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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ    
 
LÉNYEGES KÉRDÉSEK 
 
- A WP29 munkájának homlokterébe került a Teljes Jármű Nemzetközi 

típusjóváhagyásának (IVWTA) ügye, és véleményem szerint a következő 3-4 évben 
ez, illetve az ebből fakadó módosítások lesznek a meghatározók a munkában.  Ezt a 
múlt évben Japán kezdeményezte, az EU – vonakodva ugyan – támogatta, az USA 
egyelőre passzív. Azóta komoly tempóban megkezdődött a munka. Az autógyártók és az 
alkatrészgyártók nemzetközi szervezetei is felismerték, hogy a tervezett új előírás 
számukra is kiemelkedő fontosságú, ezért nagyon aktívan vesznek részt a munkában. 

 
Ez a munka az 1958. évi szerződés gyökeres átalakítását is szükségessé teszi, hiszen ez 
eredetileg egész más céllal készült (3., 4. 11.,12 és 13. cikkelyeket kell megváltoztatni)   

 

A biztonság, környezetvédelem és energia-hasznosítás témakörei mellé bekerülnek az 
újrahasznosíthatóság követelményei is. Ezt az OICA nagyon forszírozza, az EU, 
Német- és Oroszország támogatták, Japán viszont ellenezte azzal érvelve, hogy az 1958-as 
Egyezmény nem ad lehetőséget arra, hogy ilyen előírás készüljön.  A kérdés jogi 
vonatkozását tovább kell vizsgálni. 

A csatlakozó országoknak gyorsabb és szigorúbb jelentési kötelezettségük lesz, ha az 
előírásnak nem megfelelő járművet észlelnek. 

Valószínűleg szigorodnak a műszaki vizsgálóállomásokkal (Technical Service) szemben 
támasztott  követelmények, miközben szélesebb körben alkalmazható lesz a „virtuális 
vizsgálat”.  

 Mostanra kikristályosodott, hogy a teljes jármű jóváhagyás egy újabb,  „0.” Előírás 
alapján történik majd meg. Ennek az lenne az előnye, hogy nem tenné szükségesé az 
Egyezmény gyökeres módosítását, amellyel minden szerződő félnek egyet kellene értenie, 
hanem a többi előíráshoz hasonlóan „csak egy melléklet” lenne, amihez ugyanúgy lehet 
külön csatlakozni.  

 
Elfogadták, hogy az országok különböző fejlettségi szintjeinek megfelelően egyes 
régiókban a nem a legfrissebb előírások alapján is születhessen jóváhagyás, ami persze a 
kiinduló elvnek némileg ellentmond.   



Azzal együtt, hogy az EU-ban is  egyre nagyobb súlyt kap a piacfelügyelet kérdése (a 
nem megfelelő vagy hamisított alkatrészek, részegységek forgalmazásának 
visszaszorítása, a gyártási vagy konstrukciós hibából adódó visszahívások kezelése) 
az ENSZ-EGB világszintű szabályozásában is láthatólag komoly figyelmet akarnak 
szánni ennek az ügynek. Az USA kezdeményezésére alakult egy ezzel foglalkozó 
munkacsoport, amelyben egyelőre az egyes országok, régiók beszámolnak a saját 
gyakorlatukról, illetve Kanada megkezdte a gyorsabb értesítés érdekében az egy 
országokban illetékes hatóságok, hivatalok elérhetőségét tartalmazó lista összeállítását.   
 
  

 
A RÉSZLETES BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE ÉRDEMES: 

 
1. Az Európai Bizottság képviselője a magyar fél nevében is megszavazta a következő 

44 db  ENSz előírás módosítását, illetőleg 4 db helyesbítését.  
 

Módosított előírások: 
                   ENSZ- 3,4, 6,7, 10,12,14,19,23, 26, 31,37,38, 44, 45, 46, 

49,50,53,58,61,67,77,83,85,87,91,94,95,96,97, 98,99,100, 101,110,112,113, 115, 
116,119,121,123,125). 
  
Helyesbítés: 
ENSZ-  5, 48,90,98  
 
Módosított műszaki világelőírások: 
 
ENSZ-GTR 4., 5 
 
Az EU képviselője – Magyarország nevében is leadott – szavazatával együtt a 
WP.29 3 új ENSZ-előírást szavazott meg: 
 
- sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
- fejlett vészfékező rendszerek 
- új, fejlett gyermekbiztonsági rendszerek (CRS) 
 
 

 
  

II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 
 

A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  
 

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 158. ülése (2012. november 13-16.) 
- B fejezet: az 1958 évi genfi „Jóváhagyási Egyezmény” AC.1 jelű 

Adminisztratív Bizottságának  52. ülése   
- C fejezet: az 1998 évi genfi „Világegyezmény” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 36. ülése   
-  D fejezet: az 1997 évi bécsi időszakos műszaki felülvizsgálati Egyezmény 
   AC.4 jelű Adminisztratív Bizottságának 10. ülése   



 
Helyszín:  Genf, Nemzetek Palotája 

 
A közúti közlekedésbiztonság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem növelését 
szolgáló ülésszakról szóló jelen beszámolót a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-
ben működő EU és ENSz-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ terjeszti elő. 
 
A Gépjármű előírásokat összehangoló WP.29 jelű Világfórum 158. ülésszakát előkészítő 27. 
hazai tájékoztató- és álláspont Egyeztető Fórumot  2012.  november 7-én tartottuk  a KTI-
ben . 
 
A WP.29 Világfórum 158. ülésszakán a következő 34 ország kormánya képviseltette magát:  
Anglia/Egyesült Királyság, Ausztrália, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, 
Csehország, Dél-Afrika, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, India, Japán, 
Kanada, Kína, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, 
Malayzia,  Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Portugália, 
Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia,  Szlovákia, Törökország és az USA.    
 
Az ülésszakon részvettek még a következő nemzetközi szervezetek képviselői is: Európai 
Unió (EU), 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), valamint a Sao Paoloi Egyetem. 
 
 

  

 
 
 

A. A WP.29 Világfórum 158. ülésszaka 
 
0. Megnyitás, bejelentések 
 

A Szállítási Bizottság igazgatója köszöntötte az ülésen első ízben részt vevő Kolumbiát 
képviselő Torres urat, az ország kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi miniszterét, 
valamint a WP.29 Titkárságának új munkatársát, F. Guichard-t. Az Igazgató Asszony 
(Molnár Éva) beszámolt a az ECE reformjáról, s ezzel kapcsolatban arról a várakozásról, 
hogy ennek keretében erősítést kaphat a Belföldi Szállítási Bizottság. 

 
Beszámolt a Rio+20 és egyéb környezetvédelmi tanácskozásokról, a WP.29 , illetve az 
ECE ezen történő szerepléseiről. 

 
Emlékeztetett a WHO sajtóközleményére, melyben nagy szerepet tulajdonítottak a 
dízelmotorok kipufog gázainak a rákkeltésben, és felkérte a WP.29 szakbizottságát, hogy 
készítsen átfogó tanulmányt ebben az ügyben.  



 
Beszámolt a 2012 októberében Bécsben megtartott 19. ITS (intelligens közlekedési 
rendszerek) kongresszusról és az ehhez csatlakozó miniszteri tanácskozásról. 
Megemlítette, hogy az ITS stratégiai csomag a az ITC elé kerül, és 2013 júniusában a 
Nemzetközi Telekommunikációs Unióval (ITU) közösen kerekasztal-megbeszélést 
rendeznek e témakörben.   
 
Ismertette, hogy a „For Future Inland Transport Systems (forFITS) projekt keretében 2013 
január végéig módszert kívánnak kifejleszteni a közlekedésből származó CO2-kibocsátás 
értékelésére, és ennek alapján a közlekedési politika átalakítására, s közvetlenül ezt 
követően megkezdődik a pilot program alkalmazásba vétele.  
 
Bejelentette, hogy 2013 május 6-12. között Genfben, az ENSZ Palotában  második 
alkalommal megrendezik az ENSZ Globális Közúti Közlekedésbiztonsági Hetét. 
 
Biztatta a szerződő Feleket, hogy minél hamarabb alkalmazzák a napirenden belül 
megszavazandó új ENSZ-előírásokat.      

 
 
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadta a 
ECE/TRANS/WP.29/1098  számú dokumentum szerinti napirendet a WP.29-158-20 sz. 
informális dokumentum figyelembe vételével    
 
(a)  Új és módosított napirendi pontok 
 
4.12.3   ECE/TRANS/WP.29/2012/126          az ENSZ-94 sz. (frontális ütközés)  
                                                                                      előírás 01 módosítási sorozat 4. sz   

                                                                                         
         kiegészítés 1. sz helyesbítése – 
         javaslat 

 
4.12.4.        ECE/TRANS/WP.29/2012/127                  az ENSZ-83. sz (M1 és N1  
                                                                                       kategóriájú járművek emissziója)  
                                                                                       előírás 16 módosítási sorozatának  
                                                                                       2. helyesítése – javaslat  
 
8.14.             2013. évi tisztségviselők megválasztása 
 
20                Az ENSZ műszaki világ-előírások (GTR-ek) nemzeti/regionális jogba  
                    történő beillesztéséről szóló beszámolók 
 
(b)    Hivatkozott dokumentumok kiegészítése és helyesbítése az alábbi napirendi  
         pontoknál:  
 
3.4               kiegészítés: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/64/Add.1/Corr.1 
4.7.2        a cím helyesbítése:  Javaslat az ENSZ-4 sz. előírás 16. sz kiegészítésére…. 
4.7.12           kiegészítés:  ECE/TRANS/WP.29/2012/73. Corr.1 
4.9 7             kiegészítés:  ECE/TRANS/WP.29/2012/102/Corr.2 



      4.10.1           kiegészítés:  ECE/TRANS/WP.29/2012/103/Corr.1 
      4.11.1           kiegészítés    ECE/TRANSSWP.29/2012/110/Corr.1 
      4.13.3           kiegészítés:   ECE/TRANS/WP.29/2012/53/Corr.1 
      7.1                az ECE/TRANS/WP.29/107./Rwev.3/Amend 1. helyett: 
                           ECE/TRANS/WP.29/2012/125 
      16.6              kiegészítés:    ECE/TRANS/WP.29/2012/125 

  
(c)                 Későbbi ülésre elhalasztott napirendi pontok: 

      4.16.2 
 

(d)                Törölt napirendi pontok 
       20.                (helyette új 20. napirendi pont került felvételre az (a) pontnak megfelelően 
 

(e)                Az informális dokumentumokat az jegyzőkönyv I.sz melléklete tartalmazza 
     

 
2.   A WP.29 Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1 Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság   110.üléséről (2012,november 12,) 
 

a. Részt vettek B. Gauvin  (Franciaország) elnöklete mellett: Anglia, Európai Unió, 
Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, Orosz Föderáció, és az 
USA képviselői (akik egyben a egyes előadó munkacsoportok és a WP.29 által 
kezelt szerződéseket irányító bizottságok elnökei) 

 
 

  
b. A Bizottság áttekintette a Világfórum 158. ülésének napirendjét, és javasolta, 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, hogy az 1997-es Egyezmény Adminisztratív Bizottsága (AC.4.) ne 
ülésezzen ezen az ülésszakon. 

 
 

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

jelentéseinek értékelése, melyekről az elnökök a WP.29 előző ülésén már szóbeli 
beszámolót tartottak. 

 
  
3.2.A szakértői munkacsoport elnökök szóbeli beszámolói a legutóbbi ülésekről  
 
(a 3.1. és 3.2 pontokhoz kapcsolódóan az egye 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.20 számú dokumentumot, mely az aktualizált változat. 
Elérhető a következő internet-helyen:     
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html  
  

 
4.2 Szakértői munkacsoportok iránymutatás kérései az 1958 évi Egyezményhez csatolt 

előírásokkal kapcsolatban.  
 
4.2.1 Magán szabványok idézése vagy azokra történő hivatkozás az ENSZ 

előírásokban, ENSZ- szabályokban és ENSZ Műszaki Világ-előírásokban 
 

 Az USA képviselője bejelentette, hogy a nemzeti jogszabályokban idézett  magán 
szabványok és előírások nyilvánossá tételével kapcsolat folyamat még nem zárult le az 
országban. Felajánlotta, hogy a W.P.29 ülésén beszámol az eredményről.  
 

4.2.2    A világítási és fényjelzési kérdések új megközelítése az ENSZ előírásokban 
             ECE/TRANS/WP.29/2012/119 

      A GTB képviselője úgy értékelte, hogy a GRE keretein belül megvitatás alatt lévő 
világítási előírások ismétlődő részleteit összefoglaló horizontális kereszthivatkozási 
dokumentum (HRD), valamint a típusjóváhagyási dokumentációk cseréjét biztosító 
elektronikus adatbázis (DETA) létrejötte lehetővé tenné, hogy a GRE/WP.29 a 
jelenleg a tárgyban gondozott 41 előírás helyett csak 11-et gondozzon. A WP.29 
továbbra is arra ösztönzi a GRE-t, hogy a jelenlegi katalógus-szerű előírások helyett a 
teljesítmény/működés orientált előírások alkotása irányába mozduljon el.   
  

 
  
4.3  A Teljes Gépjármű Nemzetközi Típusjóváhagyási Rendszerének (IWVTA) 

kidolgozása. 
 
  WP.29-156-21.Rev1., 157-22 és  
 
 -  Franciaország képviselője az IVWTA informális munkacsoport elnöke beszámolt 

a munkacsoport által az 1958-as Egyezmény (annak egyes paragrafusait és 
mellékleteit módosító) átdolgozásában, valamint a 0. sz. ENSZ-előírás 
előkészítésében elért jelentős eredményekről.  A WP. 29 következő, 2013 márciusi 
ülésén bemutatják az első tervezetet. 

 
                   A 0.sz. ENSZ-előírás (teljes jármű típusjóváhagyása, egyelőre az M1 és N1 

kategóriákra) kidolgozásával foglalkozó munkacsoport elnöke, Japán két 
lehetséges változat párhuzamos kidolgozásáról számolt be, ezek közül az egyik 
nagyobb rugalmasságot biztosít. AZ OICA képviselője a rugalmas változat 
előnyben részesítését javasolta. Az EU képviselője hangsúlyozta a munkaterv 
szoros betartását.                    

 
                   A Világfórum tudomásul vette a GRB, GRRF és GRPE munkacsoport 

bejelentését az „IVWTA-nagykövet” kiválasztásáról. A munkacsoporoknak át kell 



tekinteniük az előírásokat a teljes jármű típusjóváhagyás szempontjai szerint  a 
következő  megközelítéssel:  

 
- amelyek (lényeges, érdemi) módosítás nélkül meghívhatók az R.O előírásba, 

- amelyek kisebb módosításokkal (pl. M1 és N1 kiemelésével a szélesebb 
érvényességi körből) alkalmazhatók lesznek, 

- amelyeket újonnan kell kidolgozni, vagy hosszú egyeztetést igényelnek. 

 
    
 4.4      Az 1958.as Egyezmény módosítása 
             WP-29-158-26 
             Franciaország képviselője beszámolt róla, hogy az 1958-as egyezménnyel foglalkozó 

IVWTA al-munkacsoport megegyezett a munka fő céljaiban, 2013 márciusig 
tisztázzák a biztonsági záradékkal kapcsolatos problémákat is. 

 
            Japán képviselője a javaslatot tett a 4, 34, 46 és 79. sz. előírások módosítására a 

módosításra javasolt egyezmény szellemében.   A WP.29 megjegyezte, hogy azokra az 
előadásokra kell összpontosítani, amelyek nem, vagy csak csekély módosítást 
igényelnek. 

 
4.5 A típusjóváhagyási dokumentációk cseréjét biztosító elektronikus adatbázis 

(DETA)  
            WP.29-156-24 
            ECE/TRANS/WP.29/2012/35 
 
             Az ideiglenes munkacsoport elnöke beszámolt a 2012. november 12-én Genfben 

megtartott ülésről. Kiemelte, hogy a DETA létrehozásának célja az ENSZ 
Előírásokban alkalmazott jelölések egyszerűsítése és a jövőbeli IVWTA 
jóváhagyások közzététele. Elmondta, hogy az informális munkacsoport célja, hogy 
olyan Függeléket dolgozzon ki az 1958-as Egyezményhez, amely meghatározza a 
DETA rendszer használatához kapcsolódó adminisztratív eljárásokat.  A munkát 
az IVWTA munkacsoportok igényeinek megfelelően felgyorsítják. 

 
                 Az adatbázis használati tesztje megkezdődött, az érdeklődő Szerződő felek 

hozzáférést kaphatnak a Titkárságtól. 
 
4.6 Javaslat az M1 és N1 kat. gépjárművek újrahasznosíthatóságára vonatkozó előírás     

kidolgozására 
 
ECE/TRANS/WP.29/2012/116 
W.P.29-158-24 sz. informális dokumentum       

 
      Az EU képviselője bemutatta az előírás-tervezetet, amely megfelel az 1958-as Egyezmény 

hatályának. OICA képviselője bemutatta a tárgyban javaslatként elkészített említett 
informális dokumentumot. Várják a szerződő Felek, különösen az új előírás létrehozását 
erőteljesen ösztönző Oroszország véleményét. A tervezetet 2013 januárjában megtárgyalja 
a GRPE.    

 



      Japán képviselője szerint a téma továbbra sem tartozik az 1958-as Egyezmény hatály alá, 
de nem fogja ellenezni az előírás kidolgozását.          

         
 

4.7-4. 10 Az ECE/TRANS/WP.29/1098 számú napirend 4.7-tól 4.10 –ig terjedő pontjaiban 
felsorolt  44 db előírás módosítást a WP.29 kisebb módosításokkal elfogadta és az 
AC.1-nek megszavazásra ajánlotta. A megszavazott dokumentumok számait az 
idézett napirend tartalmazza. 

                  Az érintett ENSZ- előírások száma:  3,4, 6,7, 10,12,14,19,23, 26, 31,37,38, 44, 45, 
46, 49,50,53,58,61,67,77,83,85,87,91,94,95,96,97, 98,99,100, 101,110,112,113, 115, 
116,119,121,123,125                  

  
4.11-4.12  Az előterjesztett  előírás helyesbítések értékelése (meglévő előírásokhoz) 

A Világfórum megvizsgálta, elfogadta és AC.1-nek megszavazásra ajánlotta a 
napirend 4.11 pontjában felsorolt helyesbítéseket (4 db). A megszavazott 
dokumentumok számait a napirend tartalmazza.   
 
Érintett ENSZ- előírások száma: 5, 48,90,98   

 
4.13 Új előírások tervezeteinek értékelése  

 
A világfórum megvizsgálta és az AC.1-nek megszavazásra ajánlotta a három új 
ENSZ-előírás tervezetét: 
- sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
- fejlett vészfékező rendszerek 
- új, fejlett  gyermekbiztonsági rendszerek (CRS) 
 
A napirendben a kapcsolódó dokumentumok közül Oroszország visszavonta a 
vészfék-rendszerekkel kapcsolatos WP.29-158-12 dokumentumot, a Titkárság a 
helyszínen kiosztotta a CRS-rendszerekre vonatkozóWP-29.158-27 ehlyesítő 
dokumentumot, amelyet hivatalos dokumentumként a WP.29 kö9vetkező ülésén 
javasol megvitatni, s felkérte a GRSP-t, hogy 2012 decemberi ülésén vizsgálja meg a 
WP.29-158-22 dokumentumot. 
 
Japán bejelentette, hogy a gyermekülések vizsgálatára újabb ütközőkocsis vizsgálatot 
dolgoztak ki, amelyet javasolnak az előírásba is bevenni. A Nemzetközi 
Fogyasztóvédő Szervezet  üdvözölte a kezdetben általa erőteljesen szorgalmazott 
előírás megszületését. 

              
 
4.14.    A GRRF által új előírás-tervezethez benyújtott módosítási javaslat 

A Világfórum javasolta, hogy a 4.11.1 napirendi pontban benyújtott módosítási 
javaslatot az AC.1 szavazza meg.   
 

4.15.    A meglévő előírásokhoz az új gyermekülés-előírás kapcsán a GRSP által  
             benyújtott  lévő módosítási javaslatainak értékelése 
 

A világfórum egyetértett azzal, hogy az AC.1 a 4.15.1, 4.15.2 napirendi pont szerinti 
módosításokat megszavazza.   

 



 
4.16.    A meglévő előírásokkal kapcsolatos, függőben lévő módosítási javaslatok 
 
             A Világfórum megvizsgálta a 4.16.1 és 4.16.2 pontban felsorolt javaslatokat, és  
             javasolja azok megszavazását  a WP.29 következő ülésén.  
 
             A 4.16.3 pontbani javaslatot a következő helyesbítéssel ajánlja megszavazni az AC.1- 
             nek: 
              

 „ 4.2.6   Az „Alpine” jelképet („3 hegycsúcs hókristállyal, 7.sz Melléklet 1.Függelék) 
akkor szükséges feltüntetni, ha a hójáró abroncsot a „nehéz havas útviszonyok esetén 
használandó hóabroncs” kategóriába sorolták.” 
  

 
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.5/Amen 1.), valamint az 1998-es Egyezmény keretén 
belül elsőbbségi fontosságú témaköröket és azokat a témaköröket, amelyekkel 
kapcsolatban véleménycsere szükséges ( W.P.29-158-05. sz. informális dokumentum). 

 
  

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

 
AZ USA képviselője bemutatott egy módszert a valódi jármű helyettesítésére utoléréses 
ütközési vizsgálatban (WP.29.158-29) 
 
Az EU információt adott a az európai autóipar fenntarthatóságát és versenyképességét 
célzó akciótervről (WP-29158-30) 
 

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

Az egyezmény helyzetét az ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.3 számú dokumentum 
tükrözi.  

 
7.2   Az Egyezményhez csatolt 1. és 2. ENSZ-Szabály (Rule 1 és Rule 2) jövőbeni    
         továbbfejlesztése  
        WP.29-157-08, WP.29-157-09,, WP.29-158-18, WP.29-158.21 
      

Oroszország beszámolt arról, hogy a CITA-val kidolgoztak egy időtervet  az 1997-es 
Egyezményhez csatolt ENSZ- Szabályok frissítésére, illetve a jelenleg hatályos EU 
irányelvekhez történő közelítésükre. Finnország és Hollandia kérte a javaslatokból 
törölni az O1 kategóriát. 



A WP. 29 a WP.29-058-21 sz. dokumentumot továbbadta megvizsgálásra a GRSP, 
GRRF és GRSG szakértői munkacsoportnak. 
 . 

 
8. Egyéb kérdések 

 
8.1 Visszahívási rendszerek, melyeket az egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek 

alkalmaznak. 
- Az ülésen a témával kapcsolatos új információ nem hangzott el. 
 

8.2  Környezetbarát (EFV) járműveket értékelő informális munkacsoport beszámolója. 
WP.29-158-16,17. sz informális dokumentum 
 
India és az USA beszámolt 2003é 2012 között elvégett munkáról. És bemutatta az 
összefoglaló dokumentumot 
A GRPE elnöke javasolta a témával foglalkozó informális munkacsoport tevékenységének 
felfüggesztését. .  

 
8.3  A következő környezetbarát járművekkel foglalkozó (EFV) konferencia értékelése   
         
         Az USA képviselője beszámolt a Baltimoreban megrendezett V. EFV konferenciáról 
 
 
8.4   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 Közlekedésbiztonsági Munkacsoport (W.P1) titkárának távollétében felkérte a WP1-et, 
hogy folytassa a közelítést célzó munkát a WP-29 javaslatainak figyelembe vételével  
(ECE/TRANS/WP.1/2012/8). 
 
 

8.5 A „ WP.29 hogyan működik , és hogy csatlakozhatunk hozzá” című ENSz kiadvány 
átdolgozása. 

 
A Kiadvány elkészült, a angol nyelven elérhető nyomtatott formában. Jelenleg folyik az 
orosz és a francia szöveg ellenőrzése, ezt követően ezeken a nyelveken is hozzáférhető 
lesz.    

  
 

8.6 Az 1958. illetőleg 1998. évi egyezményekhez csatolt előírásokban alkalmazott rajzok, 
hitelesítések, karbantartási utasítások egységesítésére vonatkozó javaslat.    
ECE/TRANS/WP.29/2012/124, 
WP.29-158-19 
Az Egyesült Királyság képviselője informális dokumentumot készített, amelyben 
bemutatja, hogy a probléma az S.R.2 dokumentum módosításával oldható meg az 1958-as 
és az 1998-as Egyezmény tekintetében egyaránt.  Javaslata szerint az ENSZ Előírásokban 
és ENSZ Műszaki Világ-előírásokban alkalmazott próbabábuk, vizsgáló készülékek 
rajzai, műszaki adatai ezen dokumentum mellékleteként szerepeltethetőek. A Világfórum 
egyetértett a javaslat alkalmazhatóságával.    



 
8.7. Biztonságosabb gépjármű mint a 2011-2020 közti közlekedésbiztonsági tíz évre  
      vonatkozó globális terv harmadik pillére. (WP.29-158-04) 

        
       A Világfórum tudomásul vette a dokumentumban rögzített akciótervet.   

  
8.8  Panaszokra és hiányosságokra vonatkozó információcsere. 

(WP.29.158-13) 
 

A WP.29 korábban támogatta az USA javaslatát  a gépjárművekkel kapcsolatos panaszok 
és hiányosságok felszámolására vonatkozó információcserét szolgáló informális   
munkacsoport alakításáról.  Az informális munkacsoport 2012 június 28-án megtartotta 
első ülését, bemutatták az erről szóló beszámolót.   
 
Kanada bejelentette, hogy a kanadai közlekedési és környezetvédelmi hatóság megkezdte 
egy lista összeállítását az egyes országokban az ügyben illetékesekről és  
elérhetőségükről. 
 

     8.9.   Javaslat az R.E.3) dokumentum módosítására 
  ECE/TRANS/ WP.29/2012/114 
A GRE javaslatot terjesztett elő a „gyártó” fogalmának új meghatározására. A WP.29 a 
javaslatot elfogadta. 
 

8.10   Beszámoló az APEC  (Asia Pacific Economic Cooperation) Kazán-i autós  
    szakmai párbeszédről 
 

         A WP.29 elnöke és Oroszország képviselője beszámolt a WP.29 szerepét és  
         tevékenységét a szakmai kongresszuson ismertető prezentációjáról. 
 
8.11   Elektromos akkumulátorok szállítása 
 
 

 Az OICA és a CLEPA beszámoltak arról, hogy különféle tiltások vannak érvényben 
az elektromos autók akkumulátorának (főként légi) szállítását illetően, melyek 
negatívan befolyásolhatják az elektromos autók elterjedését.  Az USA ismertette az 
országában érvényes ilyen előírásokat.  
 

8.12 A Világfórum önértékelése a 2012-2013 időszakra vonatkozóan 
A Világfórum azt javasolta, hogy az értékelés – melyet a WP.29 Titkársága készít el - 
a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tevékenységre összpontosítson. A  Titkárság 
folyamatosan informálja a WP.29-et a munka előrehaladásáról 
 

8.13 Javaslat az L kategóriájú járművek motorjával és károsanyag-kibocsátásával 
kapcsolatos követelményekkel foglalkozó informális munkacsoport létrehozására  

 
WP.29-158-15 
A javaslatot az EU terjesztette elő. A WP.29 elfogadta a javaslatot és 2016-ig terjedő 
mandátummal létrehozta az informális munkacsoportot, melynek elnöke P.Asman 
(Svédország), titkársági teendőit az IMMA látja el.  

 



8.14.     Tisztségviselők megválasztása a 2013-ra 
            Az Egyesült Királyság javaslatára a Világfórum elnökévé a 2013-as évre B.Gauvin-t  
            (Franciaország),  alelnökévé B.Kisulenko-t (Oroszország)  választotta meg a WP.29. 
  
 
9.       A jegyzőkönyv elfogadása 

 
Felolvasás után a WP.29 elfogadta a WP.29 Világfórum 157. üléséről készült    
jegyzőkönyv tervezetet és mellékleteit. 
 
 

 
B.  Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény AC.1 

Adminisztratív Bizottságának 52. ülése 
 (2012.  november 14-én) 

 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 
Az 1958. évi Genfi Egyezmény 50 tagja közül jelenlévő  35 képviselő jelenlétében, 
határozatképesen megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság, amely  B. Gauvin urat 
kérte fel elnökül  

 
11. Érvényben lévő előírások módosításai és új előírások megszavazása AC.1 által. 

 
A WP.29 javaslatai alapján, a jelen beszámoló A fejezete 4.7-től 4.10-ig terjedő, 
valamint 4.11 szakaszainak megfelelően, az AC.1 Adminisztratív Bizottság 
megszavazta az ott felsorolt  ENSz- előírások módosításait, valamint  helyesbítését, 
továbbá három új ENSZ-előírást  
  
  
  

C. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 
Végrehajtó Bizottságának 36. ülése 

(2012. november 15-én) 
 
 

12.  Az AC.3 Végrehajtó Bizottság megalakítása   
 

Az Egyezményhez csatlakozott 33 állam közül, 25 állam képviselőinek jelenlétében 
történt meg az AC.3 Adminisztratív Bizottság megalakítása.   

 
 
13. Műszaki világelőírások (GTR), illetőleg GTR módosítások, helyesbítések 

tervezeteinek értékelése és megszavazása AC.3 által. 
 
ECE/tRANS/WP.29/2012/112, 
ECE/TRANS/WP.29/2012/113,118, 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/30 
 



- a 4. sz. ENSZ Műszaki Világ-előírás (WHDC világciklus nehéz tehergépkocsik 
vizsgálatára) módosítása – megszavazva 

-     az 5. sz. ENSZ- Műszaki Világ-előírás (OBD)  módosítása -megszavazva   
 

 
 14. A műszaki világelőírás-jelöltek gyűjteményébe („Compendium”)  szánt műszaki 

előírások értékelése és megszavazása. 
 
         Az AC.3 tudomásul vette, hogy nem merült fel ilyen  javaslat.   
 
 
15. Útmutatás egyhangú határozattal a GTR- ek kidolgozása során, a WP.29 szakértői 

csoportjaiban meg nem oldott kérdésekben 
 
  Nem volt ilyen kérés. 
 
16. Új M űszaki Világelőírások kidolgozásának, illetőleg a már meglévők módosításának 

előrehaladása.  
 

16.1 Tehergépkocsi légszennyezést vizsgáló WHDC világciklus.  4. számú GTR 
          ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 
 

 A GRPE  elnöke beszámolt arról, hogy bár kezdetben némi késé volt a hibridhajtású 
nehéz járművekkel foglakozó munkacsoport munkájában, 2013 végére  várhatólag 
elkészül a módosítási javaslat. 

           
 16.2        Fejtámasz - 7. számú GTR 
 

  
   Az Egyesült Királyság képviselője az ideiglenes munkacsoport elnöke nevében     
   beszámolt arról, hogy a munka lényeges része a sérülési kritériumok meghatározása és  
   az ehhez tartozó vizsgálati eszköz.  Ezeket figyelembe véve 2013 év végére tudnak   
   végleges javaslatot adni a GRSP számára.  
 

16.3  Gyalogosok biztonságára vonatkozó 9. számú GTR 
 

ECE/TRANS/WP.29/2012/120 
 WP.29-158-28 sz. informális dokumentum  
 
Németország képviselője az informális munkabizottság elnökének nevében beszámolt a 
9. sz. GTR második fázisának tervezetét előkészítő munkáról a megjelölt informális 
dokumentum szerint.  Az AC.3 felkérte a  Titkárságot, hogy hivatalos számmal ellátva 
tegye közzé az informális dokumentumot a következő ülésre, ahol a bizottság dönt 
annak elfogadásáról.   

 
16.4  Motorkerékpárok kezelőelemei, ellenőrző és visszajelző műszerei (9.sz. GTR)         

  
          ECE/TRAN/WP.29/2012/123 
          Az AC.3 elfogadta a módosítási javaslatokat, felkérte a Titkárságot, hogy készítse elő a  
          megfelelő dokumentumot és adja át ellenőrzésre a GRSG-nek. 



   
  
16.5 Hidrogén- és tüzelőanyag-cellás gépjárművek (HFCV) előírás tervezet 
 

Németország képviselője beszámolt a biztonsággal foglalkozó informális munkacsoport 
(SGS) munkájának eredményeiről. 2013 júniusára várható a munka befejezése, ami 
egyben a teljes munkacsoport tevékenységének befejezését jelenti.  

 
16.6   Gumiabroncsokra vonatkozó GTR tervezete 
    
          ECE/TRANS/WP.29/2012/125 
 

Franciaország képviselője beszámolt a munkáról, melynek befejezését 2013. júniusra 
tervezik.   
  

 16.7 Könnyű gépjárművek légszennyezés vizsgáló (WLTP) világciklusa - tervezet 
 

A GRPE elnöke beszámolt a két informális csoport („ciklus” és „vizsgálati módszer”)  
munkájáról. A    munkát több körülmény hátráltatja, amiket, ha nem sikerül a GROE 
szintjén megoldani, a WP.29 márciusi ülésén kell megvitatni .Ennek eredményétől 
függően a végleges javaslat 2014 márciusra kerülhet az AC.3 elé jóváhagyásra.  

 
 16.8   Oldalról oszlop-szerű akadálynak ütközésre (PSI) vonatkozó GTR kidolgozása.  

             ECE/TRANS/WP.29/2012/59,               
 
Ausztrália előterjesztette a második beszámolót a munka előre haladásáról. Több ülést 
tartottak, melyek eredményei nem csak oszlopnak ütközés következményeinek, hanem 
az autó-autó ütközés következményeinek (fejsérülések) is kamatoztathatók, ami a 
betegbiztosítási költségek jelentős csökkenését is eredményezi. A még elvégzendő 
munka döntő része a sérülési határértékek megállapítását, a WorldSID bábu anyagának 
megválasztását, valamint az ISO által meghatározott üléshelyzetnek az előírásba történő 
beépítését öleli fel.  
 
 . 

 
16.9    Elektromos járművek - GTR-tervezet 
 
           ECE/TRANS/WP.29/201/121,122 
            

Az USA képviselője bemutatta a felsorolt  dokumentumot, és az OICA-val együtt 
sürgette a szerződő feleket a témában meglévő kutatási és vizsgálati eredményeik 
megosztására.    
 

16.10. Csendes járművek – GTR tervezet 
 

ECE/TRANS/WP.29/AC3./33 
 
A témával foglalkozó informális munkacsoport elnöke, az USA beszámolt az éppen 
megkezdett munkáról Eddig áttekintették az USA belső szabályozásait a csendes 



jármű közeledésére figyelmeztető hangjelzésről, valamint a EU beszámolt a Cars21 
program keretében a témakörben végzett munkáról.  

  
17. Olyan témák, melyekre vonatkozólag információ és véleménycsere folyik, vagy 

kezdődik. 
  
17.1 Összeütköző járművek tulajdonságainak egymáshoz illeszkedése. 
  Nem merült fel újabb információ 
  
17.2 Intelligens közlekedési rendszerek  
 Az USA képviselője közölte, hogy az NHTSA tovább folytatja a kutatást a vezető 

figyelmének elvonását eredményező hatásokkal kapcsolatban, s ebben a témában 2012 
augusztus végéig közmeghallgatás folyik az USA-ban. 2012 novemberében számolnak 
be az eredményekről.   

  
17.3 Utak megvilágítási technikája. 

A témára vonatkozó új információ nem érkezett. 
 

17.4 Próbabábú oldalról ütközés vizsgálatához. 
   
             Az USA képviselője beszámolt a kérdéssel foglalkozó informális munkacsoport 

eredményeiről. Kiemelte, hogy a legfőbb függő kérdést a próbabábuk anyagával 
kapcsolatos környezetvédelmi megszorítások, valamint egyes alkatrészeik 
hozzáférhetősége, illetve a vizsgálati eredmények reprodukálhatósága jelentik.  
Ismertette a World SID és a PSI bábukkal végzett vizsgálatok eredményeit.  

 
18.  Javaslatok olyan új GTR –ek , vagy GTR módosítások kidolgozására melyek nem 

szerepelnek a 16.számú napirendi pont  alatt. 
 
          Javaslat a 2.sz GTR (motorkerékpár emisszióvizsgáló ciklus) módosítására 
           WP.29-158-11 – a csekély mértékű módosítást Japán terjesztette elő 
       
19. Új elsőbbségi témák beiktatása a munkatervbe 

 Elektromos hajtású járművek és a környezet – Kanada javsolta, hogy az EFV 
informális munkacsoport vegye fel ezt a témát. Döntés a WP.29 következő ülésén.  

 
20.        Az ENSZ-GTR-ek beiktatása a szerződő országok nemzeti/regionális  
             jogrendszerébe  
  
           Az EU felvetette a GTR-ek helyi alkalmazásának kérdését: egy dolog nagy költséggel     
            létrehozni az előírásokat, más dolog viszont ezeket alkalmazásba is venni- itt jelentős    
            hiányérzetük van a szerződőknek . 
 

          Az Egyezmény előírja, hogy a szerződő Felek kötelessége a folytonos, kölcsönös 
tájékoztatás arról, hogyan áll náluk az egyes GTR-ek bevezetése a nemzeti jogba, hol 
tart az előírások alkalmazása. A Titkárság szabadkozott, hogy a Szerződő Felektől 
meg nem kapott információk alapján nem tud ilyen nyilvántartást vezetni. A 
nyilvántartás rendszerét kidolgozták (ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.5), de abba alig  
kerül  valami érdemleges információ. 



         A gyártók nemzetközi szövetségei (OICA, CLEPA, IMMA) hangosan sürgették a 
helyzet rendezését, mert most nem tudnak tiszta képet kapni arról, hogy mely 
országokban mely GTR van alkalmazásban és annak melyik változata, (időközben 
több GTR is módosításra került), sőt az alternatívák, opciók közül melyik ország mit 
fogadott el? 

         Nagy vita alakult ki arról, hogyan szerveződjön az ilyen tájékoztatás: országonként, 
GTR-enként, munkacsoportok szerint, és milyen gyakorisággal? Végül az 
országonkénti, egy évenkénti jelentés mellett hangzottak el érvek.           

         Az USA meglehetősen passzív volt a vitában, az évenkénti egy beszámoló mellett tette 
le a garast. 

         Magyarországnak nincs külön kötelezettsége ebben az ügyben, helyettünk az EU a 
kötelezett. Tudomásunk szerint eddig részükről sem történt jelentős lépés).   

 

        Ez a vita ismét felszínre hozta a GTR-ek kétséges helyzetét: 

        Az első GTR elfogadására 2004-ben került sor, most összesen 12 GTR van, egyiknek 
sem tudunk az országonkénti hivatalos alkalmazásáról. (EGB előírásból 130 db van, és 
pontosan ismert, mely országok alkalmazzák azokat). Kezdetben jelentek meg 
mindenféle becslések, jóslások a GTR-ek felzárkózásáról, az EGB előírásokkal való 
„harmonizálásról” a műszaki tartalmat illetően. Időközben a gyakorlatban kiderült, 
hogy korábban, eltérő alapokon kidolgozott európai és amerikai előírásokat 
(követelményeket, vizsgálati módszereket) harmonizálni nem könnyű dolog (sőt, 
sokszor lehetetlen). A harmonizálásnak a jövőre nézve lehet(ne) feladata: még nem 
létező, új előírások közös kidolgozásakor. Erre vannak már jó példák (pl. elektromos 
járművek biztonsága). Ebben az esetben is megnehezül a közös „alkalmazás”, és nem 
csak az eltérő jogi alapok miatt, hanem az EGB előírások és GTR-ek módosításának – 
időben és folyamatban is – eltérő módszere miatt. A két azonos előírás szinte soha 
nincs szinkronban. 

 
       
21.     Egyéb kérdések 
 
            
            ECE/TRANS/WP.29/2012/124, 
            WP.29-158-19. sz informális dokumentum 
 

AZ AC-.3 elfogadott egy javaslatot az ENSZ Előírásokban és GTR-ekben 
meghivatkozott vizsgáló és hitelesítő műszerek, rajzok kezelése ügyében, amely az 
1958-as és az 1998-as Egyezményhez csatolt Közös Határozatban fog megjelenni.  

 
D:      Az 1997-es Egyezmény Adminisztrációs  Bizottsága 

 
 21.     Az AC.4 megalakítása és a 2013-as tisztségviselők megválasztása  
 
           Az. AC.2 ajánlását (ld. 8. pont) ezen az  ülésszakon nem tartott ülést az  az  AC.4 jelű 
           Adminisztratív Bizottság.   
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