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Fenntartható Közlekedés Kutatóközpont 

Levegőtisztasági és Járműtechnika Osztály 

EU- és ENSZ EGB Jármű-műszaki Koordináció 

 

 

 
 

B E S Z Á M OLÓ 

 

 
az ENSZ EGB keretében működő 

„Gépjármű Előírásokat Összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum” 

2021. június 22-24. között Genfből videókonferencia formájában megtartott 

 

184. ülésszakáról 

 

  
Az üléshez 24 munkadokumentum és 23 nem hivatalos (informális) dokumentum kapcsolódott, 

amelyek letölthetők az alábbi linkről: 

https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/354983  

 

 

I. A RÉSZLETES BESZÁMOLÓBÓL KÜLÖN KIEMELÉSRE 

ÉRDEMES: 

 

a) 

Az ülés a COVID-19 helyzet miatt online videókonferencia formájában került megrendezésre, az 

ülést megelőzően írásos szavazással.  

 

b) 

Az új előírásoknak és a dokumentumok módosításának megtárgyalása és szavazása a következő 

eredményekkel járt:  

 

1958-as Megállapodás 

 

A módosításra és helyesbítésre javasolt ENSZ előírások (számuk szerint felsorolva): 

13-H, 24, 30, 41 (2x), 49, 79 (2x), 83 (3x), 95, 101, 124, 129, 134, 137, 157 

 1998-as Megállapodás: 

       A módosításra javasolt ENSZ GTR-ek (számuk szerint felsorolva): 

        4, 9  

A javaslatok elfogadásra kerültek, az EU a tagországok nevében megszavazta azokat. 

 

c) 

Az ENSZ-EGB keretében működő WP.29 Titkársággal történő kapcsolattartás terén kétféle 

feladat jelentkezik:   

 

https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/354983
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- Az 1958-as Megállapodás kapcsán a jóváhagyó hatóságok és a műszaki szolgálatok adataiban 

bekövetkező változásokat már csak kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott 

online adatbázisba beírva lehet megadni. A Szerződő Feleknek erre a célra Kizárólagos 

Kapcsolattartót kell kijelölniük, aki az adatbázisba történő módosítások beírására 

felhatalmazást kap, s adatait közölni kell a Titkársággal (4.1pont)      

 

- Kapcsolattartót kell kijelölni és adatait meg kell adni a Titkárság számára, aki jogosult a 

jóváhagyási adatok cseréjét szolgáló elektronikus adatbázisba (DETA) adatok feltöltésére 

vagy onnan történő kiolvasására (4.5 pont) 

 

- Meg kell adni a titkárságnak a GTR-ek átültetéséről szóló jelentések és értesítések 

elkészítésére kijelölt fókuszpontjainak adatait, amelyeket azért neveztek ki, hogy a megadott 

csatornákon keresztül tájékoztatást adjanak a státuszjelentés összeállításához (13. pont) 

 

Ez a bejelentési kötelezettség természetesen akkor is fennáll, ha megváltozik a korábban kijelölt 

kapcsolattartó személye.  

 

 

 

II. RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 
 

A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekről szól:  

 

-   a WP.29 Világfórum 184. ülése (2021.06.22-24. ), 

-   az 1958. évi genfi „Jóváhagyási Megállapodás” AC.1 jelű Adminisztratív    

    Bizottságának 78. ülése (2021.06.23.), 

-    az 1998.évi genfi „Világ-megállapodás” AC.3 jelű Végrehajtó Bizottságának 61.  

     ülése (2021.06.22.) 

   

 (Videókonferencia) 

 

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 184. ülésszakán a következő 34 ország kormánya képviseltette magát:  

 

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Kanada, Kína, Csehország, 

Egyiptom, Finnország, Franciaország, Georgia, Németország, Magyarország, India, Írország, 

Olaszország, Japán, Luxemburg, Malajzia, Hollandia, Norvégia, Kazahsztán, Dél-Korea, 

Románia, Orosz Föderáció, Dél-Afrika, Spanyolország, Sri Lanka, Svédország, Svájc, Tunézia, 

Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok   

 

Az ülésszakon részt vettek még a következő regionális, illetve kormányközi és szakmai 

szervezetek képviselői is: Európai Unió, Nemzetközi Távközlési Unió (ITU). Nem kormány-

, hanem szakmai szervezetként részt vettek: Járműberendezés-exportálók és Importálók 

Nemzetközi Szervezete (FIGIEFA), a Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezete (OICA), 

Motorkerékpár-gyártók Nemzetközi Szövetsége (IMMA), Gépjárműipart Szerelvényekkel és 

Alkatrészekkel Ellátók Európai Szövetsége (CLEPA),  JAPIA (Japán Autó Alkatrészgyártók 

Szövetsége), MEMA (Motor- és Berendezésgyártók Szövetsége) képviselője, Katalizátoros 

Emissziócsökkentő Berendezéseket Gyártók Szövetsége (AECC), Nemzetközi Gépjármű 



3 

 

Felügyeleti Bizottság (CITA),  Globális Újautó Értékelő Program (Global NCAP), Amerikai 

Autópolitikai Tanács (AAPC), Secure America’s Future Energy (SAFE), Nemzetközi Útügyi 

Szövetség (IRU), Európai Gumiabroncs- és Keréktárcsagyártók Műszaki Szervezete 

(ETRTO), Nemzetközi Gépjárművilágítási és Fényjelzési Szakértői Csoport (GTB), 

Nemzetközi Autós Szövetség (FIA), SAE International. 

      

  

A WP.29 Világfórum 184.ülésszaka 

 

Napirend előtti felszólalások  

 

A WP.29 elnöke (A. Erario úr) üdvözölte a résztvevőket és megnyitotta a Gépjármű-előírásokat 

Összehangoló Világfórum 184. ülését. Utalt arra, hogy a koronavírus-járvány kitörése miatt 

speciális körülmények között kerül sor az ülés megrendezésére.  

 

Dmitrij Mariyasin, az UNECE főtitkárhelyettese üdvözölte a világ minden részéről érkező 

résztvevőket a WP.29 184. ülésszakán. Kiemelte a közúti biztonság fontosságát, emlékeztetve 

arra, hogy a legfrissebb statisztikák szerint évente 1,36 millió ember vesztette életét és mintegy 

50 millióan súlyosan megsérültek a közúti balesetek során. Hangsúlyozta a fenntartható 

fejlődési cél (SDG) 3.6 célkitűzését, amelynek célja a közúti halálesetek és a súlyos sérülések 

számának felére csökkentése, s amely összehangolt erőfeszítéseket igényel az összes 

közlekedésbiztonsági szereplőtől. Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 

2020 júliusában kihirdette a „Közúti közlekedés biztonságának második évtizede” programot a 

2021 és 2030 közötti időszakra, megerősítve az SDG 3.6 célkitűzést.  

 

Méltatta a WP. 29 és az irányítása alatt működő szakértői munkacsoportok kiemelkedő szerepét 

a gépjárművek biztonságának és környezetbarát kialakításának fejlesztésében, különös 

tekintettel az autonóm és összekapcsolt járművekre vonatkozó új követelmények 

kidolgozásában, ide értve a kiberbiztonságot és a vezeték nélküli szoftverfrissítés kérdéseit is.     

 

      

1. A napirend elfogadása 

  

A WP.29 Világfórum napirendként, változtatás nélkül elfogadta az 

ECE/TRANS/WP.29/1158 és Add.1 dokumentumot.   

(Kiegészítés: Informális dokumentum: WP.29-184-03, WP.29-184-04  

 

2.   A WP.29. Világfórum tevékenységének koordinálása 

 

2.1.  Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 136. üléséről (2021. június 21.)   

             
a. Részt vettek: A. Erario (Olaszország) elnöklete mellett: Franciaország, Finnország, 

Hollandia, Németország, Olaszország, az Orosz Föderáció, Kanada, az USA és az 

Egyesült Királyság, Koreai Köztársaság, Finnország, Japán, Kína, Dél-Korea 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 ezt megelőzően egy ad hoc virtuális ülést is tartott (2021. június 7-én), 

amelyeken rögzítették a COVID-19 miatti munkamódszereket, szabályokat (virtuális ülés, 

írásbeli szavazás).   
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c. A különleges eljárások 2021. június 11-i (csendes eljárásban történt) elfogadását követően 

a WP.29 az 1958-as, 1998-as megállapodások kapcsán felmerülő előírás-módosítások és 

új előírások írásos eljárás során történő megszavazását 2021. június 12-18. között tartotta 

meg, s az AC.2 ennek eredményeit elfogadta.  

 

d. Az AC.2 tájékoztatást kapott a WP.29 és a GR munkacsoportok számára vagy által 

készített és bemutatott dokumentumokban a szellemi tulajdonjoggal védett tartalom vagy 

annak másolata használatával és a titkárság munkatársainak ebből eredő 

felelősségvállalásával kapcsolatos kérdésekről. Az AC.2 felkérte a titkárságot, hogy 

készítsen egy útmutató dokumentumot, amely segítséget nyújt a küldötteknek abban, 

hogyan kell kezelni ezt az ügyet, amikor a WP.29 égisze alá tartozó munkamenetekhez 

dokumentumokat készítenek, azaz kerüljék a szerzői jog által védett anyagok használatát, 

amelyekhez nem kaptak engedélyt. A titkárság bejelentette, hogy a dokumentumot az 

AC.2 ülésén, 2021 novemberében mutatják be, miközben a potenciális szerzői joggal 

védett anyagokat tartalmazó dokumentumok benyújtóit arra kérik, hogy írjanak alá egy 

mentességi dokumentumot, amely mentesíti a titkárságot a felelősségtől a lehetséges 

szerzői jogi követelések esetén. 

 

e. A WP.29 és az AC.2 elnöke tisztázta, hogy ilyen lemondásra nincs szükség olyan 

nyilvánvaló esetekben, mint pl. az átmeneti rendelkezésekre és módosításokra irányuló 

javaslatok és hogy ilyen lemondásra, esetleg egyszerűbb formátumban, csak komoly 

kétségek esetén lenne szükség. 

 

f. Az AC.2 jelentésének ismertetését követően az OICA képviselője elismerte, hogy különös 

gondossággal kell eljárni a szerzői jogok és a szellemi tulajdon tekintetében. 

Aggodalmának adott hangot azonban a szerzői jogok és / vagy szellemi tulajdonjogok 

esetleges megsértéséért viselt kizárólagos felelősség miatt, amelyet a lemondó aláírók 

viselnek a sablon jelenlegi formátumának aláírása eredményeként, és javasolta a WP.29-

nek, hogy dolgozzon ki egy egyszerűbb, adminisztratív szempontból kevésbé nehézkes és 

gyakorlatiasabb folyamat. Az ETRTO és a GTB képviselői támogatták az OICA 

nyilatkozatát. 

 

g.  Az AC.2 áttekintette a Világfórum javasolt munkaprogramját, tudomásul vette az Európai 

Bizottság észrevételeit.   

 

h.  Az AC.2 áttekintette az autonóm / automatizált járművekről szóló keretdokumentumban 

felsorolt tevékenységek terén elért előrehaladást, és felkérte a titkárságot, hogy e 

tekintetben adjon ki egy informális dokumentumot a Világfórum ülésére. 

 

i. Az AC.2 tudomásul vette a Világfórum és az irányítás alatt működő munkacsoportok 

2021-es felülvizsgált ülésnaptárát és a 2022-es ülésnaptár-tervezetet. 

 

j. Az AC.2 áttekintette és elfogadta a 184. ülésszak előzetes napirendjét, 

valamint áttekintette a Világfórum 2021. november 23. és 25. között Genfben 

tartandó 185. ülésének tervezett napirendjét. 

  

k. Az AC.2 javasolta, hogy az 1997-es Megállapodás AC.4 adminisztrációs bizottsága a 

WP.29 184. ülésének keretében ne ülésezzen. 

 

l.  Az AC.2 tudomásul vette a passzív biztonsággal foglalkozó munkacsoport (GRSP) utolsó 

ülésein felvetett, az átlagos női személyek esetleges alulreprezentáltságának kérdését a 
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meglévő próbabábuk esetében. A bizottság egyetért a munkacsoport azon 

megközelítésével, hogy először ellenőrizni kell ezen állítás megalapozottságát, majd ezt 

követően meg kell vizsgálni, hogy kell-e adni egy informális munkacsoportnak 

feladatmeghatározást ebben a témában, valamint szükséges lehet-e más munkacsoportok 

esetleges bevonása. 

 

m. Az AC.2 tájékoztatást kapott arról a kezdeményezésről, hogy a Szárazföldi Közlekedési 

Bizottság (ITC) 2022-es ülésén olyan mellékeseményt tartanak, amely bemutatja a 

Világfórum munkáját az intelligens közlekedési rendszerek területén.   

  

  

2.2. Munkaprogram, dokumentáció 

Dokumentumok: ECE/TRANS/WP.29/2021/1/Rev.1 

Informális dokumentumok: WP.29-184-01, WP.29-184-02és Rv.1, és WP.29-184-16 

és Rev.1, WP.29-184-17 és Rev.1, WP.29-182-02/Rev.3 

A WP.29 titkára bemutatta a munkacsoportok, informális munkacsoportok és 

elnökök listáját (WP.29-184-01), a 2021-es Világfórum felülvizsgált ülésnaptárát 

(WP.29-182-02 / Rev.3 , III. Melléklet), a 2022-es Világfórum üléseinek 

naptártervezetét (WP.29-184-02, IV. Melléklet), és bemutatta a felülvizsgált 

munkaprogramot (PoW) stratégiai bevezetéssel a WP.29 főbb prioritásairól, amelyek 

a 2030-as ITC-stratégia végrehajtásához és többek között a járművek 

automatizálásához és a környezetvédelemhez kapcsolódnak. (ECE / TRANS / WP.29 

/ 2021/1 / Rev.1). 

Az Egyesült Államok és Japán a WP.29 2022 novemberi ülése időpontjának 

módosítását kérte, és ez már tükröződik a most bemutatott ülésnaptárban.   

Németország képviselője, a GRVA elnöke emlékeztette a WP.29-et, hogy 2022 

folyamán három ülést terveztek tartani, és két találkozó szervezését tervezik Genfen 

kívüli helyszíneken, az egyiket Ázsiában, a másikat Észak-Amerikában, hogy ez 

jobban tükrözze a Világfórum tevékenységeinek globális körét. Kifejtette, hogy 

szervezési és finanszírozási kérdésekkel kapcsolatos konzultációk folynak. 

A WP.29 elnöke felidézte a Világfórum 2021 márciusi ülésé a munkaprogrammal 

kapcsolatos vitát.  A WP.29 alatt működő szakértői munkacsoportok akkor további 

konzultációkat tartottak szükségesnek ezért felkérték őket, hogy nyújtsák be a 

dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket a Titkársághoz (ECE / TRANS / WP.29 

/ 1157, 15–19. pont). A konzultációk eredményeként az aktuális ülésszakra kiadott 

felülvizsgált munkaprogramot terjesztenek elő (ECE / TRANS / WP.29 / 2021/1 / 

Rev.1). Az EU és az USA is módosítási javaslatokat nyújtott be, és főleg a 

munkaprogram időben történő véglegesítését szorgalmazták a 2022 és 2023-as évre.  

  

 

2.3. Intelligens közlekedési rendszerek és az automatizált vezetésű járművekhez 

kapcsolódó tevékenységek koordinálása. 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/34/Rev.2 

Informális dokumentumok: WP.29-184-15, WP.29-184-18   

 



6 

 

A Titkárság módosította az Automatizált/autonóm járművek keretdokumentum” 

1. táblázatát, amely tartalmazza a GRVA munkacsoport által az Automatizált 

Vezetés Értékelő Módszer (VMAD) és az Adattároló az Automatizált Vezetéshez 

(EDR/DSSAD) témakörben beadott javaslatait. Ez utóbbihoz az EU is tett 

módosítási javaslatokat.  A Világfórum megvitatta a javaslatokat, azzal, hogy 

Titkárság a megjelölt nyitott kérdéseket tartalmazó anyagot a 2021 novemberi 

ülésen hivatalos dokumentumként terjeszti elő.   

AWP.29 megvizsgálta és elfogadta az Automatizált Vezetésmód Új 

Értékelő/Vizsgáló Módszere (NATM) mester-dokumentumot, amelyet az összes 

szakértői munkacsoportnak figyelembevételre ajánl, amikor azok az automatizált 

vezetés területén fejtenek ki tevékenységet.  

 

 3. Beszámolók a Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok 

tevékenységéről      

        

3.1-3.5 A Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportok (a GRSP, GRSG, GRPE, 

GRBP, GRVA) 2020. december – 2021. február hónapokban megtartott üléseiről szóló 
írásos jelentéseinek értékelése,   

 

 A WP.29 a jelentéseket hozzászólás, módosítás nélkül elfogadta.           

  

3.6. A szakértői munkacsoport elnökök szóbeli beszámolói a legutóbbi ülésekről  

  

A GRSG, GRPE, GRBP, GRVA munkacsoport 2021. április – 2021. június közötti 

üléseiről a magyar szakértők részletes beszámolói a KTI  EU-ENSZ EGB honlapján már 

részben elolvashatók, részben hamarosan elolvashatók lesznek. 

 

A GRSP (passzív biztonság) munkacsoport elnökének beszámolójából kiemelhetők a 

következők:    

 

A 9. sz. GTR (Fejtámaszok) 3. módosításával kapcsolatban a GRSP elnöke arról számolt be, 

hogy bár a munkacsoport sürgősséggel kezeli ezt a kérdést, a szerződő felek (CP-k) közötti 

konszenzus alapján javasolták az AC.3-ban a 3. módosításról szóló szavazás elhalasztását.    

A GRSP megállapodott egy külön ad hoc munkacsoport felállításában az Egyesült Államok 

vezetésével, hogy megkönnyítse a szakértők által folytatott megbeszéléseket a rendelkezések 

következményeinek tisztázása és más releváns kérdések kapcsán.   Ezenkívül sürgette a CP-k 

szakértőit, valamint az 1958. és 1998. évi megállapodásokban részes CP-ket, hogy a GRSP 

2021. decemberi üléséig nyújtsák be hivatalos álláspontjukat a numerikus szimulációs módszer 

alkalmazhatóságáról az ENSZ előírásokban /GTR-ekben.     

 

A 20. sz. ENSZ GTR 20. sz. (Elektromos járművek biztonsága) kapcsán a GRSP megállapodott 

abban, hogy 18 hónappal meghosszabbítja az elektromos járművek biztonságával foglalkozó 

informális munkacsoport megbízatását, hogy befejezze az ENSZ GTR (2. fázis) módosításaival 

kapcsolatos munkáját.     

 

Az ENSZ 22. számú előírásával (bukósisakok) témakörében egy ad-hoc csoport Olaszország 

vezetésével folytatja munkáját a legújabb módosítássorozat rendelkezéseivel kapcsolatos 

aggályok megvizsgálása érdekében. A WP.29 jóváhagyta a GRSP által ismertetett 

megközelítését ebben a témában. 

 



7 

 

A 129. ENSZ előírás (Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek) kapcsán a GRSP 

elfogadta a holland küldött által adott értelmezést a „hevederterelés”-re vonatkozóan. 

 

A GRSP kifejtette az álláspontját a Lengyelország által egy gyermek-visszatartó rendszerként 

jóváhagyott övvezető eszközre kiadott típusjóváhagyással kapcsolatban, s a következő 

megállapításokat tette és a következő intézkedéseket javasolta:    

a)   az övvezető eszköz nem felel meg a 44. sz. ENSZ-előírás követelményeinek; 

b) nincs lehetőség arra, hogy ezt az eszközt összhangba hozzák az ENSZ-előírás 

követelményeivel; 

c) nincs jogalap az övvezető jóváhagyására a 44. számú ENSZ-előírás alapján; 

d) ezért a 44. ENSZ-előírás szerinti jóváhagyás érvénytelen; 

e) a GRSP sürgeti Lengyelországot, hogy vonja vissza az engedélyt. 

 

4. Az 1958. évi „Jóváhagyási” Megállapodás 

4.1. A Megállapodás és a hozzá csatolt előírások, előírás-módosítások helyzete: 

ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.29, Add.1 és 2. 

        

A Titkárság bemutatta a legutóbb frissített dokumentumot az 1958-as Egyezmény státuszáról 

(ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.29), amely a WP.29 honlapján érhető el: 

 https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations 

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 Megállapodással 

összefüggő ügyekben 

      

4.2.1. „Magán” szabványok idézése vagy meghivatkozása az ENSZ előírásokban,   

          Műszaki világelőírásokban (GTR) és Szabályokban 

           

Ehhez a napirendi ponthoz nem nyújtottak be dokumentumot.                

 

 

4.2.2. Az 1958-as megállapodás mellékletét képező előírások módosításával 

     (kiegészítésével) kapcsolatos útmutatás  

  Ehhez a napirendi ponthoz nem nyújtottak be dokumentumot. 

 

4.3. Az Egész Járműre vonatkozó Nemzetközi Típusbizonyítvány (IWVTA) – „0.    

       Előírás” - kidolgozása 

       

 Informális dokumentum: WP.29-184-07 
 

Japán képviselője, az IWVTA informális munkacsoport elnöke javaslatot terjesztett elő a 0. 

számú ENSZ-előírás 04. módosítás-sorozatára, az ENSZ-előírás és 4. melléklete éves 

frissítésére.  A 4. melléklet A rész I. szakasz tartalmazza az univerzális (U)-IWVTA 

követelményeinek listáját, melyet most további négy ENSZ előírással egészítettek ki (154., 

https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations
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161., 162. és 163.). Felkérte a Világfórumot, hogy tekintse át a munkaanyagot és hivatalos 

dokumentumként terjesszék elé a WP.29 2021. novemberi ülésére. 

 

Svájc képviselője elmagyarázta az ország helyzetét, amely hasonló az EU helyzetéhez, ahol a 

154. számú ENSZ-előírás jóváhagyása nem elegendő a járművek károsanyag-kibocsátás 

szempontjából történő jóváhagyásának megadásához. Javasolta egy lábjegyzet beillesztését az 

ENSZ 154. sz. Előírásába, hogy tisztázza az összes szerződő fél helyzetét. Az EU képviselője 

egyetértett abban, hogy az EU-típusjóváhagyás céljából a 154. számú ENSZ-előírás szerinti 

jóváhagyásához kiegészítő bizonyítékot kell csatolni a regionális szabályozási követelmények 

teljesítéséről. Hozzátette, hogy az EU célja nem az volt, hogy megakadályozza, hogy más 

szerződő felek részesüljenek a 154. számú ENSZ-előírásnak az ENSZ 0. számú előírásába 

történő felvételének előnyéből. 

 

Az OICA képviselője további magyarázatokat kért az EU-tól, és hogy elfogadja-e az EU a 154. 

számú ENSZ-előírás jóváhagyását (a szükséges további uniós szabályozási követelmények 

kíséretében). Az EU képviselője elmondta, hogy a kérdéseket tisztázzák az uniós 

jogszabályokban, és kijelentette, hogy a 154. számú ENSZ-előírás jóváhagyása elfogadható, de 

a 154. számú ENSZ-előírás hatálya alá nem tartozó további kibocsátási követelményekkel 

kapcsolatos bizonyítékokra van szükség az EU teljes járműtípus-jóváhagyáshoz. Az elnök 

felkérte a WP.29-et, hogy szükség esetén vizsgálja felül ezt a kérdést a 2021. novemberi ülés 

során, amikor várhatóan a 154. számú ENSZ-előírás bekerül a 0. számú ENSZ-előírás 

mellékletébe, amely felsorolja a kötelezően teljesítendő előírásokat. 
 

   

4.4  Az 1998-as Megállapodás 3. átdolgozása 

   

Informális dokumentum: WP.29-183-07    

 

 Az ETRTO képviselője felidézte a WP.29 számára 2021. márciusi ülésszakon benyújtott 

útmutatás iránti kérelmet (ECE / TRANS / WP.29 / 1157, 65. bek.). További dokumentumokkal 

kapcsolatos követelményekről, amelyekkel Tagvállalataik több Szerződő Félnél azzal 

szembesültek, hogy kiegészítő dokumentumokat követeltek tőlük, amikor olyan 

gumiabroncsokat importáltak, amelyeket korábban más szerződő felek az ENSZ-előírások 

szerint típusjóváhagyással láttak el. Megismételte azon véleményét, hogy ezen járulékos 

követelmények támasztása nem felel meg az 1958. évi megállapodás 3. felülvizsgálata 

szövegének és szellemének, és útmutatást kért a WP.29-től ebben a kérdésben. Emlékeztetett 

arra, hogy a WP.29 felhívta a szerződő feleket, hogy számoljanak be olyan problémákról, 

amelyek nemzeti szinten akadályozhatják a kölcsönös elismerés zökkenőmentes alkalmazását, 

és úgy döntött, hogy a jelenlegi ülésen visszatér erre a kérdésre, hogy felmérje a megfelelő 

intézkedések szükségességét. Hozzátette, hogy a Világfórum márciusi ülése óta, amikor az 

ETRTO az aggodalmakat eredetileg felvetette a WP.29-nek, tagvállalataik továbbra is 

beszámoltak arról, hogy a helyi hatóságoktól kiegészítő dokumentációt és megismételt 

vizsgálatot követeltek. 

 

 A WP.29 megismételte (ECE / TRANS / WP.29 / 1145, 87. bekezdés), hogy az 1958. évi 

megállapodás 3. cikkének rendelkezéseivel összhangban az ENSZ előírásait alkalmazó 

szerződő feleknek kölcsönös elismerés útján el kell fogadniuk a piacaikon történő forgalomba 

hozatal engedélyezését illetően az ezen ENSZ-előírások alapján kiadott típusjóváhagyásokat 

anélkül, hogy további vizsgálatot, dokumentációt, tanúsítást vagy megjelölést kérnének az ilyen 

típusjóváhagyásokkal kapcsolatban, kivéve, ha ezen ENSZ-előírások rendelkezései ezt  

speciális körülmények esetén lehetővé teszik.   
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4.5 A jóváhagyási adatok cseréjét szolgáló elektronikus adatbázis (DETA) létrehozása  

       Informális dokumentum: WP.29-184-13 és WP.29-184-14 

 

Németország képviselője, a DETA informális munkacsoport elnöke bemutatta a 

Világfórumnak a DETA használatával kapcsolatos jelentést, tájékoztatta a WP.29-et az 

informális munkacsoport 41. ülésén elvégzett munkáról. Ismertette a jelenlegi helyzetet, 

feltüntetve a feltöltött jóváhagyások számát és származásuk földrajzi megoszlását. 

Hangsúlyozta, hogy Németország mindaddig folytatni tudja a DETA befogadását és 

üzemeltetését, amíg ez az UNECE létesítményében potenciálisan megvalósul.  Megemlítette 

továbbá az informális munkacsoport tevékenységeit, amelyek az egyedi azonosító (UI) / 

megfelelőségi nyilatkozat (DoC), kétfaktoros hitelesítés és tömeges feltöltés funkciók 

megvalósításával kapcsolatosak. Hozzátette, hogy a DETA informális munkacsoport az UI 

összefoglaló dokumentumait minden szakértői munkacsoportnak bemutatja.   

 

A CITA képviselője érdeklődött, hogy lehetőség van-e az időszakos műszaki ellenőrzéssel 

(PTI) foglalkozó informális munkacsoport bevonására az egyedi azonosítóval (UI) foglalkozó 

munkába. A DETA informális munkacsoport elnöke megerősítette, hogy ez az informális 

munkacsoport is hasznosíthatja az itt kidolgozott eredményeket, és a jövőben részt vehet a 

tevékenységben.    

 

A WP.29 titkársága tájékoztatta a Világfórumot a DETA finanszírozásával és az UNCE 

létesítményeiben történő üzemeltetésével kapcsolatos fejleményekről. Bejelentette továbbá, 

hogy az USA, illetve a Titkárság javaslatára megvizsgálják, hogy milyen lehetőség van a  

DETA alkalmazási területének az 1998-as és 1997-es Megállapodásra történő kiterjesztésére. 

  

  

4.6-4.9. A WP.29 megvitatta és elfogadásra javasolta az ECE/TRANS/WP.29/ 1158 és   

                Add.1 számú napirend 4.6.-tól 4.9-ig terjedő pontjaiban felsorolt előírások  

                módosítására és helyesbítésére kidolgozott javaslatokat      

                  

A módosításra és helyesbítésre javasolt ENSZ előírások (számuk szerint felsorolva): 

 13-H, 24, 30, 41 (2x), 49, 79 (2x), 83 (3x), 95, 101, 124, 129, 134, 137, 157 

 

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    

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.30   

Informális dokumentum: WP.29-184-06 

 

A Világfórum megegyezett abban, hogy az 1998-as Egyezményhez kapcsolódóan a napirendbe 

betervezett 5.2 -5.5 pontokat részletesen az eredetileg az AC.3 üléséről szóló beszámolónak 

fenntartott 15-20. napirendi pont során vitatják meg.  

 

  

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

előírásoknak (GTR) a Szerződő Felek nemzeti jogrendjébe iktatása 
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A világfórum úgy döntött, hogy ezt a témakört továbbra is napirenden tartja, és 

várja a kapcsolódó hozzászólásokat, bemutatókat.  

 

7. Az 1997. évi Bécsi „Időszakos műszaki vizsgálati” Egyezmény 

Informális dokumentumok: WP.29-184-08, WP.29 184-09 Rev.1, WP.29-184-010 Rev.1, 

WP.29-184-11 

 

Az időszakos műszaki megvizsgálással (PTI) foglalkozó informális munkacsoport orosz 

elnöke ismertette a munkacsoport kibővített hatáskörére tett javaslatot, valamint bemutatta a 

közúti járművek teljes élettartamán keresztüli műszaki megfelelése követelményével 

kapcsolatos elveket, amelyek a kockázatelemzésen alapulnak. Ismertette továbbá az 1. 

Szabály módosítására tett javaslatot, valamint azt az ajánlást, amely alapján az időszakos 

műszaki megvizsgálás során a kipufogógáz részecskeszám-ellenőrzését is el kell végezni. 

Ez utóbbi témában, valamint a motor működésébe történő illetéktelen beavatkozás, illetve a 

típusjóváhagyási vizsgálat és az időszakos műszaki ellenőrzés közötti kapcsolat témájában a 

PTI munkacsoport és a GRPE szakértői munkacsoport már együttműködik.  

 

A teljes élettartam idején való műszaki megfelelésre vonatkozó keretdokumentum hivatalos 

dokumentumként kiadásra kerül és a szakértői munkacsoportokhoz kerül véleményezésre, 

aminek eredményével együtt a Világfórum 2021 novemberi ülése fogja áttekinteni. 

  

  7.1  A Megállapodás helyzete                     

 ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.16                                                                                               

 A dokumentumot képet ad a megállapodás státuszáról, beleértve a megállapodáshoz 

csatolt ENSZ-szabályokról és a szerződő felek adminisztratív szervezeteiről.                 

 

7.2. Az 1997-es Megállapodás módosítása 

        Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett javaslat.     

          

  7.3  Az 1997-es Megállapodáshoz csatolt új szabályok   
       Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett javaslat.   

 

7.4.  Az 1997-es Egyezményhez csatolt szabályok módosítása  

         Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett javaslat. 

 

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 

        Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett javaslat.     

 

 8. Egyéb kérdések 

 

8.1. Információcsere a meghibásodások és nem megfelelő működés felfedését célzó   

       felügyeleti módszerektől, beleértve a visszahívási rendszereket is, melyeket a 

       megállapodáshoz csatlakozott egyes szerződő felek alkalmaznak 
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      A WP.29 úgy döntött, hogy ezzel a napirendi ponttal a következő ülésén fog foglalkozni. 

 

8.2. Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény rendelkezéseinek az 1958. évi és 

1998. évi Megállapodásokhoz csatolt és a Világfórum által elfogadott előírásokban 

foglalt rendelkezésekhez igazítása. 

       Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett be új dokumentum. 

8.3. A járművek szerkezetére vonatkozó Közös Megállapodás (R.E.3) kiegészítésére    

       vonatkozó javaslatok 

       A WP.29 tudomásul vette, hogy ehhez a napirendi ponthoz nem érkeztek be módosító     

      javaslatok. 

 

8.4  Publikációk  

       WP.29-184-12         

 

A WP.29 Titkársága elkészítette a 184. ülésen elfogadott javaslatok és életbelépési  

időpontjuk áttekintését.   

 

 

9. A jegyzőkönyv elfogadása 

 

A Világfórum - a Titkárság által elkészített tervezet alapján – a COVID-19 eljárás keretében 

elfogadta a 184. ülésről szóló jelentést és annak mellékleteit. A jelentés tartalmazza az 1958. 

évi megállapodás Adminisztratív Bizottságának (AC.1) hetvennyolcadik üléséhez, valamint az 

1998-as megállapodás Végrehajtó Bizottságának (AC.3) hatvanegyedik üléséhez kapcsolódó 

szakaszokat.    

 

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

     Bizottságának 78. ülése 
       (2021. június 23.) 

 

10. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása 

 

Az AC.1-ben a szavazás az 1958. évi Egyezmény Szerződő Felei által csendes eljárás keretében 

2021. június 11-én elfogadott írásos eljárás szerint folyt le. Az írásos eljárás 2021. június 15-én 

12 órától számított 72 órán keresztül tartott, így 2021.június 18-án 15 órakor fejeződött be. Az 

AC.1 78. online ülésére 2021. június 23-án került sor. 

 

Az 1958. évi Genfi Egyezmény 56 szerződéses partnere közül 41 vett részt az írásos szavazási 

eljárásban. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság 78. ülésének levezetésére a WP.29 elnökét kérték 

fel.  

 

11. Új ENSZ előírások, érvényben lévő előírások módosításainak és hibajavításának 

megszavazása AC.1 által 

  

Az AC.1 megszavazta a 4.6. - 4.9 pontban felsorolt javaslatokat (ld. 1. sz. Melléklet)  

Magyarország nevében az EU szavazott. 
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   C. Az 1998. évi Genfi „Világ-megállapodás” AC.3 Adminisztratív  

  Bizottságának megalakítása   
 

     12.   Az 1998. évi Genfi „Világegyezmény” AC.3 Adminisztratív Bizottságának 61. ülése 

A 2021. június 22-én megtartott online ülésen az Egyesült Királyság képviselője elnökölt. A 

határozathozatal és a szavazás az 1998. évi Egyezmény Szerződő Felei által csendes eljárás 

keretében 2021. június 11-én elfogadott eljárás szerint folyt le. A 38 szerződő fél közül 14-en 

vettek részt az ülésen.  

 

13. Az ENSZ GTR-eknek a szerződő országok nemzeti/regionális jogrendszerébe 

      történő beiktatásának figyelemmel kísérése 

  

      ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.30 

       WP.29-184-06 inf. dok.  

Az AC.3 tudomásul vette a 2021. június 21 -i tájékoztatást a globális 

nyilvántartásról (Global Registry) és a GTR-re jelölt javaslatokról (Compendium 

of Candidates), a prioritások státuszát (a WP.29-184-06) valamint azon témákat, 

amelyekről a véleménycserét folytatni kell. Az AC.3  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  emlékeztetett 

rá, hogy emellett az említett státusz-bejelentéseket az állandó képviseletek 

közvetlenül, e-mailben is megküldik a titkárságnak 

(edoardo.gianotti@un.org)annak érdekében, hogy a státusz-dokumentum – amely 

a Megállapodás figyelésének eszköze - frissítésre kerülhessen. 

 

 Az AC.3 megjegyezte, hogy 2020 márciusa óta nem nyújtottak be státusz-

jelentéseket vagy értesítéseket a titkársághoz. Ezért az AC.3 megismételte kérését 

a szerződő felek felé, hogy - az 1998-as megállapodásból fakadó egyik fő 

kötelezettségként - küldjék el a fent említett helyzetjelentést és értesítéseket.   

Ezenkívül megjegyezték, hogy ez a kötelezettség azt is magába foglalja, hogy a 

küldöttek adják meg a titkárságnak a fővárosukban a jelentések és értesítések 

elkészítésére kijelölt fókuszpont koordinátáit, amelyeket fővárosukban azért 

neveztek ki, hogy a fenti csatornákon keresztül tájékoztatást adjanak a 

státuszjelentés összeállításához. Ezenkívül az Európai Unió képviselője azt 

javasolta, hogy keressenek megoldásokat a státuszjelentések/értesítések 

benyújtásának ésszerűsítésére (pl. az ENSZ GTR-jének átültetése a megfelelő 

ENSZ-előírások elfogadásával).  

Az USA képviselője azzal érvelt, hogy az ENSZ GTR-eknek az ENSZ előírások 

révén történő átültetése valószínűleg nem elfogadható, mivel az ENSZ GTR-ek és 

az azonos tárgyú ENSZ-előírások között eltérések vannak, és csak a szoros 

harmonizáció biztosíthat azonos versenyfeltételeket. 

Az OICA képviselője hangsúlyozta a Szerződő Feleknél történő átültetés aktuális 

helyzetére vonatkozó információk fontosságára, amelyeknek ki terjedniük a jogi 

helyzetre is (kötelező, alternatív, stb.)    

           

14. Új GTR, GTR módosítások, helyesbítések tervezeteinek értékelése és megszavazása  

AC.3 által. 

 

https://wiki.unece.org/display/TRAN/Home
mailto:edoardo.gianotti@un.org)annak
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14.1  Javaslat új GTR-re  

       Az AC.3 tudomásul vette, hogy ilyen javaslat nem került előterjesztésre. 

 

14.2  Javaslatok meglévő GTR-ek kiegészítésére, módosítására    
 

14.2.1 Javaslat a 9. sz. ENSZ GTR 3. sz. kiegészítésére (Gyalogosvédelem) 

Az AC.3 tudomásul vette, hogy ehhez a napirendhez beadott javaslatot 

visszavonták.  

14.2.2. Javaslat a 4. sz. ENSZ GTR 4. sz. kiegészítésére (WHDC) 

             ECE/TRANS/WP.29/2021/79, ECE/TRANS/WP.29/2021/80 

           (Dél-Korea, Malajzia és Tunézia tartózkodott a szavazástól) 

               

 A két javaslatot az AC.3 megszavazta, Magyarország nevében az EU szavazott.  

  

15. Az ENSZ GTR-ekben történő alkalmazásra jelölt listára alkalmas műszaki előírások 

áttekintése                                                                                                                                            

Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett be új információ. 

16. A Kölcsönös Megállapodás kiegészítéseinek vizsgálata 

Az AC.3 megállapította, hogy ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett be javaslat  

17. Iránymutatás a GTR-tervezetek azon elemeivel kapcsolatban, amelyekre a 

Világfórum alá rendelt szakértői munkacsoportokban nem született megoldás  

Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett be új információ. 

18. A munkaprogramba beillesztendő, elsőbbséget élvező témákkal kapcsolatos 

információcsere 

Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett be új információ. 

19. Az új GTR-ek és a meglévő GTR-ek kidolgozásának előrehaladása 

Az e napirendi pontban keletkezett információk megtalálhatók az egyes szakértői 

munkacsoportok munkájában résztvevő magyar szakértők által a KTI honlapján 

(https://www.kti.hu/kutatas/eu-es-ensz-egb-kozuti-jarmu-muszaki-koordinacio-ekk/ensz-

egb-szakertoi-beszamolok-jelentesek/) közzétett beszámolókban. 

 D. Az 1997-es Megállapodás Adminisztrációs Bizottsága (AC.4) 

  
Az AC.2 javaslatára ezen az ülésszakon nem tartott ülést az 1997-es Megállapodás 

Adminisztrációs Bizottsága (AC.4) 

 

 

 

https://www.kti.hu/kutatas/eu-es-ensz-egb-kozuti-jarmu-muszaki-koordinacio-ekk/ensz-egb-szakertoi-beszamolok-jelentesek/
https://www.kti.hu/kutatas/eu-es-ensz-egb-kozuti-jarmu-muszaki-koordinacio-ekk/ensz-egb-szakertoi-beszamolok-jelentesek/
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Budapest, 2021. július 27. 

 

A beszámolót készítette:  

Deák János 

Dr. Borsi Zoltán 

 

Az ülésen részt vett: Dr. Borsi Zoltán 

  

   

 

 

Melléklet: Az 1958-as Megállapodás keretében megszavazott dokumentumok áttekintése 
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13-

H 

Brakes of M1 and N1 

vehicles 

52 38 2021/73 38/0/0 Suppl.3 to 01 
* 

24 Visible pollutants, 

measurement of power of 

C.I. engines (Diesel smoke) 

48 35 2021/67 35/0/0 Suppl.6 to 03 
* 

30 Tyres for passenger cars and 

their trailers 

51 37 2021/75 37/0/0 Suppl.24 to 02 
* 

41 Noise emissions of 

motorcycles 

48 35 2021/76 35/0/0 Suppl.1 to 05 
* 

41 Noise emissions of 

motorcycles 

48 35 2021/77 35/0/0 Suppl.10 to 04 
* 

49 Emissions of C.I. and P.I. 

(LPG and CNG) engines 

47 34 2021/66 as 

amended by 

para 97. 

above 

34/0/0 07 series 
* 

79 Steering equipment 46 34 2021/72 34/0/0 Suppl.5 to 03 
* 

79 Steering equipment 46 34 2021/82 as 

amended by 

para 99. 

above 

7/0/27 04 series 
* 

83 Emissions of M1 and N1 

vehicles 

47 34 2021/68 34/0/0 Suppl.14 to 05 
* 

83 Emissions of M1 and N1 

vehicles 

47 34 2021/69 34/0/0 Suppl.16 to 06 
* 

83 Emissions of M1 and N1 

vehicles 

47 34 2021/70 34/0/0 Suppl.13 to 07 
* 

95 Lateral collision protection 43 33 2021/62 33/0/0 Suppl.1 to 05 
* 
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101 CO2 emission/fuel 

consumption 

50 36 2021/71 35/0/1 Suppl.10 to 01 
* 

124 Replacement wheels for 

passenger cars 

52 37 2021/78 35/0/2 Suppl.3 to 00 
* 

129 Enhanced Child Restraint 

Systems 

55 39 2021/63/Re

v.1 as 

amended by 

para. 94 

above 

38/0/1 Suppl.5 to 03 
* 

134 Hydrogen and Fuel Cell 

Vehicles (HFCV) 

56 40 2021/65 38/0/2 01 series 
* 

137 Frontal impact with focus on 

restraint systems 

55 39 2021/64 37/0/2 Suppl.1 to 02 
* 

157 Automated Lane Keeping 

System (ALKS) 

56 40 2021/74 38/0/2 Suppl.2 to 00 
* 

 

* Az Európai Unió szavazott a tagállamok nevében 


