása, éles 
ellentétben áll az öntanúsításos rendszerrel. Nagy feltűnést keltett, amikor a jelenlegi 



ülésen a Koreai Köztársaság bejelentette, hogy nem tud eltérni az öntanúsításos 
rendszertől, ezért – bár csatlakozott az 1958-as Egyezményhez – felmondja az egyes 
előírásokhoz való csatlakozást, és a jövőben azoknak csak a műszaki tartalmát 
kívánja figyelembe venni az öntanúsítás során. 

 
Továbbra is kétségek kísérik az 1998-as „Világ-előírás” Egyezményhez csatolt előírások 
sorsát (akadozik az előírások beépülése a szerződő országok nemzeti előírásai közé is) s 
vergődik az 1997-es Egyezmény (Tehergépkocsik Időszakos Műszaki Ellenőrzése) is. 
Ebbe Oroszország és a CITA próbál meg ismételten lelket lehelni az EU irányelvekhez 
való lehető legnagyobb mértékű hozzáigazítással, de az EU érdektelen, sőt  ellenérdekelt – 
ez az Egyezményt aláíró néhány EU tagállam számára feloldhatatlan problémát jelent.   
 
 

 
A RÉSZLETES  BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE ÉRDEMES:  

 
Az Európai Bizottság képviselője a magyar fél nevében is megszavazta és a WP.29 
elfogadta a következő 22 db előírás módosítását:   

                   
                  Az érintett ENSZ- előírások:  3, 6,7, 9, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 60,63,67,77,87,91, 

106, 117, 118, 119,128, xxx (fejlett gyermekvisszatartó rendszerek)                  
 
            A szintén megszavazott helyesbített előírások: 

 13, 48, 53, 69, 109, xxx (fejlett gyermekvisszatartó rendszerek)  
 

                  Módosított műszaki világelőírások: 
 
ENSZ-GTR 12. 
 
   

II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 
 

A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  
 

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 159. ülése (2013. március 12-15.) 
- B fejezet: az 1958 évi genfi „Jóváhagyási Egyezmény” AC.1 jelű 

Adminisztratív Bizottságának  53. ülése   
- C fejezet: az 1998.évi genfi „Világegyezmény” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 37. ülése   
-  D fejezet: az 1997 évi bécsi időszakos műszaki felülvizsgálati Egyezmény 
   AC.4 jelű Adminisztratív Bizottságának 11. ülése   
 
Helyszín:  Genf, Nemzetek Palotája 

 
A közúti közlekedésbiztonság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem növelését 
szolgáló ülésszakról szóló jelen beszámolót a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-
ben működő EU és ENSz-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ terjeszti elő. 
 



A Gépjármű előírásokat összehangoló WP.29 jelű Világfórum 159. ülésszakát előkészítő 28. 
hazai tájékoztató- és álláspont Egyeztető Fórumot  2013.  március 6-án tartottuk  a KTI-ben . 
 
A WP.29 Világfórum 159. ülésszakán a következő 33 ország kormánya képviseltette magát:  
Anglia/Egyesült Királyság, Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária,  Dél-
Afrika, Finnország, Franciaország, Horvátország, Hollandia, India, Japán, Kanada, Kína, 
Kolumbia, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svájc,  Szlovákia, Törökország és az USA.    
 
Az ülésszakon részvettek még a következő nemzetközi szervezetek képviselői is: Európai 
Unió (EU), 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), valamint a Sao Paoloi Egyetem. 
 
 

  

 
 
 

A. A WP.29 Világfórum 159. ülésszaka 
 
0. Megnyitás, bejelentések 
 

A Közlekedési Igazgatóság igazgatója köszöntötte az ülés résztvevőit, majd beszámolt a 
Belső Szállítási Bizottság (ITC) stratégiai céljairól és a Szállítási Igazgatóság 
tevékenyégéről, kihangsúlyozva, annak globális hatását, különösen a járművekre 
vonatkozó előírások, a veszélyes áruk szállítása és a közúti biztonság terén.     
 
Kifejtette, hogy a mobilitás iránti növekvő igények a jövőben nem elégíthetők ki a régi, 
hagyományos módszerekkel. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a közlekedésben is 
érjék el az Ezredfordulói Fejlesztési Célkitűzésekben (MDG) lefektetett célokat, még 
akkor is ha az MDG nem tartalmaz kifejezetten a közlekedéssel foglalkozó célokat. Az 
MDG-ben megfogalmazott célok 2015-ig szólnak, s már megkezdődött a 2015 utáni 
időszakra szóló tervek összeállítása, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó lehetséges 
célok vitája (SDG). Utalt az ENSZ-EGB által az európai térségre vonatkozóan nemrég 
összeállított „Közlekedés a fenntartható fejlődés érdekében ” c. tanulmányra, arra, hogy a 
tanulmány szerint a fenntarthatóság három fontos pillére a gazdasági, a társadalmi és a 
környezeti fenntarthatóság.  Ezzel a szemlélettel a közúti biztonság is a fenntartható 
fejlődés része. Felkérte a WP.29 küldötteit, hogy támogassák az SDG-t. 
 
Beszámolt az ITC 57. üléséről, valamint két miniszteri nyilatkozat aláírásáról: az egyik az 
Euro-Ázsiai Közlekedési kapcsolatokról, a másik az Egységesített vasúti Törvényről szól. 
 



Tájékoztatta a Világfórumot , hogy 2013. május 6-12 között lesz a ENSZ Közúti 
Közlekedésbiztonsági Hét, s ennek keretében május 6-7-én a Nemzetek Palotájában  
különféle rendezvényekre kerül sor (pl. járműbiztonság, automata vezetés). 
 
Az igazgató rámutatott, hogy az ITC szorosabb együttműködést kíván a munkacsoportok 
között az átfogó témákban, mint pl. az Intelligens Közlekedési Rendszerek, a közúti 
közlekedés biztonsága, stb. Ebben az összefüggésben felkérte a WP.1 és a WP.29 
csoportot, hogy gyorsítsa fel a vezetőnek a jármű irányításában betöltött szerepével 
kapcsolatos egyeztetést. 

 
  
 
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum napirendként elfogadta a ECE/TRANS/WP.29/1100 és Add.1 
dokumentumot, melyet a WP.29-159-11 és WP.29-159-11/Rev.1 informális dokumentum 
az alábbiak szerint módosított:    
 
(a)  Új és módosított napirendi pontok 
 
4.9.14   ECE/TRANS/WP.29/2013/39          az ENSZ-77 sz. (helyzetjelző lámpa)  
                                                                                      16.sz. kiegészítésez                                                                                

           
 
4.9.15.        ECE/TRANS/WP.29/2013/40                  az ENSZ-91. sz (oldalsó  
                                                                                       helyzetjelző lámpák   
                                                                                       előírás 15. módosítása    
 
8.6             Korea rendezvénye a 2013. évi, 23. ESV konferencia =Szöul, május 27-30)    
                  alkalmából 
 
8.7.           Baleset utáni e-Call segélyhívási rendszer  az Orosz Föderáció - Fehér- 
                 Oroszország és Kazahsztán vám-unióban   
 
(b)    Hivatkozott dokumentumok kiegészítése és helyesbítése az alábbi napirendi  
         pontoknál:  
 
2.2               kiegészítés: ECE/TRANS/2013/15 
2.5               kiegészítés:  ECE/TRANS/2012/9/Rev.1 és ECE/TRANS/2012/10/Rev.1 

      4.1               kiegészítés:  ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.21 
      4.8.1            az ECE//TRANS/WP.29/GRSG/2010/26-on alapul helyett: 
                          ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/26on alapul 
      4.9.6.           törlendő: ECE/TRANS/WP.29/2013/18 
      8.3.              kiegészítés:   ECE/TRANS/WP.1/2011/4/Rev.1 
      13.1              ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/35 helyett: 
                           ECE/TRANS/WP.29/AC.3/35 
         

(c)                 Későbbi ülésre elhalasztott napirendi pont:   4.11.5 
 

(d)                Törölt napirendi pontok: 15.1 



         
(e)                Az informális dokumentumokat az jegyzőkönyv I.sz. melléklete tartalmazza 
     

 
2.   A WP.29 Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1 Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság  111.üléséről (2013. március 11,) 
 

a. Részt vettek: B. Gauvin  (Franciaország) elnöklete mellett: Anglia, Európai Unió, 
Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, Orosz Föderáció, és az 
USA képviselői (akik egyben az egyes előadó munkacsoportok és a WP.29 által kezelt 
szerződéseket irányító bizottságok elnökei il. alelnökei) 
 

  
b. A Bizottság áttekintette a Világfórum 159. ülésének napirendjét, és javasolta, hogy az 

5.1 napirendi pontot a Világfórum, az 1998-as Egyezményhez tartozó többi napirendi 
pontot az AC.3 jelű Végrehajtó Bizottság tárgyalja. Javasolta ugyanakkor, hogy az 
1997-es Egyezmény Adminisztratív Bizottsága (AC.4.) ne ülésezzen ezen az 
ülésszakon. 

 
c. A Bizottság megállapította, hogy GRE-n kívül az összes előadó munkacsoport  

alelnököt is  választott (eddig csak a GRSG-nek volt, Dr. Matolcsy Mátyás 
személyében). Nyilvánvalóvá vált, hogy az előadó csoportok alelnökei is jogosultak 
részt venni a bizottság munkájában.  
 

d. A Bizottság tudomásul vette, hogy az EGB Végrehajtó Bizottsága (EXCOM) 
megkezdte az EGB reformját, és felkérte a Titkárságot, hogy a 2.4 napirendi pontban 
adjon tájékoztatást erről a Világfórumnak. 
 

e. Az Adminisztratív Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy a Közlekedési Igazgatóság 
műszaki támogatást kért a dízel-motorok kipufogógázának károsanyag-tartalmával 
kapcsolatban. A GRPE januári ülésén áttekintette ezt a kérdést és úgy döntött, hogy a 
témával kapcsolatban 2013. március 31-ig ad véleményt a Titkárság számára, s a teljes 
anyagot 2013 júniusában fogja megtárgyalni a WP.29, ezért be kell illeszteni a júniusi 
ülés napirendjébe.  

 
2.2    Munkaprogram és szervezés 
 
         ECE/TRANS/2013/05,ECE/TRANS/WP.29/2013/1, dokumentum, 
         WP.29-159-01 inf. dok. 
 

A Világfórum tudomásul vette a munkaprogramot  és a hozzá tartozó dokumentumokat. 
A Titkárság bemutatta az informális munkacsoportok listáját, eldöntötték, hogy 2015. 
december 341-ét jelölik meg azok működésének megszűnési időpontjaként.  
 

2.3   Intelligens Közlekedési rendszerek 
A témával foglalkozó informális munkacsoport társelnöke emlékeztette a Világfórumot, 
hogy  a Fejlett Vezető-támogató Rendszerek  tervezési és ellenőrzési irányelveivel 
foglalkozó informális dokumentumnak (WP.29-157-06)  és az egyes előadói 



munkacsoportok ehhez beérkező észrevételeinek végső vitáját  2013 júniusára 
halasztották el.  
 

2.4.   A Belső Közlekedési Bizottság (ITC) 74. ülése és az EGB reformja 
         ITC 13. sz informális dokumentum  
 

Az ITC szorosabb együttműködést kíván a WP.1 és a WP.29 között az   mint pl. az 
Intelligens Közlekedési Rendszerek,  ezért az ITC Iroda 2013 júniusában a két 
munkacsoport elnökeinek jelentése alapján foglalkozni fog ezzel a kérdéssel.  A 
Világfórum beleegyezett, hogy ezen az ülésen a WP.29-et A. Erario úr, a GRSG olasz 
elnöke és az ITC Iroda tagja képviselje. Az ITC üléséről készült beszámoló a 
www.unece.org/trans/main/itc/itc_rep.html helyen lesz elérhető.  
 
 
Az EXCOM hozzájárult, hogy a Világfórum munkáját további két fő  támogassa. 

 
2.5.  A 2012-2013 évi kétéves munka értékelése, a 2014-2015, illetve a 2014-2018  közötti    
         időszakra szóló munkaprogram 
         ECE/TRANS/2010/10/Rev.1, ECE/TRANS/2012/9/Rev.1 
         ECE/TRANS/WP.29/2013/5, ECE/TRANS/WP.29/2013/38 
          
          A Titkárság beszámolt arról, hogy az ITC jóváhagyta az értékelési elveket és a  
          munkaprogramot.    
  
3.   Beszámolók a Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok tevékenységéről 
 
3.1 A Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok azon üléseiről szóló 

jelentéseinek értékelése, melyekről az elnökök a WP.29 előző ülésén már szóbeli 
beszámolót tartottak. 

 
  
3.2.A szakértői munkacsoport elnökök szóbeli beszámolói a legutóbbi ülésekről  
 
(a 3.1. és 3.2 pontokhoz kapcsolódóan az egyes szakértői munkacsoportokban dolgozó 
magyar szakértők beszámolói megtalálhatók a KTI honlapján)  
 
Külön kiemelésre érdemes témák: 
 

- a GRSP-ben, illetve informális munkacsoportjaiban tovább folyik a gyalogos 
biztonsági GTR előkészítése; az oldalütközést vizsgáló 50%-os reprezentativitású 
próbabábu (World SID) validálása az előzetesen becsültnél hosszabb időt vesz 
igénybe. Megalakult az újra tölthető energiatárolós rendszerek (RESS) biztonságával 
foglalkozó informális munkacsoport 

 
- a GRPE elnöke bejelentette, hogy várhatóan az előadói munkacsoport 2013 

novemberére tervezett különleges ülésén fogják bemutatni a könnyű járművek 
károsanyag-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának vizsgálatára kidolgozott 
egyeztetett világciklust tartalmazó új műszaki világ-előírást (GTR). A dízelmotoros 
járművek károsanyag-emissziójának rákkeltő hatásával foglalkozó dokumentum-
tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy az csak a motorok és a járművek műszaki 



aspektusaival fog foglalkozni, és nem kérdőjelezi meg a WHO szakértői által 2012 
nyarán megfogalmazott következtetéseket. Az orosz fél megjegyezte, hogy a 
gumiabroncsokról használat közben leváló apró részecskék mennyissége adott esetben 
meghaladhatja a dízelmotorokéból származókat.  
 

- a GRB elnöke elmondta, hogy szakértői munkacsoport alakult, melynek célja az 51. 
sz. előíráshoz a járművek kategorizálásának és a zaj-határértékeknek a véglegesítése. 
 

- a GRRF elnöke útmutatást kért a WP.29-től a magán szabványok alkalmazásának 
ügyében; az előadói munkacsoport újra foglalkozni fog Japán javaslatával a 79. sz 
előírás (kormányzás) módosítását illetően, amely az automata sávtartó rendszerekkel 
(LKAS)  és a parkolást segítő rendszerekkel  (PAS) foglalkozik. 

-  
  
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.21 számú dokumentumot. Kanada nyilatkozott egyes 
ENSZ-előírások unilaterális alkalmazásáról, Csehország és Szlovákia pedig új vizsgáló 
intézmények belépéséről a rendszerbe. AZ EU csatlakozott a 29. és 61. előíráshoz. A 
Koreai Köztársaság bejelentette, hogy felmondja az eddigi előírásokhoz való 
csatlakozását.   

 
4.2 Szakértői munkacsoportok iránymutatás kérései az 1958. évi Egyezményhez csatolt 

előírásokkal kapcsolatban.  
 
4.2.1 Magán szabványok idézése vagy azokra történő hivatkozás az ENSZ 

előírásokban, ENSZ- szabályokban és ENSZ Műszaki Világ-előírásokban 
 

Az USA képviselője beszámolt arról, hogy az USA-ban egy kormányzati körlevél (A-
199) foglalkozik ezzel a témával, és ezt most átdolgozták annak érdekében, hogy a 
nemzeti rendeletekben , előírásokban meghivatkozott magán szabványok 
megfelelőképpen elérhetők legyenek. A GRRF elnökének javaslatára a Világfórum 
úgy döntött, hogy  az AC.2 bizottság legközelebbi ülésén az előadói munkacsoportok 
elnökei  újra áttekintik ezt a kérdést.  
 

 
4.3      A Teljes Gépjármű Nemzetközi Típusjóváhagyási Rendszerének (IWVTA)  
           kidolgozása és az előadói munkacsoportok bekapcsolódása 
 
 WP.29-159-18 és WP.29-159-19 sz. inf. dok.   
 
                  Az ülésen felszólalt a S. Kiyotani úr, japán Közúti Közlekedési Hivatalának 

műszaki vezérigazgatója, aki kiemelte az IVWTA rendszer fontosságát és 
Japánnak a rendszer előkészítésében nyújtott aktivitását, valamint azt a javaslatát, 
hogy vizsgáljanak át egyes előírásokat az alkalmazhatóság szempontjából. 
Rámutatott, hogy az IVWTA rendszer hasznos lesz a kormányok számára, mert 
átláthatóvá, megbízhatóvá és erőssé teszi a jármű-típusjóváhagyást, az ipar 



számára, mert hatékonyabbá teszi a jóváhagyás működtetését, és a vásárlók 
számára, mert mindez az alacsonyabb árakban fog tükröződni.  

 
  Franciaország képviselője az IVWTA informális munkacsoport elnöke beszámolt 

a munkacsoport WP.29 ülése előtti párizsi  értekezletéről. Az EU képviselője, az 
al-munkacsoport elnöke bemutatta az átdolgozott 1958-as Egyezmény első 
tervezetét (WP.29-159-19). A még megoldandó kérdések: 

 
                                        a típusjóváhagyási folyamat adminisztratív feltételei  
                                        meghatározásának jogi státusza, 
 

                             a Szerződő Fél által adandó értesítési időtartam 6 hónapról 3  
                             hónapra csökkentése, 

 
                                        az új előírások vagy az előírás módosítások elfogadási rendjének    
                                        esetleges módosítása (szavazás helyettesítéssel), 
 
                                        az 1958-as Egyezmény mellékletét képező előírások alkalmazása   
                                        öntanúsítási célból (ezt Korea különösen fontosnak tartotta) 
 
                
                 Japán képviselője hangsúlyozta, hogy az Egyezmény módosításának a lehető 

legegyszerűbbnek kell lennie, hogy elősegítse a hazai alkalmazást, és ez 
vonatkozik a jogi hivatkozásokra is. Néhány ázsiai ország véleményét tolmácsolva 
felvetette annak lehetőségét, hogy az új előírások és módosítások elfogadásához az 
eddigi 2/3-os helyett 4/5-ös többség legyen szükséges. Ez utóbbi javaslatot India is 
támogatta. 

 
                 Korea közölte, hogy csak az előírások műszaki részét tudja elfogadni öntanúsítás 

céljából. 
 
                 A WP.29 alelnöke emlékeztette a Világfórumot, hogy az 1998-as Egyezményt 

éppen azért hozták létre párhuzamosan az 1958-assal, hogy az öntanúsítást végző 
országokban hozzáférhetőek legyenek a műszaki előírások.  

 
                A Titkárság beszámolt az OLA-val, az ENSZ Jogi Irodájával lefolytatott 

véleménycseréről az új előírások vagy módosítások kihirdetése előtt szükséges 
értesítési idő lerövidítésének, valamint a folyamat további egyszerűsítésének 
ügyében. 

 
                 Az Egyesült Királyság képviselője hangsúlyozta annak fontosságát, hogy meg kell 

őrizni a jóváhagyások kölcsönös elismerésének elvét. Ezt az Egyezményhez 
csatlakozott szerződő felek többsége is támogatta.  

 
                Japán képviselője, a 0. ENSZ-előírás (nemzetközi teljes jármű típusbizonyítvány) 

előkészítését végző al-munkacsoport elnöke beszámolt a munka jelenlegi állásáról. 
A további fejlesztés és az IVWTA rendszer rugalmasságát kihangsúlyozó 
magyarázó dokumentum 2013 júniusára készül el. Lényeges tisztázandó kérdés, 
hogy az IWVTA rendszert alkalmazó szerződés félnek el kell-e ismernie és 
egyenként csatlakoznia kell-e a 0. Előíráshoz kapcsolódó összes előíráshoz. Az al-



munkacsoport célja, hogy a WP.29 2013 novemberi ülésére elkészítse a 0. Előírás 
első tervezetét. 

 
                 A WP.29 elnöke felkérte az informális munkacsoportot, hogy a 2013 novemberi 

ülésre hivatalos dokumentumként nyújtsa be az 1958-as Egyezmény 
módosításának tervezetét. Hangsúlyozta, hogy valamely Szerződő Félnek kell 
megindítani a módosítás hivatalos folyamatát. Felkérte a Szerződő Feleket, hogy a 
2013. júniusi ülésre adjanak tájékoztatást arról, hogy milyen nemzeti/regionális 
folyamatok szükségesek a módosítás és a nemzeti jogba való átültetés során és 
ennek mekkora az időszükséglete.                       

 
  
    
 4.4      Az 1958-as Egyezmény módosítása 
            Ezt a napirendi pontot a WP.29 a 4.3 napirendi ponttal együtt megtárgyalta.              
 
 
4.5 A típusjóváhagyási dokumentációk cseréjét biztosító elektronikus adatbázis 

(DETA)  
            WP.29-159-21 
 
                 Az ideiglenes munkacsoport elnöke beszámolt a 2013. november 11-én Genfben 

megtartott ülésről. Bemutatta a megvalósítási időterv módosítását, és kérte a 
WP.29-et, hogy 2013 júniusi ülésén erősítse meg a javasolt módosításokat, hogy 
így mód nyíljon az 1958-as Egyezmény módosításakor ezek figyelembevételére is.  

 
                 Kiemelte, hogy a DETA létrehozásának célja az ENSZ Előírásokban alkalmazott 

jelölések egyszerűsítése és a jövőbeli IVWTA jóváhagyások közzététele. 
Elmondta, hogy az informális munkacsoport célja, hogy olyan Függeléket 
dolgozzon ki az 1958-as Egyezményhez, amely meghatározza a DETA rendszer 
használatához kapcsolódó adminisztratív eljárásokat.  A munkát az IVWTA 
munkacsoportok igényeinek megfelelően felgyorsítják. Az Elnök kétségét fejezte 
ki, hogy az illető javaslat hivatalos dokumentumként megtárgyalható lesz-e 2013 
júniusában.                

 
  

4.6-4.9 Az ECE/TRANS/WP.29/1100 számú napirend 4.6-tól 4.10 –ig terjedő pontjaiban 
felsorolt 22 db előírás módosítást a WP.29 kisebb módosításokkal elfogadta és az 
AC.1-nek megszavazásra ajánlotta.   

                   
                  Az érintett ENSZ- előírások:  3, 6,7, 9, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 60,63,67,77,87,91, 

106, 117, 118, 119,128, xxx (fejlett gyermekvisszatartó rendszerek)                  
  
4.10-4.11  Az előterjesztett előírás helyesbítések értékelése (meglévő előírásokhoz) 

A Világfórum megvizsgálta, elfogadta és AC.1-nek megszavazásra ajánlotta a 
napirend 4.11 pontjában felsorolt helyesbítéseket (6 db).   
 
Érintett ENSZ- előírások: 13, 48, 53, 69, 109, xxx (fejlett gyermekvisszatartó 
rendszerek)  

 



  
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.6), valamint az 1998-es Egyezmény keretén belül 
elsőbbségi fontosságú témaköröket és azokat a témaköröket, amelyekkel kapcsolatban 
véleménycsere szükséges ( W.P.29-159-15. sz. informális dokumentum). 

 
  

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

 
Nem merült fel új információ. 

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

Az egyezmény helyzetét az ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.4 számú dokumentum 
tükrözi.  

 
7.2   Az Egyezményhez csatolt 1. és 2. ENSZ-Szabály (Rule 1 és Rule 2) jövőbeni    
         továbbfejlesztése  
       ECE/TRANS/WP.29/2013/32 
       WP.29-159-10 és WP.29-159-13 inf. dokumentumok  
      

Oroszország beszámolt arról, hogy a CITA-val kidolgoztak egy időtervet  az 1997-es 
Egyezményhez csatolt ENSZ-Szabályok frissítésére, illetve a jelenleg hatályos EU 
irányelvekhez történő közelítésükre  
A WP. 29 a WP.29. 2013/32 sz. dokumentumról megállapította, hogy azt az egyes 
előadói munkacsoportok jelenleg dolgozzák fel az 2. sz ENSZ-szabály módosítása 
céljából.   

 
8. Egyéb kérdések 

 
8.1 Visszahívási rendszerek, melyeket az egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek 

alkalmaznak. 
 

      Az ülésen a témával kapcsolatos új információ nem hangzott el. 
 

8.2  Környezetbarát (EFV) járműveket értékelő informális munkacsoport beszámolója. 
ECE/TRANS/WP.29/2013/33 
 
Elkészült a beszámoló a környezetbarát járművek koncepciójának értékelésével 
kapcsolatos tíz éves munkáról. A WP.29 elnöke megállapította, hogy az eredményeket 
felhasználják az ENSZ-előírások és ENSZ műszaki világ-előírások továbbfejlesztése 
során.     

 



8.3  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. 

       
      ECE/TRANS/WP.1/2012/8, ECE/TRANS/WP.1/2011/Rev.4 

A Közlekedésbiztonsági Munkacsoport (W.P1) titkárának távollétében a Világfórum 
felkérte a WP1-et, hogy folytassa a közelítést célzó munkát a WP.29 javaslatainak 
figyelembe vételével  (ECE/TRANS/WP.1/2012/8). A fő témák továbbra is a világító és 
fényjelző berendezések kialakítása, a vezető szerepe a jármű irányításában, továbbá az 
ITS rendszerek alkalmazhatósága. 
 

8.4  Panaszokra és hiányosságokra, nem megfelelőségre vonatkozó információcsere. 
 
      Beszámoló az informális munkacsoport 2012. novemberi üléséről. Az informális  
      munkacsoport 2013-ban júniusban ülésezik a Világfórum üléséhez csatlakozóan.   

  
 

8.5  A Világfórum önértékelése a 2012-2013 időszakra vonatkozóan 
Az előző ülésen a Titkárság által elmondottakat felidézve a Közlekedési Igazgatóság 
vezetőjének döntése értelmében az értékelés ki fog terjedni  Titkárság által nyújtott 
szolgáltatásokra és a az adminisztratív folyamatokra is.   

 
8.6.  A Koreai Köztársaság által szervezett 23. ESV Konferencia      
       WP.29-159-17-Rev.1 
 
       Korea képviselője ismertette az előkészületet és a programot, s meghívta a WP.29  
       képviselőit a konferenciára. 
 
8.6  e-Call segélyhívó rendszerek a Fehér-Oroszország, Kazahsztán és az Orosz 

Föderáció által alkotott vámunió területén 
WP.29-159-22 
Oroszország képviselője ismertette a GLONASS műholdas navigációs rendszert, 
amelynek keretében működik a segélyhívó rendszer, amely a jármű ütközésekor, 
balesetekor automatikusan működésbe lép. Felhívta a figyelmet, hogy az ENSZ-12.94 és 
95. sz előírásainak megfelelő módosításával lehetne megteremteni a működésbe lépés 
egységes feltételeit.  

     
9.       A jegyzőkönyv elfogadása 

 
Felolvasás után a WP.29 elfogadta a WP.29 Világfórum 159. üléséről készült    
jegyzőkönyv tervezetet és mellékleteit. 
 
 

 
B.  Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény AC.1 

Adminisztratív Bizottságának 53. ülése 
 (2013.  március 13-án) 

 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 



Az 1958. évi Genfi Egyezmény 51 tagja közül jelenlévő  36 képviselő jelenlétében, 
határozatképesen megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság, amely  B. Gauvin urat 
kérte fel elnökül  

 
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 4.9-ig terjedő, 
valamint 4.10-4.11 szakaszainak megfelelően, az AC.1 Adminisztratív Bizottság 
megszavazta az ott felsorolt  ENSz- előírások módosításait, valamint  helyesbítését.   
  
  
  

C. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 
Végrehajtó Bizottságának 37. ülése 

(2013. március 14-én) 
 
 

12.  Az AC.3 Végrehajtó Bizottság megalakítása   
 

Az Egyezményhez csatlakozott 33 állam közül 11 állam képviselőinek jelenlétében 
történt meg az AC.3 Adminisztratív Bizottság megalakítása.  Az EU képviselőjének 
javaslatára a 2013-as évre K. Simon urat (USA) választották meg az AC.3 elnökévé. 

 
 
13. Műszaki világelőírások (GTR), illetőleg GTR módosítások, helyesbítések 

tervezeteinek értékelése és megszavazása AC.3 által. 
 
13.1. A 12. sz ENSZ műszaki világ-előírás (motorkerékpárok: kezelőszervek, jelző és  
         visszajelző berendezések) módosítása 
        ECE/tRANS/WP.29/2013/34 

ECE/TRANS/WP.29/2013/35 
WP.29-159-16 

 
         Az elfogadásról történő szavazást az informális dokumentum hivatalos  
         dokumentumként való közzététele utánra, a következő ülésre  halasztották. 

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

előírások értékelése és megszavazása. 
          
        Nem érkezett ilyen kérés vagy javaslat.  
 
15. Útmutatás egyhangú határozattal a GTR- ek kidolgozása során, a WP.29 szakértői 

csoportjaiban meg nem oldott kérdésekben 
 
15.1  A GRPE elnöke előre jelezte, hogy ilyen útmutatásra esetleg a 2013 júniusi ülésen lesz 

szükség, ha még addigra is maradnak nyitott kérdések a könnyű járművek károsanyag-
emisszióját és tüzelőanyag-fogyasztását vizsgáló egységes világciklus kidolgozása 
során. 

 



 
16. Új M űszaki Világelőírások kidolgozásának, illetőleg a már meglévők módosításának 

előrehaladása.  
 
16.1      2. sz. GTR (motorkerékpár emisszió) 
            A GRPE elnöke hogy elkészültek a 3. sz. módosítást képező javaslatok, melyek  
            témája az egyes képletekben szereplő mértékegységek és a gyorsítás közbeni  
            sebességfokozat-használathoz kapcsolódó számadat javítása. A módosítások 2013  
            júniusában kerülnek a z AC.3 elé megszavazásra.              
 

  
16.2 Tehergépkocsi légszennyezést vizsgáló WHDC világciklus.  4. számú GTR 

      Az EU képviselője beszámolt arról, hogy a hibridhajtású nehéz járművekkel  
      foglakozó munkacsoport által kidolgozott módosításokat a GRPE 2013 júniusi ülése  

 fogja megtárgyalni, s 2014. júniusára fog elkészülni a megtárgyalásra alkalmas      
módosítási javaslat. 

           
 16.3     Fejtámasz - 7. számú GTR 

  
   Az Egyesült Királyság képviselője, az ideiglenes munkacsoport elnöke   beszámolt    
   arról, hogy jelentős előrehaladás történt a fejtámaszok magasságának (az abszolút  
   magasság helyett a hatásos magasság)  meghatározásában és a kapcsolódó mérési  
   módszer kidolgozásában.  A csoport  egyezségre jutott abban, hogy a Hybrid III  
   próbabábu helyett a BioRID II próbabábut választják ki a vizsgálatok céljára. Ehhez  
   kapcsolódóan fontos kérdés a sérülési kritériumok meghatározása, de ezen a téren sajnos  
   még nem előrehaladottak a kutatások. 2014-re várható a módosítási javaslat benyújtása. 
     

16.4  Gyalogosok biztonságára vonatkozó 9. számú GTR 
 

ECE/TRANS/WP.29/2013/36 
 WP.29-159-20 sz. informális dokumentum  
 
Németország képviselője az informális munkabizottság elnökének nevében beszámolt a 
9. sz. GTR második fázisának tervezetét előkészítő munkáról a megjelölt informális 
dokumentum szerint.    

 
   
16.5 Hidrogén- és tüzelőanyag-cellás gépjárművek (HFCV) előírás tervezet 
        WP.29-159-06 

 
Az USA képviselője beszámolt a biztonsággal foglalkozó informális munkacsoport 
(SGS) munkájának eredményeiről. 2013 júniusára várható a munka befejezése és a 
tervezet WP.29 elé megszavazásra való előterjesztése.   

 
16.6   Gumiabroncsokra vonatkozó GTR tervezete 
    
         Az informális munkacsoport vezetője beszámolt arról, hogy a munkacsoport által  
         készített javaslat  hat függő kérdést tartalmaz. 2013 júniusában fogják kiosztani első  
         megtekintésre, azzal, hogy a függő kérdések megválaszolásán a csoport tovább  
         dolgozik. Amennyiben ezeket nem sikerül tisztázni,  a GRRF útmuttaást kér a  



         folytatást illetően a Világfórumtól.  
 
          Az USA képviselője közölte, hogy a validálást illetően kisebb technikai kérdések  
          merültek fel, ezeket rövid úton tisztázzák a munkában résztvevő szerződő felekkel,  
          hogy 2013 novemberére a tervezet megszavazható állapotba kerüljön. 

  
 16.7 Könnyű gépjárművek légszennyezés vizsgáló (WLTP) világciklusa - tervezet 

 
A GRPE elnöke beszámolt a két informális csoport („ciklus” és „vizsgálati módszer”)  
munkájáról. A munkát több körülmény hátráltatja, amiket, ha nem sikerül a GRPE 
szintjén megoldani, a WP.29 júniusi ülésén a Világfórumtól kell útmutatást kérni. 
Kitért arra is, hogy a tervezet véglegesítése érdekében szükséges a WP.29 2013. júniusi 
ülése keretében speciális GRPE ülést is tartani. Várakozás szerint a tervezet 2014 
márciusára kerülhet az AC.3 elé megszavazásra.  

 
 16.8   Oldalról oszlop-szerű akadálynak ütközésre (PSI) vonatkozó GTR kidolgozása.  

             ECE/TRANS/WP.29/2012/59,               
 
Az USA képviselője előterjesztette a PSI informális munkacsoport nyolcadik üléséről 
készített beszámolót. beszámolót a munka előre haladásáról. A GRSP 2013. májusi 
ülése fogja megtárgyalni a javaslatokat, amelyek így az AC.3 novemberi ülésére 
kerülhetnek szavazásra.  
 . 

 
16.9    Elektromos járművek - GTR-tervezet 
                        

Az USA képviselője beszámolt az informális munkacsoport legutóbbi, bonni üléséről. 
A munka jelenlegi fázisában áttekintik a szerződő feleknél jelenleg érvényben lévő 
műszaki követelményeket, s meghatározzák a GT-R létrehozásához szükséges 
időtervet.   
 

16.10. Csendes járművek – GTR tervezet 
 

A USA képviselője beszámolt az eddig végzett munkáról: áttekintették a japán 
javaslatot, az USA-beli szabályozást és az EU ajánlását és probléma-megközelítését.   
A csoport további munkája során javaslatot tesznek a GTR alapjaira, valamint az 
ENSZ 41 és 51. sz. előírással történő összehangolására.   

  
17. Olyan témák, melyekre vonatkozólag információ és véleménycsere folyik, vagy 

kezdődik. 
  

  
17.1   Összeütköző járművek tulajdonságainak egymáshoz illeszkedése. 
   Nem merült fel újabb információ 
  
17.2   Intelligens közlekedési rendszerek  
   Az ITS informális munkacsoport japán társelnöke utalt a 2.3 napirendi pontra. Közölte, 

hogy az informális munkacsoport várja az egyes előadói csoportok észrevételeit a fejlett 
vezetőtámogató rendszerek tervezési és ellenőrzési irányelveire vonatkozóan, s ezek 
végső áttekintésére a WP.29 2013. júniusi ülésén kerül sor.   



  
17.3  Utak megvilágítási technikája. 

 A témára vonatkozó új információ nem érkezett. 
 

17.4 Próbabábú oldalról ütközés vizsgálatához. 
   
           Az USA képviselője beszámolt a kérdéssel foglalkozó informális munkacsoport 

eredményeiről. Közölte, hogy az 50 %-os reprezentativitású World SID próbabábuval 
kapcsolatos technikai munkálatok befejeződtek, és készen áll az oldalról oszlopnak 
ütközésre vonatkozó GTR-be való beillesztésre, s a műszaki adatok, rajzok 
megjelentethetők az M.R.1 dokumentumban. Információi szerint az ISO engedélyezte a 
bábuval kapcsolatban az ISO szabványra való hivatkozást, és ingyenesen a felhasználók 
rendelkezésére bocsátja az illető szabványt.  Az 5%-os reprezentativitású női bábuval 
kapcsolatban még problémák vannak, ezért kérte az informális munkacsoport 
mandátumának 2015. decemberig történő meghosszabbítását.   

 
            Az Egyesült Királyság képviselője hangsúlyozta, hogy az M.R.1 dokumentum fő 

jelentősége éppen az, hogy konzisztenciát teremt a gépjárművekkel és rendszereikkel 
kapcsolatos szabályzásban és fejlesztésben, ezáltal elősegíti a jóváhagyások kölcsönös 
elismerését, ami az 1958-as Egyezmény alapja. Ezért óvatosságra intett azzal 
kapcsolatban, hogy az M.R.1-ben olyan eszköz, leírás szerepeljen, aminek a módosítása 
más szervezet kezében van (ISO) 

 
   17.5.  Elektromos járművek és környezet (EVE)  
 
    Kanada képviselője, beszámolt az EVE informális munkacsoport munkájáról. A feladat 

olyan szabályozási útmutató elkészítése az elektromos hajtású járművekhez, amely 
számba veszi mindazokat a jellemzőket, amelyekkel az elektromos járművek, 
akkumulátorok, a töltő infrastruktúra és a piactámogató mechanizmus jellemezhető,  
különös figyelemmel a környezettel való kölcsönhatásra. Felhívta az összes érdekelt 
felet, hogy a speciálisan erre a célra kidolgozott kérdőíven adják meg a rendelkezésükre 
álló információkat.  

 
18.  Javaslatok olyan új GTR –ek , vagy GTR módosítások kidolgozására, melyek nem 

szerepelnek a 16.számú napirendi pont  alatt. 
 
         Nem merült fel újabb információ ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan. 
       
19. Új elsőbbségi témák beiktatása a munkatervbe 

 
Kanada képviselője javasolta az új technológiák kifejlesztéséhez kötődő 
szabályozások megkezdését, a harmonizálás megkezdését, mielőtt létrejönnek a 
nemzeti előírások. Japán képviselője támogatta a javaslatot, s megemlítette, hogy 
egyes új technológiákkal kapcsolatos szabályzásokat már megkezdték az 1958-as 
Egyezmény keretében. Az USA képviselője hozzátette, hogy könnyebb új előírásokat 
létrehozni, mint a meglévőket összehangolni. Az EU képviselője egyetértett az előtte 
szókkal, de javasolta, hogy először a jelenleg munka alatt lévő új GTR-eket kell 
befejezni, s csak ezek után újabbak létrehozását elkezdeni.  Az AC.3 felkérte a 
Titkárságot, hogy a jövőben iktasson be egy új napirendi pontot az új technológiákkal 
kapcsolatos nézetek megvitatására.   



 
20.      Az ENSZ-GTR-eknek a szerződő országok nemzeti/regionális  
           jogrendszerébe történő beiktatásának figyelemmel kísérése.  
  
           Az EU bemutatta, hogy a GTR-ek miként épültek be az EU jogrendszerébe, és a 2. és    
           8.sz. GTR példáján keresztül illusztrálta az egyes GTR-ek alkalmazásának   

             nehézségeit. 
        Oroszország már korábban adott a GTR-ek bevezetéséről egy áttekintést – ez az 

ENSZ-előírásokon keresztül történt többségében.  

        Az elnök emlékeztette rá, hogy az Egyezmény előírja, hogy a szerződő Felek 
kötelessége a folytonos, kölcsönös tájékoztatás arról, hogyan áll náluk az egyes GTR-
ek bevezetése a nemzeti jogba, hol tart az előírások alkalmazása.   

      

21.     Egyéb kérdések 
          Nem merültek fel. 

 
 
 

D:      Az 1997-es Egyezmény Adminisztrációs  Bizottsága 
 
 22.     Az AC.4 megalakítása és a 2013-as tisztségviselők megválasztása  
 
           Az. AC.2 ajánlását (ld. 8. pont) követve ezen az  ülésszakon nem tartott ülést az  az   
           AC.4 jelű Adminisztratív Bizottság.   

 
 
 
 
 
 
Budapest, 2013. március 28. 
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