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Követve a korábban kialakult gyakorlatot a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB 
és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák János számol be részle-
tesen. Ez a beszámoló egyrészt az én konkrét tevékenységemmel kapcsolatos dolgokat rögzíti 
röviden, másrészt a két fent jelzett fórum azon szakma-politikai tevékenységéről számol be 
elemző (ezért szükségszerűen szubjektív) módon, ami a közúti közlekedés járműveinek jövőbe-
ni jóváhagyási feltételeit és ezen keresztül fejlesztését határozhatja meg, így a hazai szakközvé-
lemény érdeklődésére is számot tarthat. Ötleteket adhat az autóipari beszállítóknak, főleg KKV-
knak fejlesztési célkitűzéseik meghatározásához. A szubjektivitásom persze azt is jelentheti, 
hogy következtetéseim, megállapításaim (nem a tények, amelyekre alapozom őket) lehetnek 
helytelenek, vitathatók. Ez a megközelítés lehetővé teszi az érdekesebb, hosszú távú folyama-
tok, programok stratégiai elemzését, a lehetséges mozgatórugóknak, a fontosabb szereplők ér-
dekeinek keresését, elősegítve ezzel a hazai közlekedési és iparpolitikai stratégiák megfogalma-
zását.  

 
1. AC.2 bizottság ülése. 

1.1. Várakozással tekintettem az AC.2 ülésre, mert új vezetőséggel kezdtük meg a munkát: 
elnök Kiszulenko úr (orosz), alelnök Erario úr (olasz, a GRSG elnöke) és új a Titkárság 
vezetője Walter Nissler úr. Az ülés előkészítése kis döccenéssel (késve küldött anyagok) 
történt, de végül is az összkép pozitív volt: 
− Kiszulenko úr határozottan vezette az ülést, kiszabadult a korábbi „alárendelt” szere-

péből (a korábbi elnöknek, Gouvin úrnak való megfelelési kényszer)  
− Erario úr nem akart meghatározó szereplő lenni, de jól egészítette ki az elnököt. 
− Nissler úr nagyon felkészült az AC.2 ülésre, a múltból származó kérdéseknél a négy 

jelen lévő WG titkár kisegítette őt. AWP.29 ülése alatt a múltbéli ismeret és „szokás” 
hiánya már jobban kiütközött nála. 

Az ülésen 10 országból és az EU-ból 22 fő vett részt és öten voltak a Titkárságról.  

1.2. Korábban is beszámoltam róla, hogy az AC.2-beli tagság „presztízse”, illetve a tagság 
elnyerésére irányuló törekvés az utóbbi időben jelentősen felerősödött. Ennek több oka 
van, hármat érdemes kiemelni: 
− A jelenlegi szabályozás szerint az AC.2 állandó tagjainak száma limitált: a WP.29 

elnöke és alelnök (2 fő), a hat GR elnöke és alelnöke (12 fő) és az AC.3 elnöke, 
alelnöke (2 fő). Eseti résztvevők – most az IWVTA bizottsági elnökök, vagy egyes 
témákhoz az AC.2 elnöke által meghívott személyek stratégiai szempontból nem 
meghatározók. 

− Jelentős járműiparral rendelkező országok – amelyek szeretnének részt venni a stra-
tégiai döntések meghozatalában – száma növekedett. A korábbi európai autós 
„nagyhatalmak” mellett (Németország, Olaszország, Spanyolország, Anglia, Oro-
szország, Franciaország) hamar bebizonyította helyét az USA és Kanada, de megje-
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lentek az új „trónkövetelők”: Japán, Kína, India, Ausztrália, Dél-Korea, és nem 
hagyhatók figyelmen kívül a történelmi okokból jelenleg „trónbitorlók” (Magyaror-
szág, Hollandia, Belgium) Jelenleg Oroszország, Olaszország két-két helyet foglal 
el az AC.2-ben, az EU pedig csak IWVTA révén vesz részt (de mindenbe beleszól). 
A fentiekből is látható, hogy jelentős „feszültség” van az igény és a jelenlegi lehető-
ség között  (pillanatnyilag minden hely be van töltve), miközben még nem vesszük 
figyelembe a feltörekvő világ jövőbeli lehetséges autóipari szereplőit (pl. Brazília, 
Dél-Afrika, Malaysia, stb.) 

− AC.2 az a fórum, ahol a hosszú távú, stratégia kérdések eldőlnek (persze nem hiva-
talosan!), itt kell tűzközelben lenni. 

1.3. A magam helyzetéből látom az AC.2 tagságból származó lehetőségek bővülését. Mint 
AC.2 tag, meghívót kaptam az Inland Transport Committee (ITC, a WP.29 felettes szer-
ve) februári ülésére Genfbe, amin többek között az ITS kérdéskör (Intelligent Transport 
Systems), stratégiai vonatkozásaival is foglalkoztak ezzel igen magasra emelve az autó-
ipar  egyik meghatározó területének fontosságát. Az ülésen nem tudtam részt venni, 
mert erre nem vonatkozik a hazai megbízatásom. 

1.4. Az EU képviselője tájékoztatta AC.2-t, hogy tárgyalásban vannak Kínával különböző 
autóipari együttműködési kérdésekben. Ennek során Kína bejelentette, hogy szeretne 
AC.2 tagsághoz jutni. Az EU ezt a kínai igényt a maga részéről nem mint javaslatot, ha-
nem mint tájékoztatást hozta ide. A kérdésről hosszú vita alakult ki. Néhány hozzászó-
lás: 
− Japán szerint – bár Kína részvétele fontos lenne – ez csak az érvényben lévő szabá-

lyok alapján oldható meg. 
− Az elnök jelezte, hogy a jelenlegi szabály szerint kik az AC.2 tagjai (lásd 1.2. pont 

első bekezdésében). Tehát két lehetőség van: vagy valamelyik GR-ben megválaszt-
ják Kína képviselőjét elnöknek, alelnöknek, vagy megváltoztatjuk a szabályokat. 

− USA szerint most ebben a kérdésben nem kellene vitát nyitni, jól elő kell készíteni. 
Azt is lehet mondani Kínának, hogy várja ki a következő kínálkozó alkalmat. 

− UK szerint hosszú távú megoldást kell találni, nem egy ad-hoc döntést hozni. 
− Az EU aláhúzta, hogy Kína AC.2 tagsága stratégia fontosságú kérdés, fontosabb 

annál, mint hogy ki az elnök/alelnök az egyes GR-kben. (Ennyit az EU magas szin-
tű képviselőjének politikailag korrekt demokrácia felfogásáról). 

2. Komplett járm ű jóváhagyása, IWVTA ügyek. 

2.1.  Japán beszámolt az előző héten Londonban megtartott IWVTA/IG ülésről, amelyen – a 
kialakult gyakorlat szerint – a két albizottság párhuzamosan ülésezett és a munka a ter-
vezettnek megfelelően haladt előre. 

2.2. A japán albizottsági elnök jól összefogott tájékoztatást adott az R.0 előírás helyzetéről, 
ez két informális munkaanyagban megtalálható (WP.29-165-14 és …15). A”jármű tí-
pus” definícióján még dolgoznak és a WP.29-től három kérdésben várnak útmutatást, 
döntést: 
− Hány hónap alatt kell a szerződő feleknek (CP) az IWVTA-t jelentő R.0 előírás el-

fogadásához, hogy azt a saját törvénykezési rendjükbe be tudják illeszteni. Most 6-
12 hónap között mozognak a vélemények. 

− Az R.116-os előírás „Scope”-je nem világos, hogy az lopás-gátló rendszerek alkal-
mazás a kötelező, vagy opcionális. Ezt GRSG-nek a következő ülésén tisztázni kell. 

− Pótalkatrész ügyben mi legyen: 
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• Csak az eredeti járműgyártó (OEM) által beépített pótalkatrészt (rendszert) 
lehessen alkalmazni alkatrész cserénél 

• Minden olyant, ami érvényes EGB előírás szerint jóvá van hagyva. 
Ez utóbbi felé hajlik a többségi vélemény. 

Az R.0 életbelépésekor most már 40 EGB előírás lesz behívva az IWVTA keretébe, má-
sodik lépésben újabb 13 (ez a „B” lista). Véglegessé vált a kétszintű járműjóváhagyás 
lehetősége: az univerzális (U) jóváhagyás, ami mind a 40 csatolt előírás legutolsó válto-
zata szerint történik és a korlátozott, limitált (L) jóváhagyás, amit az egyes szerződő fe-
lek – előre bejelentett, csökkentett számú és korábbi változatokat is alkalmazó – saját 
listájuk alapján végeznek. Ez lehetővé teszi a kevésbé fejlett országok számára a csatla-
kozást, majd az időben elnyújtott felzárkózást. A fejlett országoknak nem kell elfogad-
niuk (forgalomba engedniük) a limitált jóváhagyással rendelkező járműveket, míg for-
dítva viszont igen. Az R.0 előírás szövegtervezete a fent felsorolt kérdések tisztázásán 
túl készen van. 

2.3. Az ’58-as Egyezmény módosított szövege (3.Változat) gyakorlatilag elkészült, 
(…WP.29/2015/41), ha az áprilisi határidőig nem jön hozzászólás, kiegészítő/módosító 
javaslat, akkor azt WP.29 júniusi ülésén véglegesítjük és a novemberi ülésen hivatalos 
dokumentum formájában – az eredeti terveknek megfelelően – el lehet fogadni. Két po-
litikai kérdés (ezek meghaladják a WP.29kompetenciáját) azonban még nyitva van: az 
egyezmény módosításához/kiegészítéséhez szükséges szavazati többség (2/3 vagy 4/5) 
és a távszavazás (proxy voting). 

2.4. WP.29 korábbi döntése alapján a DETA adatbázis (nemzetközi a jóváhagyásokat nyil-
vántartó rendszer) az IWVTA keretében és a Titkárság működtetésével kerül bevezetés-
re, a tervek szerint 2017-től. A kért és remélt költségkeretet azonban az ENSZ Közgyű-
lése nem hagyta jóvá, így most az egész kérdés lóg a levegőben. A Titkárság megpróbál 
helyettesítő pénzügyi megoldást keresni. 

3. ITS ügyek. 
3.1. Mint arról már korábban beszámoltam, WP.29 tavaly júniusi ülésén döntött az ITS kér-

déskör menedzselésének drasztikus átalakításáról mind tartalmi, mind szervezeti vona-
lon, felismerve a téma stratégiai jelentőségét az autóipar jövőjében. A munka novem-
berben indult két fontos lépéssel: 
• A WP.29 alatt közvetlenül működő ITS/IG hatékonyabb integrálásával a WP.29 ke-

retébe (direkt kapcsolat a GR-ekkel, megfelelőbb ülésrend kialakítása, stb.) 
• A témakört ki kell tágítani úgy, hogy az a járművek vezetésének, működésének au-

tomatizálását minden területen lefedje. Négy szint határozható meg most: 
a) Tradicionális vezetés, semmi intelligens rendszer 
b) Támogatott vezetés normál körülmények között a vezető informálása intelligens 

rendszerekkel 
c) Automatizált vezetés, amikor bizonyos funkciókat intelligens rendszerek látnak 

el a vezető direkt kontrollja nélkül.  
d) Autonóm vezetés, amikor már nincs vezető 
Az „a” szint csak referenciaként szerepel, a „d” ma még csak a jövőben figyelem-

beveendő lehetőség. A különböző, már létező, vagy fejlesztés alatt álló ITS 
rendszereket a „b” és „c” kategóriák szerint kell kezelni. 

 



 4

3.2. Az ITS-AD/IG (AD = Automated Driving) novemberi alakuló ülése után tartott két vi-
deokonferenciát és most a WP.29 ülése előtt egy rövid egyeztető ülést. (Ez utóbbin részt 
vettem). Japán és EU vezetés mellett az új működési rend és célkitűzés (ToR) megfo-
galmazása megtörtént, ezt a WP.29 jóváhagyta. Közben további ülések, video-
konferenciák tartását szervezik. A következő fontos teendők a GR-ekkel való munka-
kapcsolat kialakítása és a közös definíciók, terminológia meghatározása. 

3.3. Többen hangsúlyozták, hogy szükség lenne az ipar (OICA) részéről egy alapos felmé-
résre, hogy milyen konkrét ITS-AD  ügyekben folynak fejlesztések, vagy már vannak 
új, alkalmazott rendszerek a korszerű járművekben. GRRF elnöke tájékoztatást adott ar-
ról, hogy náluk három téma van napirenden: 

• Automatizált parkolás 
• Sávelhagyást jelző riasztó rendszer 
• Automatizált kormányzás feltételei 

Általános vélemény volt, hogy funkciókhoz kapcsolódó műszaki követelményeket kell 
alapul venni a gyakorlatban megjelenő konkrét technológiák helyett.  

3.4. Korábban több alkalommal említettem már, hogy az ITS az a terület a járműiparban, 
ahová a hazai KKV-k legkönnyebben tudnának – viszonylag magas beszállítói szinten – 
bekapcsolódni. Javaslatomat most az újonnan alakuló ITS-AD/IG kapcsán konkretizá-
lom: 
− Keresni kell egy KKV-t, amelyiknek tevékenységi és tudás köre (kompetenciája) 

szorosan kapcsolódik az ITS-AD/IG feladatköréhez és amelyik vállalja – mint hosz-
szú távú szellemi és anyagi befektetést – az IG munkájában való aktív részvételt. 

− Tudni kell, hogy ez a részvétel nem eredményez üzleti megrendelést, de olyan in-
formációkat, kapcsolatrendszert igen, amely aktív, fejlesztésre (innovációra) képes 
cég számára néhány év alatt komoly üzleti lehetőséget biztosíthat, nagy hozzáadott 
értékű termékkel. 

− Most lehet bejelenteni, hogy az ITS-AD/IG-ben Magyarországot ki fogja képviselni 
(szakértő személy, nem cég!) Ezt a bejelentést, bevezetést ebben az évben Deák Já-
nossal tudjuk menedzselni. 

− Ehhez azonban az illetékes fórumok (Külgazdasági és Külügy Minisztérium, Fej-
lesztési Minisztérium, esetleg Gazdasági Minisztérium) megegyezése, közös támo-
gatása szükséges. 

− A vállalkozó cég számára nem kis anyagi ráfordítást igényel majd az ITS-AD/IG-
ben való részvétel. Célszerű lesz megvizsgálni, hogy ehhez adható-e valamilyen 
kormányzati támogatás és milyen formában. 

− Kész vagyok a rendelkezésemre álló összes információval segíteni a megfelelő cég 
megtalálását, kiválasztását, tájékoztatását. 

4. Az 1997-es Bécsi Egyezmény a járművek időszakos műszaki felülvizsgála-
ta ügyében. 

4.1. Évek óta napirenden van a kérdés, az Egyezményhez két Szabály (Rule 1 és 2) függe-
lékként csatolásra került, de mivel az EU nem csatlakozott az Egyezményhez, nehéz 
helyzetbe hozta azon hat tagországát – köztük Magyarországot is – amelyek, mint önál-
ló, független országok csatlakoztak hozzá. Az oroszok mindent elkövettek azért, hogy a 
két szabály mindenben azonos legyen az EU által időközben kidolgozott direktívájával, 
de EU hajthatatlan maradt, elutasított minden együttműködést. Ezért az utóbbi beszámo-
lóimban már nem is említettem ezt a témát, hiszen egy helyben toporgott. 
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4.2. Az AC.2 ülésén ismét napirendre került a kérdés, mivel az oroszok megint előterjesztet-
tek egy anyagot, a Titkárság pedig tájékoztatást adott az ITC februári ülésének határoza-
táról, amely üdvözölte az 1997-es Egyezményt és azt jónak találta abból a szempontból, 
hogy ez lehet az alapja az 1968-as Bécsi Konvencióban – ami a közlekedés szabályait 
rögzíti és a WP.1 felügyelete alá tartozik – megkövetelt időszakos jármű műszaki felül-
vizsgálat egységes alkalmazásának. Az EU a vitában ismét mereven elutasított minden-
féle közreműködést és részvételét a programban, azt azonban az oroszok és CITA (In-
ternational Motor Vehicle Inspection Association) kérésével szemben nem tudta meg-
akadályozni, hogy a kérdés a WP.29 napirendjére kerüljön. 

4.3. A WP.29-beli vitán CITA képviselője elmondta, hogy az ITC határozatában a meglévő 
két szabályhoz további három kidolgozását javasolja: 
− A vizsgálóállomások, berendezéseire és ellenőrzésére vonatkozó szabályok 
− A vizsgálatokat végző személyzet továbbképzésére és minősítésére vonatkozó sza-

bályok 
− A műszaki felülvizsgálat minőségbiztosításának szabályai 
Az oroszok javasolták, hogy mindezek kidolgozására egy IG bizottságot kell létrehozni. 

4.4. Ezután jött a meglepetés, legalább is számomra, Hollandia – önként – elvállalta az IG 
vezetését (előzőleg arról szóltak a hírek, hogy Hollandia kilép a ’97-es Bécsi Egyez-
ményből), Finnország, Svédország, Románia (az EU által szorongatott EU tagországok) 
valamint CITA felesküdtek a közös munkára. Első lépés a ToR és „Roadmap” kidolgo-
zása (ez novemberben kerülhet a WP.29 elé). Az oroszok által előterjesztett két munka-
anyagot (WP.29-165-05 és -06) – amiben Rule 1-t és 2-t kiterjesztenék az elektromos, 
hibrid és gázüzemű járművekre is – az új IG hatáskörébe utalta a WP.29. A vita során az 
EU képviselője egy árva szót sem szólt. Se pro, se kontra. 

5. Egyéb ügyek. 

5.1. A WP.29 ülés megnyitásakor a „szokásos” általános tájékoztatás elmaradt. A Transzport 
Divízió igazgatója (Molnár Éva) ismét nem jelent meg, a New York-i ENSZ végrehajtó 
titkárságról ismét Feiis Bach úr volt itt, aki a novemberi ülésen is, és akkor megakadá-
lyozta Hubert úr kinevezését a Titkárság élére. Most bemutatta az új titkárságvezetőt – 
Nissler urat – méltatta múltját és képességeit, majd hangsúlyozta az ITS ügyek fontos-
ságát a gyorsan változó világban, a régi és az új technológiák „párhuzamos jelenlétéből” 
származó inkompatibilitások kezelésének szükségességét és távozott. (A genfi autósza-
lont jött megnézni). 

5.2. Equador csatlakozott a Világfórumhoz, képviselője először vett részt a WP.29 ülésén. 
Mivel ilyenkor szokásos, az elnök szót adott neki. Ő spanyolul kezdett beszélni (WP.29-
ben a munkanyelv az angol, francia és orosz). Nagy zavar támadt, a tolmácsok nem tud-
tak fordítani, a tagság nem értette, mi történik. Végül a Titkárság egyik – spanyolul tudó 
tagja – fordította a beszédet angolra. Ez addig egy „színes” hír. Az equadori küldött el-
mondta, hogy bár vannak nemzeti előírásaik, de a közúti biztonság növelését kormány-
zati szintre emelték és szeretnének ilyen tárgyú nemzetközi előírásokat átvenni. Az EU 
képviselője azonnal üdvözölte Equador csatlakozását és törekvéseit és felajánlotta segít-
ségét az UN-ECE előírások bevezetéséhez, mivel EU-nak nem csak tudása, hanem a 
megfelelő szervezete is megvan ehhez a tanácsadáshoz. Ezután az USA képviselője üd-
vözölte  Equadort, felhívta a figyelmet az amerikai kontinensen népszerű GTR előírá-
sokra és ezek alkalmazásához felajánlották segítségüket. Ez a”játék” szinte nevetsége-
sen ismétlődött meg Malajziával kapcsolatban (lásd 5.3 pontban) 
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Így állunk 20 éves egyeztetés, együttműködés után Európa és USA között. Békés 
együttélés, békés fojtogatás. Hosszútávot tekintve – az IWVTA megállíthatatlan előre 
haladása révén – most Európa van előnyben. De nem tudni még, mit hoz az Euró- Atlan-
ti kereskedelmi megállapodás majd az autóipar területén. 

5.3. Malajzia tájékoztatást adott Dél-Kelet Ázsiai Unió 10 tagállamának (Malajzia, Indoné-
zia, Szingapúr, Thaiföld, Laosz, Brunei, Vietnam, Kambodzsa, Fülöp-szigetek és Mi-
anmar, összesen 600 millió lakós) közös elhatározásáról, hogy javítják a közúti közleke-
dés biztonságát. A 10 ország nagyon különböző szinten áll mind gazdasági, mind szabá-
lyozási szempontból (lásd pl. Szingapúrt és Vietnámot), de a jövőbeli szabályozást har-
monizáltan, az ENSZ előírások alkalmazásával kívánják megoldani. A beszámolóból 
úgy tűnt, hogy a járműipari együttműködés területén Malajziának fontos szerepe van az 
Unióban. Arra a kérdésre, hogy a tagországok szándékoznak-e csatlakozni az '58-as 
Genfi Egyezményhez, a válasz egyértelmű igen volt, mert az IWVTA-t nagyon jónak 
tartják abból a szempontból, hogy az biztosítja számukra a fokozatos felzárkózást. (Egy 
lépésben ugyanis ez lehetetlen lenne számukra). Mindjárt ezután az USA felhívta a fi-
gyelmüket az 1998-as Egyezmény fontosságára és hasznosságára. Ezt követően Brazília 
jelentette be, hogy döntöttek az '58-as Egyezményhez való csatlakozásukról, megkezd-
ték az ehhez szükséges törvényelőkészítő munkálatokat. (A kérdéssel kapcsolatban lásd 
még Equador ügyét az 5.2 pontban). 
Malajzia arról is beszámolt, hogy megalapították és elkezdték működtetni az ASEAN 
NCAP-ot (New Car Assessment Program), amelynél figyelembe vették a már működő 
európai, amerikai, ausztrál, japán, stb. tapasztalatokat. A céljuk az, hogy passzív bizton-
ság (ütközés) szempontjából az ő gyártmányaik is tudják azt a védelmet biztosítani a 
bent ülőknek, mint a fejlett autógyárak típusai tudnak. Kényelmi, megbízhatósági, mi-
nőségi szempontból még nem tudnak versenyezni (áraik ezért olcsóbbak és megfizethe-
tők a lakósság számára), de a biztonságból nem akarnak engedni. 

5.4. Úgy tűnik – az ITC, mint felettes szerv hathatós közreműködésével – csökken a feszült-
ség, szembenállás WP.1 és WP.29 között. Az ülésünkön részt vett a WP.1 titkárságának 
egyik munkatársa, aki tájékoztatást adott a ’68-as Bécsi Konvenció 8 és 39. cikkelyének 
módosításáról, amit az ENSZ titkársága New Yorkban letétbe helyezett tavaly szeptem-
ber 23.-án. A Konvenciót aláíró CP-knek egy év felszólalási idő áll rendelkezésükre. Ha 
addig nem érkezik felszólalás, újabb 6 hónap után hatályba lép a módosítás. (Ha érke-
zik, egy hosszadalmas procedúra veszi kezdetét). A módosítás lényege, hogy a vezető 
abszolút felelősségét nem sérti olyan eszközök, rendszerek alkalmazása a járművek ve-
zetésében, amelyeket EGB előírások alapján jóváhagytak és bizonyos feltételeket kielé-
gítenek (pl. a vezető által kikapcsolhatók). Márciusban lesz újabb ülése WP.1-nek, ame-
lyen világító és jelző berendezésekkel fognak foglalkozni. 
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