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180. ülésszakáról 

  
 
 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
LÉNYEGES KÉRDÉSEK 
  
Létrejött a Nemzetközi Egészjármű-típusbizonyítvány (IWVTA) intézménye, amelyet a 0. 
ENSZ előírás szabályoz (az EU is elfogadta és alkalmazza). Ennek már a második fázisa is 
kidolgozás alatt van, és folyamatosan bővül a típusjóváhagyáskor figyelembe veendő ENSZ 
előírások száma. Az elmúlt időszakban adták ki az első IWTA jóváhagyást (Japánban).  
Továbbra is középpontban áll az automatizált vezetésű és autonóm, valamint a kapcsolt 
járművekre vonatkozó követelmények és vizsgálati módszerek kidolgozása. Ebben akadályt 
jelent, hogy a közúti közlekedési egyezményeket (1949-es Genfi Egyezmény, 1968-as Bécsi 
Egyezményt irányító WP.1 Közlekedési Világfórum és a Gépjármű Előírásokat Összehangoló 
Világfórum (WP.29) több kérdésben nem ért egyet a gépjárművezető szerepét és a 
járművezető-gépkocsi kapcsolatot illetően. Most a két szervezet együttes ülést tartott, 
melyben megjelölték az egyetértést javító és a szabályalkotás meggyorsítását segítő lépéseket, 
és megegyeztek abban, hogy a mindkét oldalon nemrég felállított új informális 
munkacsoportok szakértői sűrűbben találkoznak.   
Beindult – egyelőre ideiglenes helyszínen és szerveren – a típusjóváhagyási adatok 
közzétételére és megtekintésére alkalmas DETA információs rendszer, de a finanszírozás 
kérdése még mindig nem megoldott. 
Az 1997-es egyezmény (időszakos műszaki ellenőrzés) keretében működő informális 
munkacsoport olyan témák kidolgozásába kezdett, amelyek a jövőben vélhetőleg jelentős 
változást eredményeznek majd az időszakos műszaki ellenőrzés és a közúti ellenőrzés 
területén (kipufogógáz-semlegesítők és részecskeszűrők működésének ellenőrzése, 
felkészülés az automata vezetésű/autonóm járművek ellenőrzésére. E csoport munkájában 
jelenleg nem vesz rész magyar szakember, az új témák láttán azonban célszerű lenne 
mérlegelni a magyar részvételt. 
  
Munka dokumentumok (ECE/TRANS/WP.29/2019/ 34-127 sorszám) 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html  
 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html
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Informális dokumentumok (WP.29-2019/1-32 sorszám): 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/geninf180.html 
 
 
A RÉSZLETES BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE ÉRDEMES:  

       
      1958-as Egyezmény: 
  

           Az AC.1 megszavazta a WP.29 által elfogadásra javasolt előírás-módosításokat, valamint az 
R.E.3 és R.E.5 jelű közös határozat és a MR. jelű kölcsönös határozatok módosítására 
benyújtott javaslatokat. 
  
A módosított és helyesbített ENSZ előírások (számuk szerint felsorolva): 
0 (három módosítás), 16 (két módosítás), 17 (két helyesbítés), 21, 29, 43, 44, 48, 53 (két 
módosítás), 55, 58 (kélt módosítás), 74 (két módosítás), 80, 83, 85, 86, 98, 107 (három 
módosítás), 112, 115, 116, 123, 135 (két módosítás), 148, 149 (két módosítás), 150 
 

      (Magyarország nevében az EU szavazott) 
 

       1997-es Egyezmény: 
 

Az AC.4 megszavazta az 1997-es Egyezményhez csatolt ENSZ 3. sz. szabályának és ENSZ 
4. sz. szabályának módosítását  
 
Magyarország tartózkodott, mert a 3. és a 4. Szabályt azok elfogadásakor nem szavazta meg 
azokat. 
 

 
II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 

 
A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  
 

- A fejezet: a WP.29 Világfórum 180. ülése (2020.március 10-12.), 
- B fejezet: az 1958. évi genfi „Jóváhagyási Megállapodás” AC.1 jelű Adminisztratív 

Bizottságának 73. ülése (2020.március 11), 
- C fejezet: az 1998.évi genfi „Világ-megállapodás” AC.3 jelű Végrehajtó 

Bizottságának 57. ülése (2020. március 11.), 
 -D fejezet: az 1997.évi Bécsi „Időszakos Műszaki Ellenőrzés” megállapodás 

Adminisztrációs Bizottságának 13. ülése, 2020. március 11-én 
 
Helyszín: Genf, Nemzetek Palotája 

 
A közúti közlekedésbiztonság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem javítását 
szolgáló ülésszakról szóló jelen beszámolót a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-
ben működő EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordináció terjeszti elő. 
 
A WP.29 Világfórum 180. ülésszakán a következő 29 ország kormánya képviseltette magát: 
Albánia, Ausztria, Anglia/Egyesült Királyság (UK), Bosznia és Hercegovina**, Dél-Afrika, 
Fehér-Oroszország, Finnország, Franciaország, Hollandia**, Horvátország, Írország, Japán,   

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/geninf180.html
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Kanada, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, 
Malajzia,  Németország, Nigéria, Olaszország, Orosz Föderáció**, Románia,  Spanyolország, 
Svájc, Svédország**, Törökország, USA, továbbá részt vett az Európai Unió képviseletében a 
Bizottság meghatalmazottja.   
Az ülésszakon részt vettek még a következő regionális, illetve kormányközi és szakmai 
szervezetek képviselői is: Nemzetközi Távközlési Unió (ITU). Nem kormány-, hanem 
szakmai szervezetként részt vettek: a Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezete (OICA), 
Motorkerékpár-gyártók Nemzetközi Szövetsége (IMMA), Európai Belsőégésű-motor 
Gyártók Szövetsége (EUROMOT), Gépjárműipart Szerelvényekkel és Alkatrészekkel 
Ellátók Európai Szövetsége (CLEPA**), JAPIA (Japán Autó Alkatrészgyártók Szövetsége), 
MEMA (Motor- és Berendezésgyártók Szövetsége) képviselője,  Gépjármű berendezés 
gyártók, exportálók és importálók szövetsége (FIGIEFA), Nemzetközi Gépjármű Felügyeleti 
Bizottság (CITA), Nemzetközi Fogyasztóvédő Szervezet (CI), Európai Gumiabroncs és 
Kerékpánt Műszaki Szervezet (ETRTO), Amerikai Autópolitikai Tanács (AAPC), 
Rekreációs Jármű Gyártók Szövetsége (RVIA), Fahrzeugsystemdaten GmbH (FSD), 
Kedvtelési Járműveket Gyártók Szövetsége (RVIA), Kerékpárgyártók Világszövetsége 
(WBIA**), Európai Szabványosítási Bizottság (CEN) 
 
**: videokonferencia keretében vettek részt 

 
 

A. A WP.29 Világfórum 180. ülésszaka 
 
Napirend előtti felszólalások  
 
A WP.29 alelnöke üdvözölte a résztvevőket és megnyitotta a Gépjármű-előírásokat 
Összehangoló Világfórum 180. ülését. Utalt arra, hogy a koronavírus-járvány kitörése miatt 
speciális körülmények között került sor az ülés megrendezésére, felhívta a figyelmet az 
óvatossági szabályokra. Többen távkapcsolat útján vettek részt a tanácskozáson.  
 
Malajzia képviselője tájékoztatta a Világfórumot az ottani automobilizmus fejlődéséről, a 
NAP 2020 nemzeti autózás-fejlesztési politikáról. (WP.29—180-24 inf. dok.). A WP.29 
munkája és az abból származó információk nagy hatással voltak a nemzeti biztonsági 
előírások fejlesztésére és ösztönözték az egész szabályozási rendszer kidolgozását. 
Hangsúlyozta, hogy a NAP 2020 politika célja, hogy 2030-ra a malajziai autóipart átállítsák a 
kapcsolt, öko-mobilitási rendszerre.  Malajzia teljes támogatást nyújt az ENSZ előírások 
kidolgozásához és továbbfejlesztéséhez, különösen az automatizált vezetés, autonóm és 
kapcsolt járművek területén. 
    
1. A napirend elfogadása 
  

A WP.29 Világfórum napirendként, változtatás nélkül elfogadta az 
ECE/TRANS/WP.29/1150 dokumentumot.   
(Kiegészítés: Informális dokumentum: WP.29- 180-03, WP.29-180-04.). 
 

2.   A WP.29. Világfórum tevékenységének koordinálása 
 
2.1.  Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 132. üléséről (2020. március  
       10.)   
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a. Részt vettek: A. Erario (Olaszország) elnöklete mellett: Franciaország, Hollandia**, 
Németország, Olaszország, az Orosz Föderáció, Kanada, az USA és az Egyesült 
Királyság képviselői (akik egyben az egyes előadói munkacsoportok és a WP.29 által 
kezelt szerződéseket irányító bizottságok elnökei, ill. alelnökei), továbbá az EU 
képviselői 
 

b. Az AC.2 üdvözölte az egyes munkacsoportok (GR-ek) elnökei által elkészített stratégiai 
terveket, és kérte az anyag írásos megvitatását 2020. március 16-tal bezárólag.    

 
c. Az AC.2 megvitatta a 2020-as munkaprogramot, amely tartalmazza az ITC 

stratégiájának idevágó elemeit, a szakértői munkacsoportok munkájának elsődlegességet 
élvező részeit.  A programot a beérkező észrevételek után véglegesítik.    

 
d. Az AC.2 ajánlotta a WP.29-nek a következőket: 

 
o 2020. szeptember 21-én a GRVA szervezzen egy pótlólagos félnapos ülést 
o a GRE alatt működős AVSR (Autonóm Járművek Jelzéseivel Kapcsolatos 

Követelmények) munkacsoport működjön együtt a GRVA keretében működő 
FRAV (Automatizált Vezetésű Járművek Funkcionális Követelményei) 
informális munkacsoporttal 

o az AC.2 2020.novemberben tartson két félnapos ülést a következő év 
munkaprogramjának véglegesítésére 

 
  

e.  Az AC.2 elfogadta a WP. 29 következő, 2020. június 23-25. között megrendezendő 
ülésének előzetes napirendjét. 
 

f.  Az AC.2 megvitatta az ITC határozatait: az Intelligens Közlekedési Rendszerrel 
kapcsolatos  17. é 18. sz. határozatot, melyekkel kapcsolatban javasolta az ITS 
Informális Munkacsoportnak, hogy frissítse a az ITS Munkatervet, és az 52. határozatot 
a DETA  adatbázis működtetésének finanszírozásáról. 

  
g. Az AC.2 javasolta, hogy a 1997-es Egyezmény Adminisztrációs Bizottsága (AC.4) 

ülésezzen ezen az ülésszakon.   
  

h. Az AC.2 a WP.29 1(d) működési szabályzata alapján engedélyezte az alábbi nem-
kormányzati szervezetek részvételét a Világfórum munkájában: 

 
- Import Gumiabroncs gyártók (ITMA 
- Karosszéria és Pótkocsi Gyártók Ipari Szövetsége (CLCCR) 
- Európai Mezőgazdaságigép Gyártók (CEMA), 

 
továbbá 2020/2021-re megújította az alábbi szervezeteknek a WP.29 126. ülésén 
kiadott jóváhagyást: 
 

- Amerikai Autópolitikai Tanács (AAPC) 
- Gumiabroncs-felújító Ipari Kereskedelmi Szövetség (BIPAVER) 
- Európai Újautó Értékelési Program (Euro NCAP) 
- Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) 
- Európai Közösségi Közlekedési Unió (UITP) 
- Kerékpáripari Világszövetség (WBIA) 
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2.2. Munkaprogram, dokumentáció 
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/2020/1 
                            WP.29-180-01, WP.29-180-02, WP.29-179-02/Rev.1 
          
A Titkárság bemutatta a tevékenységi tervet, s kiemelte a stratégiai fontosságú elemeket és a 
WP.29 prioritást élvező témáit, amelyek többek között a járművek automatizálásával és a 
környezetvédelemmel kapcsolatosak, és kapcsolódnak az ITC 2030 stratégiához. 
 
A WP.29 elfogadta a módosított 2020-es programtervet.    
 
A WP.29 elfogadta a módosított 2020. évi ülésnaptárt, azzal, hogy a 2020. márciusi ülésen a 
második félévi munkacsoport-ülések időtartama még megváltoztatható.  
 
2.3. Intelligens közlekedési rendszerek és az automatizált vezetésű járművekhez 
kapcsolódó tevékenységek koordinálása 
         
Informális dokumentumok: WP.29-180-10, WP.29-170-18, WP.29-180-19    
 
Japán képviselője ismertette az országában a (tervek szerint 2020. április 1-jén) életbe lépő 
Módosított Gépjármű Törvény előkészítésével kapcsolatos fejleményeket. Az ebben 
lefektetett műszaki követelmények egybevágnak azokkal, amelyek vitája jelenleg a WP.29-
ben folyik. Amint véglegesítésre kerülnek a kapcsolatos ENSZ előírások, azokat fogják 
alkalmazni.    
 
 A GRVA elnöke beszámolt az Automatizált Járművek Keretdokumentum (FDAV) 
elkészítéséről és a mellékletében található programról.  
 
Az USA képviselője, a FRAV (Automatizált Járművek Funkcionális Követelményei) 
informális munkacsoport elnöke bemutatta a nemzeti/regionális irányelvek, valamint az 1958-
as és 1998-as egyezmény idevágó dokumentumai alapján összeállított anyagot. A csoport 
szükségesnek tartja az S.R.1 dokumentum szerinti járműkategóriák módosítását. 
Szükségesnek látják, hogy az eddig nem érintett témaköröket - mint pl. az ellenőrzés, a 
használók tájékoztatása és képzése, az ütközésállóság és az ütközés utáni viselkedés - is 
felvegyék a vizsgálandó tényezők közé.  
 
UK képviselője megjegyezte, hogy a dokumentum egyes részei nincsenek összhangban az 
Operational Design Domain (ODD) és az Operational Domain (OD fogalmával. Hozzátette, 
hogy a járműkategóriák módosítása során a S.R.1 mellett az R.E.3 dokumentumot is 
figyelembe kell venni, továbbá célszerű bevonni a WP.1-et is. 
 
 Finnország csatlakozott ehhez, s egyben utalt a GRSG-ben az „automatizált ingajárati 
járművek” kategóriájával kapcsolatosan folytatott munkára. 
 
A WP.29 alelnöke egyetértett azzal, hogy a gyakorlati kérdéseket beszéljék meg az ülés 
WP.1-gyel közös részén (ld. 8.2 napirendi pont). 
  
UK képviselője beszámolt arról, hogy a legutóbbi, 2019. júniusi WP.29-WP.1 közös műveleti 
csoport ülését követően közösen használandó szakszójegyzéket állítottak össze, amelyet a 
most tervezett együttes ülésen fognak bemutatni.  
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 A Titkárság bemutatta az 1958-as Egyezményben az életciklussal és az élettartammal 
kapcsolatban bevezetendő követelmények jogi hátterét (ezek – többek között- különösen az 
automatizált/ autonóm járművek szoftverei szempontjából lényegesek).  
 
2.4. A Szárazföldi Szállítási Bizottság 82. ülésének követése 
       ITC informális dokumentumNo.10/6 
 
 A titkárság bemutatta az ITC 2020. február 25-28. közötti ülésének határozatait, melyek 
közül a 15-18. és az 50-52. számúak különösen fontosak a WP.29 munkája szempontjából.  
  
A 15. sz. határozat tudomásul vette az ITS Útiterv megvalósulásának helyzetét, a WP.1 
eredményeit az automatizált járműveknek a forgalomban való részvételével kapcsolatban, a 
WP.29 által kidolgozott keretdokumentumot az automatizált /autonóm járművek biztonságára 
vonatkozóan.  
 
A 16. határozat szoros együttműködésre buzdította a WP.29-et és a WP.1-et. 
 
A 17. határozat megállapította, hogy a 2020-ig tartó ITS Útiterv elősegítette az infrastruktúra 
és az összes közlekedési mód ITS vonatkozásának fejlesztését és integrált kezelését.  
 
A 18. határozat rögzítette, hogy a fejlődési trendek fényében szükség van az ITS Útiterv 
frissítésére, és arra, hogy az ezekkel kapcsolatos javaslatokat a munkacsoportokban történt 
megvitatást követően a 83. ülésen megvitassa az ITC.  
 
Az 50-52. határozat jóváhagyta és megerősítette a WP.29-en belül az automatizált /autonóm 
járművekkel kapcsolatos munkát (GRVA), a WP.29 egyes működési kérdéseit, valamint a 
típusjóváhagyási adatokat gyűjtő és kezelő DETA adatbanknak az ECE területén történő 
működtetését, ill. azt, hogy ez az ENSZ rendes költségvetéséből valósuljon meg.  
 
A Titkárság beszámolt az ITC ülés egyik kísérő eseményéről, melynek témája a 
„biztonságosabb és tisztább használt járműveket Afrikának” volt. Az azonos elnevezésű 
projektet az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) finanszírozza az Afrikai Gazdasági 
Bizottság (ECA), az ENSZ EGB, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi 
Közlekedési Fórum (ITF), valamint a CITA támogatásával.  A program szorosan kapcsolódik 
az (időszakos műszaki ellenőrzéssel foglalkozó) 1997-es Egyezményhez.   
 
Dél-Afrika képviselője kiemelte ezeknek a tevékenységeknek a rendkívüli fontosságát. Két 
gyakorlati példát említett: a használt gumiabroncsok értékesítését az afrikai országokba, 
valamint a közlekedésre alkalmatlan használt gépkocsik Afrikába irányuló kivitelét.  
 
 
3. Beszámolók a Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok tevékenységéről      
        
3.1-3.4 A Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok (GRBP, GRVA, GRSG, 

GRE azon üléseiről szóló írásos jelentéseinek értékelése, melyekről az elnökök a 
WP.29 előző ülésén már szóbeli beszámolót tartottak.  

 
      A WP.29 a jelentéseket hozzászólás, módosítás nélkül elfogadta.           
  
3.5. A szakértői munkacsoport elnökök szóbeli beszámolói a legutóbbi ülésekről  
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(a 3.1-3.5 pontokhoz kapcsolódóan az egyes szakértői munkacsoportokban dolgozó magyar 
szakértők beszámolói megtalálhatók a KTI honlapján) 
 
  
4. Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény. 
             
4.1. Az Egyezmény és a hozzá csatolt előírások, előírás-módosítások helyzete: 
        
A Titkárság bemutatta a legutóbb frissített dokumentumot az 1958-as Egyezmény státuszáról 
(ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.28), amely a WP.29 honlapján érhető el: 
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ep29gen/wp29fdocstts.html 
 
Felhívta az egyes Szerződő Feleket, hogy a jóváhagyó hatóságok és a műszaki szolgálatok 
adataiban bekövetkező változásokat már csak kizárólag elektronikus úton, az erre a célra 
létrehozott online adatbázisban módosítsák (/343app). Felhívta azon Szerződő Felek 
figyelmét, melyek még nem jelöltek ki Kizárólagos Kapcsolattartót, aki az adatbázisba történő 
módosítások beírására felhatalmazást kap, jelöljenek ki ilyet.   
   
4.2. A szakértői munkacsoportok iránymutatás kérése az 1958-as Egyezménnyel 

összefüggő ügyekben 
      
4.2.1. „Magán” szabványok idézése vagy meghivatkozása az ENSZ előírásokban,   
          Műszaki világelőírásokban (GTR) és Szabályokban 
 
E tárgykörben nem merült fel új információ. 
 
4.2.2. Az 1958-as megállapodás mellékletét képező előírások módosításával 
     (kiegészítésével) kapcsolatos útmutatás  
 Nem merült fel új információ.   
 
4.3. Az Egész Járműre vonatkozó Nemzetközi Típusbizonyítvány (IWVTA) – „0.    
       Előírás” kidolgozása 
               Informális dokumentum: WP.29-180-11 
 
 Az informális munkacsoport elnöke a következő módosítási javaslatokról számolt be: 

-    ha a 0. előírás 4. melléklete (amely felsorolja azokat az ENSZ-előírásokat, amelyek az 
IWVTA kiadásához szükségesek) módosul, ezzel a 0. előírás új módosítás-sorozata jön 
létre (a melléklet módosulását jelenti, ha a benne felsorolt előírások kiegészülnek, vagy 
további előírások kerülnek a mellékletbe)    

-     a 0. előírás módosítása, kiegészítése évente 1 alkalommal történhet meg 
-     amikor az ENSZ-előírások módosulása, vagy további ENSZ előírások bevonása miatt 

kerül sor új módosítás-sorozat bevezetésére, ezek közül csak olyanok vehetők 
figyelembe, amelyek alkalmazásának kezdete nem későbbi, mint az adott év 
szeptember 1.  

-     az új módosítás-sorozatról a WP.29 az adott év utolsó ülésén szavaz 
-     javasolták a 4. mellékletbe a következő további előírások bevonását: 110, 

134,135,137,138 
 
      Japánban kiadták az első IWVTA jóváhagyást a Toyota Yaris típusra. 
       

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ep29gen/wp29fdocstts.html
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      A munkacsoportban jelenleg dolgoznak azon, hogy miként lehet egyszerűen        
      beazonosítani, ha egy IWVTA jóváhagyást valamely ENSZ előírásnak nem a legfrissebb       
      módosítása  alapján adtak ki, amely pl. két fél között külön megállapodás alapján  
      elfogadható, de nem alkalmas a feltétel nélküli általános kölcsönös elfogadásra.   

 
4.4. Az 1958-as Egyezmény 3. sz. módosítása   
 A titkárság bejelentette, hogy érvénybe lépett az 1958-as Egyezmény 4. üteme.   
 
4.5. A típusjóváhagyási dokumentációk és információk cseréjére szolgáló elektronikus        
       adatbázis létrehozása (DETA) 
   
       WP.29-180-129, WP.29-180-13   
 
Korábban a szakértői munkacsoportok felkérést kaptak, hogy vizsgálják meg: milyen igény 
van az általuk kezelt előírások alapján kiadott jóváhagyásokban a jóváhagyási szám helyett 
vagy mellett az egyszerűbb egyedi azonosító (UI) alkalmazására az alábbi két opció szerint: 
       
          1: az UI használata, de a jóváhagyási jel és az információk feltüntetése az alkatrészen 
         2: csak az UI használata és hozzáférési lehetőség biztosítása az adatközlő                 
             dokumentumokhoz. 
 
Eddig csak a GRBP és a GRVA foglalkozott ezzel, de nem adtak végső, tisztázó választ. 
Ausztria képviselőjen a 2. opciót támogatta. Az OICA képviselője arra biztatta a 
munkacsoportokat, hogy vizsgálják felül a meglévő jelölések szükségességét. 
 
Továbbra sem biztosított a DETA rendszer működtetésének és fejlesztésének az ENSZ 
normál költségvetéséből történő finanszírozása. Németország felajánlotta, hogy továbbra is 
biztosítja a szervert és annak működését. A WP.29 elnöke megköszönte ezt a felajánlást, 
ugyanúgy, mint azon szponzorok támogatását, akik az UI egyedi azonosító és a DoC 
megfelelőségi dokumentum kifejlesztését támogatták pénzügyileg. Ismertette azt is, hogy 
milyen erőfeszítések történtek a finanszírozási háttér biztosítására.  
 
UK képviselője bejelentette, hogy méltányos mértékben kész hozzájárulni a költségek 
viseléséhez, ehhez kérte azonban a költségekkel kapcsolatos részletes információkat.  
 
4.6-4.15. A WP.29 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/1148 
                számú napirend 4.6.-tól  4.11-ig terjedő pontjaiban felsorolt előírások,  
                valamint  az R.E.3 (4.13. pont) és R.E.5  (4.14.) jelű közös határozat és a MR   
                jelű kölcsönös határozatok (4.15. pont) módosítására kidolgozott javaslatok  
                elfogadását (a 4.12. pontban ezúttal nem szerepelt javaslat új ENSZ előírás  
                elfogadására)  
 
A módosításra és helyesbítésre javasolt ENSZ előírások (számuk szerint felsorolva): 
 9, 10, 26 (két módosítás, 28, 46 (két módosítás), 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90,106,107 
(három módosítás), 110 (két módosítás), 115, 117, 121, 122, 128, 144 (három módosítás), 
148, 149, 150, 152 (2 módosítás) 
 

 5.    Az 1998. évi Genfi Világelőírás Egyezmény 
 
5.1  Az Egyezmény helyzete és az Egyezmény 7.1 cikkelyének érvényre juttatása. 



9 
 
 
A Világfórum tudomásul vette az Egyezmény helyzetével kapcsolatos módosításokat    
Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.27   
Informális dokumentum: WP.29-180 
 
A Világfórum megegyezett abban, hogy az 1998-as Egyezményhez kapcsolódóan a 
napirendbe betervezett 52.-5.5 pontokat részletesen az eredetileg az AC.3 üléséről szóló 
beszámolónak fenntartott 15-20. napirendi pont során vitatják meg.  
 
Az AC.3 ülését nem tartották meg, mivel nem volt meg a szavazáshoz szükséges létszám.   
 
A Világfórum megegyezett abban, hogy a WP.29/AC.3 napirendjében az 1998-as 
egyezményhez tartozó napirendi pontokat (5.1-5.5) a 15-20. napirendi pontok elvégzését 
követően tekintik át, s ennek vitáját az AC.3 elnöke fogja vezetni.  
 

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

előírásoknak (GTR) a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe iktatása 
 

E napirendi ponthoz nem merült fel újabb információ, de a Világfórum fenntartja ezt a 
napirendi pontot, s várja a további ismertetőket.   
 

7. Az 1997. évi Bécsi „Időszakos műszaki vizsgálati” Egyezmény 
Informális dokumentum: WP.29-180-21 
 
A CITA képviselője, a PTI informális munkacsoport titkára beszámolt a legutóbbi 
ülésükről.  Áttekintették a WP.29- égisze alatt folytatott olyan tevékenységekről, amelyek 
kapcsolatba hozhatók az 1997-es Egyezménnyel: a járművek élettartamával/életciklusával, 
a GRVA munkacsoporttal (DSSAD, RxSWIN, a GRPE munkacsoporttal (RDE mérések). 
Téma volt még a jogtalan beavatkozás („megpiszkálás”) kiszűrése, a részecskeszám (PN) 
mérése az időszakos műszaki ellenőrzés körülményei között. 
 
Svájc képviselője beszámolt arról, hogy részt vettek a PN mérés értékelési kritériumainak 
kidolgozásában. 

   
  7.1  Az Egyezmény helyzete 
              Dokumentumok:      
              ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.14   
 

7.2   Az 1997-es Egyezmény módosítása 
        ECE/TRANS/WP.29/2020/38  

          A Titkárság bemutatta az 1997-es Egyezmény konszolidált szövegét tartalmazó  
          dokumentumot, a WP.29 azonban megállapította, hogy ez nem fedi le teljes egészében a 
          legutóbbi  módosításokat. Ezzel együtt jóváhagyta, hogy a dokumentum referenciaként             
          kerüljön fel az UNECE honlapjára. 

         
7.3.  Az 1997-es Egyezményhez csatolt új szabályok   
        Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett javaslat. 
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7.4.  Az 1997-es Egyezményhez csatolt szabályok módosítása    
        ECE/TRANS/WP.29/2020/39 
        ECE/TRANS/WP.29/2020/40 
            A javasolt módosítások a 3. és 4. szabályt érintik, gáz- és villany/hibrid hajtású  
          járművek  vizsgálati periódusára vonatkoznak.  
          A WP.29 javasolja az AC.4-nek a módosítások szavazásra bocsátását.  
           
          A módosítások tartalma megegyezik az EU megfelelő irányelvével (amely a hazai  
          szabályozásban is tükröződik),  ennek ellenére a  magyar küldött  tartózkodott a            
          szavazástól, mivel a 3. és a 4. Szabályt Magyarország eredetileg nem szavazta meg.       
 
7.5  Az időszakos műszaki ellenőrzést végző központok vizsgáló berendezéseivel,  a        
        vizsgálatot végző személyek képzettségével és továbbképzésével, valamint az         
        ellenőrökkel szemben támasztott követelményeket tartalmazó  R.E.6 jelű Közös  
        Határozat módosítása 
       ECE/TRANS/WP.29/2019/120 
       WP.29-180-06 

 A már korábban bemutatott dokumentum vitáját a PTI munkacsoport elhalasztani 
javasolta, mert a GRPE kérdéseket és javaslatokat nyújtott be az anyaghoz a csatolt 
informális munka dokumentumban . Ennek figyelembe vételével  konszolidált változatot 
készítenek a WP.29 következő ülésére.         

 
8. Egyéb kérdések 
 
8.1. Információcsere a meghibásodások és nem megfelelő működés felfedését célzó   
       felügyeleti módszerektől, beleértve a visszahívási rendszereket is, melyeket az  
       egyezményhez csatlakozott egyes szerződő felek alkalmaznak 
 
       WP.29-180-16, WP.29 180-17./Rev.1 
 
       A WP.29 úgy döntött, hogy az informális munkaanyagok vitáját a következő ülésre  
       halasztja  el.  
 
8.2. Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény rendelkezéseinek az 1958. évi és 

1998. évi Egyezményekhez csatolt és a Világfórum által elfogadott előírásokban 
foglalt rendelkezésekhez igazítása. 

      WP.29-180-23, WP.29-180-25, WP.29-180-26 informális dokumentumok 
      A WP.29 Világfórum és az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezménnyel 

kapcsolatos tevékenységeket irányító WP.1 Közlekedésbiztonsági Világfórum 2020. 
március 11-én együttes ülést tartott.  

      A WP.1 francia alelnöke emlékeztetett arra, hogy a WP.1 részéről az első jelentős lépés 
2018 szeptemberében következett be, amikor lehetővé tette a nagymértékben vagy teljesen 
automatizált járművek részvételét a közúti közlekedésben. Most azt látják feladatuknak, 
hogy foglalkozzanak a vezetőnek a járművezetéstől eltérő elfoglaltságával, illetve azzal az 
időközzel, amely akkor merül fel, amikor a 3-as automatizáltsági szintű, vagy azt 
meghaladó jármű arra szólítja fel a vezetőt, hogy vegye vissza az irányítást.  
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      A GRVA japán alelnöke összefoglalta a WP.29 keretén belül az automatizált/autonóm 

járművekkel kapcsolatosan elért legújabb eredményeket.  
      Az USA, Kanada valamint Németország képviselője (a GRVA elnöke) javasolta, hogy a 

két testület legalább évente egyszer tartson együttes ülést, és a köztes időben rövid, 
áttekinthető dokumentumokkal tájékoztassák egymást a legújabb fejleményekről.  

      Kanada képviselője meghatározta, hogy melyek a közös pontok a két fórum munkájában, 
és ezek többnyire a WP.29 /GRVA és a WP.1 (IGEDAD, az automatizált vezetéssel 
foglalkozó szakértők informális munkacsoportja) keretén belül kerülnek megtárgyalásra. 

     Ezt követően a közös terminológia használatáról szóló vitában az UK képviselője 
bemutatta azt a szakszó-gyűjteményt, amelyben összefoglalták a WP.29 és a WP.1 által 
alkalmazott megnevezéseket. A különbségekre vonatkozóan példaként hozta fel a 79. sz. 
ENSZ előírásban alkalmazott terminológiát. 

      Az ITU képviselője beszámolt a vezetői magatartás értékeléséről. Véleménye szerint a 
közúti közlekedési egyezmény implicite úgy tekint az autóvezetőre, mint aki 5. 
automatizáltsági fokú, aki azonban az egyik környezetből átkerülve a másikba át tudja 
vinni a tanultakat, ami viszont az automatizált vezetésben nem lehetséges. Megfigyelése 
szerint a fejlődés iránya kettős: kézi vezetés/automata vezetés. Kifejtette, hogy a 
Mesterséges Intelligenciának nem szabad gondatlanul, veszélyesen és vakmerően 
vezetnie, ellenkezőleg: gondosnak, ésszerűnek, körültekintőnek és óvatosnak, ugyanakkor 
tudatosnak, készségesnek és alkalmasnak kell lennie. 

      Mindkét Fórum vezetői fontosnak tartják az együttműködést, és különféle javaslatokat 
tettek ennek előmozdítására (pl. rendszeresen vegyenek részt egymás informális 
munkacsoportjainak ülésein. 

      Az OICA képviselője üdvözölte ezeket a felvetéseket és javasolta, hogy nevezzenek ki új 
„követet” a két fórum munkájának összehangolására, miután a korábban ezzel megbízott 
Mr. Asplund (Finnország) már nem vesz részt a munkában.  

      A WP.29 elnöke a maga részéről várhatóan nem ítélte túl hatékonynak a közös 
terminológia kialakításával kapcsolatos fáradozást, ennél sokkal fontosabbnak tartja az 
egymást informáló rövid dokumentumok készítését.  

 
8.3.   Gyermekek autóbuszban történő szállításának biztonsága    
        ECE/TRANS/P.29/2020/35 
 
        Informális munkacsoport jött létre ennek a témának a kezelésére. A bemutatott   
        dokumentum tartalmazza a javaslatot ennek hatáskörére, és működési szabályaira.  
 
 
8.4  Publikációk  
       Informális dokumentumok: WP.29-180-14 
 
       A WP.29 Titkársága elkészítette a WP.29-180-14 sz. informális dokumentumot, amely  
       áttekinti a 179. ülésen elfogadott dokumentumokat és azok életbe lépésének időpontját.   
  
 
9. A jegyzőkönyv elfogadása 
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A Világfórum - a Titkárság által elkészített tervezet alapján - elfogadta a 180. ülésről szóló 
jelentést és annak mellékleteit. A jelentés tartalmazza az 1958. évi megállapodás 
Adminisztratív Bizottságának (AC.1) hetvennegyedik üléséhez, az 1998-as megállapodás 
Végrehajtó Bizottságának (AC.3) ötvennyolcadik, és az 1997-es megállapodás AC.4 
Adminisztratív Bizottságának tizenharmadik üléséhez kapcsolódó szakaszokat.    
 
B. Az 1958. évi „Jóváhagyási” Egyezmény AC.1 Adminisztratív  
     Bizottságának 74. ülése 
       (2020. március 11.) 
 
10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 
Az 1958. évi Genfi Egyezmény 55 szerződéses partnere közül 39 volt jelen (miután a 
koronavírus miatti különleges helyzetben a távszavazást is elfogadták), és 2020. március 11-
én  megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság, amelynek levezetésére az WP.29 elnökét 
kérték fel.    
 
11.   Érvényben lévő előírások módosításainak megszavazása AC.1 által 

                                     
            Az AC.1 megszavazta a WP.29 által elfogadásra javasolt előírás módosításokat, valamint az 

R.E.3 és R.E.5 jelű közös határozat és a MR. jelű kölcsönös határozatok módosítására 
benyújtott javaslatokat. 
  
A módosított és helyesbített ENSZ előírások (számuk szerint felsorolva): 
9, 10, 26 (két módosítás, 28, 46 (két módosítás), 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107 
(három módosítás), 110 (két módosítás), 115, 117, 121, 122, 128, 144 (három módosítás), 
148, 149, 150, 152 (2 módosítás)  

      (Magyarország nevében az EU szavazott) 
 

    
   C. 

 
12. Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 Adminisztratív  
      Bizottságának 57. ülése    
 
Annak ellenére, hogy az AC.3 döntése szerint a koronavírus által okozott különleges 
helyzetben távszavazók „jelenléte” is elfogadható lett volna, a szavazáshoz szükséges létszám 
nem volt meg, az AC.3 2020. március 11-re tervezett, szavazást végző ülését nem tartották 
meg.   

 
13. Az ENSZ GTR-eknek a szerződő országok nemzeti/regionális jogrendszerébe 
      történő beiktatásának figyelemmel kísérése 
 
Dokumentumok:  
ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.27 
Informális dokumentum: WP.29-180-08 
 
A WP.29 tudomásul vette a 2020. március 5-i tájékoztatást a globális nyilvántartásról (Global 
Registry) és a GTR-re jelölt javaslatokról (Compendium of Candidates), a prioritások 
státuszát (a WP.29-180-08), valamint azon témákat, amelyekről a véleménycserét folytatni 
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kell. A WP.29 megjegyezte, hogy a szerződő feleknek a kötelező jelentéseket immár egy 
nyilvános weboldalon keresztül kell beküldeniük: https://wiki.unece.org/display/TRAN/Home 
Az AC.3 elfogadta, hogy emellett az említett státusz-bejelentéseket az állandó képviseletek 
közvetlenül, e-mailben is megküldik a titkárságnak (edoardo.gianotti@un.org). Ezen kívül az 
AC.3 felkérte a szerződő feleket, hogy jelöljenek ki fókuszpontként olyan felelősöket, akik a 
későbbiekben közvetlenül juttatják el a bejelentéseket az említett weboldalon keresztül.  
 
           
14. Új GTR, GTR módosítások, helyesbítések tervezeteinek értékelése és megszavazása  

AC.3 által. 
 

14.1  Javaslat új GTR-re 
WP.29-180-09 inf. dok. 
 
14.2  GTR módosítások tervezetei   
  
14.2.1  Javaslat a 2. sz. ENSZ GTR (Motorkerékpár fékezés) 4. sz. módosítására 
 
ECE/TRANS/WP.29/2020/47 
ECE/TRANS/WP.29/2020/48 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/47 
  
 A szavazáshoz szükséges létszám hiányában az AC.3 nem szavazott és a 2020. júniusi ülésre 
halasztotta a döntést. 
 
14.2.2. Javaslat a 6. sz. ENSZ GTR (Biztonsági üvegek) 2 sz. módosítására 
 
ECE/TRANS/WP.29/2020/43 
ECE/TRANS/WP.29/2020/44 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53 
 
14.2.3   Javaslat a 6. sz. ENSZ GTR (Biztonsági üvegek) 3 sz. módosítására 
 
ECE/TRANS/WP.29/2020/45 
ECE/TRANS/WP.29/2020/46 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/55 
  
 A szavazáshoz szükséges létszám hiányában az AC.3 nem szavazott és a 2020. júniusi ülésre 
halasztotta a döntést 
 
14.2.4  Javaslat a 16. sz. ENSZ GTR (Gumiabroncsok) 2. sz. módosítására 
 
ECE/TRANS/WP.29/2020/41 
ECE/TRANS/WP.29/2020/42 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48 
WP.29-180-20 inf. dok.  
  
 A szavazáshoz szükséges létszám hiányában az AC.3 nem szavazott és a 2020. júniusi ülésre 
halasztotta a döntést 
 
14.3   Javaslat az 1958-as és 1998-as Egyezményekhez tartozó Kölcsönös Határozatok   

https://wiki.unece.org/display/TRAN/Home
mailto:edoardo.gianotti@un.org
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          (M.R-ek) módosítására 
 
E napirendi ponthoz nem nyújtottak módosítási javaslatot 
 
 
15. A műszaki világelőírás-jelöltek gyűjteményébe („Compendium”) szánt műszaki 

előírások értékelése és megszavazása    

Nem volt ilyen javaslat.  

Az AC.3 elnöke bátorította a szerződő feleket, hogy javasoljanak a listára felveendő nemzeti 
előírásokat, mert a korábban javasolt olyan tételeket, amelyek már 5 éve szerepelnek a listán, 
de időközben nem kerültek napirendre, 2020 júniusában automatikusan törlik, hacsak nem 
kérik a Titkárságnak írott hivatalos levélben ezek fenntartását.  

  
16. Konszenzusos döntés alapján iránymutatás az ENSZ GTR-ek azon elemeivel 

kapcsolatban, amelyekre a szakértői munkacsoportokban nem találtak megoldást.    

A Szerződő Felek jelenleg nem igényeltek ilyen jellegű iránymutatást.     
 
17.  Véleménycsere a munkaprogramba beillesztendő új prioritásokról  

ECE/TRANS/WP.29/2019/31. REv.1 
 
E napirendi pont kapcsán nem volt vita.  
                         
18. Új Műszaki Világelőírások (GTR-ek) kidolgozásának, illetőleg a már meglévők 

módosításának előrehaladása  
 
A Világfórum áttekintette a munka alatt lévő előírások helyzetét, külön kiemelendő 
különleges fejlemény nem volt, részletek az angol nyelvű jegyzőkönyvben. 
 
UN GTR No.1 (Ajtózárak és ajtótartó szerkezetek 

Nem merült fel újabb információ 

UN GTR No.2  Világszerte Harmonizált Motorkerékpár Emissziómérési Ciklus (WMTC) 

ECE/TRANS WP.29/AC.3/36/Rev.1 

Az EU képviselője visszavonta a GTR. No.2 4. módosítását, mert abban nem vették 
figyelembe az L kategóriájú járművekre vonatkozóan kialakítandó ENSZ-előírás 
szükségességét.  

UN GTR No.4 (Nehéz járművek emissziója)  
Az USA képviselője beszámolt a témakörben született hazai szabályozási 
kezdeményezésekről, melyről folyamatosan tájékoztatást fognak adni. Várhatóan 2020-ben 
jelenik meg az új szabályozás tervezete, amelyet 2021-ben véglegesítenek országon belül. 
Javasolta ehhez a menetrendhez igazítani a GRPE munkáját is a GTR módosításának 
tekintetében 
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UN GTR  No.5 (OBD rendszerek) 
Nem volt új információ 
 
UN GTR No. 6 (Biztonsági üvegezés) 
Dokumentumok: 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/41 
ECE/TRANS/WP.29/2019/52 
ECE/TRANS/WP.29/2019/123 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/55 
Korea beszámolt a panoráma-üvegtető vizsgálatára alakult informális munkacsoport 
munkájáról.   
  
UN GTR No. 7 (Fejtámaszok) 
Dokumentumok: 
ECE/TRANS/WP.29/2014/86 
ECE/TRANS/WP.29/2012/34 
ECE/TRANS/WP.292011/86 
ECE/TRANS/WP.29/2010/136 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25 és Rev.1 
Folyik a 2. fázis kidolgozása, melynek leglényegesebb eleme a sérülési kritériumok 
átdolgozása a vizsgálati eredmények alapján. 
 
UN GTR. No.8 (Elektronikus menetstabilizáló rendszerek)  
Inf. dok.: WP.29-180-15 
Korea képviselője beszámolt a GRVA ülésén a 140. ENSZ előírás és a 8. sz. GTR kapcsán 
végzett „átmenetes szinusz-hullám” sorozatvizsgálatok eredményéről.   
 
UN GTR No. 9 (Gyalogos biztonság) 
Dokumentumok: 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/5 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/45 és Rev.1 
ECE/TRANS/WP.29/2018/162 
A fej és a láb sérülési kritériumok megállapítása céljából különböző magasságokban történő 
felütközésének vizsgálatát befejezve a csoport megkezdte a módosítás-tervezetek 
kidolgozását.  
 
UN GTR No.10  Cikluson kívüli emisszió vizsgálata 
Nem volt új információ 
 
UN GTR No.11   Nem közúti mozgó gépek, traktorok és erdőgazdasági gépek emisszió-
vizsgálata 
Nem volt új információ 
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UN GTR No. 12    Motorkerékpárok kezelőelemei, visszajelzői  
Nem volt új információ 
 
UN GTR. No.13. (Hidrogén és üzemanyagcellás hajtású járművek – HFCV-) 2. fázis 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/49 
  
Az előírás alkalmazási körét ki kívánják terjeszteni az autóbuszokra és nehéz 
tehergépkocsikra, az anyagok egymás közötti megfelelőségére, a tartály-repesztési 
vizsgálatokra, a tűzvédelmi vizsgálatok paramétereire.   
 
UN GTR No.14 (oldalütközés oszlopszerű akadállyal. PSI) 
 Nem volt új információ 
  
UN GTR No. 15 (WLTP vizsgálati ciklus – 2. fázis) 
Dokumentumok: 
ECE/TRANS/WP.29//AC.3/39 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/44 

Az EU beszámolt róla, hogy folyik a 15. sz. GTR ENSZ előírássá történő átalakítása, melynek 
során a kölcsönösen elfogadott változat jelenti majd a 2. szintet. 

 
UN GTR No. 16 (Gumiabroncsok) 
Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/2020/40, 42 
ECE/TRANS   
Informális munkaülésen elfogadták a 2. módosítás szövegének tervezetét, amit a GRBP 2019. 
szeptemberi ülése is jóváhagyott és továbbították az AC.3-nak, s várják az  ottani 
visszajelzést, ill. szavazást.     
 
UN GTR No.17 (Két- és háromkerekű motorkerékpárok forgattyúház- és párolgási 
emissziója) 
Nincs új információ. 
 
UN GTR No.18  (Két- és háromkerekű motorkerékpárok OBD rendszerei)   
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/36 és Rev.1 
 Az OBD 2. szintjének, azon belül az 1. fázisnak az előkészítése informális dokumentum 
formájában a GRPE 80. ülésén megtörtént. A GRPE 2021. januári ülésén várható a hivatalos 
dokumentum elfogadása, ami lehetővé teszi a katalizátor ellenőrzésével kapcsolatos kérdések 
tisztázását.  
  
UN GTR No. 19  (WLTP EVAP) 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/39 
ECE/TRANS/WP.29/AÍC.3/44 
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Az EU hangsúlyozta annak szükségességét, hogy 19. sz. GTR alapján hamarosan ENSZ 
előírás készüljön. Ennek munka-dokumentumát a 2020. januári GRPE ülésen elfogadták.   
Ennek kapcsán a GTR-t is módosítják. E módosítás érinti az alkalmazási kört (minden 
benzinüzemű jármű), s belekerül a gyártás megfelelőségének vizsgálatáról szóló opcionális 
melléklet. 
 
UN GTR 20.   Elektromos járművek biztonsága (EVS) 
Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/AC.3/50 és Corr.1 
ECE/TRANS/WP.29/AC3/50 
Megkezdték a nemrég elfogadott GTR 20. 2. fázisának kidolgozását. A fő témák: az 
akkumulátoroknál jelentkező hő okozta „megszaladás” jelenségének megismételhető 
vizsgálata, a víz-behatás, a gázok és mérgező anyagok kezelése, kigyulladás, korrózió, 3D-s 
rezgések. 

 
UN GTR tervezet a csendes közúti járművekre vonatkozóan (QRTV) 
Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/AC.3/33 
Nem volt új információ 
 
UN GTR tervezet - Globális RDE (emisszió-mérés valós forgalmi körülmények között)   
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/AC.3/51 
                            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/54 
                            ECE/TRANS/WP.29/2019/72   
A közelmúltban megkezdett munka eredményeiről hangzott el tájékoztatás. Párhuzamosan a 
témában új ENSZ előírás kidolgozásának megkezdését is tervezik.   

 

Elektromos járművek teljesítményének meghatározása - új GTR tervezet  
Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/AC.3/46 
            ECE/TRANS/WP.29/2014/81 
            ECE/TRANS/WP.29/AC.3/40 
  ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32 
                           ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53 és Rev.1 
                           ECE/TRANS/WP.29/2019/33 
                               ECE/TRANS/WP.29/2019/124 
 
Az informális munkacsoport kidolgozta az elektromos hajtású járművek teljesítményének 
meghatározását szabályzó GTR első tervezetét. A külön validáló vizsgálat beépítése egy év 
késést okozott a tervezett határidőhöz képest. Felkérték Kanadát, hogy a 2020. júniusi ülésre 
készítsen aktualizált tájékoztatót AC.3 részére. 
 
  
19. Olyan témák, melyekre vonatkozólag információ és véleménycsere folyik vagy 

kezdődik   
  
19.1 (a) Oldalütközési vizsgálatok egységesítése  
            - Vizsgálóbábu 
            - Oszlopnak ütközés oldalirányból             
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Gondot jelent a vizsgálóbábu paramétereinek – méreteinek – meghatározása. Az ISO 
szabványok csak díjfizetéssel használhatók, a többi rajz nem hivatalos. A próbabábuk adatai a 
gyártók tulajdonában vannak, ezért nem lehet azokat megjeleníteni az M.R.1 
dokumentumban. A FlexPLI bábuval kapcsolatban azonban ez ügyben sikerült jó gyakorlatot 
kialakítani, ebben az esetben is ezt kívánják követni. 
 

    
19.2 (b) 3D méretbeállító próbabábu   

 Folytatódik az ezzel foglalkozó informális munkacsoport tevékenysége, a próbabábu 
paramétereinek meghatározása. Ennek megfelelően javaslat készül az R.E.3 dokumentum 
kiegészítésére, amelyet 2020 májusában fognak benyújtani a GRSP-nek.   
 
 
19.3   Esemény-adatrögzítő (EDR)   
 A GRSG elnöke az e témában lezajlott megbeszélésekről a 2.3 napirendi pont kapcsán 
számolt be. 

 
 

20. Egyéb kérdések   
 Nem volt ilyen 

 
D. Az 1997-es Egyezmény Adminisztrációs Bizottsága (AC.4) 
      
21. Az AC.4 Adminisztratív Bizottság létrehozása és a tisztségviselők megválasztása a 

2020. évre   
 

Ind. dok.: WP.29-180-22 
Az AC.4 döntése szerint a koronavírus által okozott különleges helyzetben távszavazók 
„jelenléte” is elfogadható. 
Ily módon a 15 szerződött fél közül nyolc volt jelen, így az AC.4 március 11-én 
megtarthatta 13. ülését 
 

22. Az 1997-es Egyezményhez csatolt ENSZ Szabályok módosítása 
 
22.1. Javaslat az ENSZ 3. sz. szabályának módosítására 
         ECE/TRANS/WP.29/2020/39 
 
22.2  Javaslat az ENSZ 4. sz. szabályának módosítására 
         ECE/TRANS/WP.29/2020/40. 
 
Mindkét módosítási javaslatot szavazásra bocsátották, és a szavazásra jogosult 15 szerződő fél 
közül 8-an voltak jelen, ebből 2 tagállam szavazott az elfogadott távszavazással.  Mindkét 
módosítás 6 pozitív szavazatot kapott, tartózkodott: Magyarország és Románia. 
 
Magyarország azért tartózkodott, mert a 3. és a 4. Szabályt azok elfogadásakor nem szavazta 
meg. 
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Budapest, 2020. március 27.  

 
A beszámolót készítette:  
Deák János 
Dr. Borsi Zoltán 
 
Az ülésen részt vett: Dr. Borsi Zoltán 
  
   
 
 
 
 
 
Melléklet: Az 1958-as Egyezmény keretében megszavazott dokumentumok áttekintése 
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9 Noise of three-wheeled 
vehicles 

29 20 2020/2 20/0/0 Suppl.1 to 08 * 

10 Electromagnetic 
compatibility 

49 37 2020/30 37/0/0 Suppl.1 to 06 * 

26 External projections of 
passenger cars 

48 36 2020/15 36/0/0 Suppl.4 to 03 * 

26 External projections of 
passenger cars 

48 36 2020/26 36/0/0 04 series * 

28 Audible warning devices 48 37 2020/3 37/0/0 Suppl.6 to 00 * 
46 Devices for indirect vision 47 36 2020/16 36/0/0 Suppl.7 to 04 * 
46 Devices for indirect vision 47 36 2020/17 36/0/0 Suppl.8 to 04 * 
48 Installation of lighting and 

light-signalling devices 
47 36 2020/36 as 

amended by 
para. 91 
above  

36/0/0 07 series * 

51 Noise of M and N categories 
of vehicles 

48 37 2020/4 37/0/0 Suppl.6 to 03 * 

55 Mechanical couplings 45 36 2020/27 36/0/0 02 series  * 
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58 Rear underrun protection 47 37 2020/19 as 
amended by 
para. 88 
above 

37/0/0 Suppl.2 to 03  * 

59 Replacement silencing 
systems 

45 34 2020/7 34/0/0 03 series * 

62 Anti-theft 
(mopeds/motorcycles) 

44 35 2020/28 35/0/0 01 series * 

79 Steering equipment 46 36 2020/11 36/0/0 Suppl.2 to 03 * 
90 Replacement braking parts 46 35 2020/8 35/0/0 Suppl.5 to 02 * 
106 Tyres for agricultural 

vehicles 
50 36 2020/5 36/0/0 Suppl.18 to 00 * 

107 M2 and M3 vehicles 49 36 2020/12 36/0/0 Suppl.9 to 06 * 
107 M2 and M3 vehicles 49 36 2020/13 36/0/0 Suppl.4 to 07 * 
107 M2 and M3 vehicles 49 36 2020/14 36/0/0 Suppl.3 to 08 * 
110 CNG and LNG vehicles 52 38 2020/20 38/0/0 Suppl.1 to 04 * 
110 CNG and LNG vehicles 52 38 2020/21 38/0/0 Suppl.2 to 04 * 
117 Tyre rolling resistance, 

rolling noise and wet grip 
53 38 2020/6, as 

amended by 
para. 85 
above 

38/0/0 Suppl.11 to 02  * 

121 Identification of controls, 
tell-tales and indicators 

54 39 2020/22 39/0/0 Suppl.4 to 01 * 

122 Heating systems 53 38 2020/23 38/0/0 Suppl.6 to 00 * 
128 Light Emitting Diode (LED) 

light sources 
56 39 2020/31 39/0/0 Suppl.10 to 00 * 

144 Accident Emergency Call 
Systems (AECS) 

56 39 2020/24 39/0/0 Suppl.1 to 00 * 

144 Accident Emergency Call 
Systems (AECS) 

56 39 2020/25 11/28/
0 

Suppl.2 to 00 * 

144 Accident Emergency Call 
Systems (AECS) 

56 39 2020/29 39/0/0 01 series  * 

148 Light Signalling Devices 
(LSD) 

55 39 2020/32 39/0/0 Suppl.2 to 00 * 

149 Road Illumination Devices 
(RID) 

55 39 2020/33 39/0/0 Suppl.2 to 00 * 
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150 Retro-Reflective Devices 
(RRD) 

55 39 2020/34 39/0/0 Suppl.2 to 00 * 

151 Blind Spot Information 
Systems (BSIF) 

56 39 2020/18 as 
amended by 
para. 88 
above 

39/0/0 Suppl.1 to 00 * 

152 AEBS for M1 and N1 56 39 2020/9 39/0/0 Suppl.1 to 00 * 
152 AEBS for M1 and N1 56 39 2020/10 39/0/0 01 series * 
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115 LPG and CNG retrofit 
systems 

51 37 2020/49 37/0/
0 

Corr.1 to 
Suppl.8 * 
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