
Beszámoló jelentés az ENSZ-EGB GRPE  

(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 
79. üléséről 

 

Genf, Nemzetek Palotája, 2019. május 21-24. 
 
Az értekezlethez 4 munkadokumentum és 30 nem hivatalos (informális) dokumentum 
kapcsolódott, amelyek letölthetők a fenti linkekről, ill. megtalálhatók nálam.  
Az értekezlet napirendjén a titkárság által összeállított GRPE-79-09-Rev.3 számú napirend 
alapján az alábbi kérdések megvitatása szerepelt: 
 

I. A plenáris ülés  
 
1.) A napirend elfogadása 

 
2.) Ismertető a WP.29 legutóbbi ülésén elhangzottakról. (A WP.29 177. üléséről készült 

részletes beszámoló megtalálható a 2019. április 11-én küldött emailem mellékletében.) 

Dokumentum:  Informal document GRPE-79-03 
 
3.) Könnyű járművek 

 
a.) Az ENSZ R.68 (legnagyobb sebesség mérése, beleértve az elektromos járműveket), 

R.83 (M1 és N1 kategóriájú gépjárművek károsanyag kibocsátása), R.101 (CO2 

kibocsátás és tüzelőanyag fogyasztás) és R.103 (csere kipufogógáz utókezelő 
berendezések) előírásai 

 
A GRPE megtárgyalta a CITA szakértőjének a javaslatát a manipuláció elleni előírásokról az 
EGB 83. előírásban. 
Dokumentum:  Informal documentGRPE-79-05 
 
A GRPE meghallgatta CITA beszámolóját a 2019-es nemzetközi konferenciájukról. 
Dokumentum:  Informal Document GRPE-79-06 
 
Az OICA bemutatta igényét az EGB 83. 07. módosítás sorozat 6. és 10. kiegészítésének 
tisztázására vonatkozóan. Álláspontjuk szerint a hivatkozott kiegészítésekben a jóváhagyás 
kiterjesztése félreérthető, ennek a pontosítását kérik. 
Dokumentum:  Informal Document GRPE-79-10 
 
Az OICA módosító javaslatot nyújtott be az EGB 101. előíráshoz a WLTP és az NEDC 
értékek korrelációjára vonatkozóan. Az ülésen az OICA képviselője kérte a javaslat 
megtárgyalásának elhalasztását a következő ülésre. 
Dokumentum:  Informal Document GRPE-79-11 
 
A GRPE megvitatta az OICA javaslatát az EGB 83. előírás 07. módosítás sorozatának 
módosítására az OBD előírások vonatkozásában.  
Dokumentumok:  Informal Documents GRPE-79-15   GRPE-79-16    GRPE-79-17 
 
 
b.) A Global Technical Regulations GTR 15 világelőírás, Világszerte harmonizált 

könnyű gépjármű vizsgálati eljárás (Global Technical Regulation: WLTP - Worldwide 

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2019.html
https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf79.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-09r3e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-03e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-05.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-06e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-10e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-11e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-15e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-16e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-17e.pdf
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Harmonised Light Vehicle Test Procedure.) és GTR 19 világelőírás, Párolgási emisszió 

vizsgálati eljárás a WLTP teszthez (WLTP EVAP) 
 
Meghallgattuk a WLTP munkacsoport státuszjelentését a csoport munkájáról, valamint a 
státuszjelentést a GTR 15 világelőírás EGB előírásba való átültetésének állásáról. 
 
  Dokumentum:  Informal Documents GRPE-79-08-Rev.1, GRPE-79-19 

 A GRPE felülvizsgálta a GTR 15. előírás és 1-4. módosításainak  francia nyelvű 
  fordításában javasolt korrekciókat.  

 
c.) Világszerte harmonizált, valós vezetési körülmények melletti emissziós vizsgálati 

eljárás (RDE) 

 
Meghallgattuk az RDE informális munkacsoport (IWG) státuszjelentését. 

Dokumentum: Informal Document GRPE-79-20 
 
A GRPE felülvizsgálta az RDE-re vonatkozó GTR fejlesztésére irányuló mandátumot annak 
érdekében, hogy összhangba kerüljön a legutóbbi elfogadott ütemezéssel. 
 
Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/2019/72 

 
4.) Nehézgépjárművek 

 
a.) az ENSZ R.49 (kompresszió gyújtású és külső gyújtású LNG, CNG motorok 

károsanyag kibocsátása), valamint az R.132 (pótlólagos emisszió-csökkentő 
berendezések) előírásai  

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 
 
b.) a GTR 4 (WHDC – világszerte harmonizált nehézgépjármű jóváhagyás), GTR 5 

(WWH-OBD – fedélzeti diagnosztika) és GTR 10 (cikluson kívüli emisszió) 

világelőírások 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 
 
c.) Világszerte alkalmazható rendelkezések a nehéz tehergépjárművek fogyasztás 

mérésére 

A GRPE állapotjelentést hallgatott meg a nehéz tehergépjárművek üzemanyag fogyasztás 
mérésének összehangolt előírásáról. 

Dokumentum: Informal Document GRPE-79-12 
 
5.)  Az ENSZ R.24 (látható szennyezőanyagok, dízel füstmérés), R.85 (nettó teljesítmény 

mérése), R.115 (LPG és CNG retrofit rendszerek), R.133 (gépjárművek 
újrahasznosítása) és R.143 (nehézgépjármű motorok vegyes üzemre alakítása HDDF-

ERS) előírásai  
 
A GRPE megvizsgálta Olaszország szakértője által készített javaslatot arra vonatkozóan, 
hogy megteremtsék annak a feltételét, hogy a közvetlen és közvetett befecskendezésű 
járművek ugyanazon jóváhagyási család részét képezzék. 
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-08r1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-19e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-20r1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP29-2019-72e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-12e.pdf
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Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2019/10 
 
A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

A GRPE megfontolta a Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezetének (OICA) javaslatát az 
ENSZ 85. előírás módosítására vonatkozóan a vizsgálatokhoz felszerelendő 
segédberendezések leírásáról a lehetséges vizsgálati terhek csökkentése érdekében. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2019/11  
 
Informális dokumentum: Informal Document GRPE-79-27 
 
A munkaanyagot az ülés elfogadta. 
 
6.) Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és nem közúti mozgó gépek 

 
a.) az ENSZ R.96 (traktor és nem közúti mozgó gép (NRMM) motorok károsanyag 

kibocsátása) és R.120 (traktor és NRMM motorok teljesítmény mérése és fajlagos 

fogyasztása) előírásai 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 
 
b.) GTR 11 (NRMM motorok károsanyag kibocsátásának mérése) világelőírás 

 
A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 

 
7.) Részecske emisszió (PMP) program 

 
Oroszország képviselője beszámolót tartott az út- és gumiabroncs kopás részecske 
kibocsátásra gyakorolt hatásáról. 
 
Dokumentum: Informal Document GRPE-79-07 
 
Meghallgattuk a Részecske Mérési Program munkacsoport előrehaladási jelentését és az 
ülés felülvizsgálta a munkacsoport feladat meghatározását. 
 
Dokumentumok: Informal Documents GRPE-79-13   és   GRPE-79-14  

 
8.) Motorkerékpár és moped emisszió. 

 
a.) Az ENSZ R.40 (motorkerékpárok károsanyag kibocsátása)., valamint az R.47 

(mopedek károsanyag kibocsátása) előírások  

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 
 
b.) Az L kategóriájú járművek emissziós szabályozása (EPPR) 
 
A GRPE megtárgyalta a Környezetvédelmi és Meghajtási követelmények munkacsoport 
(EPPR) javaslatát a GTR 2 előírás módosítására vonatkozóan. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2019/12 

Informális dokumentum: Informal Documents GRPE-79-21  és  GRPE-79-22 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2019-10e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2019-11e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-27r1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-07e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-13e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-14e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2019-12e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-21e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-22e.pdf
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A munkaanyagot az ülés elfogadta. 
 
Az ülés megvitatta az EPPR munkacsoport GTR 18. előírás módosítására vonatkozó javaslat 
tervezetét. 
 
Dokumentum: Informal Document GRPE-79-23 

 
c.) L kategóriájú járművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények 
 
Meghallgattuk a Környezetvédelmi és Meghajtási követelmények munkacsoport (EPPR) 
előrehaladási jelentését. 
 
Dokumentum: Informal Document GRPE-79-24 

 
9.) Elektromos járművek és környezet (EVE) 

 
a.) GTR az elektromos járművek teljesítményének meghatározására 
 
A GRPE meghallgatta a munkacsoport státuszjelentést az elektromos járművek teljesítmény 
meghatározását leíró világelőírás (GTR) fejlesztésére vonatkozóan. 
 
Dokumentum: Informal Document GRPE-79-29 
 
b.) Az Elektromos járművek és környezet munkacsoport egyéb tevékenységei 
 
Meghallgattuk az EVE munkacsoport státusz jelentését. 
 

Dokumentum: Informal Document GRPE-79-28 
 

10.) Kölcsönös állásfoglalás No. 2 (M.R.2)  
 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 

 
11.) Nemzetközi teljes jármű jóváhagyási rendszer (IWVTA) kialakítás   

 
Az ülés meghallgatta az IWVTA követének a jelentését. 
A GRPE egyetértett azzal, hogy a szerződő felektől frissítést kapjon a GRPE-vel kapcsolatos 
ENSZ előírásoknak a rendelkezésekkel való megfeleléséről. 
 
Dokumentumok: Informal Documents GRPE-79-25  és  GRPE-79-26 
 

12.) A jármű belső levegő minősége (VIAQ) 
 
Meghallgatjuk a VIAQ munkacsoport státuszjelentését. 
Miután a GRPE az előző ülésen jóváhagyta a munkacsoport mandátumának 2020 
novemberéig történő meghosszabbítását, az ülés megtárgyalta a munkacsoport feladat 
meghatározásának és eljárási szabályzatának végleges változatát. 
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-23e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-24e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-29e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-28r1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-25e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-26e.pdf
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Dokumentum: Informal Document GRPE-79-18 
 

13.) A kibocsátási követelményekre vonatkozó információk cseréje 
 
A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 
 
14.) Tisztségviselők választása 
 
A Eljárási szabályzat 37. szabályával összhangban (TRANS/WP.29/690/Rev.1) a GRPE 
elnököt és elnökhelyettest választott volna a 2020-as évre. Elnöknek az ülés egyhangúlag 
megválasztotta André Rijnders urat (Hollandia), aki a korábbi elnök volt. Elnökhelyettesre 
nem érkezett jelölés, így azt nem választott az ülés. 
 
15.) Egyéb kérdések 

 
A GRPE megtárgyalta az OICA szakértőjének javaslatát a járművek konstrukciójáról szóló 
egységesített állásfoglalás módosítására (R.E.3), az ajánlott piaci üzemanyag minőségre 
vonatkozóan. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2019/13 
 
A munkaanyagot az ülés kis módosítás után elfogadta. 
 

 

 
A plenáris ülést megelőző napokban az alábbi informális munkacsoporti ülésekre került sor: 
 

a) május 20. Könnyű járművek harmonizált vizsgálati eljárása (WLTP) 

b) május 20-21. Elektromos járművek és a környezet (EVE) 
 

c) május 21-22. L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására 
vonatkozó követelmények (EPPR) 

 
d) május 21. Könnyű járművek harmonizált vizsgálati eljárása (WLTP-EVE), 

elektromos jármű alcsoport 
 

e) május 22. Globális, valós vezetési viszonyok melletti kibocsátás (RDE) 
 

A fentiek közül a b), d) és e) pontokban felsorolt munkacsoporti üléseken vettem részt. 

 
Budapest, 2019. június 03. 
 
 
Összeállította és az ülésen részt vett dr. Borsi Zoltán, KTI Nonprofit Kft. 
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/GRPE-79-18e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2019-13e.pdf
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