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Az értekezlet napirendjén az alábbi kérdések megvitatása szerepelt 
 
I. A plenáris ülés  
 
1.) A napirend elfogadása 
2.) A nehézgépjármő motorok 

a.) Az autóbusz és tehergépjármő motorok összehangolt jóváhagyási eljárásainak 
kialakítása (WHDC) (GTR N°4) 

b.) Nehézgépjármővek összehangolt fedélzeti diagnosztikai rendszer kérdései (WWH-
OBD) (GTR) 

c.) Hibrid – elektromos nehéz jármővek (HD-HEV) 
d.) A pótlólag felszerelésre kerülı (Retrofit) emisszió-csökkentı berendezések 

követelményei 
e.) A 49. sz. elıírás továbbfejlesztése 

3.) Részecske emisszió (PMP) program 
4.) A motorkerékpár emisszió vizsgálati ciklus (WMTC) (GTR N°2) 
5.) Traktor és nem közúti gépjármőmotorok emissziós vizsgálata (NRMM) 

a.) A GTR N°11 módosítása 
b.) A 96. számú elıírás módosítása 
c.) A 120. sz. elıírás továbbfejlesztése 

6.) Könnyő (személy és kisteher) jármővek. 
a.) Összehangolt új vizsgálati eljárások (WLTP) kialakítása. 
b.) Gázzal mőködı jármővek (GFV) speciális kérdései 
c.) A 83. sz. elıírás (szgk.) továbbfejlesztése 
d.) A 103. sz. elıírás (csere katalizátor) módosítása 

7.) Hidrogénnel/tüzelıanyag cellával hajtott jármővek (HFCV-SGE) követelményei 
8.) A környezetbarát jármővek (EFV) kritériumainak meghatározása 
9.) Tüzelıanyagok minıség 
10.) Az intelligens jármővekkel kapcsolatos kérdések (ITS) 
11.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi elıírásokban életbe lépett és tervezett 

elıírások tekintetében 
12.) A közlekedés szerepe a globális felmelegedésben és a CO2 kibocsátás 
13.) Egyéb kérdések 
 
II. A munkacsoport ülések 
 
A hivatalos értekezlet mellett, ad. hoc. munkacsoportokban, hét téma vitájára került sor:  
 
1. Nehézgépjármővek hibridhajtással (HDH) 
2. Gázzal mőködtetett jármővek (GFV)  
3. Mobil légkondicionáló berendezések (MAC) 
4. A könnyő jármővek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP), menetciklus 

alcsoport (DHC) 
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5. Emisszió-csökkentı berendezések (REC)  
6. Könnyő jármővek vizsgálati módszer alcsoport (DHC) 
7. Könnyő jármővek vizsgálati ciklus alcsoport (DTP) 
8. Környezetbarát jármővek (EFV) 
9. PMP 
 
I.  A plenáris ülés napirendjén szereplı legtöbb kérdésnek a  tárgyalása több éve folyik, 

ezért az alábbiakban csak a nagyobb jelentıségő, újabb anyagokról és határozatokról 
számolok be. 

 
ad.2. Nehézgépjármő motorok 
 

(a) Az autóbusz és tehergépjármő motorok összehangolt jóváhagyási eljárásainak 
kialakítása (WHDC) (GTR N°4) 

 A korábban elkészült GTR (Global Technical Regulation) „világ elıírás”fontosabb 
részei az EU-ban érvényes EuroVI. elıírásban már alkalmazásra kerültek. Három 
számítási képletmódosításra került. Hasonló változtatást volt szükséges átvezetni a 
vonatkozó EGB (R49) illetve EU elıírásokban. 

 
(c) Hibrid – elektromos nehéz jármővek (HD-HEV) 
 Az elmúlt években, több országban jelentek meg a hibrid hajtású tehergépjármővek 

az alacsonyabb légszennyezés és a kıolaj alapú tüzelıanyag megtakarítása céljából. 
A témában munkacsoport kezdte meg tevékenységét (l.II.1.), amelynek feladata a 
speciális vizsgálati igények megfogalmazása és a vegyes mőködési módnak 
megfelelı vizsgálati eljárás javaslat elkészítése. Az eddig megtartott három 
munkacsoport megbeszélés és a bemutatott japán, USA kínai elıírások és 
tervezetek alapján felvetıdött, hogy- az új elıírásban az un. HIL (hardware ín the 
loop) szimulációs rendszer kerüljön alkalmazásra  az elképzelt nagygörgıs eljárás 
mellet/helyett .A munkák tervezett befejezése 2014 év.  

 
(d) A pótlólag felszerelésre kerülı (retrofit) emisszió-csökkentı berendezések 

követelményei 
 Számos országban, így hazánkban is felmerült, a már mőködı autóbuszok és 

tehergépjármővek légszennyezésének mérséklésére, pótlólag felszerelésre kerülı (a 
részecske csökkentésre és/vagy NOx mérséklésre alkalmas) berendezések 
alkalmazása. A jogszabályhoz szükséges egységes követelmények kidolgozását a 
II. 5 munkacsoport végzi. A vita alapját a német elıírás (StVZO Anlage XXVII) 
alapján összeállított elızetes anyag képezte. 

 A német elıírás 2007-ben lépett életbe és követelményeket tartalmaz, a 
„retrofit” alkalmazásra. A probléma kapcsolódik a környezetvédelmi zónák, 
valamint a pályahasználati díj elıírásokhoz. A német tervezetet 2006- ban a 
notifikacios eljárás során mi is véleményeztük. Az elızetes vita során számos 
kérdés tisztázódott pl. a családelv és a kritériumrendszer. Az elsı részletes 
vitára a most készülı munkaanyag alapján, a következı értekezleten kerül sor. 

 
ad. 3.  Részecske emisszió (PMP) program 

 A program keretében elkészült és a vonatkozó EU és EGB elıírásokban már 
szerepelnek a kipufogógázban lévı kismérető részecskék meghatározására szolgáló 
(részecskeszám) vizsgálati eljárások. Továbbra sem megoldott a mőszerkalibrálás a 
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tehergépjármő motorok esetében. A szükséges vizsgálati munkák elhúzódása miatt 
ebben a témában továbbhaladás nem történt. 

 
ad. 4.  A motorkerékpár emisszió vizsgálati ciklus (WMTC) (GTR N°2) 

 A korábban elfogadott elıírás (GTR N°2) kipufogógáz határértéket nem tartalmaz. 
A most beterjesztett javaslat olyan kompromisszumos megoldást jelent, amely a 
különbözı régiók (pl.Japán) érdekeit is figyelembe veszi. Számunkra is lényeges az 
EU által javasolt szöveg elfogadása, mivel a készülı kétkerekő jármővekre 
vonatkozó Euró 3/4 elıírás ezeket a vizsgálati eljárásra, illetve jármő- osztályozásra 
vonatkozó elveket veszi át. 

 
Dokumentáció: 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/4 
 
ad. 5. Traktor és nem közúti motorok emissziós vizsgálata (NRMM) 

 A GRPE a 90-es évek elején készítette el a 96. sz. elıírást, amely kiindulási alapul 
szolgált az EU-ban kialakított 97/68/EK irányelvhez, valamint a késıbbi 11. sz. 
GTR.-hez, így jelenleg már három érvényes nemzetközi elıírás létezik ugyan abban 
a tárgykörben, közel azonos kritériumokkal. A napirend keretében a GRPE 
hatáskörébe tartozó elıírások pontosítására került sor. 

 
(a) A teljes körő mőszaki elıírás,”Világ-elıírás No.11 (GTR N°2)   
 Az elıírás szövegében talált szöveg és képletek módosítási javaslat csomagot 

elfogadtuk. Az elıterjesztett 70 oldalas anyagot korábban a munkabizottságban már 
megvitattuk. 

 
Dokumentáció: 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/2 

 
(b) A 96. számú elıírás (traktorok káros anyag kibocsátása)  
 Az érvényes 96. sz. elıírás most tárgyalásra került módosító, kiegészítı javaslatok 

célja az EU 97/68/EC irányelvben újabban megjelent változtatások nyomon 
követése illetve a soron következı III. B és IV. szigorítási fokozatok átvezetése. A 
konkrét javaslatok áttekintı ismertetésére található a csatoltam a GRPE 61-05 sz. 
munkaanyagot. 

 
(c) A 120. sz. elıírás (belsı égéső traktor motorok)  
 A közúti gépjármővektıl eltérı, a traktor és nem közúti motoroknál alkalmazásra 

kerülı belsı égéső motorok teljesítmény meghatározása. Ezt a motorfékpadi 
vizsgálati eljárást alkalmazzák az összes vonatkozó elıírásban. A javaslatot 
korábban tárgyaltuk, elfogadását támogattuk. 

 
Dokumentáció: 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/3 
 
ad.6. A könnyő (személygépjármő és kisteher) jármővek összehangolt vizsgálati 

eljárásának kialakítása, kidolgozása 
 Az Európában jelenleg alkalmazott személygépjármő emissziós elıírás az 1960-as 

évek jellemzı forgalmi viszonyainak elemzése alapján készült. A megváltozott 
közlekedési jellemzık mellett gyökeresen változtak a közlekedési eszközök 
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szerkezeti kialakítása, technológiája, valamint a vizsgáló mőszerek. Elsı sorban az 
elektronika és számítástechnika egyre inkább domináns szerepe látszik. Ez is 
indokolta az új vizsgálati eljárás kialakítását. Az új vizsgálati elıírás kialakítási 
munkái több alcsoportban, de összehangoltan folynak. 

 
(a) Összehangolt új vizsgálati eljárások (WLTP)  
 Az új személygépjármő emissziós típusvizsgálati elıírás az elképzelések szerint 

nem csak Európában, hanem a világ egyéb helyén is alkalmazásra kerülne. (USA, 
Japán stb.). A témával II. 4, II. 6 és II. 7 munkacsoportok foglalkoznak. 

 
(b) A gázzal mőködı jármővek (GFV) speciális kérdései 
 A II. 6 munkacsoport készíti elı a meglévı elıírások kiegészítı módosításait, 

amelyek alapján ezek az elıírások alkalmasak lesznek a különbözı, gázzal 
mőködtetett jármővek (pb. Földgáz stb.) vizsgálata is. 

 A korábban benyújtott anyagok vitája folytatódott. 
 

(c) A 83. sz. elıírás továbbfejlesztése 
 A hollandok által javasolt kisebb szövegmódosítás a jármő-fékpadi vizsgálatokra 

vonatkozik. A különbözı típusú ventillátorok használatára vonatkozó módosítás a 
gyártók kérései alapján készült. Az elıterjesztést elfogadtuk. 

 
Dokumentáció: 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2009/8, ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/5 

 
(d)  A 103. sz. elıírás (csere katalizátor) módosítása 
 A témában újabb anyag nem érkezett, a legutóbbi ülésen az általunk elıterjesztett 

módosításokat elfogadták. 
 

ad. 7 Hidrogénnel/tüzelıanyag cellával hajtott jármővek (HFCV-SGE) követelményei 
 A témában újabb fejlemények nem történtek. 

 
ad. 8 A környezetbarát jármővek (EFV) kritériumainak meghatározása 

 A környezetbarát jármő fogalmát a gyártók és a helyi kormányzati szervek eltérı 
módokon értelmezték. A probléma megoldására munkacsoportot hoztak létre, 
amelynek feladata egy olyan egységes kritériumrendszer kialakítása, amelynek 
moduljai eltérı célokat szolgálhatnak.  

 
ad. 9. Tüzelıanyagok minısége 

 A tüzelıanyagok összetételére vonatkozó követelmények nem tartoznak a GRPE 
eredeti feladatkörébe (az EU-ban errıl irányelv gondoskodik). Azonban a 
jóváhagyások egységes alkalmazása és az energiafogyasztás meghatározása miatt a 
kérdéskör nem kerülhetı meg. A különbözı régiók, illetve a tüzelıanyag elıállítók, 
valamint a gépjármőgyártók és üzemeltetık eltérı érdekeltsége miatt az egységes 
vélemény kialakítása kétséges. 

 
ad.10. Az intelligens jármővekkel kapcsolatos kérdések (ITS) 

 A munkacsoport ezzel a kérdéssel korábban nem foglalkozott, a titkárság ad 
tájékoztatást az elvárt feladatokról. 
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Dokumentáció 
Informális dokumentáció GRPE-61-02 
 
ad. 11. Információcsere a nemzeti és nemzetközi elıírásokban életbe lépett és tervezett 

elıírások tekintetében. 
 
 
ad. 12. A közlekedés szerepe a globális felmelegedésben és a CO2 kibocsátás terén. 

 A közlekedési titkárság ismertetett egy  új munkaanyagot, amely a  GRPE várható 
szerepvállalását ismerteti. Az érdemi vitára ezúttal nem került sor.. 

 
ad.13. Egyéb kérdések 
 
 
 
II. A hazai érdekek tekintetében három munkacsoport vitája emelendı ki: 
 
ad. II/3. Mobil légkondicionáló berendezések (MAC) 

 Az elmúlt évi viták során felmerült, hogy mivel a légkondicionáló berendezések 
használata jelentıs mértékben növeli a jármő tüzelıanyag fogyasztását és a 
légkörbe jutó üvegházhatást okozó CO2 gáz kibocsátását, ezért indokolt egy 
egységes vizsgálati eljárás kialakítása, amely alapján értékelhetı a különbözı 
berendezések hatása.  

 
 Az EU DG Enterprise megbízásából egy, a KTI részvételével mőködı 

konzorciumot bíztak meg az elıírás-tervezet módszereinek kidolgozásával, a 
szükséges tudományos háttéranyagok összeállításával. Az elkészült tanulmányban 
javaslat készült a tervezett vizsgálati eljárásra és az alkalmazást értékelı kísérleti 
megvalósításra (pilot project). E munkába szeretnék a gyártókat, illetve a 
jóváhagyó vizsgálatokat végzı laboratóriumokat is bevonni. A finanszírozás 
tekintetében a Bizottság az ACEA-ra is számít.  

 
 Az EU tervei szerint az új eljárás a készülı új emissziós elıírás részeként, 2012. 

után kerül alkalmazásra. 
 
 A témában japán munkaanyag is készült, amely elveiben hasonló szempontokat 

tartalmaz, mint a mi anyagunk. 
 
ad. II/5. Emisszió-csökkentı berendezések (REC) 
 

 A munkacsoport a már mőködı autóbuszok és tehergépjármővek 
légszennyezésének mérséklésére, pótlólag felszerelt berendezések alkalmazására 
határoz meg követelményeket.  

 
 A mostani ülésen a jövıbeni elıírás tervezetének elsı olvasata került megvitatásra. 

A munkaanyag az autóbuszok, és tehergépjármővek mellett kitér a nem közúti 
mozgó gépekre is (pl. építıgépek stb. 
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ad. II/8. Környezetbarát jármővek (EFV) 
 
 A tárgyalás során négy kritérium egységes értelmezése került megvitatásra: 

− a CO2/tüzelıanyag-fogyasztás, 
− a légszennyezı anyagok,  
− a zaj és  
− az újrahasznosítás (recycling). 
  
A külön megvitatott kritériumok összetett, komplex rendszer szerinti vitaanyagot 
az indiaiak készítik el, a vitára késıbb kerül sor.  

 
 

 
A beszámolóban említett munkaanyagok az alábbi címen találhatóak: 
 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeage.html 
 
 
 
Budapest, 2011. február 15. 
 
 
 
Összeállította: Pollák Iván KTI 
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