
 

Beszámoló jelentés az ENSZ-EGB GRPE  

(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdéseivel foglalkozó szakértői csoport) 

83. üléséről 

 

Genf, Nemzetek Palotája, videó konferencia keretében, 2021. június 1-4. 

 

Az értekezlethez 10 munkadokumentum és 35 nem hivatalos (informális) dokumentum 

kapcsolódott, amelyek letölthetők az előző linkekről, 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-2021-09e_0 számú 

dokumentum alapján az alábbi kérdések megvitatása szerepelt: 

 

I. A plenáris ülés  

 

1.) A napirend elfogadása 

 

Dokumentum: ECE-TRANS-WP29-GRPE-2021-09e_0 

GRPE-83-01, GRPE-83-02, GRPE-83-03-Rev.1 és GRPE-83-05 

 

2.) Ismertető a WP.29 legutóbbi ülésein elhangzottakról. 

 

Meghallgattuk a titkárság beszámolóját a WP.29 2021. márciusi ülésén - a GRPE tevékenységét 

érintő területeken - elhangzottakról. 

Informális dokumentum: GRPE 83-04  

 

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), R.103 (csere kipufogógáz utókezelő 

berendezések) előírásai és R.154 (Könnyű járművek világszerte harmonizált 

vizsgálati eljárásai (WLTP)) 

 

A GRPE megfontolta a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezetének (OICA) szakértőjének 

javaslatát, amely a legújabb referencia-üzemanyagok használatának engedélyezését célzó új 

kiegészítéseket javasolt a 83. számú ENSZ-előírás 05., 06. és 07. módosítássorozatához, a 

járművek párolgási kibocsátásának jóváhagyásához a vizsgálati terhek csökkentése érdekében. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/10 és GRPE 83-15 

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

 

A GRPE megfontolta az OICA szakértőjének javaslatát, amely a 101. számú ENSZ-előírás 01. 

módosítássorozatának új kiegészítését javasolta a teljesen elektromos járművek rövidített 

vizsgálati eljárásának bevezetésére, valamint a CoP-teszteljárás frissítését, hogy összehangolja 

a 101. számú ENSZ-előírást a 154. számú ENSZ-előírásban leírt eljárásokkal. Azt is javasolta 

a gyártók számára, hogy a teljesen elektromos járművek közúti terhelési értékeit a 83. számú 

ENSZ-előírás követelményeinek megfelelően határozzák meg. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/11 

https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/352666
https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/352666
https://unece.org/transport/documents/2021/03/agendas/provisional-agenda-eighty-third-session-1-4-june-2021
ECE-TRANS-WP29-GRPE-2021-09e_0
https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/oica-proposal-new-supplement-05-06-and-07-series
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/oica-proposal-amend-ecetranswp29grpe202110
https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/oica-proposal-new-supplement-01-series-amendments
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A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

 

A GRPE megvizsgálta az OICA szakértőjének javaslatát, amely új kiegészítéseket javasol a 

154. számú ENSZ-előírás eredeti változatához és 01-es módosítássorozatához, amelynek célja 

a rendelet meglévő szövegének konszolidálása a GRPE által a 82. ülésen elfogadott 

referenciadokumentum szövegével. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/12 

További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján. 

 

A GRPE megvizsgálta Japán és az EU két javaslatát a 154. sz. ENSZ előírás 00. és 01. 

módosítássorozatának módosítására, az aktualizált regionális követelményeknek való 

megfelelésre, valamint egyes rendelkezések tisztázására és helyesbítésére. 

Dokumentum:  GRPE-83-07 és GRPE-83-08 

További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján. 

 

A GRPE megfontolta az OICA szakértői javaslatát a 154. számú ENSZ előírás 00. és 01. 

módosítássorozatának módosítására, a CO2-mérésekkel kapcsolatos egyes rendelkezések 

módosítására. 

Dokumentum:  GRPE-83-12 

További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján. 

 

A GRPE megvizsgálta az OICA szakértőinek javaslatát az ENSZ 154. számú előírásának 00-

as módosítási sorozatának módosítására, hogy tisztázza a kompresszió-gyújtású motorok OBD-

felügyeleti követelményeit. 

Dokumentum:  GRPE-83-13 

További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján. 

 

A GRPE megfontolta az OICA szakértőinek javaslatát az ENSZ 154. sz. előírásának 00-as 

módosítási sorozatának módosítására, a NOVC-HEV csúcsteljesítményre vonatkozó 

rendelkezések módosítására (nem külső töltésű hibrid elektromos járművek). 

Dokumentum:  GRPE-83-18 

További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján. 

 

A GRPE megvizsgálta az OICA szakértőinek javaslatát, amely néhány megfontolást tartalmaz 

különleges rendeltetésű járművekkel kapcsolatban, és hogy hogyan vegye figyelembe ezeket 

az R.E.3, ENSZ 83. és 101. számú előírásokban. 

Dokumentum:  GRPE-83-16 

További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján. 

 

 

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 megfontolta az OICA szakértői javaslatát az ENSZ GTR 15. módosítására, a NOVC-

HEV csúcsteljesítményével kapcsolatos rendelkezések módosítására. 

Dokumentum:  GRPE-83-17 

https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/oica-proposal-new-supplement-original-version-and-01
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További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján. 

 

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

eljárás (RDE) 

 

Meghallgattuk az RDE informális munkacsoport (IWG) státuszjelentését. 

 

Az elnök javaslatára az összes „További mérlegelés felülvizsgált javaslat alapján” jelzésű 

előterjesztés további tárgyalására és eldöntésére a rendkívüli, 2021. novemberi GRPE ülésen 

kerül sor. 

 

 

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 GRPE megfontolta az OICA szakértőjének javaslatát, amely új kiegészítéseket javasolt a 49. 

számú ENSZ-előírás 05. és 06. módosítássorozatához, amelynek célja a 05. és 06. 

módosítássorozatok jelenlegi szövegében leírt egyes rendelkezések helyesbítése és javítása.  

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/13 

  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/14 

A munkaanyagokat az ülés elfogadta. 

 

b.) a GTR 4. (WHDC – világszerte harmonizált nehézgépjármű jóváhagyás), GTR 5. 

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

világelőírások 

 

A napirendi pont nem került tárgyalásra. Nem érkezett dokumentum. 

 

c.) Világszerte alkalmazható rendelkezések a nehéz tehergépjárművek fogyasztás 

mérésére 

 

A napirendi pont nem került tárgyalásra. Nem érkezett dokumentum. 

 

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 megfontolta az OICA szakértője által a 24. számú ENSZ-előírás módosítására 

vonatkozó javaslatát, amely javaslatot tesz a 24. számú ENSZ-előírás hatályának módosítására 

az alkalmazhatóságának pontosítása érdekében. 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/15 

A munkadokumentumról nem született döntés. Tárgyalása a következő üléseken folytatódik. 

Az elnök kérte javaslatok benyújtását a K (füstölés) értékre vonatkozóan. 

 

https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/oica-proposal-new-supplement-05-series-amendments-un
https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/oica-proposal-new-supplement-06-series-amendments-un
https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/oica-proposal-amendments-03-series-amendments-un
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A GRPE megvizsgálta az Orosz Föderáció szakértője által a 133. sz. ENSZ-előírás 

módosítására vonatkozó javaslatot. A javaslat az ENSZ-előírás 7. bekezdésében és 6. 

mellékletében foglalt rendelkezések összehangolását javasolta. 

 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/16 

A munkaanyagot az ülés elfogadta. 

 

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

 

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

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

fogyasztása) előírásai 

 

A napirendi pont nem került tárgyalásra. 

 

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

 

A napirendi pont nem került tárgyalásra. 

 

7.) Részecske emisszió mérési program (PMP) 

 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/17 (nagy teljesítményű motorok 

kipufogógázának ultra finom részecske számának mérésére) 

A munkacsoport elnökének kérésére a dokumentum lekerült a napirendről, az ülés nem 

tárgyalta, mivel nem volt kellően kidolgozott.   

 

A GRPE megfontolta egy kérelem tervezet jóváhagyását egy új ENSZ GTR [XX] 

kidolgozására a fék PM- és PN-kibocsátásáról. 

Dokumentum:  GRPE-83-11 

 

A GRPE elfogadta a kérelmet és megkérte a titkárságot, hogy továbbítsák a WP.29 novemberi 

ülésére szavazásra. 

 

Meghallgattuk az informális munkacsoport előrehaladási jelentését. 

Dokumentum: GRPE-83-21 

 

8.) Motorkerékpár és moped emisszió. 

 

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

(mopedek károsanyag kibocsátása) előírások  

 

A munkaponthoz nem érkezett anyag, nem került tárgyalásra. 

 

b.) Az ENSZ 2. számú globális műszaki előírása (a motorkerékpárok kibocsátásának 

világszintű tesztciklusa (WMTC)), a 17. előírása (L-kategóriájú járművek 

forgattyúház és párolgási kibocsátása) és 18. előírása (L-kategóriájú járművek 

fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerei) 
 

A GRPE megvizsgált egy javaslattervezetet egy új ENSZ GTR [XX] sz. szabályozásra, amely 

a belsőégésű motorral felszerelt két- vagy háromkerekű járművek mérési eljárására vonatkozik, 

tekintettel a kibocsátás csökkentő eszközök tartósságára. 

https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/russian-federation-proposal-supplement-un-regulation
https://unece.org/documents/2021/03/working-documents/iwg-pmp-proposal-new-consolidated-resolution-concerning-exhaust
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Dokumentum: GRPE-83-10 és GRPE-83-26-Rev.1 

A két dokumentum részletes tárgyalásra a következő GRPE ülésen kerül sor. 

 

 

c.) L kategóriájú járművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények 
 

Meghallgatjuk a Környezetvédelmi és Meghajtási követelmények informális munkacsoport 

(EPPR) előrehaladási jelentését. 

Dokumentum: GRPE-83-28 

 

9.) Elektromos járművek és a környezet (EVE) 

 

a.) ENSZ GTR21. az elektromos jármű teljesítményének meghatározása (DEVP) és XX. 

a jármű akkumulátorok tartóssága 

 

A GRPE megtárgyalja a munkacsoport javaslatát egy új ENSZ GTR-re a jármű 

akkumulátorának tartósságáról 

 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18  

A munka dokumentumot a munkacsoport elnöke visszavonta, nem került trágyalásra. 

Helyette a GRPE-83-09 számú informális dokumentumot tárgyalta az ülés, amely az 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18 számú munka dokumentum módosítása volt. 

Döntés a következő ülésen várható. 
 

 

b.) Az Elektromos járművek és a környezet informális munkacsoport egyéb 

tevékenységei  

A GRPE meghallgatta a munkacsoport előrehaladási jelentését. 

Dokumentum: GRPE-83-29 

Tekintettel a járműakkumulátorok tartósságára vonatkozó új ENSZ GTR fontosságára és 

sürgősségére, az elnök azt javasolta a GRPE-nek, hogy 2021 őszén tartson egy további ülést, 

hogy az ENSZ GTR tervezetét meg lehessen fontolni és szavazni lehessen róla. A titkársággal 

egyeztetve javaslatot tettek egy 2021. november 12 -i rendkívüli ülésre. 

 

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

 

A GRPE megfontolta az OICA szakértője által készített javaslatot a 2. számú kölcsönös 

határozat (M.R.2) új módosítására. 

 

Dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/19 

 

A munkaanyagot az ülés elfogadta, és kérte a titkárságot, hogy terjessze elő a WP.29 novemberi 

ülésére. 

 

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

 

A GRPE meghallgatta az IWVTA követének a jelentését. 

Dokumentum: GRPE-83-06, GRPE-83-14 

 

https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/iwg-eve-proposal-new-un-gtr-vehicle-battery
https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-documents/oica-proposal-new-amendment-mutual-resolution-no-2
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A GRPE egyetértett abban, hogy az IWVTA 2. fázisának jelölti listájában megtartja a 154. 

számú ENSZ előírást (WLTP) és az RDE-re vonatkozó következő [XXX] sz. előírást. 

 

12.) A jármű belső levegő minősége (VIAQ) 

 

Meghallgattuk a VIAQ informális munkacsoport státuszjelentését. 

Dokumentum: GRPE-83-23 

A GRPE elismerte a munkacsoport jó előrehaladását. 

 

13.) Élettartam megfelelés 
 

A napirendi pont keretében meghallgattuk Hollandia beszámolóját - a 2022. július 1-től - a 

műszaki vizsgán a dízel gépkocsiknál kötelezően alkalmazandó részecske mérésről.  

Az elnök azt javasolta, hogy egy ilyen teszt opcionális eljárásként szerepeljen az 1997-es 

megállapodás 1. szabályában. 

A GRPE egyetértett abban, hogy ezt a témát a következő üléseinek napirendjén tartja, és 

mérlegeli, hogy az ilyen eljárásokat hol lehetne beilleszteni. 

A Hollandia a GRPE-83-25 dokumentumban bemutatta, hogy az életartam megfelelés 

megosztott felelősség az autógyártók, a tulajdonosok és a törvényhozók között.  

Az OICA képviselője kijelentette, hogy az OBD ellenőrzés ma technikailag nem kivitelezhető, 

ez jelenleg a jövő víziója. 

 

Informális dokumentum: GRPE-83-24, GRPE-83-25 és GRPE-83-27 

 

14.) A GRPE tevékenységek kiemelt témái 

 

Az elnök bemutatta a GRPE-83-35 dokumentumot, mint a WP.29-vel megosztandó prioritások 

felülvizsgált listáját. 

Japán képviselője kijelentette, hogy a szén-dioxid semlegesség ma már kulcsfontosságú kérdés 

az országában, és kérte, hogy az életciklus elemzés kérdését a GRPE jelöltként vegye 

figyelembe a prioritási listán. Az elnök beleegyezett, hogy ezt a GRPE következő ülésén, 2021 

novemberében megfontolja. 

 

Informális dokumentum: GRPE-83-35 

 

15.) Tisztviselők megválasztása 

 

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

megválasztja a 2022-re tervezett ülések elnökét és alelnökét. 

A tisztviselők megválasztását a GRPE a novemberi, rendkívüli ülésre halasztotta.  

 

16.) Egyéb kérdések 

 

Az OICA javaslata az ENSZ EGB 154. előírás módosítására. 

Informális dokumentum: GRPE-83-13. 

Időhiány miatt az elnök a javaslat megvitatását a GRPE 2022. januári ülésére halasztotta. 

 

 

Workshop az alacsony és nulla károsanyag kibocsátású nehéz tehergépjárművekről 
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Június 2-án délután a GRPE workshopot tartott az alacsony és nulla emissziójú nehéz 

haszonjárművek meghajtó rendszerének szabályozási igénye témában. A workshop 

prezentációi letölthetők az alábbi linkről: 

https://unece.org/media/documents-download/events/356523  

 

A workshop keretében a világ különböző részeiről lévő előadók beszámoltak az alacsony és 

nulla károsanyag kibocsátású nehéz tehergépjárművek és autóbuszok helyzetéről és 

szabályozásukról. 

Összefoglaló dokumentum a workshopról: GRPE-83-34 

 

 

Budapest, 2021. július 28. 

 

 

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

 

https://unece.org/media/documents-download/events/356523

