
Beszámoló az ENSZ-EGB GRPE  
(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 

71. üléséről 
 

Genf, 2015. június 08-12. 
 
Az értekezlet napirendjén a titkárság által összeállított ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/10 
valamint az ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/10/Add.1 számú napirend alapján az alábbi 
kérdések megvitatása szerepelt: 
 
I. A plenáris ülés  
 

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

 
a.) Az ENSZ R68 (legnagyobb sebesség mérése, beleértve az elektromos járműveket), 

R83 (M1 és N1 kategóriájú gépjárművek károsanyag kibocsátása), R101 (CO2 
kibocsátás és tüzelőanyag fogyasztás) és R103 (csere kipufogógáz utókezelő 
berendezések) előírásai 

b.) A GTR15 világelőírás (Global Technical Regulation: WLTP World Light Duty 
Test Procedure). 

 
4.) Nehézgépjárművek 
 

a.) az ENSZ R49 (kompressziós gyújtású és külső gyújtású LNG, CNG motorok 
károsanyag kibocsátása), valamint az R132 (pótlólagos emissziócsökkentő 
berendezések) előírásai  

b.) a GTR4. (WHDC – harmonizált nehézgépjármű jóváhagyás), GTR5. (WWH-OBD 
– fedélzeti diagnosztika) és GTR10. (cikluson kívüli emisszió) világelőírások 

 
5.) Az ENSZ R85 (nettő teljesítmény mérése), R115 (LPG és CNG retrofit rendszerek) és 

R133 (gépjárművek újrahasznosítása) előírásai  
  

6.) Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és nem közúti motorok 
 

a.) az ENSZ R96 (traktor és nem közúti mozgó gép (NRMM) motorok károsanyag 
kibocsátása) és R120 (traktor és NRMM motorok teljesítmény mérése és fajlagos 
fogyasztása) előírásai 

b.) a GTR11. (NRMM motorok károsanyag kibocsátásának mérése) világelőírás 
 

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

a.) az L kategóriájú járművek emissziós szabályozása (EPPR) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-10a1e.pdf
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b.) az ENSZ R40 (motorkerékpárok károsanyag kibocsátása)., valamint az R47 
(mopedek károsanyag kibocsátása) előírások  

c.) a GTR2 (WMTC – motorkerékpárok károsanyag kibocsátásának teszt eljárása) 
világelőírás 

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

előírások tekintetében 
 

17.) Tisztviselők megválasztása 
 
18.) Egyéb kérdések 

 
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, ezekben a munkabizottságokban történik az előírások legfontosabb részeinek 
kidolgozása. A munkabizottságok költségmegtakarítás céljából, egy-egy ülésűket a GRPE 
értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükséges többit Brüsszelben vagy valamely tagállamban 
tartják.   
 
A plenáris ülést megelőző napokban az ad hoc munkacsoportokban az alábbi témák 
részletes vitájára került sor: 
 

a) Elektromos járművek és környezet (EVE)  
 
Az EVE munkacsoport eddigi fő feladatai az elektromos hajtásrendszerű járművek környezeti 
kérdéseivel kapcsolatos, a szabályozási követelményeket érintő lényegi információk cseréje 
és e követelmények közötti különbségek feltérképezése volt. További feladatként 
meghatározásra került a követelmények összehangolása és egy 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. 
 
Ennek a feladatnak az ellátása érdekében a munkacsoport felhatalmazást kért az elektromos 
járművek környezetvédelmi követelményeit magába foglaló új előírások előkészítő 
munkáinak elvégzésére (ECE/TRANS/WP.29/2014/88). Az 1998-as egyezmény égisze alatt 
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folyó munka az EVE informális munkacsoport eddigi eredményein alapul és figyelembe veszi 
mindazon informális munkacsoportok által elvégzett munkák eredményeit, amelyekhez az 
elektromos gépjármű témakör kapcsolódhat.  
 
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.    
 
A munkacsoport EVE-13-07 sz. dokumentumában meghatározta azokat a főbb tevékenységi 
köröket, amelyek a munka során kiemelt figyelmet kapnak. Ezek a témakörök az alábbiak: 
 

• ACTION 1 (EVE-13 Action 2): A munkacsoport munkája során összegyűlt 
tapasztalatok alapján elképzelhető egy összefoglaló riport elkészítése, amely az S.R.1 
vagy R.E.3 részét képezhetné a jövőben. 

• ACTION 2 (EVE-13 Action 3): A munkacsoport munkáját továbbra is össze kell 
hangolni azon munkacsoportok tevékenységeivel, amelyek befolyásolhatják a készülő 
dokumentumokat (WLTP, EPPR, …) 

• ACTION 3 (EVE-13 Action 4): Módszer kialakítása az elektromos autók energia 
fogyasztásának megállapítására. Ez a tevékenység három fő részből áll. 

1. kapcsolódó szakirodalom gyűjtése és feldolgozása 
2. ország specifikus adatbázis kialakítása (energia mix és más tényezők) 
3. energiafogyasztás-mérési módszer kialakítása 

• ACTION 4 (EVE-13 Action 5): Elektromos autó (akkumulátor) teljesítmény és 
tartósság. 

• ACTION 5 (EVE-13 Action 6): Elektromos autók teljesítményének meghatározása. 
• ACTION 6 (EVE-13 Action 8): Akkumulátorok újra feldolgozhatósága. 

 
A tevékenységi körökhöz kapcsolódó munka elkezdődött, a munkában való részvétel nyitott, 
minden észrevételt és hozzájárulást örömmel vesznek. 
 
A tevékenységi körökhöz kapcsolódó fontosabb kérdések 
 
Energiafogyasztás 
 
Az elektromos autók fogyasztásának meghatározása két részre bontható. Egyrészt kifejezhető 
a jármű mozgatásához szükséges energia felhasználással, másrészt kifejezhető a 
hagyományos belsőégésű motorral felszerelt járművek fogyasztásához hasonlóan a CO2 
kibocsátással. Ez utóbbi azonban több szempontból is problémás. Az elektromos autók CO2 
kibocsátása függ a felhasznált energia mixtől, ami országonként nagyon eltérő lehet. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy az ilyen módon kifejezett energiafogyasztás nem mérhető össze a 
hagyományos, folyékony vagy gáz tüzelőanyaggal üzemelő járművek energia fogyasztásával, 
ahol a tüzelőanyag előállításakor keletkező CO2 kibocsátás jelenleg nincsen figyelembe véve, 
viszont e módszer szerint az elektromos autóknál az erőműi kibocsátás is hozzá tartozna a 
teljes CO2 kibocsátáshoz.  
 
Továbbra is kérdés tehát, hogyan lehet figyelembe venni azt, hogy az elektromos járműveket 
milyen árammal töltik. Az energia mix egy országos átlag, ami nem feltétlenül felel meg azzal 
az energia mixszel, ami az elektromos járművek töltésére szolgál (pl.: éjszakai áram). 



 4 

 
A használati, töltési minták, valamint az elektromos hálózat menedzsment mind olyan 
tényezők, amelyek jelentősen befolyásolják ezt a kérdést. Alapvető kérdés tehát, hogy 
mennyire kell és lehet figyelembe venni az energia előállításából eredő emissziót, az ebből 
adódó költségeket, vagy akár az externális és társadalmi költségeket. Ez egy nagyon összetett 
és bonyolult kérdés, nem minden része kapcsolódik szorosan a témához, és túlmutat a 
munkacsoport jelenlegi munkájának keretein. Lényegében kétféle megközelítés lehetséges. 
Az egyik megközelítés veszi figyelembe az energia mix előállításából eredő emissziót, míg a 
másik megközelítés figyelembe veheti, de ez igazából csak a címkézésnél jelenhet meg és 
ebben az esetben a fosszilis, agro és szintetikus folyékony és gáznemű tüzelőanyagok 
esetében is ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni. Figyelembe kell venni az LRTAP 
Egyezmény jelentéseinek struktúráját is. 
 
Elektromos autó (akkumulátor) tartósság 
 
A munka eredménye egy összefoglaló dokumentum lesz, amely egyrészt definiálja a tartósság 
fogalmát, másrészt kitér a tartósság problémakör kezelésére és a tartósságot befolyásoló főbb 
tényezőkre. Mindezek mellett az is cél, hogy az összegyűjtött tudásra alapozva 
meghatározásra kerüljön egy, a teszt eljárásra vonatkozó javaslat tervezet is. 
A tartósságot befolyásoló főbb tényezők: 

• kisütési mélység 
• statikus töltöttségi állapot 
• töltési sebesség 
• menetciklus 
• magas feszültségű részek hőmérséklete 
• vezetési stílus 
• környezeti tényezők 
• napi futásteljesítmény 

 
Elektromos autók teljesítményének meghatározása 
 
A kérdés hasonló fontosságú és súlyú, mint a tartósság. Jelenleg a gépjárművek motorjainak 
teljesítményét az ENSZ R85-ös sz. előírás szerint mérik. A jelenlegi fejlődési trendek azt 
mutatják, hogy a hibrid gépjárművekben használatos motor funkciója sok esetben eltávolodik 
attól a hagyományos koncepciótól, amire az R85 sz. előírás épül.   
 
Mindezek miatt át kell gondolni, hogy milyen megközelítés lenne a legmegfelelőbb az 
elektromos gépjárművek teljesítményének mérésére. Ehhez fel kell tárni, hogy az ilyen típusú 
gépkocsikban a belsőégésű motor, az elektromos motor és az akkumulátor teljesítményei 
milyen kapcsolatban állnak és hogyan befolyásolják a gépkocsi hajtásrendszerének összesített 
teljesítményét. A munka során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a mérés ne igényelje új, 
drága berendezések beszerzését. Egy lehetséges megoldás lehet, hogy külön-külön meg kell 
adni a belsőégésű motor, az elektromotor és a teljes rendszer összetett teljesítményét, amely 
nem azonos az első kettő összegével, hanem figyelembe veszi a felépítés műszaki 
sajátosságait. 
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b) Gázzal működtetett járművek (GFV)  
 
A nehéz gépjárművek vegyes üzemre való alakításáról (retrofit) szóló új előírás első 
változatának hatály alá kizárólag az Euro IV, V és EEV járművek tartoznának. Az előírás 
alapelvei még nem teljesen tisztázottak. A jóváhagyás az átalakító rendszerre vonatkozva, 
hivatkozással az R49 sz. előírásra. Problémát jelent, hogy a nehéz gépjárművek nem 
rendelkeznek olyan szintű diagnosztikai rendszerrel, mint a könnyű gépjárművek. További 
problémát jelent, hogy egy bizonyos motorra jóváhagyott retrofit rendszer nem minden 
esetben építhető be egy, az adott motorral rendelkező járműbe. Ezért megfontolandó, hogy a 
jóváhagyás két részre legyen osztva. Az egyik rész a motorra vonatkozna, a másik pedig a 
jóváhagyott rendszer járműbe történő beépítésére. Ez azért szükséges, mert sokszor a két 
tevékenységet nem ugyanaz a cég végzi. Megoldandó továbbá a vegyes üzemre átalakított 
járművek sajátosságaira felkészíteni az időszakos műszaki vizsgálat rendszerét, amely 
nemzeti feladat maradna. Hasonlóképpen a szerződő országoknak kell gondoskodni arról, 
hogy nemzeti nyilvántartási rendszerükben a vegyes üzemre való átalakítás ténye 
megjelenjen. 
 
Az azonos tulajdonságokkal rendelkező retrofit berendezések egy családba tartoznának, így 
csökkentve az adminisztrációs terheket. Hasonlóan a REC (Retrofit Emission Control 
Devices) előíráshoz, itt is meghatározásra kerülne az ú.n. „application range”, amely azokat a 
motorokat foglalja magában, amelyre az adott retrofit berendezés jóváhagyása érvényes. 
 
További adminisztrációs tehercsökkentés lehet, hogy csak akkor kell új jóváhagyást kérni a 
meglévő retrofit berendezés módosításakor, ha az olyan lényegi részt érint, amely rész 
alapvetően határozza meg a berendezés műszaki tulajdonságait. Egyéb módosítás esetén 
elegendő a jóváhagyó hatóságot tájékoztatni a módosításról. 
 
 

c) A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP) 
 

A könnyű gépjárművek új vizsgálati eljárását kialakító munkacsoport munkája tovább 
folytatódott a még fennmaradt, nem eldöntött részletek tisztázásával. Ezek közé tartozik 
például az úgynevezett kúszó sebességfokozat kezelése a tesztek során, aminek lényege, hogy 
a sebességfokozatok alkalmas megválasztásával a gyártók ne tudjanak a valóságos 
emissziótól eltérő teszt eredményeket produkálni. Megoldandó kérdés még a vizsgálati ciklus 
vezethetőségének javítása annak érdekében, hogy minden teljesítmény-tömeg arányú 
gépjárművel teljesíteni lehessen a követelményeket. A munkacsoport legközelebbi ülése 
szeptemberben lesz. 

 
d) L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények (EPPR) 
 
Az L kategóriájú gépjármű emissziós előírások kérdéseivel foglalkozó EPPR informális 
munkacsoport 11. ülésén tovább folytatódott az ENSZ előírás tervezetek előkészítése és 
vitája. A munkacsoport munkáját az teszi szükségessé, hogy a jelenleg érvényes EU előírás 
számos olyan követelményt tartalmaz az L kategóriájú járművekre, amelyek jelenleg nem 
részei egyetlen, a motorkerékpárokra vonatkozó ENSZ előírásnak sem. Az ilyen 
követelményekre ezért vagy új előírások készülnek, vagy a meglévő előírásokat kerülnek 
kiegészítésre, továbbfejlesztésre. A munka első fázisában világelőírások (GTR) készülnek, 
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majd a már elkészült GTR-eket ültetik át az 1958-as Egyezmény alá tartozó műszaki 
előírásokba.  
 
A munkacsoport munkája várhatóan 2020-ra fejeződik be. Addig számos olyan témakört kell 
tisztázni, amelyek más kategóriájú gépjárműveknél már jelenleg is meglévő követelmények. 
Ilyenek többek között a fedélzeti diagnosztika, az OBD követelményei, amely témakörben 
már jelentős előrelépés történt, vagy a cikluson kívüli emisszió, a részecskeszám (PN) mérés.  
 
A cikluson kívüli emisszióra a nehéz (2009) és könnyű gépjárműveknél (2015) már 
lényegében meglévő és kidolgozott RDE (Real Driving Emissions) eljárás kerül majd 
bevezetésre, amelyhez speciális, kisméretű hordozható emisszió mérő berendezéseket 
(PEMS) kell kifejleszteni. Ilyen eszköz kis számban már létezik, alkalmasságát jelenleg 
vizsgálják. Az OBD teszt kizárólag a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos követelményeket 
fog tartalmazni, nem fedi le a funkcionális biztonság témakörébe tartozó funkciókat. 
Ennyiben más lesz a megközelítés, mint ami jelenleg a személygépjárműveknél van. 
 
Továbbra is fennálló probléma a meglévő járműkategorizálási rendszerek különbözősége. Az 
L kategóriájú járművek kategorizálása más a SR.1 szerint (GTR) és más az RE.3 szerint 
(ENSZ-EGB és EU), bizonyos országokban pedig a négykerekű járműveknek a 
személygépkocsikra vonatkozó követelményeket kell teljesíteniük, függetlenül attól, hogy 
milyen méretűek, illetve tömegűek. 
 
 
A plenáris ülésen elhangzottak összefoglalása 
 
 
Ad.3 Könnyű járművek 

 
a.) Az ENSZ R68 (legnagyobb sebesség mérése, beleértve az elektromos 

járműveket), R83 (M1 és N1 kategóriájú gépjárművek károsanyag kibocsátása), 
R101 (CO2 kibocsátás és tüzelőanyag fogyasztás) és R103 (csere kipufogógáz 
utókezelő berendezések) előírásai 

 
Az ENSZ R101 előírás módosításának célja a gumiabroncs megválasztási kritériumának 
összehangolása az ENSZ R83 előírásában foglaltakkal. Az OICA által benyújtott módosítás 
célja, hogy az EU-n kívüli országokból származó, már az R83 szerinti jóváhagyással 
rendelkező járművek az R101 szerinti vizsgálatnál ugyanazokat a gumiabroncsokat 
használhassák, mint amit a korábban történt R83 szerinti jóváhagyás során. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/14 
Módosító javaslat: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/18 
 
Az ENSZ R83 előírás módosításának célja a közúti terhelési együtthatók mértékegységének 
korrekciója 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/15 
 
A munkaanyagokat és a módosító javaslatot a GRPE elfogadta. 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-71-18.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-15e.pdf
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Egyéb kérdések 
Az R103 előírás cserekatalizátorok és más emisszió csökkentő berendezések jóváhagyásáról 
szól. Korábbi GRPE ülésen Németország felvetette az előírás korszerűsítésének 
szükségességét, mivel méréseik azt mutatták, hogy az előírásban foglalt követelmények nem 
tudják biztosítani a megfelelő csökkentési hatékonyságot az előírt élettartam alatt. Az erről 
szóló GRPE-71-09 sz. informális dokumentummal, valamint az azt megalapozó GRPE-71-08 
sz. tanulmánnyal kapcsolatban az a döntés született, hogy a GRPE továbbra is napirenden 
tartja a kérdést, azonban a munka megkezdésére a jelenleg folyó fontos munkák miatt nincs 
lehetőség. A kipufogógáz utókezelő berendezéseket gyártó cégeket képviselő AECC 
szervezet kifejtette, hogy az R103 sz. előírás nem kizárólag a katalizátorokra, hanem a 
részecskeszűrökre és más emisszió csökkentő berendezésekre is vonatkozik, a munkának 
azokra is ki kell terjedni. Ehhez minden segítséget megadnak, amit tudnak. Magyarország 
esetében is fontos lenne a téma átfogó vizsgálata, mivel a hazai piacon elérhetők 
jóváhagyással nem rendelkező cserekatalizátorok is, amelyek emissziót csökkentő 
hatékonysága kérdéses. Ezért a hazai viszonyok felmérésére volna szükség a munkában való 
részvétel kezdése előtt. 
 

b.) A GTR15 világelőírás (WLTP - World Light Duty Test Procedure)  
 
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. Az előzetes munkaterv szerinti első fázis munkái 
befejeződtek. 
 
A 15 sz. GTR elkészült, azonban a jelenlegi állapotokat jobban tükröző vizsgálati eljárás 
kialakítás során számos kérdés maradt, amelyek tisztázása után kerülhet sor a WLTP európai 
szabályozásba történő beépítésére. 
 
Az EU számára fontos és lényeges a GTR-nek megfelelő követelményrendszer mielőbbi 
átültetése az európai rendeletekbe. Az átültetés során a GTR szövegét veszik alapul és az 
abban foglaltak az EU rendeletbe önálló mellékletként kerülnek beillesztésre. A melléklet 
kialakításánál figyelembe veszik az ENSZ-EGB előírások felépítési követelményeit a későbbi 
adaptálás megkönnyítése érdekében. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban munkaanyag nem szerepel, az EU rendeletekbe való 
átültetés folyamatáról szóló tájékoztatás kerül megtartásra. 

Ad.4. Nehéz gépjárművek 

 (a) Az ENSZ R49 (kompressziós gyújtású és külső gyújtású (LPG és 
CNG) motorok emissziója)   

 
A GRPE-71-07 sz. informális dokumentum kapcsán a következőket kell említeni. Az R49 
Rev07 dokumentumot megjelenés előtt a titkárság átvizsgálta és listázta belőle azokat a 
problémákat, elírásokat, amelyeket tisztázni szükséges. Ilyen lényeges probléma például a 
teljesítmény mértékegysége ECE kW ami helyett a R85-re való hivatkozást tartanak 
elképzelhetőnek.  
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-71-09.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-71-08.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-71-07.pdf
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 A titkárság által összeállított anyag nem egy kötelező érvényű dokumentum, ezért valamely 
szerződő félnek ez alapján kell készíteni egy hivatalos javaslatot, amit a GRPE meg tud 
tárgyalni és el lehet fogadni. Várhatóan Hollandia vezetésével a GFV informális 
munkacsoport vállalja magára ezt a feladatot. 
 
 
Ad.5. Az ENSZ R85 (nettő teljesítmény mérése), R115 (LPG és CNG retrofit 

rendszerek) és R133 (gépjárművek újrahasznosítása) előírásai 
 

Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/11 
 
Az ENSZ R85 előírás módosítása a leszerelhető vagy progresszív üzemű ventilátorral vagy 
fúvóval kapcsolatos követelmények tisztázását szolgálja. Japán és Németország szerint 
konkrét számítási módszer szükséges ahhoz, hogy a javaslat elfogadható legyen.  
 
Oroszország a felvetések alapján kiegészíti javaslatát a következő, 2016. januári GRPE ülésre. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/12 
 
Az ENSZ R85 előírás módosítása a feltöltött motorok vizsgálatának leírásához kapcsolódó 
kisebb korrekciókat tartalmaz, amelyek javítják az előírás értelmezhetőségét. 
A 12 sz. munkaanyagot a GRPE elfogadta és a WP.29 novemberi ülésére továbbítja, mint az 
R85 előírás kiegészítése (supplement). 
 
Informális dokumentum: GRPE-71-03 
A javaslat célja, hogy a kommunikációs dokumentum egyszerűsítése az által, hogy a konkrét 
határérték helyett az emissziós szintet kell megjeleníteni, továbbá a CO2 benzin/gáz arányt 
elegendő egyszer rögzíteni, ami alapján az összes jóváhagyott járműre a CO2 kibocsátás 
megváltozása könnyen kiszámítható az eredeti típus jóváhagyási értékek alapján.  
 
Az informális dokumentumot a GRPE elfogadta, a következő ülésen munkaanyagként kerül 
tárgyalásra. 
 
 
Ad. 9. Motorkerékpár és moped emisszió 
 
a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 

(EPPR) figyelembevételével 
 

A munkához kapcsolódó dokumentumok előkészítő fázisban vannak, munkadokumentum a 
GRPE plenáris ülésen státusz riport került bemutatásra. A részletes előrehaladást az 
informális munkacsoportokról szóló rész tartalmazza a beszámolóban. 
 
 
Ad.10. Elektromos járművek és környezet 
 
A téma 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 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-71-03.pdf
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megalapozottságot adó információk közreadásával (pl.: címkézés) – a munkacsoport 
munkájában való további részvételt kiemelten szükségesnek tartjuk.  
 
A munkához kapcsolódó dokumentumok előkészítő fázisban vannak, munkadokumentum a 
GRPE plenáris ülésen státusz riport került bemutatásra. A részletes előrehaladást az 
informális munkacsoportokról szóló rész tartalmazza a beszámolóban. 
 
 
Ad 11. Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD) 
 
A járműhajtási rendszerekre vonatkozó egységes definíciók kialakításával foglalkozó 
munkacsoport munkája a befejezéshez közeledik. Az egységesített meghatározások a műszaki 
előírások összehangolását szolgálják. A március 17-én elküldött hazai módosító javaslatok a 
dokumentumba bekerültek. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/13 
 
A munkaanyagot a GRPE elfogadta. 
 
 
Ad 12. Tüzelőanyagok minősége (FQ) 
A tüzelőanyagok minősége alapvető fontosságú a gépjárművek károsanyag kibocsátásának 
vonatkozásában. A gépjárművek szerkezetéről szóló R.E.3 állásfoglalás 4. melléklete 
tartalmazza a tüzelőanyagok minőségéről szóló ajánlásokat. Ezt a mellékletet kívánják 
leváltani egy újjal. A jelentős nemzetközi szervezetek által támogatott (AECC, CLEPA, 
EUROMOT, OICA) módosítás arra a tényre kíván reagálni, hogy az idők során nem kizárólag 
a gépjármű konstrukciók mentek át jelentős fejlődésen, ez által csökkentve az általuk 
kibocsátott légszennyezőanyagok mennyiségét, hanem ehhez az eredményhez nagymértékben 
járult hozzá a felhasznál tüzelőanyagok minőségének javítása is. A módosítás kapcsolatot 
kíván teremteni az emissziós szintek és az emissziós szintekhez kapcsolható tüzelőanyag 
paraméterek között. Továbbá egy eddig nem létező függelékben meghatározza az egyes 
ENSZ előírások és Euro szintek közötti kapcsolatot. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/9 
 
A munkaanyagot a GRPE elfogadta. 
 
 
 
A beszámolóban említett dokumentumok a vonatkozó munkaanyag számokra kattintva, az 
üléshez kapcsolódó további dokumentumok pedig az alábbi hivatkozásokon érhetők el: 
 
Munkaanyagok 
 
Informális dokumentumok 
 
 
Budapest, 2015. július 5. 
 
Összeállította: Uhlik Krisztián 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2015-09e.pdf
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2015.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf71.html
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