
Beszámoló jelentés az ENSZ-EGB GRPE  

(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó szakértői csoport) 

80. üléséről 

 

Genf, Nemzetek Palotája, 2020. január 14-17. 

 

Az értekezlethez 7 munkadokumentum és 39 nem hivatalos (informális) dokumentum 

kapcsolódott, amelyek letölthetők a fenti linkekről, a lenti hivatkozásokról, ill. megtalálhatók 

nálam. A GRPE jelenleg a gyakran több éven át tartó feladatokat jelentő, alábbi 

munkapontokkal foglalkozik, amelyek nem mindegyike kerül tárgyalásra minden értekezleten. 

Az értekezlet napirendjén a titkárság által összeállított ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-01e 

számú napirend alapján az alábbi kérdések megtárgyalása szerepelt: 

 

I. A plenáris ülés  

 

1.) A napirend elfogadása 

 

2.) Ismertető a WP.29 legutóbbi ülésén a GRPE tevékenységét érintő területeken 

elhangzottakról. (A WP.29 179. üléséről készült részletes beszámoló megtalálható a 

2019. december 11-én küldött emailem mellékletében.) 

Dokumentum:  Informal document GRPE-80-03e 

 

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 

 

A GRPE megtárgyalta az Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezetének (OICA) szakértőjének 

javaslatát a 83. sz. ENSZ előírás 06. és 07. módosítássorozatának módosítására. A javaslat célja 

az üzemanyagtartály kapacitás korlátozásának pontosítása a mono gázüzemű járművek 

vonatkozásában, és foglalkozik néhány adminisztratív kérdéssel, amelyeket a WLTP átültetése 

során hangsúlyoztak. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/2 

  Informal document GRPE-80-07 

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

 

A GRPE megvizsgálta a WLTP Átültetési Munkacsoport javaslatát egy új ENSZ előírás 

létrehozására a világszerte harmonizált könnyű járművek tesztelési eljárásairól (WLTP). A 

WLTP vizsgálati eljárást jelenleg a GTR 15. sz. világelőírás tartalmazza. A vizsgálati módszer 

átültetése történik egy önálló, új ENSZ EGB előírásba. A munkacsoport bemutatta az előírás 

tervezet 00 sorozatát, valamit a 01-es módosítás sorozatot. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/3 

  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/4 

A munkaanyagokat az ülés elfogadta. 

 

 

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpedoc_2020.html
https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeinf80.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-01e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-03e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-02e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-07e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-03e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-04e.pdf
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A GRPE megtárgyalta az OICA szakértőjének javaslatát a 83. sz. ENSZ előírás 06. és 07. 

módosítássorának módosítására. A javaslat célja az OBD-rendszerek új meghatározásának 

bevezetése és az „állandó kibocsátás alapértelmezett üzemmódjának” tisztázása. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/5 

  Informal document GRPE-80-08 

A dokumentumokat az ülés elfogadta. 

 

A témához kapcsolódó 2020/wp29grpe/GRPE-80-16e informális dokumentumról az elnök 

elhalasztotta a szavazást, mivel az további vizsgálatot igényel.  

 

 

A GRPE megtárgyalta az OICA szakértőjének javaslatát az 101. sz. ENSZ előírás 01. módosítás 

sorozatának új kiegészítésére. A javaslat célja a 101. sz. ENSZ előírás rendelkezéseinek 

kiigazítása az úti terhelés meghatározásának technikái érdekében, amelyek az ENSZ GTR 15. 

számú előírásainak megfelelően meghatározottakból származnak. 

Documentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/6 

  Informal document GRPE-80-18r1e 

A dokumentumokat az ülés elfogadta. 

 

 

A GRPE foglalkozott a CITA szakértőjének javaslatával, amely a 83. sz. ENSZ előírás 07. 

módosítás sorozatának módosítását javasolja, javítva a járművek tervezését az emissziós 

rendszerek manipulálásának megnehezítése és ennek az észlelésének a megkönnyítése 

érdekében. 

Dokumentum: Informal document GRPE-80-10 

A dokumentumról a további vizsgálat miatt nem volt szavazás. 

 

 

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 GTR 19 világelőírás, Párolgási emisszió 

vizsgálati eljárás a WLTP teszthez (WLTP EVAP) 

 

A GRPE megvizsgálta a WLTP informális munkacsoport javaslatát az ENSZ GTR 19. 3. számú 

módosításához. (Párolgási emisszió teszt a WLTP-hez) 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/7  

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

Meghallgattuk a WLTP munkacsoport státuszjelentését a csoport munkájáról, valamint a 

státuszjelentést a GTR 15 világelőírás EGB előírásba való átültetésének állásáról. 

 

Dokumentumok: 2020/wp29grpe/GRPE-80-37e státusz jelentés 

       2020/wp29grpe/GRPE-80-24e státusz jelentés 

 

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

eljárás (RDE) 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-05e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-08e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-16e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-06e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-18r1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-10e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-07e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-37e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-24e.pdf
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Meghallgattuk az RDE informális munkacsoport (IWG) státuszjelentését. Az RDE vizsgálati 

módszer GTR előírásba történő megfogalmazása van folyamatban. A különböző régiók igénye 

más-más, az egyeztetés bonyolult. Teljesen mások a forgalmi viszonyok. Felmerült az RDE 

módszer önálló, új ENSZ EGB előírásba való átültetése is. 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-29e RDE stástusz jelentés 

 

4.) Nehézgépjárművek 

 

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

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

berendezések) előírásai  

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 

 

b.) a GTR 4 (WHDC – világszerte harmonizált nehézgépjármű jóváhagyási eljárás), 

GTR 5 (WWH-OBD – fedélzeti diagnosztika) és GTR 10 (cikluson kívüli emisszió) 

világelőírások 

A GRT 4 világelőírásban az OICA számos sajtóhibát talált. Ennek a javítására nyújtott be az 

OICA szakértője javaslatot. 

Dokumentum: Informal document 2020/wp29grpe/GRPE-80-17e 

           Informal document 2020/wp29grpe/GRPE-80-25e 

 

A GRPE a javaslatokat elfogadta. 

 

 

c.) Világszerte alkalmazható rendelkezések a nehéz tehergépjárművek fogyasztás 

mérésére 

A GRPE beszámolót hallgatott meg a nehéz tehergépjárművek üzemanyag fogyasztás 

mérésének összehangolásáról tartott workshopról. 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-26e FE workshop 

 

5.)  Az ENSZ R.24 (látható szennyezőanyagok, dízel füstmérés), R.85 (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  

 

A GRPE megvizsgálta az OICA szakértője által készített javaslatot a 85. sz. ENSZ előírás 

módosítására. A javaslat célja a 83. sz. ENSZ előírásban ismertetett gáznemű referencia-

üzemanyagok használatának lehetővé tétele a potenciális vizsgálati bonyolultság csökkentése 

érdekében. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/8 

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

A GRPE foglalkozott a CITA szakértőjének javaslatával, amely a 24. sz. ENSZ előírás 03. 

módosítás sorozatának módosítását javasolja, javítva a járművek tervezését az emissziós 

rendszerek manipulálásának megnehezítése és ennek az észlelésének a megkönnyítése 

érdekében. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-29e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-17e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-25e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-26e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2020-08e.pdf
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Dokumentum: Informal document GRPE-80-11 

 

A munkaanyagról az ülés további vizsgálat miatt nem határozott. Szavazás nem volt. 

 

A LiquidGas Europe szakértője módosító javaslatot nyújtott be a 115-ös előírásban lévő 

sajtóhibák, hivatkozási hibák kijavítására. 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-20e 

 

A GRPE a javaslatot 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 GRPE foglalkozott a CITA szakértőjének javaslatával, amely a 96. sz. ENSZ előírás 05. 

módosítás sorozatának módosítását javasolja, javítva a járművek tervezését az emissziós 

rendszerek manipulálásának megnehezítése és ennek az észlelésének a megkönnyítése 

érdekében. 

Dokumentum: Informal document GRPE-80-12 

További vizsgálat miatt az elnök elhalasztotta a szavazást a dokumentumról. 

 

b.) GTR 11. (NRMM motorok károsanyag kibocsátásának mérése) világelőírás 

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 

 

7.) Részecske emisszió (PMP) program 

 

Meghallgattuk a Részecske Mérési Program munkacsoport előrehaladási jelentését. 

A munkacsoport a JRC vezetésével vizsgálta a 23 nm alatti kipufogógáz részecskék mérési 

lehetőségét. A jelenlegi módszerrel 23 nm-ig lehet a részecskéket számlálni laboratóriumi 

körülmények között. A rendszer módosításával ez 10 nm-ig lecsökkenthető. A munkacsoport 

javaslatot tett a mérés kiterjesztésére, ami a jelenlegi rendszer minimális módosításával 

elérhető. 

A munkacsoport vizsgálja a fékkopásból származó részecske kibocsátást is. Kidolgoztak egy 

vizsgálati ciklust. Néhány vizsgálati körülmény még meghatározásra vár, és alapvető 

kérdéseket kell tisztázni. Ez a vizsgálat még messze áll attól, hogy típusvizsgálati 

követelmény legyen belőle.  

A gumikopásból származó részecskék vizsgálata még csak a kezdeteknél tart. Itt még az 

alapkérdések is tisztázásra szorulnak. Megfelelő vizsgálati módszer sincsen. 

 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-28e PMP státusz jelentés 

 

Oroszország képviselője egy prezentációban mutatta be az út menti méréseiket és 

számításaikat a részecske kibocsátásra vonatkozóan. Vizsgálták a kipufogógáz emisszióból, a 

fékkopásból, a gumiabroncs-kopásból és az útkopásból származó részecskéket. 

 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-13e Orosz úti mérések 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-11e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-20e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-12e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-28e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-13e.pdf
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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 tárgyaltuk. 

 

b.)  GTR 2. sz. előírás (A motorkerékpárok kibocsátásának tesztciklusa (WMTC)), GTR 

17. sz. előírás (Az L kategóriájú járművek forgattyúház és párolgási emissziója) és a 

GTR 18. sz. előírás (Az L kategóriájú járművek fedélzeti diagnosztikai (OBD) 

rendszerei) 

 

Az EPPR informális munkacsoport nem sokkal az ülés előtt nyújtotta be a GTR 18 

világelőírásra vonatkozó módosító javaslatát az OBD2 rendszert illetően. Az idő rövidségére 

tekintettel a GRPE-nek nem volt lehetősége a dokumentum részletes vizsgálatára, szavazásra 

nem került sor. A téma elhalasztva. 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-32 GTR 18. módosítás 

 

 

c.) L kategóriájú járművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények (EPPR) 

 

Meghallgattuk a Környezetvédelmi és Meghajtási követelmények munkacsoport (EPPR) 

előrehaladási jelentését. 

A munkacsoport kidolgozott egy dokumentumot a GTR 2. előírás 4. módosítására (kétkerekű 

motorkerékpárok emissziója és fogyasztása). A GTR 18. előírás (motorkerékpár OBD) 

módosításának kidolgozása folyamatban van. Ezt rövidesen benyújtják a GRPE-nek. A WP.29 

várhatóan a 2020. novemberi ülésén elfogadja. 

Nem régen kezdődött el az emisszió csökkentő berendezések tartósságának szabályozási 

munkája. 

A munkacsoport szeretné jóváhagyatni mandátumának 2026-ig való kiterjesztését. 

 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-27e EPPR státusz jelentés 

 

9.) Elektromos járművek és környezet (EVE) 

 

a.) GTR az elektromos járművek teljesítményének meghatározására 

 

Lásd a b,) pontot. Egyben került előadásra. 

 

b.) Az Elektromos járművek és környezet munkacsoport egyéb tevékenységei 

 

A GRPE meghallgatta a munkacsoport státuszjelentést. 

A munkacsoport mandátuma a hibrid járművek teljesítményének, a jármű akkumulátor 

tartósságának és a jármű energia fogyasztásának meghatározásra terjed ki. A teljesítmény 

meghatározást szabályozó új, önálló GTR tervezetet rövidesen benyújtják a GRPE-nek. Az 

akkumulátor tartósság vizsgálatot meghatározó GTR-t 2021 júniusában kívánják a GRPE elé 

terjeszteni. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-32.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-27e.pdf
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Az energia fogyasztás kérdésében kérték a Group of Experts on Energy Efficiency (GEEE) 

munkacsoportot, hogy vállalja a munka vezetését. Az EVE munkacsoport, mint szakértő vesz 

részt a munkában. A munkacsoportok tevékenységét a GRPE titkársága koordinálja. 

 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-36e EVE IWG státusz jelentés 

 

 

10.) Kölcsönös állásfoglalás No. 2 (M.R.2)  

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem tárgyaltuk. 

 

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

 

Az ülés meghallgatta a DETA (típusjóváhagyási adatcsere) és az IWVTA követeinek a 

jelentéseit.  

Az ENSZ EGB egy típusjóváhagyási adatbázist-rendszert hozott létre, amelyre az 1958-as 

egyezmény szerződéses partnerei feltölthetik az általuk kiadott típusjóváhagyásokat, amit a 

több szerződéses partner láthat. Így ellenőrizhető, a jóváhagyások valódisága. A rendszer 

működéséhez az szükséges, hogy a partnerek feltöltsék az adatokat. Eddig 23 ország - köztük 

Magyarország is - adott meg un. fókusz pontot (kapcsolattartó). Több mint 400 

típusjóváhagyás került feltöltésre. Jelenleg a rendszer még mindig kísérleti üzemben működik 

a KBA szerverén, mivel az ENSZ-nek nem volt költségvetése rá. Rövidesen átkerül az ENSZ 

saját szerverére. 

Dokumentum: Informal document GRPE-80-09 

 

Az IWVTA követe néhány értelmezést mutatott be az ENSZ EGB rendeletek különböző 

változatának és átmeneti rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozóan. 

Dokumentum: Informal document GRPE-80-14 

 

 

12.) A jármű belső levegő minősége (VIAQ) 

 

Meghallgattuk a VIAQ munkacsoport státuszjelentését. 

 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-23e VIAQ státusz jelentés 

 

A munkacsoport kidolgozta a jármű belső levegőminőségének vizsgálati módszerét és 

követelményeit, amely az ENSZ hivatalos oldalán 2018 novemberében jelent meg egy 

„Kölcsönös állásfoglalás 3. (M.R3) formájában. Jelenleg az M.R.3 továbbfejlesztése, 

kiegészítése folyik. Az első fázisban a jármű belső kialakításából adódó (pl. műanyagok 

kipárolgása) károsanyag koncentrációk vizsgálati módszerét dolgozták ki. A jelenlegi 

fázisban az utastérbe kívülről bejutó szennyezéseket vizsgálják. 

 

Dokumentumok: 2020/wp29grpe/GRPE-80-21e M.R.3. revízió 

          2020/wp29grpe/GRPE-80-22e M.R.3. revízió változás követéssel 

Az ülés a dokumentumokat elfogadta. 

 

13.) A GRPE tevékenységek kiemelt témái 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-36e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-09e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-14e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-23e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-21e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-22e.pdf
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A GRPE tájékoztatást kapott az elnöktől és a titkárságtól a GRPE tevékenységeire vonatkozó 

kiemelt témák legfrissebb státusáról. 

 

Dokumentum: Informal document GRPE-80-04-Rev.1 

    Informal document GRPE-80-05 

 

 

14.) Tisztségviselők választása 

 

A GRPE elnökének javaslatára az ülés egyhangúlag megválasztotta Duncan Kay urat (UK) 

alelnöknek a 2020-as évre.  

 

15.) Egyéb kérdések 

 

Dél-Korea képviselője bemutatott egy tanulmányt „Esettanulmányok könnyű járművek 

kipufogógáz vezérlő jelének elemzéséről Koreában” címmel. 

Az Euro 6-os gépkocsik komplex kipufogógáz károsanyag emisszió csökkentő rendszerrel 

rendelkeznek. A különböző rendszerek ki-bemenő jelének hatását vizsgálták a kipufogógáz 

emisszióra laboratóriumi és úti körülmények (RDE-PEMS) mellett. 

 

Dokumentum: 2020/wp29grpe/GRPE-80-19e Koreai tanulmány 

 

Meghallgattuk az USA képviselőjének prezentációját az EPA „Tisztább nehéz 

tehergépjárművek kezdeményezés”-éről. Az EPA szigorítani kívánja a nehéz tehergépjárművek 

emisszióját. A jogszabály várhatóan 2021-ben lépne életbe. Még nincsen konkrét, kiforrott 

elképzelés. Széleskörű elemzést-értékelést és társadalmi egyeztetést kívánnak tartani a 

témában. 

 

Dokumentum: Informal document 2020/wp29grpe/GRPE-80-33e Cleaner trucks 

 

II. A munkacsoporti 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, Korea) vagy Amerikában (USA, Kanada) kerül 

megtartásra.   

 

 

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

 

a) január 13-14.  Könnyű járművek harmonizált vizsgálati eljárása 

(WLTP) 

b) január 13.   Elektromos járművek és a környezet (EVE) 

 

c) január 14-15. délelőtt L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és 

  meghajtására vonatkozó követelmények (EPPR) 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-04r1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-05.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-19e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grpe/GRPE-80-33e.pdf
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d) január 14. délelőtt  Nehéz tehergépjárművek tüzelőanyag fogyasztása 

workshop (HDV FE) 

 

e) január 14.   Könnyű járművek harmonizált vizsgálati eljárása 

(WLTP-EVE), elektromos jármű alcsoport 

 

f) január 14-15. délelőtt Globális, valós vezetési viszonyok melletti kibocsátás 

     (RDE) 

 

g) január 15. délelőtt  Jármű belső levegő minőség (VIAQ) 

 

 

A fentiek közül az a), d) és f) pontokban felsorolt munkacsoporti üléseken vettem részt. 

 

Budapest, 2020. február 12. 

 

 

Összeállította és az ülésen részt vett dr. Borsi Zoltán, KTI Nonprofit Kft. 

 


