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A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírá-
sok módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák János számol be részletesen. Az én 
beszámolóm egyrészt az én konkrét tevékenységemmel kapcsolatos dolgokat rögzíti röviden, 
másrészt a WP.29 azon társadalmi-szakmai, szakma-politikai tevékenységéről számol be 
elemző (ezért szükségszerűen szubjektív) módon, ami a (közúti) közlekedés jövőbeni szabá-
lyozását határozhatja meg és a hazai szakközvélemény érdeklődésére is számot tarthat. 

A szubjektív megközelítés lehetővé teszi az érdekesebb, hosszú távú folyamatok, programok 
stratégiai elemzését, a lehetséges mozgatórugóknak, a fontosabb szereplők érdekeinek keresé-
sét, elősegítve ezzel a hazai közlekedési és iparpolitika stratégiai megfogalmazását.  
 
 
1. Komplett járm ű jóváhagyása (IWVTA) az ’58-as Genfi Egyezmény keretében 

 

1.1. A másfél éve japán kezdeményezésére megindult munka nagy lendülettel halad to-
vább. A szakértői csoport (IG/IWVTA) június óta két ülést tartott, egyet szeptem-
berben, egyet novemberben Párizsban, ezeken Japán, Franciaország, EU, Németor-
szág, Hollandia, Dél Afrika , Oroszország, OICA, CLEPA képviselői vettek részt 
(23-25 fő) 

1.2. A program támogatottsága nő, Japán nagy energiával szervezi, támogatja a távol ke-
leti országok bekapcsolódását, ez elemi érdeke: a japán autóipar számára nagy köny-
nyebbséget jelent majd a piaci akadályként jelentkező, országonként eltérő jóváha-
gyási és forgalomba állítási rendszerek megszűnése. Ezt támasztotta alá a Japán 
Közúti Hivatal vezérigazgatójának a témához kapcsolódó prezentációja (WP.29- 
155-17), amelyben bemutatta Japán elhatározott álláspontját és tevékenységét az 
IWVTA megvalósítása érdekében. Dél Afrika is nagy szervezésbe kezdett, három 
afrikai régió (dél, nyugat, észak) országait próbálja rávenni csatlakozásra, ez azon-
ban sokkal nehezebb, hosszabb folyamat lesz. (Nem az országok ellenállása, hanem 
szervezetlensége, fejletlensége miatt)  

1.3. Ahogy a munka halad előre (mélyül és szélesedik) előtérbe kerülnek a ténylegesen 
megoldandó problémák. Ezek közül érdemes néhányat megemlíteni: 

- Az 1958-as Genfi Egyezmény paragrafusainak módosítása, hogy lehetővé váljon 
a komplett jármű jóváhagyása és annak kölcsönös elismerése. A 3. 4. és 12. cik-
kelyre már van szövegtervezet. Ugyanakkor olyan változásokat is el kell végezni 
az Egyezmény szövegén, amelyek nincsenek kapcsolatban az IWVTA-val, de az 
elmúlt 16 évben (az utolsó módosítás óta) váltak szükségessé. 

- A 0. előírás (Regulation „0”.) bevezetése, amely a komplett jármű jóváhagyására 
vonatkozna 

- Azon EGB előírások listájának meghatározása, amely a teljes jármű jóváhagyá-
sához kell (Ezt ki határozza meg, a listát hogyan lehet majd a jövőben módosíta-
ni, stb.) 
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- Lehetőség legyen egy előírás különböző változatainak (Rev.0, Rev.1, Rev.2… 
stb.) elfogadására, a fejlődő országok könnyebb felzárkózása érdekében.  

1.4. A Regulation 0. bevezetése egy sor jogi problémát megold: 

- Az Egyezmény módosításához minden szerződő félnek hozzá kell járulnia. Ha a 
jelenlegi aláírók közül csak egy is van, amelyik nem akarja elfogadni az 
IWVTA-t, (nem akar más ország által jóváhagyott járművet a saját országában 
forgalomba engedni) megakadályozhatja az egész folyamatot. 

- Ha az IWVTA csak egy előírás a többi 127 mellett, akkor joga van ehhez nem 
csatlakozni, (fenti célját ezzel is eléri) és nem kell az Egyezmény megújítását 
blokkolnia. 

1.5. Egyelőre nehezebben megoldható problémának tűnik az előírások különböző szintű 
változatainak (revíziójának) az alkalmazása. A cél nyilvánvalóan jó: lehetőséget adni 
fejletlen országoknak a fokozatos felzárkózáshoz, csatlakozáshoz, de a megvalósít-
hatóság még nem világos. 

1.6. Az IG/IWVTA csoport folytatja a munkát: 

- A következő, márciusi WP.29 ülésen hosszabb vita lesz a témáról 

- A júniusi ülésre lenne egy javaslat tervezet az Egyezmény módosításáról. 

- A 2013 júniusi WP.29 ülésre készen kellene lennie a módosított Egyezménynek 
a három hivatalos nyelven. 

- Tartani kell az eredeti célt: 2016-ban elfogadni a módosított Egyezményt. 

1.7. Az USA továbbra is távol tartja magát ettől a programtól, ami érthető, mert Ameri-
kában nincs típusjóváhagyás, a gyártó „öntanúsít”. Az USA nem fogad el semmi ál-
lami jóváhagyást a forgalomba állítás feltételeként. Az IWVTA folyamat előrehala-
dásával megerősödni látszik az a korábbi észrevételem, hogy sikeres végrehajtása 
esetén a még bizonytalan, el nem kötelezett (ázsiai, afrikai, dél amerikai) országok 
az új módosított 1958-as Egyezményhez fognak csatlakozni, felzárkózni, a GTR-ek 
(„világelőírások”) még inkább elveszíthetik majd ma sem meghatározó jelentőségü-
ket (és az USA ezen a területen elszigetelődik) 

1.8. Hosszan beszélgettem Erario úrral (GRSG elnöke) az IWVTA jövőjéről, helyzetéről. 
Ő is úgy ítélte meg, hogy ma már a folyamat túl van azon a kritikus szakaszon, ami-
kor még elhalhatott volna. Utalt arra, hogy a WP.29 ülés elején Kubish úr (az EGB 
ügyvezető főtitkára) a bevezetőjében első helyen említette az IWVTA programot, 
mint a WP.29 legfontosabb programját. Erario úr helyzetértékelése nagyon hasonló 
az enyémhez. 

 

2. Intelligent Transport System (ITS) 

 

2.1.E témakörben megmaradt a korábbi beszámolómban is jelzett kettősség: 

• A szavak szintjén az ITS rendszerek fontosságának hangsúlyozása, tervek készíté-
se az ITS rendszerek elterjesztésére, stb. 

• A hosszú évekig japán vezetésével dolgozó IG/ITS szakértői csoport munkájának 
elhalványulása, pangása (A csoport kilenc éve megkezdett munkája egy „elsőbb-
ségi részjelzések tervezési irányelvei” című anyagban testesült meg.) Az IG/ITS 
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szakértői csoport mostanra tervezett ülése elmaradt. Az OICA ismét nehezményez-
te, hogy a Titkárság honlapján nem hozzáférhetőek az ITS-sel kapcsolatos anya-
gok, vélemények (többek között az ő kritikájuk sem) 

2.2. Az ITS fontosságának hangoztatása felsőbb szinteken általános P.15, WP.5, ITC, 
SC.1) az ITS kiemelt fontosságú témaként szerepel mindenhol, az Inland Transport 
Committee (ITC) a következő jövő évi februári ülését ennek a témának szenteli. Min-
den fórumon munkaprogramok készülnek, két dokumentum bemutatásra került a 
WP.29 ülésén: 

• A Titkárság összefoglalója (WP.29-155-24) az ITS szerepéről a fenntartható mobi-
litás szerkezetében 

• Az EU beszámolója (WP.29-155-25) az ITS európai bevezetésének keretéről 

• A közúti biztonság 10 éves akció tervében, a 3. oszlop (járműbiztonság) egyik 
kulcs szereplője at ITS rendszerek fokozott alkalmazása (…WP.29/2011/146.) 

Ezek a prezentációk részletesen elemezték az ITS rendszerek fokozott alkalmazásának 
akadályait (definíciók hiánya, nemzetközi szabványok elégtelensége, a rendszerek 
megbízhatósága, infrastruktúra hiánya, frekvencia sávok kiosztása, közös jóváhagyási 
rendszer hiánya, stb.) és a bennük rejlő lehetőségeket (biztonság növelése, levegő-
szennyezés csökkentése, a közlekedés, a szállítás hatékonyságának fizetőképes keres-
let erősödése, stb.) 

2.3.Az ITS rendszerek három nagy csoportba osztása általánosan elfogadottnak mondható: 

• Járművön belüli rendszerek  

• Közlekedési rendszerek, jármű és infrastruktúra közötti aktív kapcsolat (újabban 
beleértve a jármű-jármű közötti aktív kapcsolat), helymeghatározás, vészjelzés, el-
terelő, követendő útirány, időjárási és útviszonyok jelzése, stb. 

• Járműflottákon belüli rendszerek (taxi vállalatok, szállítmányozási cégek) amelyek 
a fuvarszervezést, a biztonságos szállítást, a járműadatok rögzítését, stb. szolgál-
ják. 

A három féle ITS rendszernek egy járművön belül egymással is kommunikálva kell 
(interfész), méghozzá biztonságosan. 

 

3. A közúti biztonság javításának dekádja 

 

3.1.Egy másik „csúcs program” most Genfben (UN-ECE?) a közúti közlekedés-biztonság 
javításának 10 éves akcióterve (Decade of 2011- 2020). A fő cél a közúti balesetek, a 
halottak és sérültek számának drasztikus csökkentése, az anyagi károk mértékének je-
lentős mérséklése. (Az előző dekádban is volt egy ilyen akció, amelyet – bár a kitűzött 
célt nem sikerült elérni – sikeresnek minősítették). Ez a program több területre terjed 
ki, a „3. oszlopa” a járművek biztonságának növelése, az a fő területe a WP.29 aktivi-
tásának, Kubish úr igen nagy hangsúlyt adott ennek a programnak is bevezető beszé-
dében. 

3.2. UN-ECE kéri és bátorítja a kormányokat, nagy flotta üzemeltetőket, a járműgyártókat 
a program támogatására, abba való bekapcsolódásba. Ez a program érdekes módon új 
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megvilágításba helyez olyan törekvéseket, amelyek eddig inkább a perifériára szorul-
tak: 

• Az 1977-es Bécsi Egyezmény, az elmúlt WP.29 ülésen – hosszú obstrukció után – 
elfogadott Rule 2 az időszakos műszaki felülvizsgálatok nemzetközi szabályozásá-
ról. Erről a WP.29 Titkárság a most elkészített anyagában (WP.29-155-13) már 
mint a dekád program végrehajtása érdekében végzett sikeres lépésről számol be. 

• A WP.1 és WP.29 között már régóta folyó vita a járművezető abszolút felelőssége 
és az ITS rendszerek között feszülő (látszólagos ellentmondás. A mostani ülésen 
részt vett Novák úr (WP.1. titkára) és arról számolt be, hogy WP.1 még nem tudott 
érdemi véleményt kialakítani a WP.29 által megküldött anyagokkal kapcsolatban. 
A dekád akcióterve (WP.29-155-14) már utal a WP.1 és WP.29 szükségszerű 
együttműködésére. 

 

4. Az egyiptomi borulásos busz baleset 

 

Még elutazásom előtt készítettem egy leírást a 2011.11.06.-án Egyiptomban magyar turis-
tákkal történt busz balesetről és elküldtem azt a SDWEE szakértői csoport lengyel elnö-
kének azzal a kéréssel, hogy kerüljön az a csoport november végi ülésének napirendjére. 
Az elnök is részt vett a WP.29 ülésén, így tudtam vele előzetesen beszélni az előterjesztés-
ről, a vészkijáratokkal kapcsolatos – az egyiptomi baleset által súlyosan alátámasztott - ja-
vaslataim megvitatásáról. Nem örült a javaslatomnak, mondván hogy a másfél napos ülé-
sen nagyon rövid az idő és túl sok a feladat. Mondtam, hogy az elnök hatásköre és felada-
ta a napirend meghatározása, de az EGB szervezeteiben nem szokásos a javaslatok mellő-
zése. Gondot okoz, hogy a csoport munkamódszere túl lassú előrehaladást biztosít. Ahe-
lyett, hogy előkészített szöveg tervezetek kerülnének napirendre, amit, ha kell, a vitában 
módosítunk, a közös fogalmazást alkalmazzuk. 

 

5. Járművek anyagainak újrahasznosítása 

 

5.1.Az öreg, roncs autók anyagainak újrahasznosítása (recycling), mint a környezetvéde-
lem egyik speciális ága egyre sürgetőbb kérdéssé válik világszerte, ennek jele, hogy 
elérte a nemzetközi szabályozás szintjét is, megjelent a WP.29 programjában is nem-
zetközi előírások szükségességének, kidolgozásának formájában. Általános vélemény, 
hogy ennek a kérdésnek legalább olyan fontos gazdasági vonatkozásai vannak (nyers-
anyag visszanyerés) mint környezetvédelmi, de WP.29 szintjén értelemszerűen ez 
utóbbi jelenik meg. Érdemes az idevonatkozó WP.29 szintjén elérhető információkat 
összegyűjteni, röviden értékelni. 

5.2. Az indiai vezetésű szakértői csoport dolgozik a környezetbarát jármű fogalmának, de-
finíciójának meghatározásán. Ebben négy szempontot kívánnak figyelembe venni: a 
CO2 kibocsájtást, a levegőszennyezést, a zajt és negyedikként az újrahasznosíthatósá-
got. Ezekre valamiféle összehasonlítható mérőszámokat akarnak kidolgozni, ami alap-
ján a jármű „környezetbarátsága” meghatározható lenne. 

5.3. Az orosz Járművek és Mezőgazdasági gépek minisztériumának egyik vezetője 
(Rakhmanov úr) igen színvonalas prezentációjában – a kormány hosszú távú törekvé-
seiről, politikájáról, céljairól a járműjóváhagyásokat illetően – nagy hangsúlyt kapott 
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az újrahasznosítás kérdése. Elkészült náluk egy műszaki előírás tervezete és megkezd-
ték a begyűjtés –tárolás –szétbontás szervezését. Terveik szerint M1 és N1 kategóriák-
ra 2014-ben indulna a program 80%-os újrahasznosítási követelménnyel, egyik kate-
góriákra 2020-ban 85%-os elvárással. 

5.4. OICA készített egy anyagot az ülésre (WP.29-155-26), amelyben javasolja egy UN-
ECE előírás kidolgozását az újrahasznosítására. Az anyag ad egy áttekintést a kérdés-
kör állásáról, az EU kezdeményezéséről ezen a téren (2000/53/EC; 2005/64/EC),a vo-
natkozó ISO 22628 szabványt említi, és azt, hogy Kínában, Indiában, Oroszországban, 
Kanadában, Mexikóban és Brazíliában kezdtek dolgozni ezen a téren. Célszerű lenne 
egy M1, N1 kategóriákra vonatkozó UN-ECE előírást kidolgozni úgy, hogy az egyben 
része legyen a 2016-ra tervezett IWVTA előírásnak is. OICA a márciusi WP.29 ülésre 
tervezi egy hivatalos javaslat előterjesztését ebben a témában. 

5.5. Mivel az a kérdés Magyarországon is nagyon aktuális, mivel a környezetvédelem, 
mint a felhasználható nyersanyagok, mind az erre a tevékenységre kiépülő iparág 
szempontjából, célszerű ezzel a kérdéssel intenzíven foglalkozni. 

 

6. Környezetbarát járművek (Environment Friendly Vehicles, EFV) 

 

6.1.Indiai vezetéssel dolgozott egy szakértői csoport az EFV definícióján. Eddig kilenc 
ülést tartottak, s ezek alapján azt javasolták WP.29-nek, hogy fagyassza be a csoport 
működését a következő nemzetközi EVF konferenciáig. Egyelőre nem sikerült olyan 
technikai mérőszámot kidolgozniuk, amivel a különböző járműkategóriákat minősíte-
ni, rangsorolni lehetne „környezetbarátság” szempontjából. Különböző piaci, fogyasz-
tói igények, különböző regionális időjárási körülmények, különböző – alternatív – 
üzemanyagok ezt szinte lehetetlenné teszik. Célszerűbb lenne ez új hajtás-módokra 
(hibrid, elektromos, hidrogén, gáz, kettős üzemanyag, stb.) egy trendeket és fejleszté-
seket bemutató jelentést kidolgozni. 

6.2. Az USA küldött tájékoztatást adott a következő 5. EFV konferenciáról. Az eddig is-
mert információt azzal egészítette ki, hogy a konferencia Baltimore-ban lesz (2012. 
09. 10-12.) és a konferencia honlapja www.efv2012.com  

 

7. Informális csoport (IG) alakítása egységesített hibaelemzés és jármű-visszahívás 
ügyben. 

 

7.1.A WP.29 üléseknek rendszeresen visszatérő napirendi pontja – az Egyebek között – 
tájékoztatás és eszmecsere az egyes országokban alkalmazott jármű-visszahívási rend-
szerekről, módszerekről, gyakorlatról. Korábban több ország: USA, Kanada, Ausztrá-
lia, Japán, stb. ismertették módszereiket, az elmúlt 4-5 évben azonban ebben a témá-
ban nem volt akció. Az előzetes napirendben most sem volt prezentáció feltüntetve. 

7.2.USA most azonban egy informális szakértői csoport megalakítását kezdeményezte, 
egységesített nemzetközi hibaelemzés és jármű-visszahívás előkészítése ügyében. Az 
ügy meglehetősen talányosan indult: 

• A csoport alakuló ülése a WP.29 előzetes programjában az „Egyebek” között sze-
repelt (ECE/TRANS/WP.29/10922), de nem a szokásos helyen és csak a kormány 
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delegáltak részére „csak eszmecsere céljából, biztonsági és környezetvédelmi hi-
bák és nem-megfelelőségek vonatkozásában”. 

• Semmiféle írásos anyagot nem tettek közzé ezzel kapcsolatban. Egy nem hivatalos 
munkaanyagban (WP.29-155-8/rev.1) – amely a WP.29 üléssel párhuzamosan tar-
tott más szakértői csoportok üléséről tájékoztatott időpont és terem vonatkozásá-
ban – szerepelt az ülés minden további információ nélkül. A megadott időpontban 
egy amerikai (Smith úr) vezetésével zajlott le az ülés. 

7.3.Néhány tényszerű adat, információ az ülésről: 

• Az USA két prezentációban bemutatta, hogy hogyan működik náluk az NHTSA 
vezetése alatt a biztonság és a környezetvédelem területén a hibaelemzési és visz-
szahívási rendszer. (Az USA-ban nincs állami járműjóváhagyás, hanem gyártói 
öntanúsítás működik) 

• Az elnök kérésére több delegátus (Kanada, Ausztrália, Dél-Afrika, UK, Japán, 
Németország, Korea, EU) röviden elmondták, hogy az ő rendszerük miben hason-
lít és miben tér el az amerikaitól. 

• Többen felvetették, hogy a megalakítandó szakértői csoport feladat-meghatározása 
nélkül (ToR) nehéz állást foglalni egy nemzetközi rendszer ügyében. Többen emlí-
tették, hogy az európai típusjóváhagyás mellett a környezetvédelmi szempontból 
történő jármű-visszahívás értelmetlen: az a jármű, amely nem felel meg az előírás-
nak, nem állítható forgalomba, így nem is kell visszahívni. 

• Gauvin úr (a WP.29 alelnöke jelenleg) mint francia delegátus diplomatikusan hívta 
fel Smith úr figyelmét: hogyha az 1998-as Egyezmény alapján kívánják a tervezett 
együttműködést létrehozni, akkor annak szabályai szerint AC.3-hoz kell fordulni. 
Ha a WP.29 keretén belül, akkor pedig AC.2 bizottság az illetékes (itt azonban 
már csak az 1958-as Egyezmény jöhet szóba, ezt azonban az USA nem írta alá). 
Finoman arra is figyelmeztetett, hogy jármű visszahívás szervezeti ügyeiben a 
WP.29 nem illetékes, információcsere azonban lehetséges, mint ahogy az évek óta 
folyik is. 

• Smith úr azzal zárta a vitát, hogy a WP.29 júniusi ülésre előterjesztenek egy ToR-t 
és más, megvitatható dokumentumokat. 

• A WP.29 ülésről készült jegyzőkönyvbe – amerikai nyomásra – bekerült egy szö-
veg (102. pont) amely szerint a Világfórum tudomásul vette, hogy 2011. nov. 17.-
én az informális szakértői csoport egy előkészítő ülést tartott véleménycsere céljá-
ból, aminek a napirendje a megadott internet címen megtalálható. 

7.4. Sokan – közöttük én is – nem értettük az akció célját. Ez adódhat a nagyon rossz elő-
készítésből, de lehet más oka. Saját – külön bejáratú, nem irónia mentes – elméletem a 
következő: 

• Az USA az alábbi 1-2 évben visszavett aktivitásából a WP.29 munkájában, így 
vesztett a súlyából is.  

• Az IWVTA látványos előre haladása – lásd fentebb – és népszerűvé válása olyan 
országokban (Távol Kelet, Ausztrália, Dél-Afrika) amelyek addig inkább az ame-
rikai járműipar hatása alatt álltak (szabványok, jóváhagyások, forgalomba állítás 
módszere tekintetében) és amelyek összefogása érdekében létrehozták az 1998-as 
Genfi Egyezményt, egymás után csatlakoznak az 1958-as Egyezményhez az 
IWVTA elfogadása, bevezetése miatt. 
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• A fentiek miatt nem a presztízsveszteség okozhat fejfájást Amerikának, hanem a 
piacvesztés. Az IWVTA lehetővé teszi majd a csatlakozó országoknak, hogy ter-
mékeiket, amit maguk hagyhatnak jóvá az IWVTA előírásai szerint (komplett jár-
mű, alkatrészek, rendszerek) minden további nélkül exportáljanak és forgalomba 
állítsanak a „társországokban”, vagyis azokban, amelyek csatlakozta az 1958-as 
Egyezményhez és azon belül a Regulation”0”-hoz. Amerika magára maradhat a 
GTR világelőírásokkal együtt, amelyek jelentősége háttérbe szorulhat. 

• Ennek a folyamatnak a kompenzálását célozhatja az új amerikai törekvés, hogy az 
1998-as Egyezmény használhatóságát a Világelőírásokon (GTR-eken) túl a hiba-
feltárás és visszahívási rendszer egyesítésével erősítsék. 

Persze azt sem lehet kizárni, hogy a szokatlan körülmények és Smith úr lehengerlő ak-
tivitása csak véletlenül esnek egybe és az ezekből leszűrt következtetésem téves. 

 

 

Budapest, 2011. november 27. 

 

Dr. Matolcsy Mátyás 

 

 

  


