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Napirend 

1.  A napirend elfogadása 

2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése 
3.  Eszmecsere a GRVA al-munkacsoportok tevékenységével és prioritásaival kapcsolatban 

4.  Eszmecsere az irányelvekről és a vonatkozó nemzeti tevékenységekről. 
5.  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. 
 F Időszakos műszaki felülvizsgálat 

6.  Fejlett vészfékező rendszerek. 
7.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek: 

 A Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

 B Moduláris Járműkombinációk (MVC) 
 C Magyarázatok, pontosítások 

 D Fékezés egyéb 

8.  Motorkerékpárok fékezése 
 A 3. világelőírás (gtr 3.) 

 B ENSZ 78 előírás 
  Magyarázatok, pontosítások 

  Egyéb 

9.  Az ENSZ 79. Előírás 
10.  Az ENSZ 89. Előírás 

11.  Az ENSZ 90. Előírás 

12.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 
 A Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója új rendelkezéseinek végrehajtása 

 B Teljes jármű jóváhagyás (IVWTA) 
13.  Tisztségviselők választása 

14.  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 
VMAD - Validation Method for Automated Driving – az automatizált járművek ellenőrzési módszerével 
foglalkozó munkacsoport 
TF CS / OTA – A kiber biztonsággal - beleértve a táv-sw frissítéseket - foglalkozó munkacsoport 
ODD – overall design domain  
HMI – human interface -  
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 
 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRVA-2019-01e.docx 
 
ECE-TRANS-WP.29-
GRVA-2019-
01a1e.docx  

Napirend 
 
 

C:\GRRF-
EU\GRVA_2\doc\GRV
A-02-15r1e.docx  
 

Kiegészített napirend 

C:\GRRF-
EU\GRVA_2\doc\GRV
A-02-01.docx  

Lebonyolítási sorrend tervezet 

 
 
A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 
 

2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése  

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
1142e.docx 
 

A 
World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations 176. ülés, 
Administrative Committee of the 1958 Agreement 70. ülés, 
Executive Committee of the 1998 Agreement 44. ülés és 
Administrative Committee of the 1997 Agreement 20. ülés  
jegyzőkönyve 
 

C:\GRRF-
EU\GRVA_2\doc\GRV
A-02-12e.pdf  

Rövid áttekintés a WP29 alábbi tevékenységeiről 
 
A WP.29 megvitatta a GRVA prioritásokat (WP.29-176-28). Módosított változat: 
ECE / TRANS / WP.29 / 2019/2. 
A WP.29 felkérte a GRVA-t, hogy tervezze meg a TF CS / OTA nyomon 
követését és 2019 márciusában jelentést tegyen. 
WP.29 felkérte a titkárságot, hogy terjessze a WP.29-176-21-et az összes GR-
nek, hogy prioritást adjon a jelölteknek, és jelentést tesz az IWG-nek az IWVTA-
ról. 
WP.29 WP.29-176-17 (Automatizált vezetési adattároló rendszer) továbbitás 
GRVA-hoz. 
A titkárság bemutatta a „Bluebook” új változatának tervezetét  
Az AC.1 elfogadta az 55. számú ENSZ előírás, valamint ~ 40 egyéb - 
módosítását és helyesbítését. 
Az AC.2 megvitatta (többek között) a GRVA prioritásait. 
Az AC.3 elfogadta az ENSZ GTR 9. módosítását. 
Az AC.4 két új ENSZ-előírást fogadott el az 1997. évi megállapodáshoz. 
További részletek: ECE / TRANS / WP.29 / 1142  
 
WP-29 új szabályt hozott létre a munkacsoportok elnök-helyettesére. Eddig csak 
egy elnök-helyettes lehetett, mostantól több elnökhelyettest is meg lehet 
választani.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-01a1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-01a1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-01a1e.docx
GRVA-02-15r1e.docx
GRVA-02-15r1e.docx
GRVA-02-15r1e.docx
GRVA-02-01.docx
GRVA-02-01.docx
GRVA-02-01.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
GRVA-02-12e.pdf
GRVA-02-12e.pdf
GRVA-02-12e.pdf
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3.  Eszmecsere a GRVA al-munkacsoportok tevékenységével és prioritásaival 
kapcsolatban  

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
1142e.docx 
 

A 
World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations 176. ülés, 
Administrative Committee of the 1958 Agreement 70. ülés, 
Executive Committee of the 1998 Agreement 44. ülés és 
Administrative Committee of the 1997 Agreement 20. ülés  
jegyzőkönyve 
 

WP29-176-28e.xlsx 
 
GRVA Elnök 

Áttekintés a feladatokról és a prioritásokról 
 

 
WP29-2019-2e.docx 
 
Titkárság 

WP-29 prioritások az automatizált és önműködő járművekkel kapcsolatban 
„Top-down” megközelítés a WP-29 részéről. 
Több ország felvetette, hogy ez nem tekinthető mindent felölelő harmonizált 
listának. 
Elnök: egyetért, de közös vitaindító listának elfogadhatjuk. 
 
A funkciónális követelemények, illetve új megközelítésű szabályozás (specific-
generic) megfelelő kombinációját kell megtalálnunk. 
  
A WP-29 dokumentumának pontos és egyértelmű értelmezésében meg kell 
egyezni. 
 
Felmerült, hogy van-e elképzelés a 4-5 szintű járművek szabályozásának 
elfogadására. 
 
Elnök: vagyunk abban a helyzetben, hogy lefedjük biztonsági előírásokkal a városi, 
autópálya és egyéb helyközi közlekedési szituációkat? – ezt kell megfontolni ezen 
a héten és meg kell válaszolnunk WP-29-nek, az iparnak. 
 
WP-29 felismerte, hogy az automatizált, illetve autonóm járművek szabályozásával 
kapcsolatos munka felaprózódott és nincs megfelelő jelentési láncolat, ezért 
GRVA-nak kell egy jól működő struktúrát létrehozni. 
A keret dokumentum létrehozása és az autonóm járművek adatgyűjtő 
rendszerének szabályozása viszonylag sürgős feladatok.  
Ld táblázatot alább. 
A keret dokumentum WP-29 dokumentum kell, hogy legyen, GRVA támogatja az 
összeállítását. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-176-28e.xlsx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP29-2019-2e.docx
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Title Allocation 
to  

Main 
targets 

Comments 

Framework 
document on 
automated 
/autonomous 
vehicles  

GRVA Automated 
/ 
Autonomo
us vehicles 

This work item should concentrate on developing 
principles and guidelines governing automated / 
autonomous vehicles and especially their safety. 

It covers all key elements and evaluation methods. 

Functional 
Requirements 
for automated 
/ autonomous 
vehicles 

GRVA Automated / 
Autonomou
s vehicles 

This work item should cover the functional requirements for 
the combination of the different functions for driving: 
longitudinal control (acceleration, braking, road speed), 
lateral control (lane discipline), environment monitoring 
(headway, side, rear), minimum risk manoeuvre, transition 
demand, HMI (internal and external) and driver monitoring. 

This work item should also cover the requirements for 
Functional Safety. 

New 
assessment / 
Test method 

GRVA Automated / 
Autonomou
s vehicles 

Multi-pillar concept: Audit, simulation, electronic system 
compliance, digital identity, test track, real world driving 
evaluation. 

This work item should also cover the assessment of 
Functional Safety. 

Cyber security GRVA Convention
al and 
Automated / 
Autonomou
s vehicles 

Work of Task Force on Cyber Security and (OTA) software 
updates (TF CS/OTA) ongoing. 

Draft recommendations on legislative approach and draft 
Regulation delivered to GRVA. 

(Over-the-Air) 
Software 
updates 

GRVA Convention
al and 
Automated / 
Autonomou
s vehicles 

Work of Task Force on Cyber Security and (OTA) software 
updates (TF CS/OTA) ongoing. 

Draft recommendations on legislative approach and draft 
Regulation delivered to GRVA. 

Event Data 
Recorder 
(EDR) 

GRSG Convention
al and 
Automated / 
Autonomou
s vehicles 

Existing systems - as road safety measure (e.g. accident 
recoding). 

Data Storage 
System for 
Automated 
Driving 
vehicles 
(DSSAD) 

First: 
GRVA  

Later: 
GRSG (in 
coordinat
ion with 
GRVA) 

Automated 
/ 
Autonomo
us vehicles 

DSSAD are for autonomous vehicles (e.g. accident 
recoding). This work item should take into consideration 
of the discussion at GRVA and its Informal Working 
Group on Automatically Commended Steering Function 
(IWG on ACSF). 

Clear objectives, deadline and the identification of 
differences with EDR to be determined first before 
discussion on detailed data information. 

 
 
GRVA-02-31e.pdf 
Németország 

Németország értelmezése / javaslata a tevékenység strukturálásáról. 
 
Mindent mindkét egyezmény alatt kívánnak fejleszteni. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-31e.pdf
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GRVA-02-42e.pptx 
Japán 

 
Japán elképzelése a működési strutúráról. 
 

 
GRVA-02-40e_.pptx 
EC 

Észrevételek, javaslatok a munkamódszerre, tekintettel a munka prioritásaira 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-42e.pptx
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GRVA-02-41e.docx 
Elnök  
 

Javaslat az atomatizált és autonóm járművek funkcionális követelményeivel 
foglalkozó munkacsoport működési szabályzatára. 
Nem tárgyaltuk részletesen az ülésen. 

Elnök  
WP-29 felismerte, hogy az eddigiek mellett új tudásbázis is kell GRVA alatt. 
Bemutatta az igények és észrevételek szerint összeállított javaslatát a munkacsoportokra és javasolja, 
hogy a munkacsoport vezetők rendszeres WebEx meeting során egyeztessenek elkerülendő átfedéseket.  
Németország: túl sok munkacsoport kezelhetetlen lenne. 
Nem kellene eldönteni struktúrát most.  
 
Oroszország: Németország által javasolt struktúrát támogatja  
OICA: támogatja alapvetően a német elképzelést 

GRVA-02-44e.docx 
Titkárság  
 

A fenti vitát követően az alábbi táblázatot a GRVA jóváhagyta az ülés végén. 
Elosztja a prioritásokat (ECE / TRANS / WP.29 / 2019/2) a GRVA IWG-hez, és 
meghatározza ezeknek a prioritásoknak az indikatív határidejét az IWG-k 
elnökeinek irányítása érdekében. Emlékeztet arra, hogy a GRVA 
felhatalmazza az IWG-ket, hogy kezdjék meg munkájukat mielőtt a működési 
feltételeket GRVA jóváhagyná. 

 
Task  Allocation to FRVA VMAD CS/OTA New 

IWG 
Deadline 

 

Framework document 
on automated/ 
autonomous vehicles 
 

GRVA  
(supported by webex 
meetings) 

    2 months 

Functional 
Requirements for 
automated / 
autonomous vehicles 

FRVA * 
(* working under the 
former mandate of the 
IWG on ACSF) 

X    36 months  
 

ALKS FRVA 
 

X    12 months 

New Assessment / 
Test Methods 
 

VMAD** 
(** working under the 
temporary general 
mandate proposed in 
informal doc GRVA-02-
14) 

 X   [December 2020] 

Requirements for VMAD  X   ALKS: 12 months 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-41e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-44e.docx
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functional safety 
“CEL” 

  
 
 

Cyber security and 
(OTA) software 
updates 

CS/OTA*** 
(*** working under the 
current mandate, 
extended to perform the 
test phase) 

    12 months 

DSSAD 
Specific for ALKS 

 
 
 
 

 
FRVA (or subgroup) 
 

 
X 

    
DSSAD for ALKS:  
12 months 
 

General New group    X Review in September 
2019 
(incl. Clear objectives, 
deadline and the 
identification of 
differences with EDR 
to be determined first 
before discussion on 
detailed data 
information) 

Note: 

 FRVA is the new Informal Working Group on Functional Requirements for Automated/Autonomous 
Vehicles 

 VMAD is the new Informal Working Group on the Validation Method for Automated Driving 
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4.  Eszmecsere az irányelvekről és a vonatkozó nemzeti tevékenységekről.  

Dokumentumok Tárgy 

  
GRVA-02-34_e.pdf 
EU AEROFLEX project. 
prezentáció 

 

 
A közúti jármű szállítási rendszer hatékonyságának növelése 18-33%-kal. 
 
A bevezetésre kerülő új technológiák új szabványokat, előírásokat tesznek 
szükségessé. 
 
Az eszközöket (pótkocsikat, járműveket, darukat, teher-egységeket) hálózatba 
kapcsolt működtetése. 
 
Az egész rendszer alapja a rakomány-egység. 

 
Aerodinamikai optimálás 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-34_e.pdf
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Új automatizált jármű: dolly, amely szétkapcsolt állapotban önműködően a 
rakodóhelyre mozgatja a félpótkocsit.  
 

 
 
 
2020-ra prototípus járművek készülnek.    

GRVA-02-43e.docx 
Kína és Japán közös 
dokumentumon 

Előzetes javaslat a keret-dokumentumra. 
Alapelvek 
Wbex Meeting keretében kerül továbbfejlesztésére a márciusi WP-29 előtt. 
 

 
5.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

 a Az automatizált járművek vizsgálatával foglalkozó munkacsoport és alcsoportjai; 

  

GRVA-02-13e.pptx 
VMAD 
 

A VMAD csoport beszámolója 
 
Örülnek a nagy érdeklődésnek, de kicsit már kezelhetetlen a sok résztvevő. 
A VMAD 1. ülés: 
Cél az automatizált járművezetés biztonsági értékelésére alkalmas, „, 
ellenőrzési módszer kidolgozása. 
 
Kategorizált biztonsági irányelvek, új értékelés / teszt módszerek és egyéb 
témakörök, mint például a funkcionális követelmények fejlesztése. 
  
Egyeztetett kezdeti ütemterv, beleértve a közlekedési forgatókönyv 
kidolgozását és a három pillérből álló validációs módszerek kidolgozására 
 
Következő VMAD ülés Wasingtonban lesz április 1-2-én. 
 
Kérdések GRVA felé: 

- TOR módosítása, 
- Q+A (kérdések-válaszok) elfogadása, 
- A létező VMAD tevékenységek áttekintése, 
- Áttekintő iránymutatás az AD tevékenységekkel kapcsolatban. 

GRVA-02-14e.docx 
VMAD 

Javasolt működési szabályzat (TOR) 
Prioritás: Az automatikus / autonóm ellenőrzési módszer kidolgozása. 
Cél az automatizált járművezetés biztonsági értékelésére alkalmas, „jövő-álló”, 
ellenőrzési módszer kidolgozása, beleértve a kölcsönhatást a környezettel és a 
többi közlekedővel. 
 
A tevékenység kiterjed a személygépkocsikra, autóbuszokra, 
tehergépkocsikra. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-43e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-13e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-14e.docx
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VMAD tervezi  
- Autópálya, 
- Városközi, 
- Városi és 
- Parkolási körülményekre vonatkozó szabályozás fejlesztését. 

 
Felmerült, hogy nincs-korlátozás valamelyik egyezményre, de a 9. pont a WP-
29 iránymutatására és gyakorlatára hivatkozik, amit azt jelenti, hogy mindkét 
egyezmény keretében folyik a munka. 

GRVA-02-16ec.docx 
VMAD 

Q+A, kérdések-válaszok 
A tevékenységükkel kapcsolatban felmerült kérdések gyűjteménye: 
Néhány fontosabb válasz: 
VMAD-nem helyettesíti teljesen AutoVeh-t, mert az ITS/AD elemek a GRVA-
hoz kerülnek. 
GRVA az 1. ülésén megvitatta és támogatja, a több pillérre alapozott értékelési 
megközelítést (pl OICA által javasolt 3-pillérű megközelítés is egyeztetés 
tárgya lesz) 
VMAD nem duplikálja az átadási igénnyel, vezető elérhetőséggel, vezető 
informálása funkcionális követelményeinek tárgyalását. 
A validációs követelmények fejlesztésével a 3. szinten működőképes 
automatizált járművek biztonsági koncepciójára fókuszálnak. 
Az új validációs módszer nem fogja felülírni a hagyományos előírásokat, 
hanem kiegészítő követelményeket fog tartalmazni. 
A szimuláció nagy kihívás ezért az alábbi módszerek kombinációját veszik 
figyelembe: 

- Vizsgálat ellenőrzött környezetben, 
- A járműgyártó eljárásainak ellenőrzése, 
- Valós körülmények közötti tesztelés. 

 
GRVA-02-17e.xlsx 
VMAD IWG 

Az autonóm járművekkel kapcsolatos tevékenységek. 
Nem tárgyaltuk részletesen. 

GRVA-02-26e.xlsx 
VMAD 

Időterv 
 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-16ec.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-17e.xlsx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-26e.xlsx
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VMAD elnöke bemutatta a fenti időtervet. Utalt rá, hogy az össze kívánják 
gyűjteni a kockázatos szituációkat ami ezres nagyságrendű eset lehet.  
 
 

GRVA-02-11e.pdf 
Franciaország 

Prezentáció, gondolatok a jelenlegi és várható tevékenységekről. 
(nem Franciaország hivatalos álláspontja) 
 

- Új validációs megközelítések szükségessége 
 

- A rendszerhibák és a vezetési veszélyek kezelése 
 

- Manőver alapú megközelítés és kihívások 
 

- A nyilvános érvényesítés / jóváhagyás lehetséges fókuszai 

 
 
 
Szükségesek: 
Határértékek a vertikális megközelítéshez 
 
Hatásosság-alapú, technológa független megközelítés. 
 
Biztonsági ellenőrzés: teljeskörű megközelítés 

- Események,  
- Reakciók, 
- AD funkciók, 
- Hibák,  
- Redundancia 

Manőver alapú megközelítés: lehetséges ellenőrzési blokkok 
- ODD  
- Manőverek 
- Kezdeti feltételek 

Különleges rész-funkciók 
- HMI 
- Vezető monitorozás 
- Táv-felügyelet 
- Kapcsolatok 
- Nagyfelbontású térkép  
- Észlelés 

Eljárások a kockázatok kezelésére 
 
Gondolatok a GRVA alatti tevékenység megszervezésére: 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-11e.pdf
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GRVA-02-20e.pptx 
OICA 
 
GRVA-02-21e.docx 
OICA 

DSSAD (minden ADS-sel felszerelt járműre) 
EDR (M1/N1 járművek baleseti adatrögzítő rendszere) –től függetlenül 
kezeljük. 
 
ALKS funkciók esetén már lényeges az adattárolás. 
Definíciók, 
A rögzítés szempontjából lényeges funkciók: 

- AD rendszer ON/OFF 
- Az irányítás vezető részére történő átadására vonatkozó igény, 
- Átvétel vezető által, 
- Minimális kockázatú manőver, 
- Idő-adat 

 

 
 
 

GRVA-2019-13e.docx  
OICA 
 
GRVA-02-09e.pptx 
OICA 

Javaslat az automatizált / autonóm járművek jövőbeni jóváhagyására.  
 
A rendszerenkénti jóváhagyás nagy előírás fejlesztési igénnyel járna és a 
konstrukciót korlátozó hatása lehet. 
 
Két oldal a dokumentumból a 3-pillérű validációval kapcsolatban: 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-20e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-21e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-13e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-09e.pptx
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GRVA-02-32e.pptx 
ISO 

ISO bemutatta az ISO 21448 szabvány előkészületeit 
- Az automatizált járműirányítás biztonsági kérdései, 
- Motiváció, milyen biztonságosak a szándékolt funkciók? 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-32e.pptx
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- ISO/PAS 21448 státusz és tevékenységek 
- Kapcsolódás az automatizált járművel előírás-fejlesztéséhez 

 

 
 

 
 

 
PAS már elérhető 1, 2 szintű autonom funkciók értékelésére. 
2018 végén a szabvány továbbfejlesztése megkezdődött az 5. szintet 
megcélozva. 
 
A végcél az, hogy a visszamaradó nem kezelt kockázat szintje elég alacsony 
legyen. 



 GRVA 2. ülés  

 17 

 
EU értékeli ISO tevékenységét, de most még nem látszik, hogyan tudjuk a mi 
tevékenységünkhöz kapcsolni időben. 
 
A kockázat elemzés módja ugyanaz kell legyen, mint ISO 26262 esetén. 
 
Megemlítették az elfogadható kockázat szintjét, ami nem technikai kérdés. 

 

 

5 b Kiberbiztonság és adatvédelem; 

 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-02e.docx 
 
Kiber biztonsági 
munkacsoport 

Kiber-biztonsági intézkedések 
 Intézkedések, amelyek a számítógépes támadások esetén a jármű  

 Folyamatok és a technikai megközelítések példái.  
 A megfelelőség igazolásának lehetőségei 

Definíciók 
 
Kiber-bizonsági elvek 
A szervezeti biztonságnak a teljes láncolat biztonsági kockázatokkal arányos 
értékelése 
A szervezeteknél számítógépes biztonsági megfigyelések, regálás az 
incidensekre. 
Az érintett szervezetek közötti együttműködés; 
A járművet mélyreható megközelítéssel kell megtervezni. A járműgyártónak 
úgy kell megterveznie a járműkonstrukciót, hogy csökkentsék annak 
valószínűségét, hogy az egy elemen belüli veszélyeztetése a támadás más 
elemekre való terjedését eredményezné; 
A szoftver biztonságát az egész élettartam alatt kell kezelni; 
Az adatok tárolásának és továbbításának biztonságosnak kell lennie, és 
azokat ellenőrizni kell; 
A járműgyártónak vizsgálati eljárásokkal kell értékelnie a biztonsági 
funkciókat; 
A járművet úgy kell megtervezni, hogy flexibilis legyen a számítógépes 
támadásokkal szemben; 
A járművet úgy kell megtervezni, hogy képes legyen a számítógépes 
támadásokat észlelni és arra megfelelően reagálni. 
 
A járművek kezelése 
 
A kockázatok csökkentése 
 
A járműgyártók részére ajánlott eljárások a megfelelőség igazolására 
 
Kiber-biztonságra vonatkozó ENSZ előírás javasolt szövege 

- CSMS (Cyber Security Management System) megfelelőségi 
tanúsítvány, 

- CSMS követelmények, 
- Jármű követelmények, 
- Adatközlő, 
- Jóváhagyási értesítő, 
- Példák a fenyegetésekre, vagy támadási módszerekre, 
- Példák a biztonsági ellenőrzésekre, 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-02e.docx
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GRVA-02-03e.pptx 
TF CS / OTA 

A teszt fázis magyarázata. 
- Miért kell, 
- Mik a várható kimenetek. 
- Munkamenet: 

 

 
 

- Ha szükséges módosítások kezdeményezése a teszt fázis után 
 
Felmerült, hogy érvényes-e egy ENSZ előírás a használatban lévő 
járművekre. Ez a távoli sw frissítések szempontjából érdekes. Igen érvényes 
– Titkárság tisztázta. 
A jóváhagyás során a gyártónak bizonyítania kell, hogy alkalmas-e az 
üzemeltetési alatti eljárások kezelésére az előírtak szerint. 
 
Észrevételek: 

- Hatóság szerepe, új feladatok  
- Mi lesz a sw frissítéssel, ha valami történik pl megszűnik a gyártó? 

 
Készül egy kiegészítő informális dokumentum a további lépésekről.  
 
Elnök javaslata: kérjünk engedélyt WP-29-től egy rendkívüli GRVA ülésre 
júniusban(?), ami a kiber-biztonságra fókuszálna. 
A kezdeményezést GRVA támogatta. 
 

GRVA-02-18e.docx 
IMMA 

IMMA biztos benne, hogy a kiber-biztonság kérdései rövidesen alkalmazhatók 
lesznek az L kategóriákra is. 
 
Elfogadják, hogy az új követelmények jelenleg leginkább az M, N kategóriákra 
értelmezhetők. Most még célszerű kihagyni az L kategóriákat a kiber-
biztonsági szabályozásból. Várják a tapasztalatokat, és az új előírás(ok) 
stabilizálódását.   

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-03e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-18e.docx
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5 c Szoftverfrissítések (beleértve az „over-the-air” frissítéseket); 

 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-03e.docx 
 
Task Force on cyber 
sequrity 

  
Javaslat a meglévő ENSZ előírások szoftverekkel kapcsolatos kiegészítésére 
 

- Definíciók, 
- A sw frissítési eljárások, 
- Biztonsági követelmények a sw frissítésre, 
- SW azonosítás, 
- Megjelölések, 

 

 
 
Részletesen nem tárgyaltuk a dokumot. 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-03e.docx
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5 d Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

 
Dokumentumok Tárgy 

 
GRVA-2019-09e.docx 
Franciaország 
 
GRVA-02-33e.docx 
 
Németország 

Korábbi dokumentum továbbfejlesztése. 
ACSF (B kategória) 
Méréstechnikai követelmények a (8. melléklet) 
Az oldalgyorsulás mérési paramétereinek módosítása 
- frekvencia 100 Hz-re, 
- szűrés vágási frekvencia 1 Hz-re, 
- maximális oldalgyorsulás meghatározása, 
- sávelhagyás definíciója. 
 
Németország: 1 Hz vágási frekvencia esetén nagyobb tűrést (1,5 m/s2 – 
legfeljebb 2s ideig), vagy 0,2 Hz vágási frekvenciát javasol. 
Japán szerint a nagyobb tűrés meghatározásához további tevékenység kellene. 
Németország: ha együtt kezeljük a tűrést és a frekvenciát, akkor az összes jármű 
lefedhető azonos követelményekkel. 
Franciaország szerint az 1 Hz vágási frekvencia kell, a nagyobb tűrést el tudja 
fogadni. 
Elnök: 1,5 m/s2 túl soknak tűnik, mint tűrés. 
 
Júniusig új hivatalos dokumentumot készít Franciaország, Németország, Japán, 
Korea. OICA is közreműködik. 
 
Szeptemberben folytatódik. 

GRVA-2019-10e.docx 
  
Franciaország 
 
GRVA-02-45e.docx 
  
Titkarság 

Javaslat a 79-es előírás módosítására - korábban már bemutatták együtt a 
fentivel dokumentummal. 
 
A CSF funkció beavatkozása esetén visszajelzés a vezető felé 

- „Off” mód, 
- Villogó beavatkozás-jelzés, 
- A ESC jelzés használható opcionálisan és ez elegendő is 

 
Korea: 

- 5.1.6.1.1. a javaslat ellentmondásban van a minimum előírt 1s jelzési 
időtartammal, 

- 5.1.6.2.6. a jelzési mód OICA szerint 5.1.6.1.1. konstrukciót érintő 
követelmény. Az utolsó felvillanás kérdéses. Nem tisztán meghatározott.  

 
Franciaország szándéka volt a javasolt szöveggel, hogy a jelzés látható legyen a 
beavatkozás végén. 
 
Elnök: a jelzés színét és szimbólumát valóban a gyártó határozhatja meg. 
 
Kicsit módosítva az ülésen 

- CSF: legalább a végén, vagy utána legyen egy villogás, 
- ESF-re villogás opcionális, úgyhogy az eredetileg javasolt 1 mondat 

törölve. 
Az említett korrekciók után elfogadva. 

 
GRVA-02-24e.docx 
OICA 

Automatikus sávváltás kezdődjön: 
- Egyszeres vezetői igény után automatikusan, 3-5 s között 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-09e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-33e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-45e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-24e.docx
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- A vezető második szándékos jelzésével, 3-7 s között, max. 3 s-mal a 
második igény után)  

 

 
Mindét funkció lehet elérhető együtt ugyanazon járműben. 
 
Észrevételek: 

- Időzítés – OICA mindig hosszabb időt javasolt.  
- Miért kell a végén manuálisan kikapcsolni az irányjelzőt? OICA hands- on 

rendszer, tehát a vezető is „elérhető”. 
Hollandia: nincs összhangban a járművezető-képzés gyakorlatával. 
 
A felmerült kérdések tisztázandók és szeptemberre hivatalos dokumentum lesz. 

GRVA-02-35e.ppt 
 
ACSF státusz jelentés 
 
ACSF IWG 
GRVA-02-36e.docx 
ACSF IWG TOR  
Az automatikus 
kormányzási funkciókkal 
foglalkozó 
munkacsoport működési 
szabályzata. 
 

20, 21 ülés 
Aktiválás/deaktiválás 

- Vezető a helyén bekötve, 
- Olyan úton ahol szembe forgalom, kerékpáros, gyalogos nincs 
- A vezető elsődlegessége hogyan biztosítható, 
- Vezető jelenlét és elérhetőség felismerés  
- Átmeneti (megegyezve) 
- Minimum kockázatú manőver.  
- Vész manőver (ebben az esetben nincs átadási igény, itt baleset elkerülés 

a cél) 
IWG ACSF tevékenysége nincs befejezve, 1 év hosszabbítást kért a 
munkacsoport. 
A feladat-meghatározásban „Low speed” szerepel, de ebbe az autópálya 
sebesség (-130 km/h) is beleértendő. 

EU megemlítette, hogy a 4- 5 szintre nem kellene átadási igény, mert a vezető nem elérhető. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-35e.ppt
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-36e.docx
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Spanyolország: A kerékpárosok és gyalogosok kizárása nem jármű követelmény, hogyan kell ezt ellenőrizni? 
– Németország: térkép kell, hogy a jármű felismerje az autópálya szituációt. Tanúsított térkép kell? ITU 
ajánlott információkat ebben a témában.  
OICA megemlítette, hogy nem csak a térkép, hanem a kamera rendszer jelzés-felismerése is megoldás 
lehet. 
 
Azt viszont a rendszernek nem kell felismernie, hogy ittas-e, vagy gyógyszer hatása alatt áll-e a vezető. Ez 
csak peremfeltétel a rendszer tervezéséhez. 

 
 

5. e Komplex elektronikus (CEL) vezérlési rendszer követelményei. 

 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-
04e.docx 
 
Egyesült Királyság 

A 79. előírás 6. melléklet módosítási javaslata 
- 1. Szövegezés pontosítása : Elektronikus rendszer –re és Komplex 

elektronikus rendszerre 
- 2.11. Szabályozási stratégia definíciója 
- Elektronikus rendszer ellenőrzési jegyzőkönyv –minta 

 
GRVA-02-19e.docx 
 
Egyesült Királyság 
és 
Észak Írország 

A fenti hivatalos javaslat módosítása, illetve kiegészítése az eredetileg szögletes 
zárójelben lévő szöveg helyett a lenti  
 
3.4.4. Jármű szinten az ellenőrzésnek ki kell terjednie a következőkre: 
• az elektronikus vezérlőrendszer zavarai; 
• olyan helyzetek, amikor a hibáktól mentes rendszer biztonsági szempontból kritikus 
kockázatokat okozhat (például a jármű környezetének hiánya vagy helytelen 
értelmezése miatt); 
• a rendszer helytelen használatának, vagy jogosulatlan módosításának kockázata. 

Nem volt egyértelmű az önálló jegyzőkönyv felhasználására vonatkozó elgondolás. 
Van olyan hatóság ami nem tudja közvetlenül aláírni a jegyzőkönyvet. Ebben az esetben szükséges lenne 
egy külön dokumentum csatolása. 
Lábjegyzetben nem célszerű tényleges követelményt megadni, az csak magyarázat kellene, hogy legyen.  
Ez a CEL melléklet kerülhetne át a fejlettebb rendszerek követelményei közé. Például 3. szintű sávtartó 
rendszerek esetén. 
A jegyzőkönyv minta helyett jobb lenne csak a szükséges tartalmat előírni, mert nem cél, hogy más műszaki 
szolgálat is tudja használni a CEL jegyzőkönyvet.. 
CLEPA kicsit másképp értelmezi. 
OICA a fő szövegben van, hogy TS küldi a jegyzőkönyvet a hatóságnak 
A CEL melléklethez más tudás kell. 
Kell, hogy a hatóság aláírja a CEL jkv-t? A végén úgyis aláírja az egész jegyzőkönyvet. 
Fontos, hogy CEL –re önálló jóváhagyás nem adható, meg kell előzni a félreértéseket. 
 
A javaslat eredetileg az LKS-re készült és érdemes/szükséges lesz a 3. szint figyelembevételével fejleszteni. 
 
A 79 –es Előírás is módosítható ezzel és a 2. szintű rendszerek jóváhagyásához elég.  
 
Nem halasztható WP 29 felé kommunikálás. 
 
A 79-es módosításra szeptemberre új javaslat kell. UK-t kérte elnök ezen feladat befejezésére.  
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-19e.docx


 GRVA 2. ülés  

 23 

 

6.  Fejlett vészfékező rendszerek. 

 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2018-04e.docx 
 
Németország  

Céltárgy meghatározása: 
- Minimális sérülést okozzon a teszt járműnek. 
- Olyan legyen, mint amit az ISO (WD) 19206-3 tartalmaz 

Definíciók (reakció idő, normál fék működtetés, vészfékezés, ),  
 
Követelmények: 

- A jelzés időzítésére relatív követelmény az eddigi állíndó érték helyett, 
- Ellenőrző mérés 20, 40, 60, 80, 100 km/h sebességről, 
- Ütközés elkerülés álló jármű esetén is, 
- Ütközés elkerülés, vagy sebesség csökkentés lassuló céltárgynál.  
 

GRVA-2019-05e.docx 
 
AEBS IWG 

   
Javaslat új ENSZ előírásra az M1 és N1 kategóriájú járművek fejlett vészfékező 
rendszerére vonatkozóan 

GRVA-02-28e.pptx 
 
AEBS IWG státusz 
jelentés 

GRVA-1 után, 2 informális ülés tartottak, amelyen 
- C2C (gépkocsi-jármű), 
- C2P (gépkocsi-gyalogos), 
- C2B (gépkocsi-kerékpáros) 

Manuális kikapcsolhatósággal kapcsolatos megegyezés: 
- A deaktiválás ne legyen túl egyszerű 

A javasolt követelmények: 
C2C 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-28e.pptx
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C2P 

 
 
Következő ülés Tokióban lesz. 
 
GRVA iránymutatását kérik: 
 
Manuális kikapcsolás ne legyen túl egyszerű, de ez nem elég precíz meghatározás.  
Németország általában nem támogatja az automatikus fékrendszer kikapcsolását. A 
gyártó kell, hogy kezelje a bonyolult közlekedési helyzeteket is akaratlan vészfékezés 
nélkül.   
A többség szerint a javaslat elfogadható és támogatják a manuális kikapcsolás 
lehetőségét.  
De Németország nem engedné a kikapcsolást, mert a jármű vezetője nem tudja olyan 
megbízhatóan megítélni, hogy mikor indokolt kikapcsolni a rendszert. 
GRVA végül a többség igénye szerint támogatja a kikapcsolási lehetőséget. 
 
N1 full cab vehicle esetén a stabilitás miatt alacsonyabb követelmény  
a nagyobb súlypontmagasság és rövid tengelytáv miatt.  
 

 



 GRVA 2. ülés  

 25 

 
 
A fékezés stratégiája nincs megkötve. A gyártó meghatározhatja az időzítést és a 
lassulás-igényt. Így kompenzálható lenne az elérhető kisebb lassulás, de  
EC és Elnök javaslata: fogadjuk el most a javasolt változatot, mint 1. fázis, majd a 
későbbiekben változtathatók a határértékek egy másik fázisban, ha szükséges.  
 
GRVA végül támogatja AEBS IWG javaslatát. EU kezdeményezi majd IWG-ben a 
határértékek újra gondolását e járművek (N1 full cab) esetén. 
 
Két lépéses határérték C2P 

 
 
Kétlépéses megközelítés elfogadva. 
 
C2B (gépkocsi – kerékpáros) követelmények 
IWG javasolja, hogy levén kevés tapasztalat, jelenleg vegyük ki a javaslatból ezt az 
esetet. GRVA elfogadta. 
 
ISO 19206 hivatkozás 
Szabvány-tervezet, illetve CD verzió nem hivatkozható. 
 
 

GRVA-02-02e.docx 
 
AEBS IWG 

A 05 –ös dokumentum módosítása, de helyenként olyan pontokat érint, amit a fenti 
tárgyalás során kihagytunk az eredeti javaslatból. 
 
Az átláthatóság érdekében a titkárság  összeszerkeszti a javaslatot az aktuális 
módosításokkal. 

GRVA-02-22e.docx 
 
OICA 

A 05 –ös dokumentum módosítása 
 
Teszt tömeg definíció, 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-02e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-22e.docx
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Szöveg pontosítás  
 
Teszt eljárás pontosítása. 
 
Fék hőmérséklet 65-100 °C között legyen. 
 
Hibás tesztek bizonyos számban megismételhetők legyenek, mert a valós 
akadályokhoz állítják a rendszereket, így teszt akadályok bizonytalanságot okozhatnak  
 
Az eredeti M1AA target jármű használhatóságát is javasolják.  
 

Elnök: javasoljuk ezt a módosítást szeptemberre halasztani.  
OICA hivatalos javaslatot készít szeptemberre. Novemberben már módosulna is az előírás. Ez egyben a 2. fázis 
is lenne és bekerülhetnek OICA javaslatai is.  
 
 
 

7.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ előírások: 
 a Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-06e.docx 
Ausztrália 
 
WP29-175-05e.docx 
CLEPA 
 
GRVA-02-30e.docx 
Titkárság 

Javaslat a 140. előírás kiegészítésére. 
  
Az 5.1. Bekezdés módosítása: 
"5.1. Az e rendeletnek való megfelelés érdekében a járműveket olyan ESC - 
rendszerrel kell felszerelni, amely megfelel a (6) bekezdésben meghatározott 
funkcionális követelményeknek és a (7) bekezdés szerinti 
teljesítménykövetelményeknek.” 
 
Tisztázni, hogy az „if fitted” megközelítést hogyan kell értelmezni azon 
országokban, ahol az ESC elő van írva. 
 
A fenti az ülésen kissé korrigált szöveg elfogadva. 

GRVA-02-23e.docx 
OICA, CLEPA 

A 140-es (ESC) előírás módosítására vonatkozó javaslat 
 
Az újabb technológiák esetén (pl elektronikis kormányvezérlés) lehet nem lineáris 
a kapcsolat a kormánykerék és a kormányzott kerekek elfordulása között.  
Ezért javasolják a vizsgálati eljárás módosítását ennek figyelembevételével. 
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-175-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-30e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-23e.docx
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7 b Moduláris Járműkombinációk (MVC) 

 
Dokumentumok Tárgy 

----  

Nem volt tárgyalás. 

 
 

7 c Magyarázatok, pontosítások 

 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-12e.docx 
 
Australia 
 
WP29-175-04e.docx 
  
OICA 
 
GRVA-02-29e.docx 
 
Titkárság 

Javaslat a 139. (BAS-Fék asszisztens rendszer) előírás kiegészítésére. 
  
Az 5.1. Bekezdés módosítása: 
"5.1. Az e rendeletnek való megfelelés érdekében a járműveket olyan BAS - 
rendszerrel kell felszerelni, amely megfelel …” 
 
A fenti az ülésen kissé korrigált szöveg elfogadva. 
 
Elfogadva a korrekcióval. 

GRVA-02-10e.docx 
 
Oroszország 

Légfékes jármű légtartály kapacitás mérési követelményének pontosítása. 
A nyolcadik fékezés után legyen elég energia a biztonsági fékezésre. A 
gyakorlatban egy 9. fékezést is kell végezni, az igazolásra. 
Kis vita volt a szóhasználaton. 
Jövő ülésre hivatalos dokumentum készül. 
 

 

 
 

7 d Fékezés egyéb  

 
Dokumentumok Tárgy 

 
GRVA-02-25e.docx  
 
OICA 

Javaslat a 13-H Előírás módosítására 
Ez a dokumentum a GRRF-86-16rev1 dokumentumon alapul, a GRRF-86-ban 
elfogadott részek nélkül. 
 
5.2.22.2.  
- az üzemi fékrendszer az automatikus fékezés, vagy 
- elektromos regeneratív fékezés, amely lassulást eredményez a gázpedál 
kioldásakor 
az alábbi rendelkezések szerint aktiválja a féklámpákat  
 
Vehicle deceleration 
demands 
 

Signal generation  

≤ 1.3 m/s2 The signal may be generated 

>1.3m/s2 The signal shall be generated 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-12e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-175-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-29e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-25e.docx
GRVA-02-25e.docx
GRVA-02-25e.docx
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Az eredeti követelmény szerint: 
0,7 m/s2 alatt:  

- előírt: a vezető általi fékezés jelzése, 
- megengedett: az automatikus fékezes jelzése 
- tilos: RBS (regeneratív fékezés jelzése) 

 
Félreérthető, ha a lassulás 0,7 m/s2 alá csökkenésekor kikapcsol a féklámpa – 
azt hiheti a mögöttes vezető, hogy gyorsítás következik. 
 
A féklámpa jel legyen fenntartva, amig a vezető szándéka nem változik. 
Ne legyen féklámpa aktiválás, elektromos hajtásnál a gázpedál felengedésekor. 
 
Hollandia szerint ez nem igazán előrelépés és nem is egyértelmű. 
Franciaország, Németország: érdekes javaslat, de meg kell fontolni. 
 
OICA célja volt, hogy ne a nehezen mérhető kis lassulás legyen a kapcsolás 
alapja, hanem a vezető szándéka. 
  
Tisztázni kell, hogy mi is történik egy elektromos járműnél a gázpedál 
felengedésekor.  
 
Legközelebbi ülésen visszatérünk rá.  

GRVA-01-27.pptx 
 
OICA , CLEPA 

Elektromos járművek tartós fék vizsgálata. 
Ez a javaslat kimaradt az előző ülés napirendjéből.  
 

 
 
A legrosszab, ha az akkumulátor teljesen töltött. 
Így csak akkor teljesíthatő a II/A teszt, ha van fékező ellenállás, vagy további 
akkumulátorok, ami problémás. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/GRVA-01-27.pptx
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Alternatív elgondolás: 

- II típusú vizsgálat teljesen feltöltött akkumulátorral, 
- II/A részlegesen (?)feltöltött akkumulátorral  

GRVA szerint óvatosan kell kezelni a felvetést.  
OICA újabb adatokkal kiegészített informális javaslatot készít a következőülésre. 
 

 
 

8.  Motorkerékpárok fékezése 

 a 3. világelőírás (gtr 3.) 

 
Dokumentumok Tárgy 

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

A motorkerékpár világelőírás fejlesztése a 78-as előírással összhangban 
- vészfékezés jelzés, 
- ABS kikapcsolás követelmények és 
- EMC szempontjából. 

GRVA-02-07e.docx 
 
Olaszország 
  

A fenti dokumentum módosítása a felmerült észrevételek alapján. 
Kisebb pontosítások a jobb harmonizálás érdekében. 
 
Canada észrevételei:  

- A nemzeti szabályozásokat is meg kellene említeni a terepjáró 
besorolásnál / a kapcsoló szükségeségénél, 

- 19: csatornánkénti ABS kikapcsolás teljesen új funkció, eddig nem 
tárgyaltuk 

- 3.1.16. szerkesztési megjegyzés 
- 4.9.(e) A javasolt szöveg részben új követelményt tartalmaz. 

Hollandia:  
- A szövegnek is meg kellene egyeznie, 
- R78 sem egyértelmű az ABS követelményekben (hány csatorna 

szükséges), 
IMMA: 

- A 07 es dokumentum az EU műszaki szolgálatok ülése állásfoglalása 
alapján készült.  

Olaszország: javít a szövegezésen és újra benyújtja a javaslatot.  

 

 

../../GRVA_1/doc/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-09e.docx
../../GRVA_1/doc/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-09e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-07e.docx
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8 b ENSZ 78 előírás 

 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-07e.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 
 
Egyesült Királyság pontosítása javaslata: a táblázat alatti szöveg átemelése 
szintén az R13H ből: 
„A féklámpa jelet ki kell kapcsolni legkésőbb amikor a lassulás 0,7 m/s2 alá esik.” 
Elfogadva Egyesült Királyság kiegészítésével együtt. 

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 

 
 

9.  Az ENSZ 79. Előírás 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-08e.docx 
 
Egyesült Királyság 

Távirányítású kormányzás terepjáró járművekre. 
M1, N1 N2>7500, N3 G (terepjáró járművek) 
 
Németország és Hollandia nem támogatja. 
 
OICA: Eredeti ötlet volt M1G, N1G irányítása kívülről veszélyes helyen. 
Jó lehet még a nagy járműveknél rakodó helyre beállásnál, pótkocsi 
felkapcsolásnál. 
 
Oroszország: ha nem tiltjuk, akkor rendszer úgyis megjelenik az utakon. 
 
Svédország: nem biztos, hogy a javaslat eléggé teljeskörű, de legalább valami 
lenne az engedély nélküli módosítások helyett. 
 

GRVA-02-08e.docx 
 
Egyesült Királyság 

Korlátozás M1G, N1G-re. 

Elfogadjuk a két dokumentumot együtt, de wp-29 novemberre küldjük, ídőt adva egy szeptemberi 
megerősítésre. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-07e.docx
../../GRVA_1/doc/GRVA-01-42.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-08e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-08e.docx
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10.  Az ENSZ 89. Előírás 

   
Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás  
 

 

11.  Az ENSZ 90. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2018-12e.docx 
 
Spanyolország 

Motorkerékpárok fékbetétjeire vonatkozó 7. melléklet módosítása. 
 
Ez a javaslat a korábbi bemutatása óta több érdekelt ország megjegyzései 
szerint módosításra került. 
 
Elfogadva és WP-29 júniusi ülésre továbbítva. 

GRVA-01-12.docx 
 
CLEPA 

Féktárcsákra vonatkozó követelmények: 
 
Az azonos féktárcsa fogalommeghatározása kiegészült a tűrésekre vonatkozó 
maghatározással. 
 
 
A táblázatban lévő adatok nem újak, csak szerkesztési változtatások 
történtek. 
 
 

M1, N1, O1, O2 M2, N2,  M3, N3, O3, O4 L1, L2, L3, L4 , L5 

Thickness variation 0.015 mm 0.030 mm   0.040 mm 0.020mm 

Cheek thickness variation  

(for ventilated disc only) 
1.5 mm 2.0 mm 2.0 mm 

(***) 

Lateral run-out friction surface 0.050 mm* 0.15 mm* 0.15 mm* 0.150mm*** 

Location bore variation H9 H9 H9 D10 or H11**** 

"Top hat" parallelism 0.100 mm 0.100 mm 0.100 mm - 

Location face flatness 0.050 mm 0.050 mm 0.050 mm 0.100mm 

Friction surface roughness** 3.2 µm 3.2 µm 3.2 µm 1.6µm 

*  n / a  in the case of a floating disc 
**  Ra-value according to ISO 1302:2002 

*** 0.100 mm for maximum straightness for "full floating" disc (without elastic constraints between bell 

and braking ring)  

****   n/a for vehicles categories L1, L2, L3, L4 and L5 

***** Location bore variation where applicable, related to manufacturing process .” 
 

 
Franciaország felvetette, hogy L6 és L7 hiányzik. 
CLEPA véleménye, hogy L6 és L7 kategóriákra a hasonló jelleg miatt inkább 
az M1, N1 tűrések legyenek alkalmazva. 
 
A téma szeptemberre halasztva, CLEPA tisztázza L6 és L7 kategóriák 
kérdését és hivatalos dokumentum készül.  
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2018-12e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/GRVA-01-12.docx
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12.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 

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

Dokumentumok Tárgy 

WP29-176-19.pdf Néhány megemlített témakör: 
- egységes azonosító használata jóváhagyási jel helyett. 
- a kiterjesztés számának kihagyása a jóváhagyási számból. 
- új cikkek az egyezményben.  
- új adminisztratív feladatok. 

 
Szeptemberre halasztva 

 
 

12. b Teljes jármű jóváhagyás (IVWTA) 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-11e.docx 
 
Oroszország 

A 90 –es előírásban alkalmazott számozási rendszer módosítására vonatkozó 
javaslat. 
 
A jóváhagyási számban új kód bevezetése a kiterjesztés sorszáma helyén. 
 
CLEPA szerint az új számozás problémát jelentene a vámolásnál.  
 
Oroszország: nem lenne problémás, és már egyeztették a fékbetét gyártók 
szervezetével (FEMFM). 
 
CLEPA vállalja a számozás „tesztelését” a vámhatóságoknál.  
 
Spanyolország: a bevezetési határidőt emelte ki, átmeneti rendelkezések 
előírását tartja szükségesnek. 
 
Szeptemberben visszatérünk a témára, Oroszország átmeneti 
rendelkezésekkel egészíti ki a javaslatot. 

WP29-176-21e.docx 
 

A IWVTA munkacsoport kérése szerint a munkacsoportoknak javaslatot kell 
tenniük a kötelezőkén alkalmazandó előírásokra a 0. Előírás  4. mellékletében. 
Kérdés, hogy van-e olyan előírás, amit a 2. fázisban, mint alkalmazhatót meg 
kell említeni a 4. mellékletben.  
 
GRVA hatókörében csak a 89 előírás kérdéses. Ez „if fitted” előírást tartalmaz 
M1-re. 
 
Japán (IWVTA elnök) nincs okunk kihagyni az IWVTA előírásól. 
 
Meg kell fontolni, hogy a jelenlegi állapotában az előírás alkalmas -e a teljes 
jármű jóváhagyáshoz. 
 
OICA szerint lehet, hogy szét kell majd szedni a 89 es előírást (állítható, 
állandó, alkatrész beépítési) előírásokra. 
 
Végül GRVA javasolta a 89. Előírást a jelenlegi állapotában felvenni a teljes 
jármű jóváhagyásnál kötelezően alkalmazandó előírások közé (0. Előírás 
4.melléklet).  

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-176-19.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-176-21e.docx
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13.  Tisztségviselők választása 

Dokumentumok Tárgy 

C:\GRRF-
EU\GRVA_2\doc\ECE-
TRANS-WP.29-
1142e.docx  

 

WP29-2018-166e.docx  

 
GRVA Két elnökhelyettest választott meg (Japán és Kína) 

 
 

14  Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

--- --- 

 Tájékoztatás közelgő eseményekről: 

 EVS 2019 Event: https://www.esv2019.com/ 

 WP.1-WP.29 Event on 18 February 2019: here 

 2019 Future Networked Car symposium: https://www.itu.int/en/fnc/2019 

 A.I. for Good summit: https://aiforgood.itu.int/ 

 EU event - forthcoming 
  
.  

  

ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
ECE-TRANS-WP.29-1142e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/ECE-TRANS-WP29-2018-166e.docx
https://www.esv2019.com/
https://www.unece.org/trans/events/2018/itc81_side_event.html
https://www.itu.int/en/fnc/2019
https://aiforgood.itu.int/

