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2.  Tisztségviselők választása 

3.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése 

4.  A járműautomatizálással kapcsolatos munka prioritásai. 

5.  Eszmecsere a technológia hatékonyságáról, az innovációról és a vonatkozó 
nemzeti tevékenységekről. 

6.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

 a Az automatizált járművizsgálatokkal foglalkozó munkacsoport és 
alcsoportjai; 

 b Kiber-biztonság és adatvédelem; 

 c Szoftverfrissítések (beleértve az „over-the-air” frissítéseket); 

 d Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

 e Komplex elektronikus (CEL) vezérlési rendszer követelményei. 

7.  Fejlett vészfékező rendszerek. 

8.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek: 

 a Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

 b Moduláris Járműkombinációk (MVC) 

 c Magyarázatok, pontosítások 

 d Fékezés egyéb 

9.  Motorkerékpárok fékezése 

 a 3. világelőírás (gtr 3.) 

 b ENSZ 78 előírás 

  Magyarázatok, pontosítások 

  Egyéb 

10.  Az ENSZ 79. Előírás 

11.  Az ENSZ 89. Előírás 

12.  Az ENSZ 90. Előírás 

13.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 

 a Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója új rendelkezéseinek végrehajtása 

 b Teljes jármű jóváhagyás (IVWTA) 

14.  A GRRF megmaradó tevékenységei ( átadási szakasz) 

 a Gumiabroncsok 

 b Mechanikus kapcsolóberendezések 

15  Egyebek 
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Rövidítések az alábbiakban: 

CP – SzF – szerződő fél 
AEBS – önműködő vészfékező rendszer 
CEL – komplex elektronikus rendszer 
BAS – fékasszisztens rendszer 
CBS – kombinált fékrendszer  
ESC – elektronikus menetstabilizáló rendszer 
LDWS – sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
LKAS – sávtartást segítő rendszer 
ADAS – önműködő vezetőt támogató rendszer 
DAS -  vezetőt támogató rendszer 
RCP – távirányítású parkoló rendszer 
OICA – Járműgyártók Európai Szervezete 
CLEPA – Járműipari Beszállítók Európai Szövetsége 
ETRTO – Kerék és Gumiabroncs Gyártók Európai Szervezete  
IMMA – Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEM – Nemzetközi Anyagmozgatási Szövetség 
IWVTA – teljes jármű típusjóváhagyás 
EC – Európai Bizottság 
CLCCR – Járműfelépítmény- és Pótkocsi Gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEMFM – Súrlódó Anyag Gyártók Szövetsége 
RVIA - Recreation Vehicle Industry Association 
iwg – informális munkacsoport 
iwg on ACDC – a mezőgazdasági kapcsoló berendezésekkel foglalkozó informális 
munkacsoport 
iwg on ITS/AD – az autonóm járművekkel foglalkozó informális munkacsoport 
iwg on ACSF – az automatikus kormányzási funkciók követelményivel foglalkozó 
informalis munkacsoport 
iwg on Tyre Gtr – a gumiabroncs világelőírással foglalkozó informális munkacsoport 
CSF – korrektív kormányzási funkció 
ACSF – automatikus kormányzási funkció 
ESF – vészhelyzeti kormányzási funkció 
PTI – időszakos műszaki felülvizsgálat 
TOR – működési szabályzat 
RF - Run Flat (defekttűrő) gumiabroncs 
SIG – special interested group   
ITU -  Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 
 
Nistler úr nyitotta meg a GRVA munkacsoport 1. ülését. Tájékoztatta a jelenlévőket a 
korábbi GRRF munkacsoport tevékenységének módosítása és a GRVA munkacsoport 
indításának hátteréről.  
 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

_Agenda_ECE-TRANS-
WP.29-GRVA-2018-01e.docx 

Napirend 

GRVA-01-01.docx 
Titkárság 

Lebonyolítási sorrend tervezet 

GRVA-01-13e.pptx 
Titkárság 

Általános tájékoztatás 

GRVA-01-14.docx 
Titkárság 

Az eredeti napirend frissített változata. 

 
Az ülés kezdetén nem volt egyértelmű, hogy  

- kell-e elnök a napirend elfogadásához, 
- a GRRF 2018-ra megválasztott elnökének mandátuma érvényes-e jelen ülésre is. 

Németország javasolta, hogy válasszunk elnököt a mostani ülésre, aztán később az új 
elnök vezetésével szavazunk majd a jövő évre. 
 
EU álláspontja szerint: GRVA a GRRF-ből jön ezért most az előzőleg megválasztott 
elnöknek kellene vezetni az ülés. Ezt a résztvevők elfogadták így Mr Bernie Frost 
vezetésével kezdődött az ülés. 
 
Az elnök helyettes megválasztása januárban lesz. 
 
A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

_Agenda_ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2018-01e.docx
_Agenda_ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2018-01e.docx
GRVA-01-01.docx
GRVA-01-13e.pptx
GRVA-01-14.docx
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2.  Tisztségviselők választása 

Dokumentumok Tárgy 

Rule 37 of the Rules of 
Procedure 
(TRANS/WP.29/690/Rev.1), 

Elnök választása 2019-re. 

 
Vita volt a jövő évi elnök megválasztásának megfelelő időpontjáról. 
A szabályzat szerint az ülés végére kellene. 
Németország az ülés közepére akarja tenni, USA a hét végére, vagy januárra kívánja 
halasztani. 
Elnök: minden évben az utolsó ülésen kell szavazni. Javaslat: péntek délben.  
 
Pénteken délben csak UK (Mr Bernie Frost) volt a jelölt. Németország jelezte, hogy 
visszalép a jelöltségtől, de nem támogatja UK-t és jövő szeptemberben új jelöltet állít. 
Egyébként a többi ország megszavazta UK-t (Mr Bernie Frost) a GRVA 2019 évi 
üléseinek elnőkéül. 

 
 
 

3.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
1137e.docx 

WP 29 (174) jegyzőkönyv 

ECE-TRANS-WP29-
1139e.docx 

WP 29 (175) jegyzőkönyv 

GRVA-01-13e.pptx 
Titkárság 

Következő GRVA ülés 2019 Január 28. –  Február 1.  
A hivatalos dokumentumok leadási határideje 2018 
november 2. 
Képként beillesztett szövegek nem megengedettek. 
 

 
ITC 2018 februári kezdeményezése alapján WP29 júniusban határozott az új 
munkacsoport (GRVA – Automatizált  / Autonóm és kapcsolt járművekkel foglakozó 
munkacsoport) létrehozásáról. 
Ezzel néhány témakör átkerül más munkacsoportokba, pl 

- Gumiabroncs (->GRB) 
- Kapcsoló berendezések (->GRSG) , de ezen a héten még GRVA napirendjén van. 

 
  
 

 

ECE-TRANS-WP.29-1137e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1137e.docx
file:///C:/GRRF-EU/GRVA_1/doc/ECE-TRANS-WP29-1139e.docx
file:///C:/GRRF-EU/GRVA_1/doc/ECE-TRANS-WP29-1139e.docx
GRVA-01-13e.pptx
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4.  A járműautomatizálással kapcsolatos munka prioritásai. 

Dokumentumok Tárgy 

Napirend 
 
 

GRVA részére javasolt előírás fejlesztési témakörök (WP29)  
 
• Automatikus / autonóm járművekre vonatkozó keretszabályozás; 
• Próbapályás / Valós forgalmi körülmények közötti tesztek 

értékelése; 
• Szimuláció / virtuális / automatizált tesztek értékelése; 
• Hosszirányú szabályozás (Adaptív sebességszabályozó, megelőző 

fékezés ); 
• Átmeneti igény (ember-gép interfész (HMI)); 
• A járművezető elérhetőségének felismerése; 
• Információ a vezetőnek (HMI); 
• Elektronikus rendszer-megfelelés (komplex elektronika fejlesztése); 
• Időszakos műszaki ellenőrzési rendelkezések; 
• Kiberbiztonság; 
• Szoftver (beleértve az over-the-air) frissítéseket; 
• Automatikus adattároló rendszer (DSSAD); 
• Éjszakai látást támogató rendszerek, 
• Hátsó keresztező riasztás; 
• Nyitott ajtó / holttér érzékelés; 
• Körülnézeti monitor. 
A GRVA várhatóan 2018. novemberében visszajelzést ad a WP.29 

és AC.3 számára a GRVA e napirendi pont keretében folytatott 
tanácskozásairól. 

GRVA-01-
03.docx 
USA 

Legfontosabb a GRVA hatókörének és céljainak meghatározása. 
Az eddigi munkacsoportok főleg az 1958. évi egyezmény alapján 
működtek. 
Most mindkét (1958, 1998) egyezmény szerint kell folytatnunk a 
munkát. 
ITU (USA) támogatást ajánlott a 1998. évi egyezménynek megfelelő 
javaslatok előállítására. 
 

GRVA-01-
05.docx 
Oroszország 

Tájékoztatás az Oroszországban tervezett szabályozási folyamatról. 
Ebben az ENSZ munkacsoportok tevékenysége által lefedett elemek 
mellett vannak új témakörök is, pl: 

- Speciális (hideg, meleg, radioaktív) körülmények között üzemelő 
automatikus járművek, 

- Tengelyterhelés monitorozó rendszer, 
- Holttér felügyelő, figyelmeztető rendszer, 
- Akadály felismerő / jelző rendszer. 
- Éjszakai látást támogató rendszer, 
- Platooning (járműcsoportok szoros követésben) 
- Alkohol-fogyasztás érzékelés 
- Autómatikus jármű azonosítás, 
- stb 

  

GRVA-01-03.docx
GRVA-01-03.docx
GRVA-01-05.docx
GRVA-01-05.docx
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GRVA-01-
06.docx 
GTB 
Automotive 
Lighting and 
Light Signalling 
Expert Group 

Milyen szerepe van a lámpáknak és fényjelzéseknek az autonóm 
járművek esetén – a témakör felvetése. 

GRVA-01-
16.docx 
Kína 

Jó lehetőség a követelmények harmonizálására. 
Mindkét (1998.-  és 1958. évi) egyezmény keretei között kell 
fejleszteni az új követelményeket.  
 
Legfontosabb a GRVA hatókörének és céljainak meghatározása. 
Új munkamódszerek is kellenek. 
Kína aktívan részt kíván venni a munkában. 
Üdvözli a WP.29 2018/166 új szabályokat a munkacsoportok elnök 
és elnök-helyettes választására. Kína kandidál az elnök-
helyettességre. 
 

GRVA-01-
28.pptx 
OICA, CLEPA 

Prezentáció: az ipar nézőpontja, elvárásai 

 
 
 

 
 
Szintén lényeges (nem autonóm) rendszerek   

- AEBS M1 N1  
- Moduláris járműszerelvények 

GRVA-01-06.docx
GRVA-01-06.docx
GRVA-01-16.docx
GRVA-01-16.docx
GRVA-01-28.pptx
GRVA-01-28.pptx
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Németország megjegyzései: 
 2.-szintű „hands-off” rendszerek nem engedélyezhetők 
Németországban. 
AD autópálya és AD városi funkciók követelményeinek együttes 
fejlesztése nem tűnik realisztikusnak. 
Hollandia egyetért. 
EU: 
Az AD funkciók pontosítását kérte (korlátozások) 
 
USA értelmezés: 2-szint esetén a vezető felügyelheti a manővert úgy 
is, hogy a kezét nem tartja a kormányon.  
 
OICA: 

- A bemutatott lépések a termékek megjelenését és a 
szabályozás életbelépésére vonatkozó igényt is jelentenek. 

- 2-szintű „hands-off” rendszer USA-ban piacon van, a 
követelmények harmonizálása szükséges, 

- Nehéz pótkocsik: a rendszerek fejlesztése folyamatban van.  
 

Rev1 
GRVA-01-
28r1.pptx 
OICA, CLEPA 

Az észrevételek alapján a road map –et frissítették.  
 
Az új megközelítésű tanúsítás 3-pillére: 

- Közúti tesztek, 
- Próbapályás vizsgálatok 
- Rendszer / Fejlesztés tanúsítása 

 
Fontos kérdés: a fentieket kiegészítésként, vagy a régi jóváhagyási 
eljárások helyett alkalmaznák? 
 
OICA magyarázat: 

- Nem egyszerű hozzáadás, vagy kiegészítés,  
- Nem a funkciók külön lennének tanúsítva, hanem rendszer 

szinten a megfelelő működés bizonyos körülmények között pl 
autópályán, városi forgalomban, vagy országúti körülmények 
között.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRVA-01-33.pdf 
UK 

Elnök prezentációja 
 

GRVA-01-28r1.pptx
GRVA-01-28r1.pptx
GRVA-01-33.pdf
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Munkacsoportok  

 
 
 

 
WP 29 en külön időt biztosítanak minden ülésen az autonóm járművekkel foglalkozó 
munkacsoportok prezentációjára. 

 
Témakörök 

- Adatkezelés 
- Szenzorok 
- Funkcionális előírások  
- Új vizsgálati módszerek 

 
Bővebb áttekintés: 
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GRVA-01-
32.docx 
Kína 

Megjegyzések, javaslatok a GRVA munkájához 
- Munkacsoportok, 
- Prioritások, 

 Figyelmeztető jelzés, 

 Hossz- és keresztirányú szabályozás, 

 Vezető interfész (HMI) 

 Szimuláció 

 Teszt pálya tanúsítás 

 Valós tesztek 

 Adattárolás és kommunikáció  
  
 
 
 
 

GRVA-01-32.docx
GRVA-01-32.docx
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WP29-175-
08e.docx 
Kína 

Javaslatok témakörök (autonóm jármű)  
1. A jármű irányítás átadása automatikus és humán vezető 

között. (időtartam, jelzés, szabályozási stratégia védelem…)  

2. Éjjel látást segítő rendszer (vezetőt támogató rendszerként 

is) 

3. Hátramenetben keresztező forgalmat figyelő rendszer  

4. Ajtó nyitást jelző rendszer. 

5. A jármű körüli monitor rendszer 

 

Mindkét Egyezmény keretei között foglalkozni kell a témákkal. 

WP29-175-
29e.xlsx 
WP29-175-
29e.pdf 
EU, Japán  

Javasolt feladatlista, prioritások 
 
 

 

WP29-175-08e.docx
WP29-175-08e.docx
WP29-175-29e.xlsx
WP29-175-29e.xlsx
WP29-175-29e.pdf
WP29-175-29e.pdf
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Mindenki kiemelte az előírások harmonizálásának jelentőségét. 
 
Elnök: az 1998 évi egyezmény keretei között végzett tevékenység révén csak 
világelőírások (gtr) hozhatók létre. Ez a munka nem zavarhatja a más, pl 1958 évi 
egyezmény hatálya alatt folyó munkát. 
 
UITP : meglátásuk szerint a közösségi járművek lesznek az első autonóm járművek fix 
trajektória mentén. 
 
ITU: meg kell különböztetni a fentieket a korlátozások nélkül közlekedő privát 
járművektől. 
 
Franciaország: mindkettővel, valamint az áruszállító járművekkel is foglalkoznunk kell. 
 
USA: szeretné átlátni a munkacsoportok tevékenységét. 
 
Kína, Oroszország: pontos definíciók szükségesek. 
 
Elnök: a létező szabványokat is használni kell. 
 
Németország felhívta a figyelmet arra, hogy WP 29 jövőre felül fogja vizsgálni a 
tevékenységet. Erre is számítani kell a munkacsoportok kialakításánál. 
 
Lényeges a hossz- és keresztirányú irányítás kombinációja. 
 
Több ötlet, igény fogalmazódott meg, de többen kiemelték, hogy rögzíteni kell 

- a feladatokat és az, 
- ütemtervet. 

Ehhez megfelelő erőforrásokat (munkacsoportokat) kell rendelni és a prioritás az egyik 
legfontosabb szempont. 
 
Ezen az ülésen a napirendben közzétett listát fogjuk tárgyalni. 
 
EU bemutatott egy listát a tervezett feladatokról. Olaszország hiányolta a platooning-ot. 
Kérdés, hogy a 1998 évi egyezmény keretei között is elfogadható-e a WP29-175-29 ben 
javasolt prioritási lista.  
Többen (UK, Svo, No) szerint 1958.- és 1998. évi egyezmény keretei között egyaránt 
fejleszthetők a követelmények. A műszaki tartalom a fontos. 
Németország szerint moduláris rendszerre van szükség, amelyben a követelmények a 
rendszer sajátosságai szerint beemelhetők. 
 
WP29-175-08 és -29 ben javasolt témákat tekintjük kiindulásnak. Ezt jelentjük WP29 
felé. Egyéb témakörök is felvehetők. 
Tisztázni kell, hogy hogyan kezeljük azokat a rendszereket, amelyek korábban más 
munkacsoportokhoz tartoztak. (pl légzsák vezérlés, lámpák),  
 
Franciaország javasolja a szenzorok és új járműkategóriák felvételét.  
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5.  Eszmecsere a technológia hatékonyságáról, az innovációról és a 
vonatkozó nemzeti tevékenységekről. 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-01-
34.pdf 
Japán 

Nemzeti irányelvek (mielőtt a nemzetközi előírások érvénybe lépnek) 
az autonóm és vezetőt segítő rendszerek kialakítására vonatkozóan. 
Cél a halálos balesetek számának csökkentése. 
 
3700 haláleset - 96% emberi hiba. 
 
Biztonsági ajánlások 
 

 

GRVA-01-34.pdf
GRVA-01-34.pdf
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6.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

 a Az automatizált járművek vizsgálatával foglalkozó munkacsoport és 
alcsoportjai; 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
1137e.docx 

 

ECE-TRANS-WP29-
1139e.docx 

 

ECE-TRANS-WP29-
1139a1e.docx 

 

WP29-175-21e.docx 
WP29 Titkárság 

A mesterséges intelligencia és a jármű előírások 
Áttekintés és WP 29 megfontolások 

(ITS_AD-15-04a-Rev1) 
TFAV-02-11 final adopted 
ToR - 5 June 2018.docx 

Az automatizált járművek vizsgálatával foglalkozó 
munkacsoport (Automated Vehicle Testing Task-Force ) 
elfogadott működési szabályzata. 

(ITS_AD-15-04b) 180420 
TF structure and 
subgroups.pptx 

 
GRVA-01-07.docx 

AutoVeh munkacsoport 
(AutoVeh Task Force) 

Két munkacsoportot kellene létrehozni a GRVA alatt 
- sg 1 szimuláció és próbapályás vizsgálatok 
- sg 2 közúti tesztek 

 
Ez a dokumentum az sg 1 tevékenységét szabályozza. 
 
Kérdések: 

- AutoVeh megszűnik? 
- Mi lesz pontosan a kimenete a munkának? 
- A munkacsoportok neve zavaros. 
- A szimulációval sok nehézség van. 
- Néhány elem duplikálva lesz az ACSF 

tevékenységekkel. 
 
Januárban folytathatjuk az egyeztetést. 
 

GRVA-01-11.docx A közúti tesztek munkacsoport (Sg 2) javasolt működési 
szabályzata.   

ECE-TRANS-WP.29-1137e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1137e.docx
ECE-TRANS-WP29-1139e.docx
ECE-TRANS-WP29-1139e.docx
ECE-TRANS-WP29-1139a1e.docx
ECE-TRANS-WP29-1139a1e.docx
WP29-175-21e.docx
(ITS_AD-15-04a-Rev1)%20TFAV-02-11%20final%20adopted%20ToR%20-%205%20June%202018.docx
(ITS_AD-15-04a-Rev1)%20TFAV-02-11%20final%20adopted%20ToR%20-%205%20June%202018.docx
(ITS_AD-15-04a-Rev1)%20TFAV-02-11%20final%20adopted%20ToR%20-%205%20June%202018.docx
(ITS_AD-15-04b)%20180420%20TF%20structure%20and%20subgroups.pptx
(ITS_AD-15-04b)%20180420%20TF%20structure%20and%20subgroups.pptx
(ITS_AD-15-04b)%20180420%20TF%20structure%20and%20subgroups.pptx
GRVA-01-07.docx
GRVA-01-11.docx
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GRVA-01-35.pptx A közúti tesztek munkacsoport (Sg 2) tevékenységével 
kapcsolatos fejlemények áttekintése. 
  

 
 

 
Elnök javaslata: a következő ülésen a 3 pillérű megközelítést meg kell tárgyalni. 
Fontos kérdés még, hogy a szimuláció lehet-e elbírálásra alkalmas része a 
minősítésnek.  
 

GRVA-01-35.pptx
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6 b Kiberbiztonság és adatvédelem; 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-01-17.docx 
UN Task Force for Cyber 
Security 

Ajánlások, magyarázatok a kiber-biztonsággal 
kapcsolatban. 

GRVA-01-18.docx 
UN Task Force for Cyber 
Security 

 
Lehetséges sw frissítési esetek 
 

Moment of 

update 

No 

impact of 

update 

on any 

UN type 

approval 

Impact on 

UN type 

approval(s) 

by update 

but original 

vehicle type 

covers 

modification 

Impact on 

UN type 

approval(s)  

by update 

but original 

vehicle type 

does not 

cover 

modification 

Initial type 

approval 

(TA) 

Not 

applicable 

Not 

applicable 

Not 

applicable 

Existing TA, 
before 

registration 

No action Extension TA  New TA  

Existing TA, 
after 

registration, 

by vehicle 

manufacturer 

No action Extension TA 

or individual 

approval or 

approval with 

limited 

scope; 

Registration 

according to 

national rules 

New TA or 

individual 

approval or 

approval with 

limited scope; 

Registration 

according to 

national rules 

 
 
Javaslatok: 

- a meglévő ENSZ Előírások módosítására (SW 
azonosítás) 

- a SW frissítésekre vonatkozó új ENSZ Előírás 
létrehozására . 

Mindkettőben 
- definíciók, 
- követelmények, 
- információs dokumentum, 
- jóváhagyási értesítő és –jel minta. 

 
Tesztfázis várható, ami után WP29 eldöntheti, hogy 
milyen korrekciók szükségesek. 

GRVA-01-17.docx
GRVA-01-18.docx
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GRVA-01-19.pptx 
UN Task Force for Cyber 
Security 

Záró jelentés 
Tevékenység áttekintése 

 
 

 
 
Javaslatok: 

- a meglévő előírások módosítása 
- javaslat új 133 Előírásra 

 
November végéig visszajelzéseket várnak. 
 
Felmerült a csoport tevékenységének 
meghosszabbítása GTR javaslat elkészítése céljából. 
 
Nem hosszabbítunk, januárra információ a teszt 
fázisról. 
 

 

 

GRVA-01-19.pptx
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6 d Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-
WP.29-
1137e.docx 

 

ECE-TRANS-
WP29-GRVA-
2018-02e.docx 
OICA-CLEPA 
GRVA-01-22.docx 
OICA-CLEPA 

Javasolják, hogy, ha nem kezdhető / hajtható végre az eredeti 
időzítésen belül a sávváltás, akkor ujabb szándékos jelzés után 
kiterjesztett idő alatt elvégezhesse a rendszer a sávváltást.  
Újdonságot csak a kétlépéses HMI eljárás jelent. 
Ezzel további pontokat is módosítani kell. 
 
 

 
 
Hollandia szerint így az irányjelző vezérlése nem lesz megfelelő. 
 
Németország, Korrea, UK észrevételek. Mi lesz a második szándékos 
akció a vezető részéről. Irányjelző automatikus kikapcsolása. 
OICA : csak a második akció lehetőségét kívánja megteremteni, 
 
Következő ülésre halasztva 

GRVA-01-04.docx  
AVERE 

GNSS (műholdas navigációs) rendszer legyen használható ADAS 
rendszer esetén, kiegészítő információként. 
Kérdés, miért kell foglalkozni vele, ha nem ez alapján szabályozzák a 
kormányzást? 
 

GRVA-01-08.docx 
ACSF 
 
GRVA-01-
08r1.docx 
Titkárság 

ACSF munkacsoport működési szabályzatának módosítása. 
Módosítva az alábbiak szerint: 
ACSF műszaki előírásokat készít elő az automatikus sávtartási 
technológiára ami alkalmas lesz ENSZ Előírás, vagy GTR 
létrehozására. 
ACSF új ENSZ Előírás javaslatot is készít.  

ECE-TRANS-WP.29-1137e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1137e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1137e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-02e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-02e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-02e.docx
file:///C:/GRRF-EU/GRVA_1/doc/GRVA-01-22.docx
GRVA-01-04.docx
GRVA-01-08.docx
GRVA-01-08r1.docx
GRVA-01-08r1.docx
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Megfogalmazódott a két lépcsős megközelítés lehetősége: 

- Alacsony sebességű manőverezés dugóban, 
- Nagysebességű sávtartás 

 
Végül a módosított javaslat elfogadva.  

GRVA-01-25.docx 
CITA 

CITA véleménye szerint az ACSF funkciót megvalósító 
kormányrendszer figyelmeztető lámpájának ellenőrzése az időszakos 
felülvizsgálaton nem elegendő. 
Több információra van szükség. 
Fontos lehet az ACSF rendszer szoftver verziójára vonatkozó adat is. 
 
Svédország : nem volt idő megfontolni ezt a dokumentumot. Javasolja 
az időszakos vizsgálatok lehetőségével foglalkozó munkacsoportba 
dedikálni a kérdést. 
Orosz Föderáció: más megközelítés kell autonóm járművek esetén pl 
folyamatos öndiagnosztika. 
OICA: nem keverendő össze az időszakos vizsgálat a javítással. 
EU: nem tartja most időszerűnek a téma tárgyalását. 

GRVA-01-24.docx 
Svédország, 
Az ACSF 
rendszerek 
időszakos 
vizsgálatával 
foglalkozó 
munkacsoport 
elnöke 

CITA részletesebb információt/módszert javasolt,  
OICA a figyelmeztető lámpa ellenőrzésénél többet nem támogat. 
 

GRVA-01-37.ppt 
ACSF 
munkacsoport 

A B2 kategóriájú automatikus kormányzási funkciót az SAE 3. vagy 4. 
szintje szerint, első prioritásként kell figyelembe venni. A GRRF 
részletesen áttekintette a bemutatót, és ajánlásokat adott az ACSF 
munkacsoportnak (GRRF-86-20-Rev.1 , GRRF-86-36, irányítás 
atadási periódus, vezető felismerés). 
 
ACSF munkacsoport a működési feltételek (TOR) módosítását kéri . 
Eredetileg a 79 es előírás fejlesztése volt a cél, de a munkacsoport új 
előírás létrehozását is megfontolásra javasolja. 
 
EU szeretné látni az eddigiekben egyeztetett feladatatok elvégzését a 
TOR módosítása nélkül. Utána támogatja a feladatok kiterjesztését. 
 
Németország – mint ACSF csoport vezetőjének - felajánlása 

- elkészítik az ACSF B2 javaslatot a 79-es előíráshoz, valamint 
- javaslatot állítanak össze egy új előírásra (csak a sávtartásra ) 

Elnök szerint nincs ellentmondásban TOR-ral ha a vállalt munka 
mellett további javaslat is készül. 
 

GRVA-01-25.docx
GRVA-01-24.docx
GRVA-01-37.ppt
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GRVA-01-36.docx 
Titkárság 

Angol szöveg pontosítása. 

"2.4.15. An ACSF is in "active mode" (or "active") when 
the function is switched on and the conditions for being 
active are met. In this mode, the system continuously or 
discontinuously controls the steering system is 
generating, or is ready to generate, a steering control 
action to assist the driver." 

Ezzel mindhárom nyelven azonos a tartalom. 

 

 
 

 e Komplex elektronikus (CEL) vezérlési rendszer követelményei. 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-01-
20.docx 
Az elektronikus 
rendszerekkel 
foglalkozó 
munkacsoport  

A 6. melléklet (komplex rendszerek) módosítására vonatkozó 
javaslat. 

- Szabályozási stratégia, 
- Jegyzőkönyv minta 

 
Figyelembe véve, mint tájokaztatás.  
Következő ülésen ACSF javaslatával együtt tárgyaljuk.  

 

 
 

7.  Fejlett vészfékező rendszerek. 

 

Dokumentu-mok Tárgy 

GRVA-01-
09.docx 
AEBS 
munkacsoport 
(M1,N1) 

Javaslat a működési szabályzat módosítása. 
Új előírás alapváltozatra- és 01-es kiterjesztésre vonatkozó javaslatok 
előkészítése több lépésben 2020 ig. 

  
A megjegyzések alapján elnök javasolja megfontolni 

- egy lépéses bevezetés 30 felett is C2P esetén, 
- C2B esetén is léteznek fejlesztések, talán nem kell későbbi fázisba 

halasztani 

GRVA-01-36.docx
GRVA-01-20.docx
GRVA-01-20.docx
GRVA-01-09.docx
GRVA-01-09.docx
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GRVA-01-02.doc 
Japán, EU 
GRVA-01-10.pptx 
IWG AEBS 

Javaslat M1 N1 járművekre vonatkozó új AEBS ENSZ Előírás 
létrehozására. 

- Gépkocsi-gépkocsi, C2C 
- Gépkocsi-gyalogos, C2P 
- Gépkocsi kerékpáros C2B ütközési esetek.  

 

 
 

 

 
 

 

GRVA-01-02.doc
GRVA-01-10.pptx
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GRVA-01-30.pptx 
Németország 

131 –es előírás AEBS (haszonjárművek). Észrevételek, javaslatok 
- Csak egy sebességre van határérték 

 
 
 
Céltárgy: legyen teljes jármű (ISO 19209 szabvány szerinti), 
 

 
 
 
Az automatikus fékezés felülírása: a teljes gázzal felülírás nem jó, mert a 
vezető ráeshet a gázpedálra. 
 
Jelzés alcsony sebességnél fékezés nélkül nem jó. 
 
Álló cél esetén is megállás fontos - javaslat 68 km/h-ig . 
 
 További egyeztetés lesz az érintett országok között, majd a GRVA januári 
ülésén ismét napirenden lesz a téma. 
 

GRVA-01-30.pptx
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ECE-TRANS-
WP29-GRVA-
2018-04e.docx 
Németország 

Javaslat a 131-es előírás módosítására (a fenti prezentációval egyező 
tartalmú javaslat)  

- Reakció idő, 
- Kikapcsolhatóság korlátozása, 
- Hatásosság (megállás álló és mozgó cél előtt különböző relatív 

sebességekről)  
 
Németország röviden ismertette a dokumentumot, de részletes tárgyalás 
nem volt. A következő ülésen folytatódik. 

AEBS Calculation 
Tool Trucks.xlsx 

Excel táblázat az AEBS fékezési viszonyok értékeléséhez. 

GRVA-01-
21.docx 
OICA CLEPA 
 

Észrevételek a fenti javaslathoz: 
- Új tervezési koncepció, sokkal bonyolultabb rendszer szükséges a 

javasolt a követelmények teljesítéséhez egy „egyszerű” AEBS-hez 
képest, 

- A 1017-ben elfogadott   

GRVA-01-40.pptx 
RDW 

Prezentáció az intelligens rendszerek „jogosítványáról” – az RDW 
autonóm funkciókkal kapcsolatos tevékenységéről. 

 

 

8.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek: 

 a Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

 

Dokumentumok Tárgy 

WP29-175-
05e.docx 
OICA 

Pontosítás. 
A 140 előírásra pályázó jármű legyen felszerelve ESC rendszerrel. 
Ez magától értetődő, de a félreértések elkerülése miatt szükséges 
a pontosítás. 
 
További kisebb szöveg korrekció várhatóan szükséges. 

Következő ülésen véglegesítjük. 

 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-04e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-04e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-04e.docx
AEBS%20Calculation%20Tool%20Trucks.xlsx
AEBS%20Calculation%20Tool%20Trucks.xlsx
file:///C:/GRRF-EU/GRVA_1/doc/GRVA-01-21.docx
file:///C:/GRRF-EU/GRVA_1/doc/GRVA-01-21.docx
GRVA-01-40.pptx
WP29-175-05e.docx
WP29-175-05e.docx
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8 b Moduláris Járműkombinációk (MVC) 

 

Dokumentumok Tárgy 

  

ECE-TRANS-WP29-GRVA-
2018-11e.docx 

 

GRVA-01-23.docx 
Svédország 
MVC 

Kérdés, hogy kell-e folytatni,  befejezni a moduláris 
járműkombinációkkal foglalkozó munkacsoport 
tevékenységét. 
 
OICA érdekelt, esetleg hosszabbítás is szükséges 
lehet. 
Egyre több újfajta járműkombináció jelenik meg ezért a 
többség támogatja a folytatást. 

 

 
 

8 c Magyarázatok, pontosítások 

 

Dokumentumok Tárgy 

WP29-175-04e.docx Pontosítás. 
A 139 előírásra pályázó jármű legyen felszerelve BAS 
rendszerrel. Ez magától értetődő, de a félreértések 
elkerülése miatt szükséges a pontosítás. 
 

Részletes tárgyalás nem volt. 

 
 

8 d Fékezés egyéb 

 

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás 

 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-11e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-11e.docx
GRVA-01-23.docx
WP29-175-04e.docx
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9.  Motorkerékpárok fékezése 

 a 3. világelőírás (gtr 3.) 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-
2018-09e.docx 

 

 

 
 

9 b ENSZ 78 előírás 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-35e.docx 
IMMA 

 

GRVA-01-42.docx 
IMMA 

Továbbfejlesztett dokumentum 
Féklámpa aktiválás regenerativ fékezés esetén 
() 
Új definiciók 

- Regeneratív fékezés 
- Féklámpa jel 

 
A féklámpára vonatkozó követelményeket GRE 
már elfogadta. IMMA szeretné, ha a kettő együtt 
kerülhetne WP29 elé. 

Felmerült a középső sor szükségessége. A lassulás-mérés 
pontatlansága indokolja a flexibilitást. 
 

Vehicle decelerations   Signal generation 

≤ 0.7 m/s² The signal shall not be generated 

>0.7 m/s² and ≤ 1.3 m/s² The signal may be generated 

> 1.3 m/s² The signal shall be generated 

 

 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-09e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-09e.docx
GRRF-86-35e.docx
GRVA-01-42.docx
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10.  Az ENSZ 79. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-
2018-03e.docx 
UK 

Következő ülésre hivatalos dokumentum készül. 
 
No kérdezte, hogy off-road járműveket miért akarunk 
szabályozni. 
Titkárság, Elnök: G kategóriák a közúti járművekhez 
tartoznak. 

GRVA-01-38.docx 
Franciaország 

Az oldalgyorsulás mérési paramétereinek módosítása 
- frekvenciájának 100 Hz-re, 
- szűrés vágási frekvencia 1 Hz-re 
- maximális oldalgyorsulás 
 
Többen jelezték, hogy több idő kell a javaslat 
megfontolására. Óvatosan kell kezelni a szűrési 
paramétereket. 
 
Lényeges szempont, hogy a járművön rendelkezésre 
álló adat nem oldalgyorsulás, hanem az alvázon mért 
paraméter. 
 
Formális dokumentum készül a következő ülésre. 
  

 

 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-03e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-03e.docx
GRVA-01-38.docx
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11.  Az ENSZ 89. Előírás 

   

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás 

 

12.  Az ENSZ 90. Előírás 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRRF-86-41e.docx 
Spanyolország 

 

GRRF-86-40r1e.docx 
Titkárság 

 

GRVA-01-12.docx 
CLEPA 

 

GRVA-01-15.docx 
Oroszország 

 

A 90-es előírással kapcsolatos tárgyalás a következő ülésre halasztva 

 

13. a Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 

  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója új rendelkezéseinek végrehajtása 

 

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt részletes tárgyalás 

 
 

13 b Teljes jármű jóváhagyás (IVWTA) 

Dokumentumok Tárgy 

--- ---- 

Nem volt tárgyalás 

 
 

14. a A GRRF megmaradó tevékenységei ( átadási szakasz) 

  Gumiabroncsok 

Dokumentumok Tárgy 

Gumiabroncs javaslatokat GRB tárgyalta. 
 
1998 évi egyezmény keretében gtr 16 munkacsoport is dolgozik Oroszország 
vezetésével. 

 
 

GRRF-86-41e.docx
GRRF-86-40r1e.docx
GRVA-01-12.docx
GRVA-01-15.docx
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14 b Mechanikus kapcsolóberendezések 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-01-29.docx 
OICA 

A kapcsolóberendezés jóváhagyások kiterjesztésével 
kapcsolatos javaslat. 
 
Nem tárgyaltuk az ülésen. 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-
2018-11e.docx 
Lengyelország 

Személygépkocsik vonóberendezésének utólagos 
felszerelésével kapcsolatos javaslat. 
 
A következő ülésre halasztva. 

ECE-TRANS-WP29-GRVA-
2018-10e.docx 
CLEPA 

A kapcsolóberendezések távvezérlésével és –
jelzésével kapcsolatos pontosítás. 
 
Elfogadva. 

 

 
 

15  Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

--- --- 

Nem volt tárgyalás. 

  

GRVA-01-29.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-11e.docx
ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-11e.docx
file:///C:/GRRF-EU/GRVA_1/doc/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-10e.docx
file:///C:/GRRF-EU/GRVA_1/doc/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-10e.docx

