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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) 
       
Várhatóan 2015 novemberére 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 októberig 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.  

Megalakult és megkezdi működését az Autonóm (automatikus vezetésű, önvezérelt) 
gépkocsikkal foglalkozó informális munkacsoport.  

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 (A nemzetközi forgalomban résztvevő tehergépkocsik 
időszakos műszaki ellenőrzése) 12 aláírója közül 6 EU tagállam, az EU ugyanakkor nem 
támogatja, Oroszország mindent megmozgat, hogy „életet leheljen” az Egyezménybe, 
ehhez segítségül hívta a CITA-t.  

 
A tavaly ebben a témában kihirdetett új EU irányelvvel (2014/45/EK) a CITA 
átdolgozásával  elkészült újabb 1. és 2. Szabály (az egyezmény mellékletei) –ld. lent - 
 egyre nagyobb egyezést mutatnak, de még mindig nem teljesen azonosak. A CITA most 
javaslatot tett arra , hogy az EU irányelvhez hasonlóan további szabályok foglalkozzanak a 
vizsgálathoz szükséges felszerelésekkel, műszerekkel, valamint a vizsgálatot végzők 
képzésével és az ellenőrzésével. Az ENSZ EGB Belső Szállítási Bizottsága nagyon 
támogatja az Egyezmény további gondozását, újabb szerződő felek megnyerését. 

 
Így jutott el a WP.29 ahhoz a döntéshez, hogy létrehoz egy informális munkacsoportot az 
Egyezmény és a hozzá kapcsolódó Szabályok módosítására, illetve újak kidolgozására. 

 
Az ülésen a jelen lévő EU tagállamok közül Hollandia, Románia és Finnország lelkesen 
támogatták a munkacsoport létrehozását, sőt, Hollandia elvállalta az elnökséget (ez azért 
meglepetés, mert a legutóbb a holland képviselő nekem írt mailje alapján arról számoltam 
be, hogy Hollandia mérlegeli annak elhatározását, hogy kilép az Egyezményből.  

 
Úgy vélem, hogy a fentiek alapján célszerű átgondolni, hogyan viszonyuljon 
Magyarország ehhez az ügyhöz, és ennek eredményeképpen részt vegyen-e az informális 
munkacsoport munkájában, ami májusban kezdődik Hollandiában.   Személyes 
véleményem szerint, ha nem lépünk ki az Egyezményből (ami aligha valószínű), célszerű 
részt venni e munkacsoport munkájában, mert itt nyílik alkalom arra, hogy 
befolyásolhassuk az egyezmény és mellékletei alakulását. Javaslom erre a célra az NKH 
szakemberét kijelölni. 

 
 

        
 
  

 
 
 



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   32 db előírás és határozat módosítását ill. helyesbítését.        
  

 Az érintett ENSZ- előírások:  3,7,13,19,23,37,38,41,43,45,48 (3 módosítás), 
50,53,55,59,75,78,86,98,99,106, 107 (3 módosítás),110,112,113, 117,119,123,128,129 
továbbá az R.E.3 jelű közös határozat a Gépjárművek Szerkezeti Kialakításáról  

 
  
1998-as Egyezmény: 
 
Az Európai Bizottság képviselője a magyar fél nevében is megszavazta és az AC.3 
elfogadta a következő  műszaki világ-előírások, ill. határozat módosítását:  

- 3.sz. ENSZ Műszaki Világ-Előírás (motorkerékpárok fékezése) 2. sz. 
módosítása 

- 4. sz. ENSZ Világ-előírás (Nehéz tehergépjárművek  emisszió-mérési ciklusa,  
 WHDC) 3. módosítása 

- az 1. Közös Határozat (M.R.1) módosítása       
      
  
     
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 
 
A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  
 

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 165. ülése (2015. március 10-13.) 
- B fejezet: az 1958. évi genfi „Jóváhagyási Egyezmény” AC.1 jelű 

Adminisztratív Bizottságának  59. ülése  (2015. március 11.) 
- C fejezet: az 1998.évi genfi „Világegyezmény” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 43. ülése  (2015. március 11-12.) 
  
 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 165. ülésszakát előkészítő 34. 
hazai tájékoztató- és álláspont Egyeztető Fórumot 2015. március 5-én tartottuk a KTI-ben. 
 
A WP.29 Világfórum 165. ülésszakán a következő 36 ország kormánya képviseltette magát:  
Argentína, Anglia/Egyesült Királyság, Ausztrália, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Brazília, 
Csehország, Ecuador, Dél-Afrika,  Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, India,   
Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság,  Lengyelország, Lettország, Luxemburg, 
Magyarország,  Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Portugália, 
Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Törökország,  USA. 
 
Az ülésszakon részt vettek még a következő regionális illetve kormányközi szervezetek 
képviselői is: Európai Unió (EU), Nemzetközi Távközlési Unió (ITU),   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 165. ülésszaka 
 

 
Napirend előtti felszólalások  
 
Az ENSZ EGB  főtitkára, C. Friis Bach úr üdvözölte a Világfórumot, s kiemelte a  
hálózatban  egymással kapcsolatban álló gépjárművekkel kapcsolatos technológiai fejlődés és 
az ezzel párhuzamos, a témakörben hozandó szabályozások fejlesztésének fontosságát és az 
informatikai biztonsággal való foglalkozás szükségességét.  Rámutatott annak a helyzetnek a 
speciális vonatkozásaira is, amikor a hálózatban lévő, illetve az ehhez szükséges 
technológiával még nem rendelkező autók együttesen vesznek részt a forgalomban. 
 
Bemutatta a Gépjármű Szabályozási Iroda (a WP.29 Titkárság) új vezetőjét, W. Nissler urat  

 
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum napirendként elfogadta az ECE/TRANS/WP.29/1113 jelű 
dokumentumot  az alábbiak szerint módosításokkal:    
 
(a)  Törölt napirendi pontok:   

4.6.2  
 
 
2.   A WP.29 Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1     Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 117. üléséről (2015.03.09. ) 
 

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 165. 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. június 23-26. között 
megtartandó 166. ülésének előzetes napirendjét. 

 
c. Az AC.2   támogatta, hogy a fordítások ügye kerüljön napirendre a WP.29 ülésén.  

 
d.  Javasolta, hogy a Világfórum tartsa napirenden az 1997-e Egyezmény 

továbbfejlesztését, és tekintse át az ezzel kapcsolatban Oroszország által benyújtott 
dokumentumokat  
 

e. Az Intelligens Közlekedési Rendszere (ITS), valamint és az Automatizált Vezetés (AD) 
fontosságára, az AC.2 javasolja, hogy a Világfórum az eddiginél több időt szenteljen 



ennek a  témának, ugyanakkor működjön együtt szorosan a  közlekedésbiztonságért 
felelős WP.1-gyel.  
 

f. A Világfórum elfogadta az adminisztratív bizottság 117. üléséről szóló beszámolót.  
 

 
2.2    Munkaprogram és szervezés 
 
         ECE/TRANS/2015/1 dokumentum 
         WP.29-165-01, WP.29-165-02  informális dokumentumok 
        
         A felsorolt dokumentumok áttekintik az egyes szekértői csoportokban  
         megválasztott elnökeit és alelnököket, illetve a titkárság személyzetének feladatait   
         az egy csoportok munkájához kapcsolódóan. 
 
         Az EU felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos dokumentumoknak   
         egy időben el kell készülniük angol, francia és orosz nyelven, s a titkárságnak biztosítani  
         kell ehhez az erőforrásokat (ennek hiányában az utóbbi időben csak angolul készültek el  
          egyes dokumentumok, vissza kell térni a korábbi gyakorlathoz).  
 
2.3   Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) 
 
         WP.29-165-20 
         
        Az ITS téma összekapcsolódik a járművek automatizált vezetésének (AD)  
        kérdéskörével, ami nagyon gyorsan fejlődik  az  iparban, de hiányoznak a szabályozások.  
        Ennek megfelelően az új informális szakértői munkacsoport kezdi meg a munkáját, a  
        WP.29 jóváhagyta ennek működési rendjét és célkitűzését.    
 
           
3.   Beszámolók a Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok tevékenységéről 
 
3.1-3.4 
      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.23 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 
 
A Titkárság beszámolt az ISO-val folytatott egyeztetésről, melynek eredményeképpen 
a WP.29 munkájához szükséges ISO szabványok jelszó használatával betekinthetőek.  
 
A GRRF elnöke jelezte, hogy a szakértői munkacsoport és az ITS/AD informális 
munkacsoport a munkájában a vezetés automatizáltsága tekintetében többször 
hivatkozik ISO szabványokra, s javasolt,a hogy ezek legyek elérhetők a WP.29-ben.  
 

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. 
 
Időközben az informális munkacsoport is megvitatta a javaslatot, az eredmlynről a 
WP.29 166. ülésén számolnak be.  

 
  
  

4.3      A Teljes Járműre vonatkozó Nemzetközi Típusbizonyítvány (IWVTA)  
    kidolgozása     
    WP.29-165-14, WP.29-165-15   

A téma kidolgozásával foglalkozó informális al-munkacsoport japán elnöke beszámolt 
az elmúlt időszakban végzett munkáról.   
 
Nyitva maradt szakmai és adminisztratív kérdések: 
- járműtípus definíciója   



- az IWVTA jóváhagyással rendelkező típusok pótalkatrészei elfogadásának ügye  
(csak a IWVTA keretében jóváhagyott gyári eredeti alkatrész, vagy más EGB 
előírás alapján jóváhagyott pótalkatrész is)  

- a 116.ENSZ előírás (lopásgátló rendszerek) alkalmazhatóságának kérdése az 
IWVTA keretében  

- hány hónapot kell adni a szerződő feleknek az IWVTA jóváhagyást szabályozó „0. 
előírás”  saját jogrendjükbe való beillesztésére (6-12 hónap között mozognak a 
jelenlegi javaslatok) 
 

  A nyitott kérdéseket nem számítva, készen áll az R0 előírás szövegének tervezete.  
Véglegessé vált hogy az IWVTA jóváhagyás első lépésben 40 kiválasztott előírás („A 
lista) alapján nyerhető el, később ezek további 13 előírással egészülnek ki (B lista). 
Ugyancsak végleges, hogy lesz egy korlátozott (L) alacsonyabb szintű jóváhagyás, 
amely az előírásoknak nem a legfrissebb verzióján alapul (előnyös a felzárkózóban 
lévő országok számára, valamint egy univerzális (U) szint, amely a legfrissebb 
előírásokon alapul.  

  
 

4.4       Az 1958-as Egyezmény módosításai 
 
             ECE/TRANS/WP.29/2014/53 
             ECE/TRANS/WP.29/2015/40, …2015/41 
             továbbá informális dokumentumok: WP.29-165-04   
 

Gyakorlatilag 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.   
 
 Nyitott – „politikai” kérdések:  
- megbízott útján történő távszavazás: ezt Oroszország nem támogatja  
- döntéshez szükséges szavazati többség: ez jelenleg 2/3, ám Japán, Malajzia 

Ausztrália, India és az Orosz Föderáció  4/5-öt javasol, az EU  még vizsgálódik.   
 
            Mindezek figyelembe vételével az 58-as Egyezmény tervezetét valószínűleg a 166.  
            ülés véglegesíti, és 2015. novemberben kerülhet szavazásra.    
 

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 (jelenleg nem szerepel az UNECE 2017/2017-es 
költségvetésében). 

 
 
4.6-4.14    A WP.29 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/1111 számú  
                  napirend 4.6-tól 4.15 –ig terjedő  pontjaiban felsorolt  32 db előírás és  
                  határozat módosítását ill. helyesbítését. 
 
        



  
 Az érintett ENSZ- előírások:  3,7,13,19,23,37,38,41,43,45,48 (3 módosítás), 
50,53,55,59,75,78,86,98,99,106, 107 (3 módosítás),110,112,113, 117,119,123,128,129 
továbbá az R.E.3 jelű közös határozat a Gépjárművek Szerkezeti Kialakításáról  
 

4.15.       A Szakértői Munkacsoportok által javasolt, egyelőre függőben lévő módosítások: 
                A GRSG által benyújtott ECE/TRANS/WP.29/2015/36, és …2015/37 sz.  
                dokumentumok áttekintését a Világfórum a következő, 2015. júniusi ülésre halasztotta  
                el. 

 
  
 
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.12.)   
 
 2015. március 15-től Fehér-Oroszország is szerződő fél.     

  
6.  Nemzeti, vagy regionális jogalkotási eljárások, melyek az elfogadott Műszaki Világ-

előírásoknak (GTR) a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe iktatására szolgálnak. 
 

WP.29-165-10, …-11, …-12,…-13 inf. dokumentumok 
 
Ecuador beszámolt arról, hogy a közúti biztonság javítása szempontjából mekkora 
jelentőséget tulajdonítanak a járműtechnikai szabályozások bevezetésének, s ennek 
keretében számos ENSZ – és Műszaki világelőírást beépítettek nemzeti jogrendjükbe.  Az 
EU és az USA felajánlotta a segítségét ebben munkában.  
 
Malajzia hasonló szellemű beszámolót tartott, megemlítve, hogy létrehozták a MIROS 
betűszóval elnevezett közlekedésbiztonsági intézményt, amely egyben az Ázsiai Közúti 
Közlekedésbiztonsági Központ (ARSC) szerepét is betölti. Itt működtetik pl. az ASEAN 
NCAP járműbiztonság-értékelési rendszert.  
 
Brazília bejelentette, hogy kormánya elindította az 1958-as egyezményhez történő 
csatlakozáshoz szükséges belső folyamatokat.   
  

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

     ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.5 
     Informális dokumentumok: WP.29-165-03, WP.29-165-007 
 
Az 1997-es Egyezmény 12 aláírója közül 6 EU tagállam, az EU ugyanakkor nem támogatja, 
Oroszország mindent megmozgat, hogy „életet leheljen” az Egyezménybe, ehhez segítségül 
hívta a CITA-t.  
 



A tavaly ebben a témában kihirdetett új EU irányelvvel (2014/45/EK) a CITA átdolgozásával 
 elkészült újabb 1. és 2. Szabály (az egyezmény mellékletei) –ld. lent -  egyre nagyobb 
egyezést mutatnak, de még mindig nem teljesen azonosak. A CITA most javaslatot tett arra , 
hogy az EU irányelvhez hasonlóan további szabályok foglalkozzanak a vizsgálathoz 
szükséges felszerelésekkel, műszerekkel, valamint a vizsgálatot végzők képzésével és 
ellenőrzésével. Az ENSZ EGB Belső Szállítási Bizottsága nagyon támogatja az Egyezmény 
további gondozását, újabb szerződő felek megnyerését. 
 
Így jutott el a WP.29 ahhoz a döntéshez, hogy létrehoz egy informális munkacsoportot az 
Egyezmény és a hozzá kapcsolódó Szabályok módosítására, illetve újak kidolgozására. 
 
Az ülésen a jelen lévő EU tagállamok közül Hollandia, Románia és Finnország lelkesen 
támogatták a munkacsoport létrehozását, sőt, Hollandia elvállalta az elnökséget (ez azért 
meglepetés, mert a legutóbb a holland képviselő nekem írt mailje alapján arról számoltam be, 
hogy Hollandia mérlegeli annak elhatározását, hogy kilép az Egyezményből.  
 
Úgy vélem, hogy a fentiek alapján célszerű átgondolni, hogyan viszonyuljon Magyarország 
ehhez az ügyhöz, és ennek eredményeképpen részt vegyen-e az informális munkacsoport 
munkájában, ami májusban kezdődik Hollandiában.   Személyes véleményem szerint, ha nem 
lépünk ki az Egyezményből (ami aligha valószínű), célszerű részt venni e munkacsoport 
munkájában, mert itt nyílik alkalom arra, hogy befolyásolhassuk az egyezmény és mellékletei 
alakulását. Javaslom erre a célra az NKH szakemberét kijelölni. 
 
 

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 
       informális dokumentumok:  WP.29-165-05, …165-06 
       
         
     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 165. 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.  

 
  
 



 
8. Egyéb kérdések 

 
8.1 Visszahívási rendszerek, melyeket az egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek 

alkalmaznak. 
 
 
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.  A következő ülésre a WP.29. 166. ülésének keretében kerül 
sor, 2015. június 25-én 15.30-kor. 

 
 

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 munkatársa beszámolt az 1968-as közúti közlekedési 
Egyezmény 8. és 39. cikkelyének módosításáról (ezek a cikkelyek érintik a vezető 
felelősségét ill. a vezetőt támogató rendszerek alkalmazhatóságát), melyeket 2015. 
szeptember 23-án az ENSz Főtitkára letétbe helyedzett, s a szerződött feleknek 6 hónap áll 
rendelkezésre a felszólalásra, s csak ezt követően lép 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 hacsak rendkívül rövid kimaradással is, de nem teszik 
lehetővé).  
  
A világítási rendszerekkel kapcsolatos módosító előterjesztéseket  a WP.1 70 ülése 
tárgyalja, 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 hivatkozott dokumentum az eddig általam ismert legteljesebb áttekintést adja az  
          elektromos hajtású járművek  műszaki követelményeiről, vizsgálatairól. A GRPE  
           javaslata szerint a WP.29 honlapján a Referencia Anyagok között fogják közzétenni.  

 
  
8.4       Az ENSZ „Közlekedésbiztonság Évtizede Akció 2011-2020” helyzete.  
           Az ITC által készített beszámoló középtávú értékelése tartalmazza a világfórum, az  
            ENSZ-előírások és az ENSZ Műszaki Világ-előírások hatását a járműbiztonságra.  
         
 
9.       A jegyzőkönyv elfogadása 

 
Felolvasás után a WP.29 elfogadta a Világfórum 165. üléséről készült jegyzőkönyv 
tervezetét és mellékleteit. 



 
 

 
B.  Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény AC.1 Adminisztratív 
Bizottságának 58. ülése 
 (2015. március 11-én) 
 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 
Az 1958. évi Genfi Egyezmény 51 tagja közül jelenlévő 39 képviselő jelenlétében, 
határozatképesen megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság, amely B.K iszulenko 
urat, a WP.29 elnökét 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 4.14-ig terjedő,     
szakaszainak megfelelően, az AC.1 Adminisztratív Bizottság megszavazta következő 
ENSZ-előírások módosítását: 3,7,13,19,23,37,38,41,43,45,48 (3 módosítás), 
50,53,55,59,75,78,86,98,99,106, 107 (3 módosítás),110,112,113, 117,119,123,128,129 
továbbá az R.E.3 jelű közös határozatot a Gépjárművek Szerkezeti Kialakításáról  
 
 

C. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 Végrehajtó Bizottságának 40.  
     ülése (2015. március 12-én) 

 
 

12.  Az AC.3 Végrehajtó Bizottság megalakítása   
 

Az Egyezményhez csatlakozott 35 állam közül 14 állam képviselőinek jelenlétében 
történt meg az AC.3 Adminisztratív Bizottság megalakítása. Az ülésen az Egyesült 
Királyság képviselője, J. Yarnold úr elnökölt, akit 205-re egybehangzóan megszavaztak 
az aC.3 elnöknek. Alelnökök: T. Onoda (Japán), K. Simon (USA).  
 

13.    Az ENSz-GTR-eknek a szerződő országok nemzeti/regionális  
         jogrendszerébe történő beiktatásának figyelemmel kísérése 
 
         ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.12 
         WP.29-165-08      

  
14.    GTR módosítások, helyesbítések tervezeteinek értékelése és megszavazása AC.3  
         által. 
 
14.1   A 3.sz. ENSZ Műszaki Világ-Előírás (motorkerékpárok fékezése) 2. sz. módosítása 
           ECE/TRANS/WP.29/2015/38, ….2015/39 
           ECE/TRANS/WP.29/AC.3/37 
            Megszavazva. 
 

 



14.2 A 4. sz. ENSZ Világ-előírás (Nehéz tehergépjárművek  emisszió-mérési ciklusa,  
            WHDC) 3. módosítása 
            ECE/TRANS/WP.29/2014/84,ECE/TRANS/WP.29/2014/85 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29, ECE/TRANS/WP.29/AC.3/38 
            Megszavazva. 

Az USA beszámolt arról, hogy korrelációs méréseket végeztek a IX és X melléklet 
szerinti módszerekkel, és megállapították, hogy még javítani kell az értékelési 
módszereket az átláthatóság és a megismételhetőség tekintetében (Hardware in the 
Loop). Ehhez a gyártóktól is támogatásra van szükség (digitális és analóg jelekre, 
CAN jelekre vonatkozó információk). Javasolja a hátralévő munkát a GRPE keretében 
végezzék el.    

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

          
         A lista aktualizálásáról a 2015. júniusi ülésen lesz szavazás. 
  
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, 2015. április 10.    

 
 
 
Deák János     
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