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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
LÉNYEGES KÉRDÉSEK 
 

A Teljes Jármű Nemzetközi Típusjóváhagyásának (IVWTA) ügye és ezzel 
összefüggésben az 1958-as Egyezmény 3. sz., jelentősebb módosítása továbbra is a 
WP.29 munkájának középpontjában áll.   
 
Mindkét kérdésben elkészült a műszaki szabályozás tervezete, most már csak néhány jogi, 
„politikai”, részletet kell tisztázni. (A részleteket korábbi beszámolóimban már 
ismertettem és az alábbiakban is kitérek ezekre) 
       
2015-ben kerül szavazható állapotba a fentiekkel összefüggésben módosított 1958-as 
Egyezmény. Miután az Egyezménynek Magyarország korábban már saját jogán is 
szerződő fele volt, és ez ennek megfelelően került kihirdetésre, az EU-csatlakozástól 
kezdve viszont az „EU jogán” szerződő fél, a hátralévő időszakban fontos tisztázni az 
Egyezmény módosításának megszavazásával kapcsolatos jogi körülményeket. (Az 
Egyezményhez mellékletként csatolt előírások módosítását jelenleg az EU szavazza meg 
helyettünk, bár van néhány olyan előírás, amihez mi korábban csatlakoztunk, az EU 
azonban még nem, ezek módosításakor önállóan szavazunk). 

   

 Fontosnak tartanám továbbá 2015 februárig egy olyan megbeszélés létrehozását, 
amelyen minden magyar érdekelt fél (minisztérium, hatóságok, jogi szakértők) is 
részt vennének. Itt ismertetésre kerülhetnek az 1958-as Egyezmény módosításával és 
az IVWTA intézményével kapcsolatos  legújabb tudnivalók, s mindenki tisztázhatná, 
hogy milyen feladatok várnak rá a közeljövőben ezzel kapcsolatban.  

 

Ezen az ülésen is nyilvánvaló vált, hogy az autóipar és a műszaki szabályozást végző 
nemzeti és nemzetközi testületek – többek között a piacon megjelenő valós megoldások 
nyomására - egyre nagyobb figyelmet szentelnek az autóvezetés automatizálásának és 
ezzel összefüggésben az ITS rendszer járműtechnikai elemeinek. Új fejlemény, hogy 



enyhülni látszik az 1968-as Bécsi Egyezményt gondozó WP.1 merev jogi álláspontja a 
járművezetőt támogató automata rendszerek alkalmazhatósága ügyében (ld. a beszámoló 
2.4. és 8.2. pontját) 

 

Az ipar és egyes nemzetek erőteljesen sürgetik az elektromos gépkocsikra vonatkozó 
átfogó követelmények és vizsgálati módszerek kidolgozását.  

 

      Az 1997-es Egyezmény keretében Oroszország javaslatokat dolgozott ki és nyújtott be az  
 és 2. ENSZ szabály módosítására, melyek a márciusi ülésen nem kerültek elfogadásra    
 (ld. beszámolómat a 162. ülésről). Ez ügyben további érdemleges lépés nem történt. A 
javaslat nem egyezik meg teljesen az EU időközben megjelent irányelvével, s mindaddig, 
amíg ez nem áll fenn, az Egyezményben részes EU-országok nem fogják megszavazni, 
ami azt jelenti, hogy ellehetetlenül. A konfliktus akkor fog élessé válni, ha Oroszország és 
a CITA ígéretük szerint olyan javaslatot tesznek le az asztalra, ami tökéletesen megegyezik 
az EU irányelvében foglaltakkal, mert az EU az eddigiek szerint ellenzi ezt az egyezményt. 
 
  

A RÉSZLETES  BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE ÉRDEMES:  
 

1958-as Egyezmény: 
 
Az Európai Bizottság képviselője a magyar fél nevében is megszavazta és az AC.1 
elfogadta a következő  25 db előírás módosítását: 

  
 4, 6,11,13,13-H,19,25,34,37,43 (2 módosítás), 44, 48 (három módosítás), 53,70,96, 
98,104,105,107 (2 módosítás), 112,113 (2 módosítás), 121,128  
 

Megszavazásra kerültek a következő új ENSZ-előírások: 
  
- Hidrogénnel és tüzelőanyagcellával hajtott járművek (HFCV) 
- Ütközés oszlopszerű akadályhoz (PSI) 
- Ütközés oszlopszerű akadályhoz (PSI) – 01-es módosítás-sorozat 

 
1998-as Egyezmény: 
 
Az Európai Bizottság képviselője a magyar fél nevében is megszavazta és az AC.3 
elfogadta a következő   új ENSZ műszaki világelőírást,  

- Gumiabroncs GTR 
  
     
 

 
 

 
  
 
 
 



 
II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 

 
A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  
 

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 163. ülése (2014. június 24-27.) 
- B fejezet: az 1958. évi genfi „Jóváhagyási Egyezmény” AC.1 jelű 

Adminisztratív Bizottságának  57. ülése  (2014. június 25.) 
- C fejezet: az 1998.évi genfi „Világegyezmény” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 41. ülése  (2014. június 25-26.) 
  
 Helyszín:  Genf, Nemzetek Palotája 

 
A közúti közlekedésbiztonság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem javítását 
szolgáló ülésszakról szóló jelen beszámolót a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-
ben működő EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordináció terjeszti elő. 
 
A Gépjármű előírásokat összehangoló WP.29 jelű Világfórum 164. ülésszakát előkészítő 33. 
hazai tájékoztató- és álláspont Egyeztető Fórumot 2014. november 7-én tartottuk a KTI-ben. 
 
A WP.29 Világfórum 164. ülésszakán a következő 36 ország kormánya képviseltette magát:  
Argentína, Anglia/Egyesült Királyság, Ausztrália, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Brazília, 
Csehország, Dánia, Dél-Afrika,  Finnország, Franciaország, Hollandia, India,   Japán, Kanada, 
Kína, Kolumbia. Koreai Köztársaság,  Lengyelország, Luxemburg, Magyarország,  Malajzia, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Törökország,  Uruguay, USA. 
 
Az ülésszakon részt vettek még a következő regionális illetve kormányközi szervezetek 
képviselői is: Európai Unió (EU), Nemzetközi Távközlési Unió (ITU ), Nemzetközi Pénzügyi 
Együttműködési Szervezet  (IFC), Világbank (WB), valamint – nem kormány-, hanem 
szakmai szervezetként - a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO), Gépjárműgyártók 
Nemzetközi Szervezete (OICA ), Motorkerékpár-gyártók Nemzetközi Szövetsége (IMMA ), 
Gépjárműipart Szerelvényekkel és Alkatrészekkel ellátók Európai Szövetsége (CLEPA ) – 
egyúttal a MEMA (Motor és Szerelvénygyártók Szövetsége) és a JAPIA (Japán Autó 
Alkatrészgyártók Szövetsége) képviselője -, 1952. évi Brüsszeli Munkacsoport (GTB), 
Katalizátoros Emisszió Csökkentők Szövetsége (AECC), Autó és a Társadalom Alapítvány 
(FIA  alapítvány), Nemzetközi Gépjármű Felügyeleti Bizottság (CITA ), a Nemzetközi 
Fogyasztóvédő Szervezet (CI ), az Európai Gumiabroncs és Kerékpánt Műszaki Szervezet 
(ETRTO), a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC ).   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



A. A WP.29 Világfórum 164. ülésszaka 
 

 
Napirend előtti felszólalások  
 
Az ENSZ EGB új főtitkára, C. Friis Bach úr üdvözölte a Világfórumot, s kiemelte a WP.29 
kulcsszerepét és immár globális fontosságát a biztonságosabb és környezetkímélőbb autók 
kialakítása érdekében s kapcsolódását az ENSZ közlekedésbiztonsági céljaihoz. Kiemelte a 
WP.29 eddigi, most leköszönő elnökének sokéves meghatározó szerepét a Világfórum 
tevékenységét illetően.  Tájékoztatta a Világfórum résztvevőit, hogy a WP.29 titkárságának 
szerepét ellátó Jármű-szabályozások és Közlekedési Innováció elnevezésű részleg vezetői 
posztjára pályázatot írtak ki, s a kiválasztási folyamat az ENSZ szabályainak megfelelően 
folyik (a korábbi vezető, J. Ramos 2014. július 1-től nyugdíjba vonult). 
 
Az EU képviselője kiemelte, hogy a július óta eltelt időszakban az ideiglenes vezető, R. 
Hubert magas szinten biztosította a titkárság munkájának folyamatosságát. Aláhúzta, hogy ez 
a jövőben is kiemelten fontos. 
 
Japán és az USA csatlakozott az EU felszólalásához. Japán képviselője rámutatott arra, hogy 
éppen a titkárság magas színvonalú működése volt az egyik fő érv, amivel más ázsiai 
országokat is sikerült meggyőzniük a WP.29 munkájába történő bekapcsolódásról. 
 
K.Wani, a japán Mezőgazdasági, Infrastrukturális Közlekedési lés Turisztika Minisztérium 
Közúti Közlekedési irodájának műszaki vezérigazgatója ismertette Japán prioritásai a jármű-
műszaki előírások harmonizálása terén: a fejlődő országok fokozott bevonása a munkába, az 
új technológiák bevezetésének előkészítésében való aktív részvétel (önműködő vezetésű 
gépkocsik), valamint a Nemzetközi Teljes Jármú Típusjóváhagyás (IVWTA) bevezetése.  
 
I. Bin Ahmad, a malajziai Közúti Közlekedési Minisztérium vezérigazgatója beszámolt arról, 
hogy Malajzia eddig 77 ENSZ-előírást vezetett be nemzeti jogrendszerébe, s 2020 végéig ez a 
szám 126-ra fog növekedni. 
 
S.Kwon, a Koreai Köztársaság Mezőgazdasági, Infrastruktúra- és Közlekedési Minisztériuma  
Gépjármű-szabályzási irodájának vezetője elmondta, hogy országa aktívan köze kíván 
működni a panoráma üvegtetők biztonsága (PSG) és a gépjárművek belső terének 
levegőminősége (VIAQ) témakörökben előírás kidolgozásában, sőt, a PSG témában 
szponzorációt is vállal.  
 
 

 
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum napirendként elfogadta az ECE/TRANS/WP.29/1111.  t az alábbiak 
szerint módosításokkal:    
 
(a)  Törölt napirendi pontok:   

4.14.1 
 

(b) Új napirendi pontok: 
8.7 ENSZ Közlekedésbiztonsági Évtized (2011-2020) 



8.8       Gépjárművek belső terének levegőminősége (VIAQ) 
8.9       Panoráma üvegetetők törésbiztonsága (PSG) 
18.9    6.sz. GTR (biztonsági üvegezés) 
 

(c) Dokumentumra való hivatkozások javítása: 
 
ECE/TRANS/WP.29/1074/Add.1 helyett: ECE/TRANS/WP.29/1074/Add.1 

 
 
2.   A WP.29 Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1     Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 116. üléséről (2014. november  
          10.) 
 

a. Részt vettek: B. Gauvin  (Franciaország) elnöklete mellett: Anglia, Belgium, az 
Európai Unió, Franciaország, Japán, Kanada,  Németország, Olaszország, az Orosz 
Föderáció és az USA képviselői (akik egyben az egyes előadó munkacsoportok és a 
WP.29 által kezelt szerződéseket irányító bizottságok elnökei ill. alelnökei), valamint 
az előadói munkacsoportok alelnökei: WP.29 (Oroszország), GRSG (Magyarország) 
GRPE (India) és GRSP (Korea). 

  
b. A Bizottság áttekintette a Világfórum 164. ülésének napirendjét, és javasolta az 1. 

pontban felsorolt módosításokat, valamint, hogy az 5.1 napirendi pontot a Világfórum, 
az 1998-as Egyezményhez tartozó többi napirendi pontot az AC.3 jelű Végrehajtó 
Bizottság tárgyalja. Javasolta ugyanakkor az  1997-es Egyezmény AC.4. adminisztratív 
bizottsága  ne ülésezzen.   Elfogadta továbbá a Világfórum 2015. március 10-13. között 
megtartandó 165. ülésének előzetes napirendjét. 

 
c. Az AC.2  visszautalt a betűszavak, rövidítések kapcsán korábban lefolytatott vitára. A 

titkárság beszámolt arról, hogy egyes szakértői csoportok már létrehoztak listákat 
ezekről, pl. a GRPE az ENSZ világ-előírásokhoz kapcsolódóan, s ez a gyakorlat a többi 
csoport számára is ajánlott. Felkérte a Titkárságot, hogy a 2015. márciusi ülésére 
készítsen tervezetet a rövidítések központi jegyzékére vonatkozóan.  
 

d. A Bizottság a 2015. évi ülésekre Borisz Kiszulenko urat (Orosz Föderáció) választotta 
meg elnöknek. 
 

e. A Világfórum elfogadta az adminisztratív bizottság 116. üléséről szóló beszámolót.  
 

 
2.2    Munkaprogram és szervezés 
 
         ECE/TRANS/2014/1/Rev.1 , dokumentum 
         WP.29-164-01-Rev.1, WP.29-160-02, WP.29-164-11 informális dokumentumok 
        
         A felsorolt dokumentumok áttekintik a az egyes szekértői csoportokban  
         megválasztott elnökeit és alelnököket, illetve a titkárság személyzetének feladatait   
         az egy csoportok munkájához kapcsolódóan.  
 



AZ EU képviselője nagyra értékelte az USA által más munkakörbe helyezése miatt 
visszavont M. Versaille tevékenységét a GRSP szekértői munkacsoport eddigi 
elnökeként, s kérte az USA-t, hogy tegye lehetővé, hogy folytassa a munkát GRSP 
elnökeként.  

 
2.3   Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) 
 
        ECE/TRANS/WP.29/1110, 10.pont 
         
        Az informális ITS munkacsoport közvetlenül a Világfórum előtt ülésezett. Az    
        elkövetkező tevékenységekre vonatkozóan meghatározták a működésének kereteit. Ez  
        jelenleg informális dokumentum, s a WP.29 következő ülésén válik hivatalossá, de a  
        munkacsoport már megkezdheti működését, tekintettel a munka stratégiai fontosságára    
        és a mostanában lezajló jelentős technológiai fejlesztésre. Az ITS téma összekapcsolódik  
        a járművek automatizált vezetésének (AD) kérdéskörével, ami nagyon gyorsan fejlődik  
        az  iparban, de hiányoznak a szabályozások. Ennek megfelelően az új szakértői  
        csoport jelölése ITS-AD/IG lesz. 
 
        Az első, fontos feladat a fogalmak, definíciók tisztázása, hierarchia állítása, mint  
        például: 

− ADAS, a járművezetőt segítő intelligens rendszerek 
− HAD, magas fokon automatizált járművezetés 
− FAD, teljesen automatizált vezetés (vezető nélkül), 
amihez szorosan kapcsolódik a járművön belüli rendszerek, a járművek közötti és a 
jármű – infrastruktúra közötti kommunikáció kérdésköre. 

        Az ISO képviselője bejelentette, hogy a tárgykörben ők is megkezdték a tevékenységet,  
        és meghívta a WP.29 résztvevőit a munkában történő részvételre.  Hasonló bejelntést tett  
        Távközlési Unió (ITU) képviselője is.  
  
2.4.  Önvezérelt gépkocsik („autonomous vehicles”) 
        WP.29-164-27 
 

A GRRF iránymutatást kért arra, hogy a 79. sz. ENSZ előírás módosítására a 
munkacsoportban beadott svéd és japán javaslat az automatikus kormányzás 
lehetőségének eddigi határát jelentő 10 km/h sebességkorlátot bizonyos, jól 
meghatározott esetekben eltörölné. Ez azonban az automatikus kormányzás általános 
engedélyezését, s az ITS munkacsoport ajánlásainak figyelembe vételének 
szükségességét is jelentené. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni a WP.1 – igaz, pozitív, 
de még nem végleges – újabb állásfoglalására is. Ezért kér a GRRF útmutatást a 
témában végzendő további munka előtt. A WP.29 a 2015. márciusi ülésen ad választ. 
 

3.   Beszámolók a Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok tevékenységéről 
 
3.1-3.5 
      A Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok azon üléseiről szóló írásos 

jelentéseinek értékelése, melyekről az elnökök a WP.29 előző ülésén már szóbeli 
beszámolót tartottak. A WP.29 a jelentéseket hozzászólás, módosítás nélkül elfogadta.           

 
  
3.5. A szakértői munkacsoport elnökök szóbeli beszámolói a legutóbbi ülésekről  



 
(a 3.1-3.5 pontokhoz kapcsolódóan az egyes szakértői munkacsoportokban dolgozó magyar 
szakértők beszámolói megtalálhatók a KTI honlapján) 
 
 
4. Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény. 
 
4.1     Az Egyezmény és a hozzá csatolt előírások, előírás-módosítások helyzete: 
 

    A titkárság elkészítette az Egyezményhez csatolt előírások helyzetére vonatkozó     
     ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.22 számú dokumentumot.  
            
 
4.2     A szakértői munkacsoportok iránymutatás-kérése az 1958-as Egyezménnyel  
          összefüggő ügyekben 
   
4.2.1 „Magán” (fizetés ellenében hozzáférhető) szabványok alkalmazása az ENSZ-

előírásokban szabványokban és műszaki világ-előírásokban 
 
WP.29-164-26 inf. dok.  
 
A Titkárság tájékoztatást áttekintette az ISO, SAE, IEC szervezetek által kidolgozott 
szabályok ENSZ- és RENSZ-GTR előírásokban történő alkalmazásával kapcsolatos 
legjobb gyakorlatokat a GRSG munkacsoport példáján. További munkacsoportokat is 
bátorítottak ilyen áttekintés elvégzésére, ezt a GRPE és a GRRF elnöke fel is ajánlotta.  
Az ISO-val olyan megegyezés született, hogy amíg az előírások előkészítési 
stádiumában vannak, a szakértői munkacsoportok tagjai – a Titkárság által adott 
jelszóval – hozzáférhetnek a szabványhoz. Kész szabványnak max. 10%-át lehet egy 
előírásba beilleszteni, átmásolni. 
 

4.2.2 Az 1958-as Egyezményhez csatolt előírások módosításával kapcsolatos 
iránymutatás   

             
             WP.29-164-10 

 
  
Az 1958-as Egyezmény reformjával összefüggésben a Titkárság az OLA-val (az 
ENSZ Jogi Szolgálata) egyeztetve új, igen fontos javaslatot dolgozott ki ezeknek a 
problémáknak a kiküszöbölésére:  
 
- két új fogalom kerül bevezetésre: változat (variation) és összeállítás (compilation) 
- minden egyes módosítás-sorozat bevezetésekor készül egy új konszolidált változat 
- más ENSZ-előírásokra statikus hivatkozás történjen 
- az új változatok/módosítás-sorozatok/kiegészítések alkalmazásának kezdetét a 

dátum pontos megadásával és nem időtartammal (a kihirdetéstől számított xx 
hónap) kell megadni, és ez lehetőleg minden előírás esetében egységes (pl. 
szeptember 1) legyen. 

Ezeket a javaslatokat az 1958-as Egyezmény módosításakor kell véglegesíteni. 
Részletes leírás az idézett informális dokumentumban.  

 



4.2.3 Iránymutatás a járulékos nemzeti követelmények érvényesítésével kapcsolatban   
WP.29-164-13 
A hidrogén- és tüzelőanyagcella-hajtású járművekre vonatkozó előírás-tervezet 
tárgyalása során Japán bejelentette, hogy annak elfogadása és az alapján kiadott 
jóváhagyás elismerése mellett kénytelen az ilyen járművek Japánban történő 
forgalomba helyezése előtt további, Japánban már most hatályos biztonsági 
követelményeket is érvényesíteni. Indokuk szerint ez nem ütközik az 1958-as 
egyezménybe, mert az előírás-tervezet hatályában nem szerepelnek az említett 
követelmények.  Oroszország, ezt e lehetőséget az 1958-as Egyezmény 3. cikkelye 
alapján vitatta, a WP.29 azonban elfogadta Japán érvelését.  
  

4.3      A Teljes Járműre vonatkozó Nemzetközi Típusbizonyítvány (IWVTA)  
    kidolgozása     
    WP.29-164-21, WP.29-164-22   

A téma kidolgozásával foglalkozó informális al-munkacsoport japán elnöke beszámolt 
az elmúlt időszakban végzett munkáról.   
 
Nyitva maradt szakmai kérdések: 
- járműtípus definíciója (mennyire érvényesülhet a típuscsalád-elv, továbbá az 

univerzális  - U-IWVTA és regionális – L-IVWTA – jóváhagyással lefedett 
típusok ügye) 

- nyilatkozat a jóváhagyott típussal való egyezésről (Declaration of Conformity, 
DoC) 

- az IWVTA jóváhagyással rendelkező típusok pótalkatrészeinek jóváhagyási ügye 
(az R0 lehetőséget ad arra, hogy a szerződő fél olyan ENSZ-előírást is figyelembe 
vegyen, alkalmazzon, amelyhez külön nem csatlakozott. Kérdés, hogy ilyen 
esetben a jóváhagyás az IWVTA jóváhagyású jármű pótalkatrészeire is 
vonatkozik-e?   

- nappali menetfény (DRL) ügye: 
a 48. ENSz előírás az IWVTA jóváhagyás alaplistáján szerepel. Ez az előírás 
előírja a nappali menetlámpa felszerelését. Ugyanakkor sok országban, amely 
alkalmazni kívánja z IWVTA rendszert, tilos a DRL használata. Hogyan lehet ezt 
kezelni? Megoldási javaslat: kerüljön ki a DRL-felszerelési kötelezettség az R4-
ból és kerüljön át a DRL-lel magával foglalkozó R87-be (az R16, biztonsági öv 
analógiájára)  

 
4.4       Az 1958-as Egyezmény módosításai 
 
             ECE/TRANS/WP.29/2014/53 
             ECE/TRANS/WP.29/2014/82 
             továbbá informális dokumentumok: WP.29-164-18, 09, 10,14 23 3014, 23   
 

Elkészült a korábbi, elfogadott munkaanyagok alapján az 1958-as Egyezmény 3. sz. 
átdolgozásának hivatalos, az OLA által is jóváhagyott dokumentuma: 
ECE/TRANS/WP.29/2014/53. Ehhez pontosító jellegű részletmódosításokat terjesztett 
elő Hollandia, a Titkárság és az OICA. 
 
 Nyitott kérdések:  
- megbízott útján történő távszavazás: ezt Oroszország nem támogatja  



- döntéshez szükséges szavazati arány: ez jelenleg 2/3, ám Japán, Malajzia 
Ausztrália, India és az Orosz Föderáció  4/5-öt javasol. Az EU  javasolja az OICA 
által korábban közzétett ¾-es arány figyelembe vételét is, belső egyeztetés után 
2015 márciusában áll elő javaslatával, s kéri a szerződő feleket, hogy ők is 
mérlegeljék ennek elfogadhatóságát.  

 
            Mindezek figyelembe vételével az 58-as Egyezmény és az IWVTA valószínűleg  
            nem kerülhet megszavazásra 2015 márciusában, de a végső cél elérését nem  
            veszélyeztetik a még nyitott kérdések, melyeket 2015 végéig valószínűleg tisztázni  
            lehet. 
 

4.5 A típus-jóváhagyási dokumentációk cseréjét biztosító elektronikus adatbázis  
            (DETA)                
 

                  A korábbi információval ellentétben, amely szerint a rendszer 2016 év végére (2017 
év elejére?) kezdhet üzemelni az ENSZ genfi épületében, az ENSZ-beli költségvetési 
okok miatt ez eltolódhat. Németország felajánlotta, hogy a jelenleg futó 
próbaverzióhoz hasonlóan biztosítja az adatbázis működését a késedelem miatti 
átmeneti időszakra.  

  
4.6-4.12    A WP.29 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/1111 számú  
                  napirend 4.6-tól 4.14 –ig terjedő  pontjaiban felsorolt  25 db előírás módosítását.  
  

 Az érintett ENSZ- előírások: 4, 6,11,13,13-H,19,25,34,37,43 (2 módosítás), 44, 48 
(három módosítás), 53,70,96, 98,104,105,107 (2 módosítás), 112,113 (2 módosítás), 
121,128  
 
Új ENSZ-előírások:  
- Hidrogénnel és tüzelőanyagcellával hajtott járművek (HFCV) 
- Ütközés oszlopszerű akadályhoz (PSI) 
- Ütközés oszlopszerű akadályhoz (PSI) – 01-es módosítás-sorozat 
  

 5.    Az 1998. évi Genfi Világelőírás Egyezmény 
 
5.1  Az Egyezmény helyzete és az Egyezmény 7.1 cikkelyének érvényre juttatása. 

 
        A Világfórum tudomásul vette az Egyezmény helyzetével kapcsolatos módosításokat    

  (ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.11.)      
  

6.  Nemzeti, vagy regionális jogalkotási eljárások, melyek az elfogadott Műszaki Világ-
előírásoknak (GTR) a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe iktatására szolgálnak. 

 
A FIA Global NCAP képviselője Ecuador nevében beszámolt arról, hogy az ország egész 
sor ENSZ-előírást és ENSZ GTR-t vezetett be nemzeti jogrendjébe, ami – az ENSZ 
törekvéseivel összhangban - az új járműállomány biztonsági színvonalának növelését 
eredményezi. Hozzátette: sajnos sok autógyár nem támogatja a venezuelai kormányt ebben 
a folyamatban.    
 
  

 



7. Az 1997. évi Bécsi „Időszakos vizsgálati” Egyezmény 
 
7.1  Az Egyezmény helyzete 

     ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.5 
 

7.2   Az Egyezményhez csatolt 1. és 2. ENSZ-Szabály (Rule 1 és Rule 2)   
         továbbfejlesztése  
       ECE/TRANS/WP.29/2013/132/Rev.1/,  133/Rev.1 
         
     Oroszország javaslatokat dolgozott ki és nyújtott be az 1. és 2. ENSZ szabály  
     módosítására, melyek a márciusi ülésen nem kerültek elfogadásra (ld. beszámolómat a  
     162. ülésről).  

 
Időközben a 163. ülésre Oroszország készített egy informális munkaanyagot, amelyben 
javaslatait hozzá próbálja igazítani a legújabb EU-irányelvhez.  

 
Az EU szerint azonban még ezzel együtt is jelentős különbségek vannak az Egyezmény 
szövegében is pl. a jogi következményeket illetően, és elég mereven elzárkózik az 
együttműködéstől. 

 
Hozzá kell tenni, hogy az EU-t a WP.29 ülésén a DG Enterprise szakértői képviselik, 
miközben ebben az ügyben a DG MOVE az illetékes, amely azonban soha nem küld ide 
szakértőt, s látszólag nincs különösebb egyeztetés a két igazgatóság között. Arra 
vonatkozóan pedig hivatalosan semmi javaslat, iránymutatás nem történt, hogyan közelítse 
meg a módosítások, s egyáltalán az Egyezményben való részvétel kérdését az 1997-es 
Egyezményt aláírt 6 EU tagállam.  

 
Az elnök javaslatára a következő ülésre a CITA részletes áttekintést készít az orosz 
javaslat és az EU irányelv tartalma közötti eltérésekről.  
 
 

8. Egyéb kérdések 
 

8.1 Visszahívási rendszerek, melyeket az egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek 
alkalmaznak. 
 
WP.29-164-16 
 
A témával foglalkozó informális munkacsoport a 164. ülés keretében ült össze, ezen az 
EU képviselője adott áttekintést az említett informális dokumentum szerint az EU témába 
illeszkedő tevékenységéről.  

 
 

8.2 Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény rendelkezéseinek az 1958. évi és  
1998. évi Egyezményekhez csatolt és a Világfórum által elfogadott előírásokban 
foglalt rendelkezésekhez igazítása. 

       
A szerződéseket gondozó WP.1 titkára távollétében a WP.29 titkársága adott áttekintést  a 
WP.1 legutóbbi, 2014. márciusban 24-26. közötti üléséről.  Itt komoly áttörés történt a  
vezetőt támogató automatikus rendszerekkel kapcsolatban a WP.1- és WP.29-beli 



szabályozások közötti konfliktusok feloldását illetően. A WP.1 elfogadta Ausztria, 
Belgium, Franciaország, Németország és Olaszország javaslatát az 1968-as Egyezmény 
módosítását illetően (ECE/TRANS/WP.1/145/21. pont és Melléklet), de ez még nem 
lépett életbe. A tervezett módosítás lényege, hogy elfogadhatók mindazok a vezetőt 
támogató rendszerek, amelyek megfelelnek az ENSZ EGB előírásainak, és a vezető által 
kiiktathatóak. (A korábbi merev álláspont szerint a vezetőnek minden időpillanatban 
képesnek kell lennie a jármű „uralására”, viszont az említett rendszerek ezt nem teszik 
lehetővé).  
Az életbelépés 2015. szeptemberében várható.   

 
A világítási rendszerekkel kapcsolatos módosító előterjesztéseket várhatóan 2015. 
márciusában tárgyalja a WP.1, s elfogadásuk esetén ezt egy ENSZ-tagállamnak kell 
előterjesztenie a Főtitkár ill. az OLA részére.    

 
 
8.3.    Elektromos hajtású járművekre vonatkozó szabályzások- világméretű áttekintés 
          ECE/TRANS/WP.29/2014/81 
 
          A W.29 ezt a napirendi pontot a 19.5 ponttal együtt tárgyalta meg. 
          A hivatkozott dokumentum az eddig általam ismert legteljesebb áttekintést adja az  
          elektromos hajtású járművek  műszaki követelményeiről, vizsgálatairól. 

 
8.4.    Javaslat az 1. Közös Határozat (M.R.1I) módosítására 

ECE/TRANS/WP.29/2014/89 
Az Ausztrália által beadott javaslat az M.R.1. közös határozat 2. Mellékleteként 
tartalmazza az oldalütköztetési vizsgálatokhoz használatos próbabábu műszaki 
paramétereit. Ez egyelőre átmeneti megoldás, a végleges változat az ISO-val 
együttműködésben kerül kidolgozásra.   
 

8.5.  Automatikus segélyhívó rendszer  (AEC)  
         WP.29-164-31 
 

Ezt az ügyet Oroszország szorgalmazz, miközben az EU már kidolgozta saját előírását, 
ők ENSZ-előírást akarnak kidolgozni, úgy, hogy a saját előírásukat is tartalmazza (amit 
már 2016-ról be akarnak vezetni. A WP.29 megbízta Oroszországot egy informális 
munkacsoport létrehozásával és vezetésével (a feladata az előírás-tervezet kidolgozása) 
és GRSG-t a munka menedzselésével. A GRSG-ben többen hangsúlyozták, hogy csak a 
járművön belüli rendszer rész tartozik a WP.29 fennhatósága alá, az infrastruktúrát, a 
telekommunikációs rendszereket érintő rész nem.  Oroszország szerint csak a járművön 
belüli rendszer-elemek szabályozásával a probléma nem oldható meg, de 4000 
emberélet/év van a probléma mögött. 
  
Az OICA ismét bemutatott egy prezentációt, ami a júniusi prezentációjuk jobb kifejtése, 
magyarázata, és aláhúzta, hogy a WP.29-nek nincs joga a ’58-as Egyezményben 
rögzítetthez képest „túlterjeszkedni” egy előírással. Japán kifejtette, a fenntartását azzal 
kapcsolatban, hogy z AEC rendszer egyáltalán az 1958-as Egyezmény hatálya alá 
tartozik-e, ehhez csatlakozott az EU és a CLEPA.  Az ITU kifejezte készségét az 
informális munkacsoport munkájában való részvételre.   
 

  



8.6     Tisztségviselők megválasztása a 2015. évre 
          Miután a francia B. Gauvin nyugdíjba vonul, 2015-re új elnököt és alelnököt választott  
          a WP.29, B. Kiszulenko (Orosz Föderáció) és A. Erario (Olaszország) személyében.  
          Formális választás gyakorlatilag nem történt, a jegyzőkönyv szerint a jelölteket az EU  
          ajánlotta (ami a színfalak mögött történhetett, mert a nyílt szinten nem hangzott el), a  
          döntést a leköszönő elnök ismertette. Az is igaz, hogy ezt viszont egyhangúlag 
          elfogadta a Világfórum. 
 
8.7 ENSZ Közlekedésbiztonsági Évtized (2011-2020) 
            Időtorlódás miatt elhalasztva a 2015. márciusi ülésre 
 
8.8       Gépjárművek belső terének levegőminősége (VIAQ) 
             ld. a 21. napirendi pontot 
 
8.9       Panoráma üvegetetők törésbiztonsága (PSG) 
             ld. a 18.9 napirendi pontot 
 
8.10      Az ENSZ EGB speciális ülése a levegőszennyezés és közlekedés témakörben    
             Időtorlódás miatt elhalasztva a 2015. márciusi ülésre 
 
8.11       B. Gauvin, M. Gorzkowski és J.-L. Marduel urak tevékenységének méltatása 
   A  most nyugalomba vonuló M. Gauvin úr 27 éven keresztül volt a WP.29  

elnöke. Ez alatt vált globálissá a Világfórum tevékenysége és lettek egyre szélesebb 
körben elismertek az ENSZ-előírások. A világfórum hosszan méltatta és 
megköszönte tevékenységét, az USA, Oroszország, Japán részéről külön állami 
elismerést kapott. 
 
Ugyancsak utoljára vett részt a WP.29 ülésén M. Gorzkowski úr (Kanada), aki 12 
éven keresztül volt a GRE elnöke, továbbá J-L.Marduel úr, Franciaország képviselője 
– az ő tevékenységüket is méltatta , s megköszönte a Világfórum. 

 
 
9.       A jegyzőkönyv elfogadása 

 
Felolvasás után a WP.29 elfogadta a Világfórum 164. üléséről készült jegyzőkönyv 
tervezetét és mellékleteit. 
 
 

 
B.  Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény AC.1 Adminisztratív 
Bizottságának 58. ülése 
 (2014. november 12 -én) 
 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 
Az 1958. évi Genfi Egyezmény 51 tagja közül jelenlévő 38 képviselő jelenlétében, 
határozatképesen megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság, amely B.K iszulenko 
urat, a WP.29 alelnökét kérte fel levezető elnöknek. 
 

 



11.   Érvényben lévő előírások módosításai és új előírások megszavazása AC.1 által. 
 
A WP.29 javaslatai alapján, a jelen beszámoló A fejezete 4.6-től 4.12-ig terjedő,     
szakaszainak megfelelően, az AC.1 Adminisztratív Bizottság megszavazta következő 
ENSZ-előírások módosítását: 4, 6,11,13,13-H,19,25,34,37,43 (2 módosítás), 44, 48 
(három módosítás), 53,70,96, 98,104,105,107 (2 módosítás), 112,113 (2 módosítás), 
121,128 . 
 
Megszavazott tovább 2 új előírást:  
- Hidrogénnel és tüzelőanyag-cellával hajtott járművek (HFCV) 
- Ütközés oszlopszerű akadályhoz (PSI) + ennek  01-es módosítás-sorozata  

 
C. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 Végrehajtó Bizottságának 40.  
     ülése (2014. június 26-án) 

 
 

12.  Az AC.3 Végrehajtó Bizottság megalakítása   
 

Az Egyezményhez csatlakozott 34 állam közül 12 állam képviselőinek jelenlétében 
történt meg az AC.3 Adminisztratív Bizottság megalakítása. Az ülésen az Egyesült 
Királyság képviselője, J. Yarnold úr elnökölt.  
 

13.    Az ENSz-GTR-eknek a szerződő országok nemzeti/regionális  
         jogrendszerébe történő beiktatásának figyelemmel kísérése 
 
         ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.10 
         WP.29-164-20      

  
14.    Új műszaki világelőírások (GTR), illetőleg GTR módosítások, helyesbítések    
         tervezeteinek értékelése és megszavazása AC.3 által. 
 
14.1  Gumiabroncsokra vonatkozó új világ-előírás (GTR) 
          ECE/TRANS/WP.29/2013/63,  
          ECE/TRANS/WP.29/2014/83 
          ECE/TRANST/WP.29/2013/122 

 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/15 
          Informális munkaanyag: WP.29-164-04 
 
          Az AC.3 megszavazta a tervezetet a hozzá tartozó műszaki beszámolóval együtt. 
          Az USA képviselője tartózkodott a szavazástól,  s azzal indokolta ezt a döntés, hogy  
          nem sikerült számszerűsíteni ez új GTR bevezetéséből származó előnyöket,továbbá  
          több belső nemzeti megfontolást kellett tenniük.  
 

Az EU és a gumiabroncs-ipart képviselő ETRTO csalódottságának adott hangot az 
USA visszalépése miatt, hangsúlyozva, hogy a sok éves intenzív munkát a kezdetekben 
maga az USA is kezdeményezte, s azóta az ipar is hatalmas fejlesztési/mérési munkát 
fektetett ezen előírás megalapozásába. Az EU szerint ez és a hasonló lépések 
megkérdőjelezik az 1998-as Egyezmény hatékony működését.  
 
 



14.2 A 4. sz. ENSZ Világ-előírás (Nehéz tehergépjárművek  emissziómérési ciklusa,  
            WHDC) 3. módosítása 
            ECE/TRANS/WP.29/2014(84,ECE/TRANS/WP.29/2014(85 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 
 

A szavazást az USA kérésére elhalasztották, mert ott még mindig folynak a mérések 
az alternatív mérési módszerek eredményei közötti esetleges eltérések kimutatására.  

 
15.      Javaslat az 1. Közös Határozat (M.R.1I) módosítására 

 ECE/TRANS/WP.29/2014/89 
 
  A javaslatot az AC.3 egyhangúlag megszavazta. 
 
   

16. A műszaki világelőírás-jelöltek gyűjteményébe („Compendium”)  szánt műszaki 
előírások értékelése és megszavazása. 

          
         Nem érkezett ilyen kérés vagy javaslat.  
 
17.   Útmutatás egyhangú határozattal a GTR- ek kidolgozása során, a WP.29 szakértői   
         csoportjaiban meg nem oldott kérdésekben 
          
17.1  L kategória OBD rendszere 
         Felmerült a kérdés, hogy  hogy az L kategóriájú járművek OBD-jére vonatkozó  
         követelményeket – melyek nem csupán a környezetvédelmi szempontokra terjednek ki,  
         hanem biztonsági kérdésekre is  az 5.sz GTR-en belül szabályozzák-e vagy külön GTR- 
         ben előírásban lenne célszerű szabályozni ezt a kérdést.  Tekintettel arra, hogy a 
         motorkerékpárok hajtásával és emissziójával foglalkozó EPPE informális munkacsoport  
         még folytatja erről a vitát, a kérdés megtárgyalását a 2015. márciusi ülésre halasztották  
         el.  
 
18.    Új Műszaki Világelőírások kidolgozásának, illetőleg a már meglévők módosításának  
          előrehaladása 
 

A Világfórum  áttekintette a munka alatt lévő előírások helyzetét: 
 

18.1    2.sz. GTR: Motorkerékpár emisszió-vizsgáló világciklus (WMTC)   
           Az EU képviselője – mint az EPPR informális munkacsoport vezetője - beszámolt  

arról, hogy az előírás továbbfejlesztése két lépcsőben történik. Az elsőben az ’1.típusú 
vizsgálatra”, a kartergázokra és a párolgási emisszióra és az OBD-re terjed ki az 
előírás, a további kérdésekre a munkacsoport mandátumának kiterjesztésére lesz 
szükség. 

 
 18.2    3.sz GTR: Motorkerékpár fékezés 
            Együttesen folyik a 3. sz. GTR és a 78. sz. ENSZ-előírás átdolgozása, a kombinált  
            fékrendszerekre vonatkozó követelmények beillesztése, a GRRF februári ülésén  
            kerül újra napirendre a kérdés.  
 
 
 



 18.3.    4.sz. GTR: Tehergépkocsi légszennyezést vizsgáló WHDC világciklus.  
               

 ld. a 14.2 napirendi pontot 
  

           
 18.4   7.sz. GTR:  Fejtámaszok 

      ECE/TRANS/WP.29/2014/86 
Az Egyesült Királyság képviselője ismertette a GTR 2. fázisa kidolgozásának  
helyzetét, valamint a BioRID II próbabábu értékelésének eredményeit. Beszámolt a 
hatásos magasság mérési módszerének véglegesítéséről, valamint arról, hogy az USA-
ban az NHTSA által végzett összehasonlító mérésektől további fontos eredmények 
várhatók. Időközben novemberben és 2015 januárjában további informális 
munkacsoport-ülések lesznek, végleges anyag a GRSP 2015. májusi ülésére várható.  

  
     

18.5   9. sz. GTR Gyalogos biztonság    
           ECE/TRANS/WP.29/2014/53, …,53 

Az USA képviselője beszámolt arról, hogy nem sikerült jelentős előrelépést elérni a 
rugalmas lábformával végzett ütköztetések alapján a sérülés-értékelési referencia-
értékek tekintetében. Kérte a mandátum meghosszabbítását 2015. novemberig.  

 
   
 18.6    15.sz. GTR -  Könnyű járművek károsanyag-kibocsátásának és tüzelőanyag- 
            fogyasztásának világszinten egyeztetett vizsgálati eljárására  (WLTPB), 1/b fázis 

 WP.29-164-17 inf. dok 
 
Németország képviselője összegezte az informális munkacsoport munkájának eddigi 
eredményeit: terv szerint haladnak,2015 márciusában tud az eredményekről 
beszámolni.     

   
 
18.7    Elektromos járművek biztonsága - GTR-tervezet 
             ECE/TRANS/WP.29/2014/87 

 Az elmúlt WP.29 ülés óta nem történt semmi, az inf. munkacsoport legközelebb   
 Koreában ülésezik, még idén novemberben 
  
 

18.8      Csendes járművek – GTR tervezet 
             ECE/TRANS/WP.29/AC.3/33 
 

Az USA képviselője beszámolt arról, hogy az informális munkacsoport 2014 márciusa 
óta még nem ült össze, így nincs újabb eredmény. A GRB elnöke bejelentette, hogy a 
témában az 1958-as egyezmény keretében és készítenek előírást.  2015-re tervezik a 
WP.29 elé terjeszthető tervezet elkészítését. Ennek lényege, hogy a jármű jelenlétére 
figyelmeztető akusztikus jelzésnek (AVAS) a kellő erősségűnek és frekvencia-
összetételűnek kell lennie ahhoz, hogy hogy a jármű helyének és haladási irányának 
észlelését lehetővé tegye; a hangjelzésnek a jármű álló helyzetében is működnie kell, s 
nem szabad kikapcsolhatónak lennie.  
 
 



18.9      Biztonsági üvegek (6.sz. GTR) 
             WP.29-164-24, ….-25 

  Korea korábbi felvetése alapján informális munkacsoport alakult az ő  
  vezetésükkel a panoráma üvegtetők biztonsági kérdéseinek vizsgálatára, AC.3  
  meghatározta a csoport mandátumát, amit a munkatervvel együtt a 2015. márciusi  
  ülésen véglegesítenek.   
 

 
19.      Olyan témák, melyekre vonatkozólag információ és véleménycsere folyik, vagy 
           kezdődik   
  
19.1   Összeütköző járművek tulajdonságainak egymáshoz illeszkedése 
   Nem merült fel újabb információ 
  
19.2   Intelligens közlekedési rendszerek  

 A 2.3 napirendi pontban említetteken kívül Japán aláhúzta a gyors előrehaladás 
szükségességét. Az EU beszámolt arról, hogy a az EU Tanácsa vizsgálta ezt a 
kérdéskört  és hamarosan áttekintést tudnak adni, milyen elvárásai vannak a munkával 
és annak a WP.29 keretein belüli összehangolásával kapcsolatban.  

  
19.3  Utak megvilágítási technikája 

 A témára vonatkozó új információ nem érkezett. 
 

19.4  Próbabábú oldalról ütközés vizsgálatához 
   
              Nincs új információ. 
  
   19.5  Elektromos járművek és környezet (EVE)  
             WP.29-164-07, …-15,…-17 
 
             Kanada beszámolt a témával foglalkozó informális munkacsoport köztes     
             eredményeiről. Elkészült a világon létező előírásokat összegyűjtő  
             referencia-jegyzék.   
                
 
   19.6    3-D méretbeállító próbabábu   
              Németország képviselője bejelentette, hogy a GRSP 2014. decemberi ülésén fogják 

részleteiben megvitatni az erre a témakörre alakult informális munkacsoport 
mandátumát és munkatervét.   

 
   19.7   13.sz GTR- Hidrogén- és tüzelőanyagcella hajtású járművek – 2. fázis  
              Nincs új információ 
 
   19.8    Új technológiák, amelyekre még nem készült szabályzás 
              Nincs új információ 
  
 

 20.   Javaslatok olyan új GTR-ek vagy GTR módosítások kidolgozására, melyek nem   
          szerepelnek a 18. és 19.számú napirendi pont  alatt. 
          Nem merült fej új javaslat. 



 21.      Új elsőbbségi témák beiktatása a munkatervbe 
            WP.29-164-12 Rev.2 

Korea képviselője a korábbi ülésen bemutatott egy anyagot a járművek beltéri 
levegőminőségére vonatkozó GTR kidolgozásának indoklására, most pedig javaslatot 
tett a témával foglalkozó  informális munkacsoport felállítására, annak mandátumára 
és munkatervére. Az AC.3 ezt elfogadta, azzal, hogy az első lépésben az létező 
szabványok, előírások összegyűjtése és egy ajánlás kidolgozása lehet a munkacsoport 
tevékenységének célja.  
   

22.      Egyéb kérdések 
           Nem merültek fel. 
 
D:      Az 1997-es Egyezmény Adminisztrációs  Bizottsága 
 
23.     Az AC.4 megalakítása és a 2015-ös tisztségviselők megválasztása  
            A WP.29 javaslatára az AC.4  nem tartott ülést ezen az ülésszakon.  
 
24.      Az 1. és 2. szabály módosítása 

     ECE/TRANS/WP.29/2013/132/Rev.1,   ……../133/Rev.1 
      A 7.2 napirend kapcsán leírtakhoz képest további lépés nem történt.  
       

 
 
 
Budapest, 2014. november 25.   

 
 
 
Deák János     


