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Az ülés napirendjén az alábbi kérdések megvitatása szerepelt: 
 
I. A plenáris ülés  
 

1) A napirend elfogadása 
2) Ismertető a WP.29 Bizottság legutóbbi ülésén elhangzottakról. 
3) Könnyű (személy és kisteher) járművek. 

a.) Összehangolt új vizsgálati eljárások (WLTP) kialakítása. 
b.) Mobil légkondicionáló berendezések vizsgálati eljárása 
c.) Az ENSZ R68, R:83, R101. és R103. sz. előírásainak módosítása 

4) A nehézgépjármű motorok 
   a.)Hibrid – elektromos nehéz járművek (HDH) 
   b.)pótlólag felszerelésre kerülő (Retrofit) emisszió-csökkentő   berendezések 
 követelményei (REC) 
   c.)az ENSZ R: 49. sz. előírás továbbfejlesztése 

d.) a 4, 5 és 6. és 10.sz Global Technical Regulation (GTR) további módosítása 
5.) Az ENSZ R85.sz.. Nettó teljesítmény meghatározása.  
6.) Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata  

   a.)az R:96.sz és R120sz előírások 
   b.)a GTR N°11 egyes kérdései. 

7.) Részecske emisszió (PMP) program 
8.) Gázzal működő járművek (GFV) 
9.) Motorkerékpár és moped emisszió. 

a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 
(IEPPR) figyelembevételével 

b.) Az ENSZ R: 40.sz.,(motorkerékpár) valamint az R. 47.sz.(moped) előírások 
kérdései 

c.) a 2.sz. GTR további módosítása. 
10.) Elektromos járművek és környezet 
11.) Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD)  
12.) Tüzelőanyagok minősége (FQ)  
13.) Nemzetközi teljes jármű jóváhagyási rendszer (IWVTA) kialakítás 
14.) Az újra feldolgozhatóság   
15.) A jármű belső levegő minősége 
16.) Az 1997. évi Egyezmény (időszakos műszaki vizsgálatok) 1. sz. melléklet  
17.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében 
18.) Egyéb kérdések 
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II. A munkacsoport ülések 
 
A korábbi gyakorlat szerint, az EU DG-Enterprise és a CARS-21 megállapodásnak 
megfelelően, a készülő előírások tudományos és műszaki kérdéseinek alapos megvitatását 
követően, az ideiglenes munkabizottságokban történik az előírások legfontosabb részeinek 
kidolgozása. A munkabizottságok költségmegtakarítás céljából, egy-egy ülésüket a GRPE 
értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükséges többit Brüsszelben vagy valamely tagállamban 
tartják.   
 
A plenáris ülést megelőző napokban az ad. hoc. munkacsoportokban, nyolc téma  részletes 
vitájára került sor az alábbiak szerint: 
 

a) Pótlólag felszerelésre kerülő emisszió-csökkentő berendezések (REC)   
b) Elektromos járművek és környezet (EVE) 
c) Nehézgépjárművek hibridhajtással (HDH) 
d) Gázzal működtetett járművek (GFV)  
e) A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP) 
f) L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények (EPPR) 
g) Részecske vizsgálatok 
h) Járműmeghajtó rendszer definíciók (VPSD) 
 

Az értekezlet napirendjén szereplő legtöbb kérdés tárgyalása több éve folyik, ezért az 
alábbiakban csak az újabb anyagokra és a nagyobb jelentőségű előterjesztésekre térünk ki (a 
számozás a plenáris ülés napirendje szerint). 
 
Ad.1 és 2 Az értekezlet elején ismertetésre került a módosított napirend (inf. dok. GRPE-68-
02) és az elmúlt két WP.29 ülés (160. június és 161. november) érintett kérdéseinek 
összefoglalója. 
 
Ad.3 A könnyű (személygépjármű és kisteher) járművek összehangolt vizsgálati 

eljárásának kialakítása, menetciklusok kidolgozása 
 
A jelenleg Európában alkalmazott személygépjármű emissziós előírás az 1960-as évek 
jellemző forgalmi viszonyainak elemzése alapján készült. Azóta a közlekedési jellemzők 
megváltozása mellett gyökeres változás következett be a közlekedési eszközök szerkezeti 
kialakítása, technológiája, valamint a vizsgáló műszerek tekintetében is. Első sorban az 
elektronika és számítástechnika egyre inkább domináns szerepe látszik meghatározónak. Ez is 
indokolta egy alapvetően új, a jelenlegi állapotokat jobban tükröző vizsgálati eljárás 
megfogalmazását különösen azért is, mivel a kipufogógáz vizsgálatok mellett, ugyanezt a 
vizsgálati ciklust használják a tüzelőanyag fogyasztás, illetve az üvegházhatást eredményező 
CO2 kibocsátás meghatározására.  
 
Az előzetes elképzelés szerint az új ciklust az európai országok mellett más országokban 
illetve régiókban is alkalmazni fogják, ezért ez egy újabb „Globális Műszaki Előírás” (GTR) 
formájában készül, hasonlóan a korábban elfogadott motorkerékpár (GTR 2) és 
nehézgépjármű (GTR 4) előírásokhoz.  
 
Az elfogadott, új GTR alapján készül az EURO6 emissziós követelményeket szigorító új EU 
rendelet illetve az ENSZ R83.sz előírás további változata. Véleményünk szerint a korábbi 
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gyakorlatnak megfelelően egy új számozású előírásnak kellene felváltani a jelenlegi R83-as 
előírást, mivel nem csak a vizsgálati eljárás (ciklus) hanem a vizsgálati feltételek és számítás 
is jelentős mértékben változik.    
 
Az új vizsgálati előírás kialakítási munkái 2008 évben kezdődtek több alcsoportban és a 
különböző, nem csak európai országokban dolgozó több száz kutató és fejlesztő tapasztalatai 
alapján, összehangoltan folynak. A munkaterv szerinti első fázis munkái befejeződtek. 

 
 
(a) Összehangolt új vizsgálati eljárások WLTP 

 
Az EU képviselőjének kérésére az elkészült előírás anyagainak formális tárgyalására, illetve 
jóváhagyására az őszi WP.29 értekezlet időtartamához igazítva, soron kívüli GRPE ülés 
került megrendezésre ez év novemberében. A GRPE 67. ülésén az új GTR szövegét 
elfogadták, azonban az előkészítési munkákat tartalmazó műszaki anyagokat a jelenlegi ülésre 
utalta véglegesítésre. 
 
 Mind a teszt ciklus, mind a mérési követelmények tekintetében a részletes műszaki jelentés 
elkészült, ezek összefoglalják az új vizsgálati ciklus készítésével kapcsolatos releváns 
információkat. 
 
A WP.29 novemberi ülésén felmerült az összehangolt vizsgálati ciklust tartalmazó GTR-
tkidolgozó munkacsoport mandátumának meghosszabbítása (WP.29-161-14). A GRPE a 
hosszabbítást támogatta, kijelölte az egyes munkacsoportokat vezetőit és javasolja ennek 
hivatalos elfogadást a WP.29 soron következő ülésén 2014. márciusában. 
 
A módosított szervezési ábra az alábbi: 
 

 
 
 



 4

(b) Mobil légkondicionáló berendezések 
 

A téma előzményeként megemlítjük, hogy négy kutatóintézet, köztük a KTI az EU 
megbízásával kutatásokat és kísérleti méréseket végzett vizsgálati eljárás javaslat kialakítása 
céljából. Az EU bizottsági javaslatra az új eljárást tartalmazó előírás befejezési határidejét 
2014 re módosították. Egy új az alkalmazhatóságot tisztázó kísérletsorozatot („pilot project”) 
végeznek el a gyártók és jóváhagyó szervek laboratóriumaiban, 18 hónapos tervezett 
időtartammal. A munka eddigi tapasztalatait több, az EU bizottság szervezte ülésen 
értékelték. Itt kerültek ismertetésre a tervezett előírás szöveges részének elkészült fejezetei. 
Az előkészítő munkák, számos probléma miatt késnek ezért a MACTP munkacsoport soron 
következő, januárra. meghirdetett, ülését nem tartották meg. 

 
(c) Az ENSZ R: 83.sz. előírás módosítása. 

 
Megvitatásra kerültek az EU előterjesztésében, az ENSZ R.83. sz. előírás rev.07 sz. 
módosításait tartalmazó ECE/TRANS/WP:29/GRPE/2014/2. sz. előírás tervezet valamint a 
06.sz módosításokat változtató ECE/TRANS/WP:29/GRPE/2014/2.sz OICA javaslat is. Ez 
utóbbi javaslat kisebb kiegészítést tartalmaz az M1 „szociális szükségleteket kielégítő 
járművek” megengedett határértékeire.  
 
Az anyag néhány ponton kisebb korrekcióra szorult, de a hibák javítása után az ülésen 
elfogadásra került. (5.3.1.4. par. 1. táblázat) 

 
 

Ad.4. Nehézgépjármű motorok 
 

(a) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HD-HEV) 
 

Az elmúlt években, több országban is megjelentek a hibrid hajtású tehergépjárművek az 
alacsonyabb légszennyezés és a kőolaj alapú tüzelőanyag megtakarítása céljából. A hibrid 
járművek légszennyezésének meghatározására vonatkozó témában munkacsoport kezdte meg 
tevékenységét az ENSZ EGB GRPE szakértői munkacsoportjaként, az elnöki feladatokat az 
EU tisztségviselője tölti be. Az ideiglenes munkacsoport 2010 májusában, Brüsszelben kezdte 
meg tevékenységét és feladata az elektromos és belsőégésű motorokkal működő járművekre 
vonatkozó speciális vizsgálati igények megfogalmazása és a vegyes működési módnak 
megfelelő vizsgálati eljárás javaslat elkészítése. A munkacsoport megbeszélések, és a 
bemutatott Japán, USA valamint kínai előírások és tervezetek alapján alakult ki az az 
álláspont, hogy az új előírásban, első sorban az ún. HIL (Hardware-in-the-Loop) szimulációs 
rendszer kerüljön  alkalmazásra az eredetileg elképzelt nagygörgős eljárás mellett/helyett. A 
munkák teljes tervezett befejezésére 2014-ben került volna sor, azonban ez két évvel 
hosszabbodik.  

Az informális csoport   kiegészítést készített a 4. számú GTR előíráshoz (Global Technical 
Regulation No. 4) – amely CNG és LPG valamint a hagyományos dízel tüzelőanyaggal 
üzemelő kompresszió gyújtású és külső gyújtású motorok emissziós vizsgálati eljárásáról szól 
– a hibrid hajtásrendszerrel hajtott nehéz gépjárművek károsanyag-, és CO2 kibocsátására 
vonatkozóan az 1998-ban kötött globális egyezmény (Global Agreement) alapján. 
 
 E cél teljesítése érdekében az alcsoport első lépésként megvizsgálta a HILS eljárást, 
amelynek lényege az, hogy a WHVC (World Harmonized Vehicle Cycle) járműciklusból 
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kiindulva, szimulálja a hajtásrendszert és egyéb jármű komponenseket, amely egy hibrid 
specifikus motor- vizsgálati ciklust eredményez. Ez, lehetővé teszi a motorvizsgáló állás (test 
cell) környezetet, adat értékelési eljárást, és az emisszió számítást a GTR 4 szerint. Az első 
lépésben elvégzett feladatok után, második lépésként kialakításra kerül egy görgős padi 
eljárás, amely szükséges ahhoz, hogy specifikálni lehessen új követelményeket a 
motorvizsgáló állás környezetre, az adatértékelési eljárásra, és az emisszió számításra 
vonatkozóan.. A munkabizottságon belül egy szűkebb szerkesztő bizottság alakult az  előírás  
szövegének kidolgozására. Az elmúlt szakbizottsági üléseken elkészítették a tervezett szöveg 
módosítások első változatát, amelynek tárgyalásra váró változata csak a december végére  lett 
végleges. 
 
Az értekezletre beterjesztett munkaanyag szerint, a 4. sz. GTR szövege a következő tervezett 
módosításokkal változik: 
 

1. az alapszöveg kiegészül, hogy lehetővé tegye a hibrid vizsgálatok lefolytatását, 
2. az 1. sz. mellékletet a WHVC test ciklus leírásával bővül, 
3. készült egy új, 8. sz. melléklet, amely a Hibrid HILS módszert ismerteti 
4. készült egy új 9. sz. melléklet amely a teljes hibrid hajtáslánc vizsgálati eljárást 

tartalmazza (a 9. sz. melléklet 9.. fejezete az EPA előírás. szerinti eljárás alapján került 
leírásra). 
 

A GRPE ülést megelőzően újabb munkacsoport megbeszélésre került sor, ahol megvitattuk az 
USA EPA által készített részletes véleményt is, amelyben felvetették, hogy a javasolt eljárás 
áttekinthetősége és hitelesítése nem megfelelő. Az USA a tervezet esetleges alkalmazását 
csak a megoldandó kérdések tisztázását követően látja lehetségesnek. 

 
 

(b) A pótlólag felszerelésre kerülő (retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 
követelményei 
 

2010-ben kezdte meg munkáját egy szakértőkből álló munkacsoport, amelynek feladata, hogy 
az üzemben levő autóbuszok és tehergépjárművek légszennyezésének mérséklésére pótlólag 
felszerelésre kerülő (a részecske csökkentésre és/vagy NOx mérséklésre alkalmas) 
berendezések alkalmazásának követelményrendszerét tartalmazó előírás tervezet elkészítse. A 
munkában aktívan, több részegység illetve javaslat elkészítésével részt vettünk, és a 10. ülés 
rendezését is vállaltuk.  
 
Az új előírás a korábbi, 66. GRPE ülésen egyeztetésre, majd az azt követő WP.29. Novemberi 
ülésén elfogadásra került. A GRPE plenáris ülésén az eredeti előírást szigorító Rev. 1 változat 
szövege került megvitatásra.  
 
Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/4 
 
A benyújtott munkaanyagot a GRPE elfogadta. 
 
Az elfogadott újabb EGB előíráshoz az EU testületileg nem jelentett be csatlakozási 
szándékot, azonban több tagország, mint pl.. Németország is jelezte, hogy is alkalmazni fogja. 
 
Szükség lenne ezzel kapcsolatban a hazai hivatalos állásfoglalás megfogalmazására. 
Véleményünk szerint hasznos lenne, ha Magyarország is elfogadná ezt az előírást.  
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Ad. 7. Részecske emisszió (PMP) program 

 
A program keretében korábban elkészült és a vonatkozó EU és EGB előírások már 
tartalmazzák a kipufogógázban lévő kisméretű részecskék meghatározására szolgáló 
(részecskeszám) vizsgálati eljárásokat és határértékeket. Néhány kérdésben további vizsgálati 
munkák folynak, erre elfogadást nyert a részletes munkaterv 
 
 
Ad. 8. Gázzal működő járművek (GFV) 

 
A gázzal működő járművek jelenleg tárgyalt legfontosabb kérdése a kettősüzemre átalakított 
jármú-vizsgálati előírás HDDF kialakítása.  
A korábbi üléseken elkészült az új EURO V és VI követelményeket teljesítő gyári új 
kettősüzemű motorokra vonatkozó követelmények, az ENSZ R49 előírás kiegészítésével. 
Ezeket a módosításokat a WP29 elfogadta. 
 
A pótlólag átalakításra kerülő, vegyes-üzemmel működtetett jármű emissziós követelmények 
megfogalmazása az előbbinél bonyolultabb feladat, mivel megfelelő motor-optimalizációs 
munkák nélkül az eredeti, dízelüzemi motorokénál rosszabb emissziós jellemzők keletkeznek. 
 
Az előírás kidolgozására a TNO vezetésével szerkesztőbizottság kezdi meg munkáját a GFV 
csoport keretében.  A Soron következő ülés ez év januárjában lesz. 

 

 
Ad. 9. Motorkerékpár és moped emisszió 
 

a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 
(EPPR) figyelembevételével 
 

Az L kategóriájú gépjármű emissziós előírások kérdéseivel foglalkozó EPPR informális 
munkacsoport soron következő 5. ülésén tovább folytatódott az ENSZ előírások aktualizálása 
és kibővítése az EU újonnan kialakított követelményeivel összhangban. 

 
A hamarosan életbe lépő EU előírás (rendelet) számos olyan követelményt tartalmaz az L 
kategóriájú járművekre, amelyek jelenleg nem részei egyetlen, a motorkerékpárokra 
vonatkozó ENSZ előírásnak sem. Az ilyen követelményekre vagy új előírások készülnek, 
vagy a meglévő előírásokat kerülnek kiegészítésre, továbbfejlesztésre. A munkát nehezíti, 
hogy az L kategóriájú járművek kategorizálása más a SR.1 szerint (GTR) és más az RE.3 
szerint (ENSZ-EGB és EU). 
 
A munka ütemezésével kapcsolatban kiemelendő, hogy a L1 és L3 járművekre vonatkozó I., 
II. és VII. számú tesztek (csővégi, alapjárati és CO2 kibocsátás) elsődleges prioritással 
szerepelnek a munkatervben.  
 
A plenáris ülésen bemutatásra került a munkacsoport munkájának legújabb eredményeit 
tartalmazó előrehaladási jelentés. A munka egyaránt érinti az 1958-as és az 1998-as 
egyezményt, mert azon követelményekre, amelyekre a mostani előírások nem terjednek ki, 
először GTR készül, majd a GTR alapján kerül megfogalmazásra az ENSZ-EGB előírás. Ezek 
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közül a párolgási emisszió és a fedélzeti diagnosztikai eszközökre vonatkozó előírások 
kidolgozása prioritást élvez. E két előírás (GTR) tervezet első változatai – ha nem is teljesen – 
de elkészültek. 
 
További fontos és megvitatásra váró témakörök a tartóssági vizsgálatok és a párolgási 
emissziók kérdései. A párolgási emisszióra vonatkozó követelmények várhatóan szintén a 
júniusi GRPE ülésen kerülnek benyújtásra, míg a tartóssági követelmények prioritása nem 
elsődleges. Még nem eldöntött, hogy a 2. számú GTR-be kerülnek beépítésre a 
követelmények vagy külön előírás készül majd. 
 
A párolgási emisszió vizsgálatánál várhatóan a SHED (Sealed Housing for Evaporative 
Determination) teszt kerül bevezetésre. A motorkerékpárokra vonatkozó előírás tervezet 
előreláthatóan 2014 áprilisára készül el. A három és többkerekű járművekre, valamint a hibrid 
hajtásrendszerekre vonatkozó előírások készítése ez után kezdődik. 
 
Az OBD javaslat kidolgozására al-munkacsoportot hoztak létre. Ennek első ülése az 
informális munkacsoporti ülést megelőző napon volt. Elsődlegesen itt is a kétkerekű 
járművekre fókuszálnak, a háromkerekűek később kerülnek napirendre. Az előírás tervezet 
első változatának közzététele itt is 2014 áprilisában várható.  
 
 
Ad.10. Elektromos járművek és környezet 
 
Az elektromos hajtásrendszerrel rendelkező járművek környezeti vonatkozású kérdéseivel 
foglalkozó informális munkacsoport soron következett, nyolcadik ülésének fő napirendi 
pontja az eddigi üléséken feltárt kérdéskörök alapján elkészült referencia útmutató 
megvitatása volt. A ,tervezet  1. számú változata megtekinthető a: 
https://www2.unece.org/wiki/download/attachments/12058681/EVE-07-03e.pdf?api=v2 
webcímen. 
 
Az EVE munkacsoport fő feladatai az elektromos hajtásrendszerű járművek környezeti 
kérdéseivel kapcsolatos, a szabályozási követelményeket érintő lényegi információk cseréje, e 
követelmények közötti különbségek feltérképezése és minimálása továbbá ahol lehetséges 
közös szabályozási környezet létrehozása az ENSZ égisze alatt egy vagy több világelőírás 
formájában. Mivel ezen ágazat a járművek vonatkozásában még a fejlesztési szakaszban 
található, ezért a szabályozási környezet összehangolása elősegíti az elektromos járművek 
fejlesztését és piacra kerülésük után elterjedésüket. 
 
Az EVE nyolcadik ülésének további napirendi pontjai: 

• a WLTP, HDH és VPSD informális munkacsoportok eddigi munkájának bemutatása 
és kapcsolódási pontok feltérképezése az EVE munkacsoport munkájához, 

• az EVE munkacsoport mandátumának kiterjesztési lehetőségei. 
 

A munkacsoport eddigi tevékenysége alapján a jövőben előtérbe kerülő főbb kérdések közül 
említeni szükséges az elektromos járművek hatótávolságának és hatásfokának egységes 
szempontok szerint történő tesztelését, a járműfűtés és hűtés, valamint a használat módjának 
figyelembevételével; a járműcímkézést; valamint az akkumulátor teljesítményével és 
újrafelhasználhatóságával kapcsolatos témákat.    
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További érintett témakörök: 

• pénzügyi ösztönzők, 
• vásárlói tudatosság növelése és az 
• állami beszerzések kérdései. 
 

Ez utóbbihoz kapcsolódik az EU-n belül és így hazánkban is a 2009/33/EU irányelv, valamint 
az annak megfelelő 48/2011 Korm. rendelet. 
 
A téma jövőbeni fontosságára való tekintettel, a munkacsoport munkája és a referencia 
útmutató alapján – ami egyaránt érinti a járműgyártók versenyképességének növelését a 
megfelelő szabályozási környezet kialakításával, valamint a vásárlók döntéseinek nagyobb 
megalapozottságot adó információk közreadásával (pl.: címkézés) – a munkacsoport 
munkájában való további részvételt kiemelten szükségesnek tartjuk.  
 
 
Ad.11 Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD)  
 
A gépjármű hajtásrendszerekkel, energia átalakítókkal és tárolókkal, valamint a külső 
energiaforrásokkal kapcsolatos definíciók és az alkalmazott terminológia sokszor nem 
egységes a különböző ENSZ-EGB előírásokban. Ennek a helyzetnek a megoldására 2012-ben 
informális munkacsoportot hoztak létre (WP.29-156-26). 
 
A GRPE plenáris ülésén ismertetésre kerültek az eddig elért eredmények (VPSD-02-03, 
VPSD-02-04, GRPE-68-19). A munkacsoport további üléseket nem tervez, viszont a még 
nem eldöntött kérdésekben széles körű egyeztetést kívánnak folytatni a szerződő felekkel, 
annak érdekében, hogy az előírásokban előforduló kifejezések azonos terminológia szerint 
kerüljenek alkalmazásra.   
 
Az elkészült anyagok az S.R.1 és R.E.3 dokumentumokban fognak megjelenni. 
 
 
Ad.12 Tüzelőanyagok minősége 
 
AECC, CLEPA, EUROMOT és OICA együttes javaslatként informális dokumentum került 
benyújtásra a tüzelőanyagok minőségi paramétereire vonatkozóan (GRPE-68-16-Rev1). A 
végleges anyagot az S.R.1 és R.E.3 dokumentumokba kerül beépítésre. 
 
Ad.14  A járművek újrahasznosítása.  
 
A WP.29. legutóbbi . ülésén tárgyalta a korábbi előterjesztés módosított változatát a  WP.29 
(ECE/TRANS/WP.29/2013/125 sz. anyagot és kérte a GRPE állásfoglalását.  Az előterjesztés 
az EU 2005/64/EK illetve a 2009/1/EK irányelvek alapján készült, amelyek már a hazai 
jogszabályban szerepelnek. 
 
Elfogadását támogattuk 
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Ad. 17. Egyéb kérdések. 
 
Cserekatalizátorok 
 
Németország informális dokumentumot terjesztett a GRPE elé a R.103-as előírással 
kapcsolatban (GRPE-68-18). Az R.103-as sz. előírás a cserekatalizátorok jóváhagyására 
vonatkozó követelményeket tartalmazza és szorosan kapcsolódik a 83-as sz. előíráshoz, mivel 
az előírt vizsgálat az emissziós eljárás szerint kerül elvégzésre. A jelenlegi követelmények 
szerint a tartóssági, élettartam követelmények teljesítése romlási tényezők alkalmazásával 
történik. A „Blue Angel” öko-cimke megszerzéséhez kapcsolódóan elvégzett vizsgálatok 
során kiderült, hogy a valós öregítései eljárások után tesztelt cserekatalizátorok közül több 
már nem elégíti ki az előírásban foglalt követelményeket.  
 
Ezt mutatják az alábbi mérési ábrák gyári és utángyártott katalizátorok esetében: 
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E vizsgálati eredményekre alapozva Németország informális munkacsoport létrehozását 
kezdeményezte az ENSZ-EGB  R.103-as előírás kiegészítése céljából. A munkacsoport 
munkája nem kizárólag a cserekatalizátorok tartósságára vonatkozó teszt eljárás kidolgozására 
korlátozódna, hanem az emisszióra hatással levő egyéb berendezésekre (SCR, EGR, stb.), 
OBD kompatibilitási és piac felügyeleti kérdésekre is.  
 
A javaslatot a GRPE támogatta.  
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A magyarországi gépjárművek magas átlagéletkora és a kereskedelmi forgalomban elérhető 
(sokszor jóváhagyással nem rendelkező) cserekatalizátorok nagy száma miatt a kérdés 
különös jelentőségű, a munkacsoport munkájában való részvételt kiemelten fontosnak tartjuk. 
 
 
A beszámolóban említett munkaanyagok az alábbi címen találhatóak: 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeage.html 
 
Budapest, 2014. január. 13. 
 
 
Összeállította: Pollák Iván és Uhlik Krisztián 
 
   


