
 
Beszámoló jelentés az ENSZ-EGB GRPE  

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

 
Genf, Nemzetek Palotája, 2016. június 6-10. 

 
Az értekezlet napirendjén a titkárság által összeállított ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/9 valamint 
az ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/9/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 mozgó gépek 
 

a.) az ENSZ R96 (traktor és nem közúti mozgó gép (NRMM) motorok károsanyag 
kibocsátása) és R120 (trakotor 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. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP.29-GRPE-2016-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP.29-GRPE-2016-09a1e.pdf
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a.) az ENSZ R40 (motorkerékpárok károsanyag kibocsátása)., valamint az R47 
(mopedek károsanyag kibocsátása) előírások  

b.) az L kategóriájú járművek emissziós szabályozása (EPPR) 
c.) a GTR2 (WMTC – motorkerékpárok károsanyag kibocsátásának teszt eljárása) 

világelőírás 
 

10.) Elektromos járművek és környezet (EVE) 
 
11.) Kölcsönös állásfoglalás tervezet No2 (M.R.2)  
 
12.) Nemzetközi teljes jármű jóváhagyási rendszer (IWVTA) kialakítás   
 
13.) A jármű belső levegő minősége (VIAQ) 
 
14.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében 
 

15.) Tisztviselők választása 
 

16.) Egyéb kérdések 
 
II. A munkacsoport ülések 
 
A korábbi évek gyakorlata szerint a készülő előírások tudományos és műszaki kérdéseinek 

alapos megvitatása és az előírások legfontosabb részeinek kidolgozása ezekben a 

munkacsoportokban történik. A munkacsoportok költségmegtakarítás céljából egy-egy 
ülésűket a GRPE értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükséges többit általában Brüsszelben 
vagy valamely tagállamban tartják, kivéve a nemzetközileg nagy jelentőséggel bíró 

témaköröket, amikor egy-egy ülés Ázsiában (India, Kína, Japán) vagy Amerikában (USA, 
Kanada) kerül megtartásra.   
 
A plenáris ülést megelőző napokban az ad hoc munkacsoportokban hat téma részletes 
vitájára kerül sor az alábbiak szerint: 
 

a) Elektromos járművek és környezet (EVE)  
 

b) Gázzal működtetett járművek (GFV)  
 

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

d) L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények (EPPR) 
 

e) Részecske mérési program (PMP)  
 

f) A jármű belső levegő minősége (VIAQ)  
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A tárgyalási álláspont a tervezett napirendek szerint. 
 
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.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 
 
A GRPE-72-03 informális dokumentumon alapuló, Olaszország által benyújtott javaslat célja a 
rendvédelmi, mentő, tűzoltó és a polgári védelem által használt gépjárművek mentesítése a 

használatkorlátozó eszközök alkalmazása alól. Ilyen jellegű mentesítés már most is szerepel 

az R49 sz. előírásban. A módosítás célja a két emissziós előírás összehangolása, mivel azok 

hatálya is átfedést mutat bizonyos jármű kategóriák esetében. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/10 
 
A GRPE-72-14 és GRPE-72-15 informális dokumentumokon alapuló javaslat az R83.06 és 
R83.07 előírásokat módosítja néhány helyen. Ebbe beletartozik hibás hivatkozások 
korrekciója, a szöveg egyértelművé tétele és hibás kifejezések javítása. 
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/11 
 
A munkaanyagokat a GRPE elfogadta és a WP.29 elé terjeszti a novemberi ülésen. 
 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan került bemutatásra az Egyesült Királyságban lefolytatott, 
VW ügy miatt elvégzett emissziós vizsgálat eredményeit tartalmazó GRPE-73-03 sz. informális 
dokumentum. A vizsgálat során az Egyesült Királyságra jellemző gépjárműveket vizsgáltak. 

A járművek mind legalább 30.000 mérföldet futott bérelt gépkocsik voltak, amelyeket téli 
gázolajjal üzemeltettek. A tesztek egyaránt tartalmaztak laboratóriumi és közúti méréseket, 
valamint ezek kombinációját, amikor a laboratóriumban vizsgált gépjármű károsanyag 

kibocsátását PEMS eszközzel mérték. Erre a PEMS mérések hitelesítése miatt került sor. 
 
A laboratóriumi vizsgálat során az alábbi ciklusok szerint mértek: 

 NEDC hideg motorral 20-30 C hőmérsékleten 
 NEDC meleg motorral 
 NEDC teszt visszafelé mérve üzemmeleg motorral (nagy sebességű részt mérték 

először) 
 NEDC 10%-kal növelt sebességgel futva 

 
A közúti mérések során a környezeti hőmérséklet és a mérés más paraméterei is eltérőek 

voltak mérésenként, ezért az eredmények közvetlen összehasonlításra nem alkalmasak. A 
hatástalanító berendezések működésbe lépésére általában az EGR szelep és turbófeltöltő miatt 
kerül sor. Ezek az egységek az emissziócsökkentő berendezések rendes működése során 

keletkező páralecsapódás miatt meghibásodhatnak, ezzel indokolják a gyártók a hatástalanító 
berendezések alkalmazását. A vizsgálat során a WLTP vizsgálat szerinti méréseket is 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-03.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP.29-GRPE-2016-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-14.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-15.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP.29-GRPE-2016-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-73-03.pdf
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végeztek, azonban a mérési eredmények adatbázisa nem teljes, ezért nem tudták bemutatni a 
riportban. 
 
Németország, Franciaország és Spanyolország is végzett hasonló vizsgálatokat, amelyek 
eredményeit összefoglalva fogja bemutatni az EU a GRPE januári ülésén. 
 
  

b.) A GTR15 világelőírás (WLTP - World Light Duty Test Procedure)  
 
Az új vizsgálati előírás követelményeit tartalmazó 15 sz. GTR elkészült, a jelenlegi 

állapotokat jobban tükröző vizsgálati eljárás kialakítása során fennmaradó kérdések is 

tisztázásra kerültek.  
 
A témában munkaanyag nem készült, a plenáris ülésen a második fázisban foglalt 
tevékenységekről készített státusz riport került bemutatásra. 
 
Informális dokumentum: GRPE-73-10 GRPE-73-11 GRPE-73-12 
 
Fontos kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy milyen lesz a világelőírás alapján készített új ENSZ-
EGB előírás. Ezzel kapcsolatban a gépkocsi gyártók képviseleti szervezete, az OICA nyújtott 

be egy informális vitaindító dokumentumot, amely az alábbi megfontolásokat tartalmazza: 
 

1. Az Európai Unióban korábban külön előírás vonatkozott a gépjárművek légszennyező 

anyag és a CO2 kibocsátására (tüzelőanyag fogyasztás) vizsgálatára. Ezek megfelelnek  

a  két külön ENSZ-EGB előírásban , az R83 sz. és az R101 sz. előírásokban 

leírtakkal.. A két előírás teljesen azonos vizsgálati követelményrendszert tartalmaz 
jelenleg, mint ami a hatályos EU rendeletekben található. 

2. Az alkalmazott teszt eljárások az 1990-es években harmonizálásra kerültek, ez tette 
lehetővé, hogy az Euro 5/6 rendelet mind a két előírást magában foglalhassa.  

3. Az ENSZ-EGB GRPE előadói csoportja is foglalkozott a két előírás egyesítésének 

lehetőségével az 1958-as Egyezmény keretein belül, azonban több ok miatt is, ez máig 
nem történt meg: 

 a Szerződő Feleknek egy új előíráshoz kellett volna csatlakozni az addig 

használt helyett, 
 az 1958-as Egyezmény lehetővé teszi a Szerződő feleknek, hogy maguk 

határozzanak egy-egy előíráshoz való csatlakozáshoz; mivel a két érintett 

előírás (R83 és R101) alkalmazóinak köre nem teljesen azonos, ez problémát 

jelentett volna, 
 a két előírás teljesen más alapelveken nyugszik; az egyik kötelezően 

teljesítendő határértékeket határoz meg és alkalmaz (kibocsátási limitek), míg 

a másik a fogyasztók számára állapít meg információt (fogyasztás). 
4. Az új előírás megalkotása lehetőséget ad arra, hogy a kétféle célból alkalmazott 

követelményrendszert, az EU rendelethez hasonlóan, egy ENSZ-EGB előírásban 

egyesítsük. 
5. A 15 sz. GTR azonban a menetciklusokat és a vizsgálatok során alkalmazott mérési 

feltételeket régiónként eltérő módon határozza meg, ami megnehezíti egy olyan előírás 

létrehozását, amit minden Szerződő Fél egyaránt tud alkalmazni, mivel a különböző 

menetciklusok és beállítások, különböző követelményszinteket jelentenek. Az 

ugyanabban az előírásban lévő több követelményszint alkalmazására megoldás lehet, 
ha a legszigorúbbat minden Szerződő Félnek el kell fogadni, az alacsonyabb 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-10.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-11.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-12.pdf
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követelményszintűek viszont megmaradnak az adott régióban érvényesnek. Mindezt 

azonban nehezíti a teljes járműjóváhagyás jövőben alkalmazott rendszere (IWVA). 
 
Az OICA támogatja az új előírás elkészítését, de szeretné, ha a további lépések előtt a fent 

felvetett nehézségekre vonatkozóan egyezség születne. 
 
Informális dokumentum: GRPE-73-05  
 
Az új ciklust tartalmazó mérési eljárást 2017-től kellene alkalmazni az Európai Unióban. 
Problémát jelenthet, hogy amennyiben egy szerződő fél egy előírást nem kíván többé 

alkalmazni, arról a szándékát legalább egy évvel előre be kell jelenteni: 
 
Fontos kérdés, hogy az új előírás tartalmazza-e a tüzelőanyag fogyasztás mérést is, vagy nem. 
Ez az eltérő megközelítés miatt lényeges. Az emisszió esetén több mérési eredményből 

választják ki a legrosszabb mérési eredményeket, így minden, az adott típusba tartozó 
gépkocsi teljesíti a követelményeket. A tüzelőanyag fogyasztás esetében is alkalmazható 
lenne ez a megközelítés, mivel a vásárlók a gépjárművek tényleges fogyasztására kíváncsiak. 

Az EU CO2 kibocsátásra vonatkozó flottaátlag követelményei miatt azonban a gyártók arra 
vannak kényszerítve, hogy ne ezt használják, hanem minél alacsonyabb fogyasztási 
eredményeket érjenek el a típusjóváhagyás során.  
 
Egyelőre még nem tisztázott az sem, hogyan fog ez az előírás kapcsolódni a teljes jármű 

jóváhagyás rendszerébe, mivel az emissziós előírások régiónként eltérhetnek az új GTR 

koncepció szerint. 
 
 
Ad. 6. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és nem közúti mozgó gépek 
 
Az Európai Unió elfogadta a nem közúti mozgó gép motorok kibocsátásaira vonatkozó új 
keretrendeletet és elfogadás előtt állnak a részletes műszaki követelményeket tartalmazó 

kiegészítő rendeletek. Az EU rendeletek és az ENSZ-EGB R96 sz. előírás hatálya között 
átfedés van, ezért az érintett motorkategóriákban szükséges lesz a két követelményrendszer 
összehangolása.  

 
 
Informális dokumentumok: GRPE-73-02 és GRPE-73-06 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-73-05.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-02.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-73-06.pdf
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Az R96 sz. előírás módosítása várhatóan a Szerződő Felek bevonásával fog megvalósulni, 

amihez Olaszország és az Egyesült Királyság is felajánlotta közreműködését. 
  
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. A munkacsoport jelenleg a 
gépjárművekben alkalmazott súrlódó betétek, valamint a gumiabroncs és útkopásából eredő 

részecske kibocsátás meghatározásával foglalkozik. Mérések szerint csak a fékbetét kopásból 
származó részecske kibocsátás a korszerű gépkocsik esetében meghaladja a csővégi emissziót.  
 
A tárgyban munkaanyag nem készült, a GRPE plenáris ülésen GRPE-73-13 számmal státusz 
riport került bemutatásra. 
 
A fő probléma, hogy a 23nm alatti kipufogógáz eredetű részecskék a jelenlegi részecskeszám 

vizsgálattal nem mérhetőek. Azok a kisméretű részecskék, amelyek a jelenlegi vizsgálati 

tartományba nem tartoznak bele, a közvetlen befecskendezésű benzinmotorok részecske 
kibocsátásának mintegy 30-40%-át teszik ki. A szívócsőbe történő befecskendezést alkalmazó 

motoroknál ebbe a mérettartományba esik majdnem az összes részecske (50-100%). 
Kétütemű motorkerékpárok esetében a jelenleg mért kibocsátásnak több mint a kétszeresét 
mérnénk abban az esetben, ha a méréshatárt kiterjesztenénk 10nm-ig. Részecskeszűrő 

alkalmazásával ezek az értékek jelentősen 5% körüli értékre csökkenthetőek. A kutatások 

eredményei azt mutatják, hogy a jelenlegi mérési módszer kis változtatással alkalmassá tehető 

a 10-23nm közötti mérettartományba eső részecskék vizsgálatára. 
 
A súrlódóbetét kopások esetében az ipar jelentős kutatásokat folytat e téren. Egyöntetű az a 

vélemény, hogy egy közös mérési eljárás kidolgozása fontos lenne. 
 
A gumiabroncs és útkopásból származó részecskék esetében igen nagy gondot okoz a 
különféle származékú részecskék megkülönböztetése (gumiabroncs/útfelület/útra került egyéb 
por). 
 
Informális dokumentumok: GRPE-73-14 és GRPE-73-15 
 
 
Ad. 8. Gázzal működtetett járművek (GFV)  
 
A GFV munkacsoport által benyújtott új előírás tervezetről fog szavazni a GRPE plenáris 
ülése. A javaslat a nehézgépjármű motorok utólagosan vegyes üzemre (dízel-gáz) történő 

átalakításával kapcsolatosan állapít meg rendelkezéseket (Heavy Duty Dual-Fuel Retrofit 
Systems – HDDF-ERS).  
 
Az előírás tervezet hatálya kizárólag az Euro V és EEV motorokra vonatkozik. A jóváhagyás 
során az R49 sz. előírás szerinti mérésekkel kell igazolni, hogy a retrofit berendezéssel 

felszerelt motor teljesíti a vonatkozó emissziós követelményeket. A hordozható 
kibocsátásmérő berendezések fokozódó jelentőségét mutatja, hogy a jóváhagyás 

kiterjesztésére már PEMS mérésekkel is lehetséges, nem szükséges motorfékpadi méréseket 
végezni.   

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-13.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-14.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-15-Rev.1.pdf
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Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/12 
Kiegészítés informális dokumentum: GRPE-73-04 és GRPE-73-07 
 
A munkaanyagot a GRPE rövid vita után a GRPE-73-04 informális dokumentummal együtt 
elfogadta és a novemberi WP.29 ülés elé terjeszti. A vita az GRPE-73-07 informális 
dokumentumban foglalt módosítások miatt alakult ki. Az AEGPL javaslata egy egyszerűsített 

teszt eljárásra vonatkozóan további módosításokat vont volna magával, és ez esetben a 
tervezet csak a márciusi WP.29 elé kerülhetett volna benyújtásra. Az UN titkárság 
egyértelművé tette, hogy nem szükséges a módosító dokumentumban foglaltakat is tartalmazó 

változatot újra elfogadni januárban, azonban mivel a GFV munkacsoport mandátuma 2016 
júniusáig tartott, ezért bármely további módosítást már csak Szerződő Fél nyújthat be.  
 
A GFV munkacsoport teljes eddigi munkáját foglalja össze a GRPE-73-28 és a GRPE-73-29 
informális dokumentum. 
 
 
Ad. 9. Motorkerékpár és moped emisszió 
 

b.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 

(EPPR) figyelembevételével 
 

A jelenlegi EU előírás 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 korábbi, 72. GRPE plenáris ülésen az L kategóriás gépjárművek párolgási emissziójának 

mérésére vonatkozó GRPE-71-20 informális dokumentumon alapuló teljes GTR tervezet került 
elfogadásra ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/2.   
 
A GRPE 73. ülésén az L kategóriás gépjárművek fedélzeti diagnosztikájára (On Board 

Diagnostic – OBD) vonatkozó új GTR tervezet került szavazásra. A tervezetről hivatalos 

informális dokumentum nem készült, a 72. ülésen bemutatott EPPR-14-06 és EPPR-14-14 
munkacsoporti dokumentumokon alapul, amelyek lényegében megegyeztek a most 
szavazásra bocsátott tervezettel.  
 
A fedélzeti diagnosztikára vonatkozó követelmények két lépcsőben kerülnek bevezetésre 

(OBD stage I. és OBD stage II.). Az ülésen szavazásra benyújtott tervezet az első fázis 

követelményeit tartalmazza. Mivel a motorkerékpárnak nevezett gépjárművek besorolása 

területenként eltérő a világon, ezért az előírás csak a két- és háromkerekű motorkerékpárokra 
vonatkozik. Az előírás kialakítása során ezért figyelemmel voltak arra, hogy a követelmények 

könnyen kiterjeszthetők legyenek további kategóriákra, mint amilyen például az Európai 

Unióban a négykerekű motorkerékpárok.  
 
További szempont volt, hogy a gyártóknak ne kelljen jelentős módosításokat végrehajtaniuk, 

ezért nincs arra vonatkozó kötelezettségük, hogy elektronikus karburátort, 
benzinbefecskendezést, vagy elektronikusan vezérelt gyújtótekercseket szereljenek fel, feltéve 
hogy igazolni tudják azt, hogy a jármű teljesíti a környezetvédelmi követelményeket. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP.29-GRPE-2016-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-73-04.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-73-07.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-73-04.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-73-07.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-28.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-29.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-71-20.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-02e.pdf
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Azonban, ha a jármű fel van szerelve ilyen jellegű alkatrészekkel, akkor az OBD rendszernek 

monitorozni kell azokat.  
 
A tervezet tehát tartalmazza az OBD-ra vonatkozó funkcionális minimum követelményeket 
(technológia semleges HW és SW struktúra), beleértve: 

 az áramkörök minimum monitorozási követelményeit, 
 hibakódokra, hibaüzenetekre és kommunikációs interfészekre vonatkozó 

rendelkezéseket, 
 karbantartáshoz és javításhoz szükséges OBD kiolvasásra vonatkozó rendelkezéseket. 

 
 A tervezet tartalmaz továbbá a tesztjárműre vonatkozó követelményeket, a vizsgálatok 

leírását (VIII. típusú teszt), az ellenőrizendő hiba fajtákat, valamint az adminisztratív 

követelményeket.  
 
Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2016/13 
 
A munkaanyag tárgyalását három informális dokumentum segítette. A GRPE-73-16 a tervezett 
GTR néhány módosítását tartalmazza korrektúrával, a GRPE-73-17 a munkaanyag és a 
módosítások konszolidált változata, a GRPE-73-18 pedig a magyarázó riport. 
 
A GTR tartalmának rövid összefoglalását a GRPE-73-20, az EPPR informális munkacsoport 
további tevékenységének bemutatását pedig a GRPE-73-21 informális dokumentumok 
tartalmazzák. A párolgási emisszióra és az OBD követelményekre vonatkozó világelőírások 

elkészítése után a munkacsoport soron következő tevékenysége a GTR No.2 felülvizsgálata 

lesz. 
A fő témák: 

 az I. típusú teszt (légszennyező anyagok), 
 a II. típusú tesz (alapjárati emisszió), és 
 a VII. típusú teszt (CO2 kibocsátás, tüzelőanyag fogyasztás és hatótáv)  

lesznek. 
 
A munkaanyagot a GRPE elfogadta. 
 
 
Ad.10. Elektromos járművek és környezet 

 
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. Az 1998-as egyezmény égisze alatt 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 munkához kapcsolódó dokumentumok 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2016-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-16.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-17.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-18-Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-20.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-21.pdf
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előkészítő fázisban vannak, munkadokumentum a GRPE plenáris ülésen státusz riport kerül 

bemutatásra. 
 
Informális dokumentum: GRPE-73-23 és GRPE-73-24 
 
 
Ad 13. Járművek belső levegő minősége (VIAQ) 
 
A gépjárművek belső levegő minőségével foglalkozó munkacsoport célja, hogy meghatározza 
azokat az alapvető követelményeket, amelyek a gyárból kikerülő gépjárművek belső terében a 

műanyag alkatrészekből kipárolgó, valamint ragasztó és egyéb eredetű szerves anyagok 

egészségkárosító hatásait hivatottak kiküszöbölni. 
 
A munkához kapcsolódó dokumentumok előkészítő fázisban vannak, munkadokumentum a 

GRPE plenáris ülésen státusz riport kerül bemutatásra. 
 
Informális dokumentum: GRPE-73-25 
 
 
 
A GRPE elnöki pozíciójára nem érkezett jelölés, ezért a választást a GRPE 2017 januárra 
halasztotta. 
 
A tárgyalási álláspont tervezetben említett dokumentumok a vonatkozó munkaanyag 
számokra kattintva, valamint az alábbi hivatkozásokon érhetők el: 
 
Munkaanyagok 
 
Informális dokumentumok 
 
 
Budapest, 2016. július 18. 
 
Összeállította: Uhlik Krisztián 
 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-23.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-24.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/GRPE-73-25.pdf
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2016.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2016.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf73.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf73.html
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