
 

Beszámoló jelentés az ENSZ-EGB GRPE  

(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 

77. üléséről 

 

Genf, Nemzetek Palotája, 2018. június 5-8. 

 

Az értekezlethez 8 munka dokumentum és 89 nem hivatalos (informális) dokumentum 

kapcsolódott, amelyek letölthetők a fenti linkekről, ill. megtalálhatók nálam.  

Az értekezlet napirendjén a titkárság által összeállított ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2018/11 

számú napirend alapján az alábbi kérdések megvitatása szerepelt: 

 

I. A plenáris ülés  

 

1.) A napirend elfogadása 

 

2.) Ismertető a WP.29 legutóbbi ülésén elhangzottakról. (A WP.29 174. üléséről készült 

részletes beszámolót lásd Deák János 2018. május 10-i email mellékletében.) 

 

3.) Könnyű járművek 

 

a.) Az ENSZ R.68 (legnagyobb sebesség mérése, beleértve az elektromos járműveket), 

R.83 (M1 és N1 kategóriájú gépjárművek károsanyag kibocsátása), R.101 (CO2 

kibocsátás és tüzelőanyag fogyasztás) és R.103 (csere kipufogógáz utókezelő 

berendezések) előírásai 

 

Az ülésen napirendre került a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezete (OICA) szakértői 

által készített javaslat megtárgyalása a benzintank kapacitásának korlátozása vonatkozásában 

a mono üzemanyaggal működő gázüzemű járművek esetében. 

A javaslat szerint egy tüzelőanyagú, gázüzemű járműnek tekintendő az a jármű, aminek 

maximum 15 literes benzintankja van, és normál üzemben csak gázzal megy. 

 

Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2018/13 

 

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

Az ülésen megtárgyaltuk a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezete (OICA) szakértői által 

készített javaslatokat a kettős üzemanyagú jármű definíciójára vonatkozóan és a vezetési 

módok kiválasztására vonatkozó szabályokról az üzemmód választó kapcsolóval rendelkező, 

kívülről tölthető hibrid elektromos járművek ENSZ R.83 és R.101 előírások szerinti 

vizsgálatáról. 

A javaslat szerint kettős üzemanyagú az a jármű, amelynek két különálló üzemanyag tároló 

rendszere van. Kettős üzemanyagú, gázüzemű jármű, amelynek a benzinüzem mellett PB gáz, 

földgáz, sűrített földgáz vagy biometán üzeme is lehet. A javaslat egyik része, ezen járművek 

R.83 szerinti vizsgálatához határoz meg kiegészítéseket. 

A javaslat másik része a hibrid járművek vizsgálatához két üzemmódot ajánl. Az egyikben az 

elektromos energiatároló rendszer teljesen feltöltött, a másikban pedig, amikor a lehetséges 

minimális töltöttségi szinten van. 

 

Munkaanyagok: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2018/14 

  ECE/TRANS/WP.29/GRPR/2018/16 

 

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2018.html
https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf77.html
https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeage.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-13e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-14e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-16e.pdf
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A munkaanyagokat az ülés elfogadta. 

 

Az ülésen napirendre került a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezete (OICA) szakértői 

által készített javaslat megtárgyalása arról, hogy a WLTP bázisú Ki (regenerálási tényező az 

időszakosan regeneráló kipufogógáz utókezelő rendszerhez) és DF (romlási) tényezők, 

valamint az OBD demók (fedélzeti diagnosztikai teszt) alkalmazásra kerüljenek az ENSZ 

R.83 és R.101 előírásokban. A javaslatok szerint az ENSZ R.101 előírásban a WLPT 

eredményeit is lehetne használni, ami végrehajtási könnyítés a gyártók számára.  

 

Munkaanyagok: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2018/15 

  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2018/17 

 

A munkaanyagokat az ülés elfogadta. 

 

Megtárgyalásra került a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezete (OICA) szakértői által 

benyújtott javaslat az állandó térfogatáramú mintavevő rendszer hőmérsékletmérő 

szenzorának időbeli válaszának módosítására vonatkozóan. A javaslat a kipufogógáz 

mintavevő rendszerben a hőmérő elhelyezésre, pontosságára és válaszidejére írna elő 

módosított követelményt. 

 

Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2018/18 

 

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

A GRPE ülés áttekintette EU szakértői által benyújtott javaslatot a kettős üzemanyagú 

járművek meghatározásának kiegészítésére, hogy összehangolják azokat, az UN GTR 15. 

világelőírással. 

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-76-32 

 

A dokumentumot az ülés elfogadta. 

 

Az ülés felülvizsgálta a 2018. januári GRPE 76. ülés jelentésének IV. mellékletében szereplő 

szöveget. A jegyzőkönyv szövege az Adblue szint kijelzésének vonatkozásában módosult. 

 

Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/76, Annex IV 

  ECE/TRANS/WP.29/2018/47 

  ECE/TRANS/WP.29/2018/48 

 

Az ülés elfogadta a jegyzőkönyv módosítást. 

 

 

b.) A Global Technical Regulations GTR 15 világelőírás, Világszerte harmonizált 

könnyű gépjármű vizsgálati eljárás (Global Technical Regulation: WLTP - Worldwide 

Harmonised Light Vehicle Test Procedure.) és GTR19 világelőírás, Párolgási emisszió 

vizsgálati eljárás a WLTP teszthez (WLTP EVAP) 

 

 

Az ENSZ GTR 15. világelőírás 1958-as egyezmény szerinti előírásba való átültetésével 

foglakozó WLTP informális munkacsoport tevékenységéről státuszjelentés hallgattunk meg. 

A munkacsoport fő tevékenységei:  

- Módosítások kidolgozása az ENSZ GTR 15 világelőíráshoz (WLTP teszt) 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-15e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-17.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-18e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-76-32e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-76e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/ECE-TRANS-WP29-2018-047e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/ECE-TRANS-WP29-2018-048e.pdf
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- Módosítások kidolgozása az ENSZ GTR 19 világelőíráshoz (párolgási emisszió 

vizsgálata) 

- ENSZ GTR 15. világelőírás 1958-as egyezmény szerinti előírásba (ENSZ EGB Rxxx) 

való átültetése 

 

Nem hivatalos dokumentum: ECE-TRANS-WP29-GRPE-77-22.pdf 

 

c.) Világszerte harmonizált, valós vezetési körülmények melletti emissziós vizsgálati 

eljárás (RDE) 

 

A GRPE a 2018. januári ülésén bemutatott prezentációban az 1998-as és 1958-as 

egyezmények szerződéses partnereitől lehetőséget kapott szabályozási rendelkezések 

fejlesztésére a valós vezetési körülmények melletti emissziós vizsgálatra vonatkozóan. 

Az AC.3 (3. sz. Adminisztrációs Bizottság) az EU szakértőitől kapott egy prezentációt az 

RDE eljárás GTR világelőírásba történő fejlesztésére vonatkozó javaslattal. Az ülés 

megvitatta a következő lépést a munkát illetően. 

A GTR világelőírás megalkotását az EU kezdeményezés mellett támogatta Japán, Kína, India, 

Korea és USA is. A szabályozás kidolgozására egy munkacsoport (RDE IWG) alakul az EU 

elnökségével. A tervek szerint 2019 végére készül el a szabályozás tervezete. 

  

Nem hivatalos dokumentumok: Informal document WP.29-174-09 

         Informal document GRPE-77-15.pdf 

 

 

4.) Nehézgépjárművek 

 

a.) az ENSZ R.49 (kompressziós gyújtású és külső gyújtású LNG, CNG motorok károsanyag 

kibocsátása), valamint az R.132 (pótlólagos emisszió-csökkentő berendezések) előírásai  

 

Az ülés megtárgyalta az EU Bizottság szakértői és a Joint Research Centre (EU 

Kutatóközpontja, Olaszország, Ispra) által benyújtott javaslatot, hogy összhangba hozzák a 

132-es számú ENSZ-előírás követelményeit a R.96 számú ENSZ-előírás 05. 

módosítássorozatának követelményeivel (Traktorok, munkagépek dízelmotorjának 

kibocsátása). A két jóváhagyás nem volt teljesen összhangban egymással. A javaslat a R.132 

jóváhagyás kiegészítésével orvosolta a helyzetet. 

 

Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/2018/12 

Nem hivatalos dokumentum:  Informal document GRPE-77-26.pdf 

 

A dokumentumokat az ülés elfogadta. 

 

Az ülés az Európai Szerviz Felszerelés Gyártók és Forgalmazók Szövetségének (EGEA) 

előterjesztését hallgatta meg, amiben az AdBlue rendszerek OBD adataira vonatkozóan 

kérnek egységes ISO szabványosítást. Cél a nehéz tehergépkocsik AdBlue befecskendezését 

manipuláló utólagos eszközök észlelése, ellenőrzési stratégiák kidolgozása. A kérdést a GRPE 

a 2019. januári ülésére halasztotta. 

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-77-16.pdf 

 

b.) a GTR4. (WHDC – harmonizált nehézgépjármű jóváhagyás), GTR5. (WWH-OBD – 

fedélzeti diagnosztika) és GTR10. (cikluson kívüli emisszió) világelőírások 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-22_WLTP_report.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-174-09.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-15_-_180601_-_terms_of_reference_for_RDE-01-01e__vs2.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-12e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-26_-_JRC_Regs__132.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-16_-_Note_to_UNECE_WP29_-_standardised_EOBD_data_-_final.pdf
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A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

c.) Világszerte alkalmazható rendelkezések a nehéz tehergépjárművek fogyasztás mérésére 

 

Az OICA szakértője a GRPE 2018. januári ülésén tartott egy prezentációt a világszerte 

egységes műszaki rendelkezések és mérési módszerek lehetőségéről a nehéz 

tehergépjárművek tüzelőanyag fogyasztása vonatkozásában. 

Az GRPE egyetértett azzal, hogy a 2018. júniusi ülés napirendjébe felvegye ezt a pontot. 

Az OICA ismertette a műszaki lehetőségeket, és a szükséges lépéseket. Elsőként egy GTR 

világelőírás megalkotása szükséges. A GRPE a következő ülésein foglakozni fog a kérdéssel.  

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-77-08.pdf 

 

A dokumentumot az ülés elfogadta. 

 

5.) Az ENSZ R24 (látható szennyezőanyagok, dízel füstmérés), R85 (nettó teljesítmény 

mérése), R.115 (LPG és CNG retrofit rendszerek), R.133 (gépjárművek 

újrahasznosítása) és R.143 (nehézgépjármű motorok vegyes üzemre alakítása HDDF-

ERS) előírásai  

 

Az ülés megtárgyalta a Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezete (OICA) által előkészített 

munkaanyagot, hogy az ENSZ R.24 előírásának 03. számú módosító sorozatát összhangba 

hozzák az ENSZ R.85 számú előírással. A két előírás nincsen teljesen összhangban. A 

javaslat a 24-es előírás módosításával kívánta megoldani a problémát. Pontosította a vizsgálati 

tüzelőanyag használatát, valamint a környezeti paraméterek szerinti korrekciót lehetővé tevő 

turbófeltöltött motoroknál szabályozta a korrekciós tényező alkalmazását. 

 

Munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2018/19 

 

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

Az ülés megtárgyalta Olaszország szakértője és egyéb érintett szakértők által benyújtott 

javaslatot az ENSZ EGB R.115 előírás módosítására vonatkozóan. E szerint a retrofit LPG és 

CNG könnyű járművek minősítése ugyanazon teszt (WLTP) szerint történjen, ahogy az 

eredeti járműé történt. A jelenlegi szabályozás szerint a korábbi teszt ciklus (NEDC) alapján 

kell vizsgálni az átszerelt járművet. A javaslatból a GRPE 2019. januári ülésére munka 

dokumentum készül. 

 

Nem hivatalos dokumentumok: Informal document GRPE-77-09.pdf 

          Informal document GRPE-77-23.pdf 

 

A javaslatot (dokumentumokat) az ülés elfogadta. 

 

 

6.) Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és nem közúti mozgó gépek 

 

a.) az ENSZ R.96 (traktor és nem közúti mozgó gép (NRMM) motorok károsanyag 

kibocsátása) és R.120 (traktor és NRMM motorok teljesítmény mérése és fajlagos 

fogyasztása) előírásai 

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-08e__OICA__HDV-Fuel_Efficiency_Harmonization.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-19e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-09e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-23_AEGPL.pdf
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b.) a GTR11. (NRMM motorok károsanyag kibocsátásának mérése) világelőírás 

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

 

7.) Részecske emisszió (PMP) program 

 

A Részecske Mérési Program munkacsoport előrehaladási jelentését hallgattuk meg. 

A munkacsoport az EU vezetésével intenzíven dolgozik. A 23 nm-nél kisebb méretű 

részecskék mérésére az EU JRC irányításával körkísérletet végeztek 6 laboratóriumban 

ugyanazon közvetlen befecskendezéses, benzinüzemű, részecske szűrő nélküli 

személygépkocsin. A különböző laboratóriumok eredményei között elfogadható mértékű 

különbség van. A munkacsoport három EU H2020 program (DownToTen, PEMS4nano, 

SUREAL-23) keretében részecske mérési eljárások fejlesztésén is dolgozik. A tervek között 

szerepel gázüzemű és nehéz tehergépjármű motorok vizsgálata is. Érdekes lenne az 

üzemanyag minőség és a bioüzemanyagok részecske kibocsátásra gyakorolt hatásának a 

vizsgálata, erre azonban a munkacsoport jelenlegi mandátuma nem terjed ki. 

A munkacsoport kiemelten foglalkozik a nem kipufogógáz eredetű (fékbetét-, gumikopás) 

részecskék vizsgálatával. Itt egységes vizsgálati módszer sincsen, első lépésben ennek a 

kidolgozása, elfogadása szükséges. A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy a fékbetét-, és 

gumikopásból származó részecskék tömege nagyságrendileg meghaladja egy Euro 6-os 

jármű kipufogógázából származó részecskék tömegét, méreteloszlásban pedig az ultrafinon 

részecskék dominálnak, gyakran 20-30 nm-es eloszlási csúccsal.  

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-77-14.pdf 

 

 

8.) Motorkerékpár és moped emisszió. 

 

a.) az ENSZ R.40 (motorkerékpárok károsanyag kibocsátása)., valamint az R.47 (mopedek 

károsanyag kibocsátása) előírások  

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

b.) az L kategóriájú járművek emissziós szabályozása (EPPR) 

 

A Környezetvédelmi és Meghajtási követelmények munkacsoport (EPPR) előrehaladási 

jelentését hallgattuk meg. A munkacsoport az EU JRC irányításával működik elsősorban az 

1998-as egyezmény vonatkozásában és készít elő módosításokat a világrendeletekhez (GTR), 

ill. új világrendeleteket javasol az L kategóriájú járművek környezeti és meghajtó 

teljesítménye területén. Jelenlegi tevékenységének főbb pontjai emissziós szabályozás, OBD 

alkalmazás, meghajtó egység jellemzői (teljesítmény, nyomaték, max. sebesség) 

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-77-25.pdf 

 

c.) a GTR2 világelőírás (WMTC – motorkerékpárok károsanyag kibocsátásának teszt 

eljárása), GTR17 világelőírás (L-kategóriájú járművek kartergáz és párolgási emissziója) 

és GTR18 világelőírás (L-kategóriájú járművek fedélzeti diagnosztikája –OBD) 

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

9.) Elektromos járművek és környezet (EVE) 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-14e_PMP_Progress_Report_to_GRPE_June_2018_revised.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-25_-_EPPR_Status_Report.pdf
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Meghallgattuk az EVE munkacsoport státusz jelentését. 

A munkacsoport mandátuma az következő tevékenységekre szól: Elektromos jármű 

teljesítmény meghatározása, energia fogyasztás megállapítása, elektromos jármű tartóssága 

(akkumulátor teljesítmény és tartósság). Ezek vonatkozásában új világelőírás(ok) (GTR) 

kidolgozása van folyamatban. A végleges tervezet benyújtása a GRPE 2019. májusi ülésén 

várható. 

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-77-28.pdf 

 

10.) Közös határozat No2 (M.R.2)  

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

11.) Nemzetközi teljes jármű jóváhagyási rendszer (IWVTA) kialakítás   

 

Meghallgattuk az IWVTA követének (Bill Coleman, OICA) rövid beszámolóját. E szerint a 

GRPE hatáskörébe tartozó ENSZ EGB előírások tekintetében nincsen probléma. 

A jóváhagyások számozási rendszerében találtak problémát. 

2018 novemberéig ütemtervet készítenek a teljes jóváhagyási rendszer további alakításáról. 

Évente a novemberi WP.29 ülésen felül kell vizsgálni a 4. melléklet tartalmát. (Ez a 

melléklet tartalmazza az IWVTA jóváhagyáshoz szükséges egyedi ENSZ EGB előírásokat, 

amiknek a köre bővül.) 

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-77-19.pdf 

 

12.) A jármű belső levegő minősége (VIAQ) 

 

Meghallgattuk a VIAQ munkacsoport státuszjelentését az orosz elnök, Kozlov úr 

előadásában. A munkacsoport eredeti mandátuma 2017 végén lejárt, de meghosszabbították  

2020 novemberéig. A munkacsoport kidolgozta a meghosszabbított mandátum feladattervét, 

amelyet benyújtott a GRPE 76. ülésének. Az ülés elfogadta az új feladattervet. Eddig a 

jármű belső terében lévő anyagok kipárolgásából származó káros emissziót vizsgálták. A 

WP.29 2017. novemberi ülésén benyújtottak egy Mutual Resolution M.R.3 (Közös 

határozat) nevű dokumentumot, amelyben részletesen leírják a belső levegő vizsgálatának 

módszerét, feltételeit. 

Az új feladatterv szerint tovább folytatják a belső anyagok kipárolgásából származó káros 

emisszió vizsgálatát, mérési módszereket, teszt feltételeket, különböző nemzeti előírásokat, 

szabványokat tekintenek át, és fejlesztenek. Az orosz elnökség kezdeményezésére a 

továbbiakban nemcsak a belső kipárolgásból, hanem a külső levegő beáramlásából származó 

káros anyagokat is vizsgálják. Vizsgált anyagok: formaldehid, nitrogén-monoxid, nitrogén- 

dioxid, szén-monoxid, metán, telített szénhidrogének, részecske (tárgyalás alatt). 

Továbbfejlesztik a benyújtott M.R.3-at. 

 

Nem hivatalos dokumentum: Informal document GRPE-77-24.pdf 

 

 

13.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében 

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-28e_-_Update_from_EVE_IWG_to_GRPE_MRO.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-19e_180607_IWVTA_Ambassador_report.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grpe/GRPE-77-24-VIAQ_Status_Report.pdf
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14.) Tisztségviselők választása 

 

Az Eljárási szabályzat 37 pontjával összhangban (TRANS/WP.29/690/Rev.1) a GRPE 

elnököt választott a 2019-es évre. Az ülés egyhangúlag megválasztotta André Rijnders urat 

(Hollandia), aki a korábbi elnök volt. 

 

15.) Egyéb kérdések 

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag. 

 

 

II. A munkacsoport ülések 

 

A korábbi évek gyakorlata szerint a készülő előírások tudományos és műszaki kérdéseinek 

alapos megvitatása és az előírások legfontosabb részeinek kidolgozása munkacsoportokban 

történik. A munkacsoportok költségmegtakarítás céljából egy-egy ülésűket a GRPE 

értekezlethez kapcsolva szervezik, a szükséges többit általában Brüsszelben vagy valamely 

tagállamban tartják, kivéve a nemzetközileg nagy jelentőséggel bíró témaköröket, amikor 

egy-egy ülés Ázsiában (India, Kína, Japán) vagy Amerikában (USA, Kanada) kerül 

megtartásra.   

 

A plenáris ülést megelőző napokban az alábbi informális munkacsoporti ülésekre került sor: 

 

a) június 5. Elektromos járművek és környezet (EVE)  

b) június 5. Könnyű járművek harmonizált vizsgálati eljárása (WLTP) 

c) június 6. L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására 

vonatkozó követelmények (EPPR) 

 

d) június 6. A jármű belső levegő minősége (VIAQ) 

 

 

Budapest, 2018. június 28. 

 

 

Az ülésen részt vett és a jelentést összeállította dr. Borsi Zoltán, KTI Nonprofit Kft. 
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