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

 
1. AC.2 bizottság ülése. 

1.1. Az ülésen Kiszulenko úr (orosz) elnökölt, Erario úr (olasz) alelnökként és egyben a 
GRSG elnökeként vett részt, a Titkárság vezetőjén (Nissler úr) és három titkáron kívül 
még 18 tag volt jelen 10 országból (plusz EU), de nem az országok képviseletében, ha-
nem választott pozíciójuk révén, illetve szakértőként. 

1.2. Mivel ez volt az utolsó AC.2 bizottsági ülésem – számomra megható módon – elbúcsúz-
tattak. (Ez a WP.29 ülésén is megtörtént). Errario úr, a GRSG elnöke tájékoztatta az 
AC.2-t, hogy a szeptemberi ülésen a GRSG megválasztotta utódomat, Kanada képvise-
lőjét alelnöknek, aki az AC.2-ben is utódom lesz. Nincs nagy jelentősége, de a hazai fó-
rumok tájékoztatására bemutatom a demokrácia legfelsőbb, politikailag korrekt műkö-
dését: 
– amikor 2001-ben megválasztottak a GRSG-ben alelnöknek, hosszú tárgyalások, 

egyeztetések előzték meg a szavazást: miután a delegátusok nyílt vitában eldöntöt-
ték, hogy engem kérnek fel és én vállaltam, a Titkárság levelet írt a magyar kor-
mánynak, hogy garantálja-e a működésem feltételeit. Pozitív válasz ismeretében, 
több, mint egy év után jött a szavazás, megválasztottak. Akkor még az alelnökség-
nek csak szakmai presztízse volt, nem járt hozzá AC.2 (Politikai Bizottsági) tagság. 

– AC.2-ben az EU (Jean úr, főtárgyaló) két éve megfúrta a GRE kanadai elnökét  
(most belga elnöke van a GRE-nek). Kanada egy feltétellel ment bele a cserébe, ha 
biztosítják számára az AC.2 tagságot. Megígérték neki. 

– Az EU két éve egy AC.2 ülésen bejelentette, hogy autóipari együttműködési tárgya-
lásokat folytatnak Kínával és a kínai fél nehezményezi, hogy Kínának nincs AC.2 
tagsága. Jean úr (főtárgyaló) kijelentette: „Nem az a fontos, hogy ki elnök, alelnök 
az egyes GR-ekben, hanem az, hogy Kína megkapja a tagságot.” 
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– Ezek után nagy összegben fogadtam volna arra, hogy utódom kanadai vagy kínai 
lesz. 

– Bár a GRSG, AC.2 és WP.29 vezetőit már tavaly tájékoztattam arról, hogy ez év 
végén befejezem tevékenységemet és felhatalmaztam őket az utódlásom előkészíté-
sére, sem az AC.2 márciusi és júniusi ülésén, sem a GRSG májusi ülésén a kérdés 
nem került napirendre. 

– A GRSG szeptemberi ülésén közvetlenül a szavazás előtt a titkár megkérdezte 
Erario urat, kandidál-e az elnöki posztra (igen), majd hozzám fordult, hogy úgy tud-
ja, én nem kandidálok az alelnökségre. (így van). Jelezte, javaslat érkezett a kanadai 
delegátus jelölésére: ki támogatja? ki tartózkodik? ki ellenzi? Tehát ő az új alelnök. 
Se nyilvános megbeszélés, se kérdés: van-e más javaslat, se kormány garancia… (A 
kanadai fiatalember három-négy üléssel ezelőtt jelent meg a GRSG-ben). 

1.3. Az EU képviselője hivatalos nyilatkozatot olvasott fel, majd azt megismételte a WP.29 
ülésén is a VW botránnyal kapcsolatban. Az Európai Bizottság már három ülésén is fog-
lalkozott az üggyel, megállapították, hogy annak három vetülete is van: adminisztratív, 
vizsgálat-technikai és jármű jóváhagyási. Felkérték a tagországokat, hogy adjanak tájé-
koztatást arról, hogy hány jármű érintett az ügyben náluk, mit terveznek a megoldás ér-
dekében. Össze akarják hangolni a tagállami akciókat. Fel kívánják gyorsítani a folya-
matban lévő RDE (valós üzemi emisszió) vizsgálati módszer kidolgozását és a jóváha-
gyás alapjává tevését a jövőben. Az erre vonatkozó előterjesztést a Bizottság már koráb-
ban megtette a Tanács és a Parlament felé. Minden segítséget felajánlva a megoldáshoz, 
finoman elhatárolódott az ügytől. Az AC.2 ülésen nem volt hozzászólás a nyilatkozat-
hoz, hiszen az összes tervezett akció a tagországok szintjén zajlik majd, ehhez a WP.29-
nek nem sok köze van. A WP.29-ben is megismételt nyilatkozatot azonban heves meg-
nyilvánulások követték. Először az USA képviselője tartott hosszú, drámai elemzést a 
VW vizsgálat manipulálásáról, a sorozatos törvénysértésekről, a környezet és autótulaj-
donosok súlyos megkárosításáról, mindezek jogi következményeiről, stb. Ahhoz képest, 
ami a hazai sajtóban is megjelent, semmi újat nem mondott, de azt nagyon élesen. Ka-
nada felcsatlakozott mellé, majd az EU tagok közül a németek, franciák, angolok, ola-
szok, spanyolok üdvözölték az EU nyilatkozatát. Jelezték, hogy megkezdték az EU-val 
az együttműködést és támogatták, sürgették a jó, hiányzó vizsgálati módszer és előírás, 
jóváhagyás kidolgozását és bevezetését. Egyik sem említette konkrétan a VW céget. 
Felvetődik az emberben a kérdés, hogy mi motiválta ezt a „megkomponált előadást”, 
különösen, ha figyelembe vesszük a következőket: 
• Az EU nyilatkozatban csak olyan dolgok hangzottak el, amik az EU tagországokra 

tartoznak („belügyük”), amikhez a WP.29-nek nem sok köze van. Az AC.2-ben az 
EU azt kérte, hogy WP.29 napirendje tegye lehetővé, hogy ott megismételjék a nyi-
latkozatot. Az eredeti napirendi javaslat nem tartalmazott ilyen pontot, tehát erre sen-
ki nem „készülhetett előre”. 

• Az AC.2-ben senki nem fűzött kommentárt a nyilatkozathoz, pedig a WP.29-es heves 
vitában résztvevő országok képviselői ott ültek az AC.2-ben. 

• Az USA képviselője kimondottan fenyegető, agresszív hozzászólást tartott, de min-
den konkrétum nélkül. 

• Az EU tagországok képviselői támogatták az EU nyilatkozatában jelzett „akciókat”, 
sürgették a vizsgálati és jóváhagyási módszerek egységesítését és nem beszéltek a 
VW csalásról, vizsgálati eredmény hamisításról. 
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Érdemes megemlíteni a „semleges” országok reakcióit, hozzászólásait is: az oroszok 
nagy érdeklődéssel várják a vizsgálatok végeredményét, a konklúziókat. Japánt nem 
érinti az ügy, százas nagyságrendben van náluk a VW érintett típusaiból, de érdekelt egy 
egységes, nemzetközi vizsgálati és jóváhagyási módszer kidolgozásában. A kérdés a 
WP.29 márciusi ülésén is napirenden lesz, az EU beszámol az addig begyűjtött informá-
ciókról, vizsgálati- mérési adatokról. OICA deklarálta, hogy bár ő a járműgyártók nem-
zetközi szövetsége, nincs sem joga, sem lehetősége az egyes tagok konkrét ügyeibe be-
leavatkozni. 

1.4. Az előző beszámolómban jeleztem, hogy az USA – felismerve, hogy az IWVTA beve-
zetésével (aminek ő nem részvevője) az 1958-as Genfi Egyezmény 3. Revíziója hosszú-
távon kiszorítja, fölöslegessé teszi az USA által kezdeményezett 1998-as Genfi Egyez-
ményt – akcióba kezdett és az elmúlt (júniusi) WP.29 ülésen előterjesztett egy „Trilat-
eral White Paper”-t (TWP) aminek a kidolgozásába bevonta az EU-t és Japánt. Három 
fő célt jelöltek meg: javítani a GTR-ek (Világelőírások) témaválasztását, a kidolgozásuk 
menedzselését és a nemzeti jóváhagyási folyamatba való beépülésüket. Az USA képvi-
selője kérte a WP.29 tagjait, hogy küldjék meg neki javaslataikat, észrevételeiket és a 
mostani ülésre készítsenek egy indító előterjesztést. 

A megadott határidőig semmi észrevétel, javaslat nem érkezett, ez mutatja a Szerződő 
Felek (CP-k, az Egyezményhez csatlakozott országok) „intenzív” érdeklődését, értéke-
lését az Egyezménnyel kapcsolatban. Ettől még az ígért indító előterjesztés elkészülhe-
tett volna, de nem készült el. A Titkárság tájékoztatott arról, hogy a WP.29 ülése előtt 
három írásos anyag érkezett be a gyártók nemzetközi szervezeteitől: OICA-tól, IMMA-
tól és a CLEPA/MEMA/JAPIA hármastól. A gyártók felsorolták a korábban már több-
ször hangoztatott problémáikat a GTR-ekkel és a ’98-as Egyezménnyel kapcsolatban: az 
egy GTR-en belül szereplő különböző „modulok” és „opciók” sokszor egymásnak el-
lentmondanak, a gyártók nem tudják követni, hogy melyik CP melyikhez csatlakozott. 
Követhetetlen, hogy melyik CP mit vezetett be saját jóváhagyási rendszerébe, mi köte-
lező és mi megengedett és mikortól, cost/benefit elemzés alatt ki mit ért (minden CP-nél 
más a költség és más a haszon pénzben kifejezett értéke) stb. Az AC.3 (a ’98-as Egyez-
ményt és a GTR-eket kezelő bizottság) angol elnökére „rájött” az őszinteségi roham és 
kijelentette, hogy az alapelvek, alap definíciók tisztázása nélkül nem lehet előrelépni. 
Javasolta, hogy jöjjön létre egy bizottság és a WP.29 márciusi ülésére ennek szellemé-
ben készítsen egy vitaanyagot. Ebbe mindenki boldogan beleegyezett. Feltűnő volt az 
USA felkészületlensége és passzivitása a vitában, különösen annak tükrében, hogy a 
’98-as Egyezménynek és a mostani „reformnak” ő volt a kezdeményezője. 

 
2. Az 1958-as Genfi Egyezmény 3. Módosítása és a komplett jármű nemzet-

közi jóváhagyása (IWVTA).  

2.1.  A már hat éve – japán kezdeményezésre indult – nagy munka (a komplett jármű nem-
zetközi szinten történő jóváhagyása a 1958-as Genfi Egyezmény keretén belül) kezdet-
től fogva két szálon futott: 
– Az ’58-as Egyezmény szükségszerű átdolgozása (3. Módosítás) ahhoz, hogy a nem-

zetközi jármű jóváhagyásnak keretet adjon 

– A jóváhagyás alapját képező EGB R.0 előírás kidolgozása, ami a műszaki követel-
ményeket, vizsgálati módszereket, határértékeket, stb. tartalmazza. 
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Időközben felvetődtek olyan járulékos kérdések, problémák, amelyek egyedi rendezése 
szintén célszerűnek látszik. 

2.2. Az ’58-as Egyezmény 3. Módosítását, annak szakmailag előkészített szövegét WP.29 
már korábban „befagyasztotta” és az elmúlt júniusi ülésén kívánta az egyetlen nyitott, 
politikai kérdést – az egyezmény módosításához szükséges szavazatarányt – a CP-k 
megegyezése alapján eldönteni. Ez az egyezség júniusig nem jött létre – az EU ragasz-
kodott a korábbi 2/3-hoz, az EU-n kívüli országok a 4/5-höz – így a mostani ülésre ha-
lasztódott a döntés. Az EU tájékoztatást adott arról, hogy a tagországokkal konzultációt 
folytatnak és remélik, hogy WP.29 márciusi ülésén már meghozható lesz az egységes 
döntés. 

2.3. Az EGB- R.0 előírás helyzete 

A japánok beszámoltak az általuk vezetett munkacsoportban elért eredményekről, tisz-
tázott kérdésekről: 
– A „járműtípus” és az ettől eltérő „IWVTA típus” definíciója 

– Megegyezés született az R.0 előírásba behívott, immár 41 db-os „A” listás EGB elő-
írás, majd a később hozzá csatolandó 10 db-os „B” listás előírás 

– Az „általános” (universal) és a „korlátozott” (limited) jóváhagyás definíciója és al-
kalmazási módjuk, CP-k joga és kötelezettsége ebben a kérdésben 

A munkacsoport folytatja munkáját, s mivel a tervezetthez képest a befejezés megcsú-
szott, kérték a mandátumuk meghosszabbítását 2017 június végéig, amit a WP.29 jóvá-
hagyott. 

2.4. Egyéb, járulékos kérdések. 

Két érdekes kérdést érdemes még megemlíteni, amelyek a témakörhöz tartoznak: 

– A nemzetközi jóváhagyásokat összegyűjtő DETA rendszer – mint szoftver – a néme-
tek által vezetett munkacsoport kidolgozásában már működik, már tesztelték. A cso-
port tovább dolgozik, még az alábbi kérdéseket kell tisztázni: 
• Melyek legyenek a rendszerbe kötelezően beviendő adatok a jóváhagyó hatóság 

részéről 
• Kinek mihez legyen hozzáférhetősége (vizsgáló állomás, jóváhagyó hatóság, 

gyártó, stb.). Az nem lehet, hogy bárki bármilyen adathoz, információhoz hozzá-
férjen. A jogok és kötelezettségek tisztázása nagyon fontos. 

• Mikor, hogyan veheti át a Titkárság jogilag, fizikailag és anyagilag a DETA mű-
ködtetését a németektől 

• Az ENSZ keretein belül még mindig nincs költségvetési fedezete a DETA mű-
ködtetésének, 2016-ban még biztosan nem is lesz, 2017-ben talán, ha a Közgyű-
lés elfogadja azt a költségvetésben. Németország vállalta, hogy addig, amíg az 
ENSZ finanszírozás meg nem oldódik, ők finanszírozzák a DETA-t. 

– Próbajóváhagyások indulnak az év végén négy országban (Németország, Hollandia, 
Anglia, Japán), amelyekben mindenütt a hatóságok, vizsgáló állomások és autógyártó 
cégek (összesen nyolc) vesznek részt már létező, gyártásban és piacon lévő típusok-
kal. Néhány érdekesség: 
• Most nem az autókat tesztelik, hanem az R.0 előírás alkalmazhatóságát, esetleges 

problémáit igyekeznek kijavítani az életbeléptetés előtt. 
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• A vizsgált autók esetleges jóváhagyása (vagy elutasítása) semmi jogi következ-
ménnyel nem jár, az R.0 előírás alapján történő jóváhagyást – ettől az „ered-
ménytől” függetlenül – majd újra el kell végezni. 

• Ezt a teszt sorozatot 2016 első félévében be akarják fejezni. 
• Bármely Szerződő Fél, minősített vizsgálóállomás, vagy autógyártó bekapcso-

lódhat, részt vehet a tesztben. 

– További nyitott kérdések még: 

• Milyen szervezet legyen az R.0 előírás „gazdája”? Valamelyik már létező GR, 
vagy egy új GR, vagy egy speciális – közvetlenül a WP.29 alá rendelt - bizott-
ság. Az biztos, hogy az R.0 előírásba behívott EGB előírások kezelése továbbra 
is a jelenlegi gazdáiknál (GR-eknél) maradnak. 

• Az átmeneti rendelkezések rendszerét egységesíteni kell az R.0 előírásba behí-
vott EGB előírásoknál. 

3. ITS (Intelligent Transport Systems) ügyek. 

3.1. Az átszervezett IG/ITS-AD munkacsoport nagy energiával dolgozik (az AD automati-
zált vezetésre utal – automated driving – ami nem azonos a vezető nélküli közlekedés-
sel), az előző héten volt egy ülésük Genfben, az egyik szabad délután ismét üléseztek itt 
Genfben (ezen utoljára én is részt vettem). A fontosabb témakörök: 

– Definíciókat dolgoznak ki az automatizált vezetéssel kapcsolatban (egységes fogalmi 
rendszer szükséges a nemzetközi előírások kidolgozásához). 

– Azonosítani akarják a már ismert, illetve fejlesztés alatt álló vezetőt támogató elekt-
ronikus rendszerekben a közös vonást és melyek a közös jogi akadályok. 

– Összegyűjtik, feldolgozzák az autógyáraknál fejlesztés alatt álló új technológiákat. 

– Folyamatos konzultációt tartanak WP.1-gyel (az 1968-as Bécsi Konvenció „gazdájá-
val”) a járművezető abszolút felelősségével kapcsolatos vitás kérdésekben. 

3.2. A WP.29 ülése közben – 2015. 11. 11.-én – megtartotta 7. ülését az átszervezett IG/ITS 
-AD. Az ülésen a hollandok érdekes P.P. prezentációban mutatták be, hogy milyen ve-
szélyekkel járhat, hogy jelenleg az autókban – a vezérlésekhez – használt szoftverek biz-
tonsága nem része a jóváhagyási folyamatnak. Szerintük legalább három szoftver kate-
góriát kellene megkülönböztetni: 

– kapcsolatban lehet a jármű biztonságával: magas szoftver biztonság, szoftver jóváha-
gyás kell 

– hatással lehet a környezetvédelemre: közepes szoftver biztonság elegendő 

– csak információ közléssel, szórakoztatással, stb. kapcsolatos: nem kell biztonság. 
A japánok és németek is hasonló gondolatokat vetettek fel, kiegészítve a szoftver véde-
lem témakörét a „cyber” védelemmel (adatvédelem, jármű/személy megfigyelhetősége, 
stb.). OICA megismételte korábbi felvetését, hogy bár a vezetőt segítő elektronikus 
rendszerek eltérő feladatok, funkciók ellátására kerülnek kifejlesztésre ( parkolás, féktá-
volság tartás, tolatás, sávváltás, stb.), közös bennük az automatizáltság szintjéhez való 
viszonyuk: 

• csak megfigyel, tájékoztatást ad 
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• veszély lehetőségére figyelmeztet 
• vészjelzést ad 
• beavatkozik 

Az IG elhatározta, hogy a fogalmak, definíciók tisztázása után kidolgoznak – a fentiek-
kel kapcsolatos – fejlesztési, tervezési irányelveket. Abban az IG egyetértett, hogy a ve-
zető nélküli közúti jármű mind műszakilag, mind jogilag távol van a realitástól, azzal 
még most nem érdemes foglalkozni. 

3.3. A WP.1 titkára eljött WP.29 ülésére és rövid tájékoztatást adott az „együttműködés” 
helyzetéről, ami – bár bizonyos előrehaladás érzékelhető, pl. WP.1-ben is megalakult 
egy szakbizottság, amely az automatizálás kérdéseivel foglalkozik – még távol van az 
egyetértéstől. Az IG/ITS-AD – WP.29 egyetértésével – megbízta a finn delegátust, hogy 
„nagykövetként” vegyen részt a WP.1 szakbizottságának ülésein és segítse a kölcsönös 
tájékozódást. 

3.4. A Titkárság elkészítette a kétéves beszámolót ITC részére, hogy mit tett WP.29 az „Ak-
ció a közúti biztonság növelésére 2011-2020 dekádban” program keretében. Ennek köz-
ponti eleme az ITS terén kifejtett, megreformált aktivitás. Ugyancsak a Titkárság állított 
össze egy anyagot (Intelligent Transport Systems – Concept Note) és előterjesztette az 
AC.2 ülésén. Ott olyan döntés született, hogy ezt most WP.29 ne tárgyalja, el kell juttat-
ni az IG/ITS-AD-hez, hogy vegyék figyelembe munkájuk során. 

3.5. Sajnálatos, hogy Magyarország végleg kimarad az autóipar jövőjét hosszútávon megha-
tározó ITS aktivitásból. 

4. Egyéb ügyek. 

4.1. Újabb ország, Pakisztán csatlakozott a Világfórumhoz. 

4.2. Az EU a GRPE bizottsággal közösen létrehozott egy szakértői csoportot azzal a feladat-
tal, hogy harmonizálják az EGB R.83 előírást (motorok légszennyezése) a most készülő 
WLTP GTR előírással. A csoport tájékoztatta WP.29-et, hogy – rövid és középtávon – 
nincs olyan megoldás, ami a teljes megfeleltetést lehetővé teszi. Két – egymást kitáró – 
lehetőséget mutattak be, amelyek részleges megfeleltetést biztosítanak a műszaki köve-
telmények területén (és akkor még hol vagyunk a nemzeti jóváhagyási folyamatokba va-
ló bevezetéstől). Ezt csak azért érdemes említeni, mert ez is alátámasztja a EGB előírá-
sok és a GTR világelőírások együttélésének nehézségeit (lásd 1.4 pontot). 

4.3. India adott egy érdekes tájékoztatást P.P prezentáció keretében a „Nemzeti Autóipari 
Vizsgáló, Kutató és Fejlesztő Infrastruktúra Projekt”-ről, amit 2005 határoztak el, 2011-
ben újrafogalmaztak és felgyorsítottak és dollár százmilliókat költenek rá évente. A cél, 
hogy India a jövőben a globális járműgyártás (kutatás- fejlesztés-vizsgálat) élvonalába 
kerüljön. India 7 államában, korábban már létező - működő centrumok fejlesztését, 
kompetenciájuk szélesítését hajtják végre úgy, hogy mindegyikük legyen egy feladatkör 
indiai főfelelőse (pl. élettartam, passzív biztonság, járműdinamika, próbapálya, zaj és 
rezgés, informatika, stb.), de ebben a témában más centrumok is dolgozhatnak. Ezeket a 
centrumokat a legkorszerűbb berendezésekkel, műszerekkel, hardver-szoftver kombiná-
ciókkal látják el. 
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4.4. Korea továbbra is nyomja az autó napfénytetőkre (tető üvegablak) a GTR-6 kibővítését. 
Itt is beszámoltak az újonnan alakult IG-ben a folyamatban lévő munkáról. Az elnök fi-
gyelmeztette őket, hogy jó lenne, ha az IG megalakítására vonatkozó ToR-t WP.29 jó-
váhagyná. Az oroszok nyomják a baleseti segélyhívó rendszerekre (e-Call) előírás ki-
dolgozását. Eredetileg ezt már 2015 január 1.-től hatályba akarták léptetni. Létrehoztak 
egy IG-t az előírás kidolgozására, annak a mandátuma ez év végén lejárt. WP.29 márci-
usban fogja tudni meghosszabbítani azt egy évvel. A két – egyébként nem jelentős –  
ügyet azért említem most együtt, mert kitűnő példái a politikailag korrekt kettős mércé-
nek. A vitákban, a kávészünetekben a hozzáértők felesleges, elvetélt javaslatoknak tart-
ják ezeket, de a döntéseknél senki nem akarja ennek a két „fontos” országnak a javasla-
tát elutasítani. Ennél sokkal értelmesebb javaslatokat utasítanak el, ha azok például a 
csehektől, lengyelektől, magyaroktól vagy a gyártóktól, stb. jön.  
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