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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 –  
FRAV- Functional Requirements for Automated and Autonomous Vehicles - Autonóm / 
automatizált járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó munkacsoport 
EDR – Event Data Recorder – esemény adatrögzítő 
DSS – Data Storage System – adatrögzítő rendszer 
AVERE  -  European Association for Electromobility  - Európai Elektromobilitási Szervezet 
AAPC - American Automotive Policy Council - Amerikai Autóipari Eljárás-ügyi Testület 
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1.  A napirend elfogadása 
Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
GRVA-2019-14e.docx 

Napirend 
 
 

GRVA-03-06e.docx Kiegészített napirend 

GRVA-03-01.docx Lebonyolítási sorrend tervezet 

A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 
 

2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése 
Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
1145e.docx 

WP 29 márciusi ülésének jegyzőkönyve. 

GRVA-03-07e.pptx 
Titkárság 
 

Titkárság áttekintést adott a márciusi WP29 ülésről. 
Kiemelte a következőket: 
 

- Rendkívüli júniusi GRVA ülés jóváhagyása 
- ADV prioritások (ECE/TRANS/WP.29/2019/2) kisebb módosításokkal 

elfogadva 
- Döntés a típusjóváhagyási adatbázis (DETA) használatának bevezetéséről 
- WP.29 jóváhagyta a GRVA informális munkacsoportok (IWG) 

mandátumának meghosszabbítását: 
a moduláris jármű-kombinációval (MVC),  
az automatikus vezérlésű kormányzási funkcióval (ACSF) és  
a kiber-biztonsággal kapcsolatban (CS OTA).  

- WP.29 elfogadta a keretdokumentumban körvonalazott általános 
megközelítést, és arra utasította a GRVA-t, hogy a dokumentum kérdéseit, 
témáit és eredményeit használja útmutatásként a munkájának 
strukturálásáról folytatott további megbeszélésekhez. GRVA számoljon be 
a javasolt struktúráról és az ezzel kapcsolatban informális csoportok 
feladatköreiről. 

 
Következő GRVA ülés: 24-27 Szeptember 
Hivatalos dokumentumok leadási határideje: 2019 jún. 28 
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-01.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1145e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1145e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-07e.pptx
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3.  A GRVA al-munkacsoportok működési szabályzata 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-03-04.docx 
GRSG 

Az EDR baleseti adatrögzítő és 
DSSAD az autonóm járművek adatrögzítőjével kapcsolatos tevékenység 
áttekintése. Legyen közös munkacsoport GRVA és GRSG alatt.  

GRVA-03-09.docx 
GRVA-03-09rev1.docx 
Titkárság 
GRVA-03-11e.docx 
Németország  
GRVA-03-10.docx 
Elnök 
GRVA-03-12e.docx 
Németország 
GRVA-03-13e.docx 
GRVA-03-13TRe.docx 
Németország 
GRVA-03-17e.docx 
EU 
GRVA-03-18e.docx 
Oroszország 

Titkárság bemutatta - az eddigi egyeztetések alapján szükséges - 
tevékenységeket áttekintő dokumentumot  
 
A kulcsfontosságú biztonsági elemek az ECE / TRANS / WP.29 / 2019/34 szerint 
a. Rendszerbiztonság 
b. Működés hibaállapotban 
c. Ember-gép interfész (HMI) / üzemeltető-információk 
d. Objektum-események észlelése és reagálása (OEDR): 
e. Működési [tervezési] tartomány (O [D] D) (automata üzemmód) 
f. A rendszerbiztonsági ellenőrzés 
g. Kiberbiztonság 
h. Szoftver frissítések 
i. Esemény adatrögzítő 
j. Adattároló rendszer automatizált járművekhez (DSSAD) 
k. Távvezérelt üzemelés  
l. A használt járművek biztonsága 
m. Felhasználók oktatása 
 
 
Felmerült, hogy szükséges-e a GRVA-03-09-Rev.1 dokumentum II. Melléklet 
tartalmára, mivel az szintén szerepel a GRVA-03-10 dokumentumban. Az Amerikai 
Egyesült Államok szakértője javasolta e melléklet szögletes zárójelben tartását. 
A 2. mellékletben szereplő tételek listája nem kimerítő, ezért csak az IWG-nek kell 
átadni mérlegelési ötletekként. A javasolt határidők nagyon rövidek. 
 
Az AAPC szakértője magyarázatot kért a funkcionális követelményekkel és a 
VMAD-dal kapcsolatos tevékenységek köréről. A GRVA beleegyezett abba, hogy 
ezt figyelembe veszi a feladatkönyv kidolgozásakor. 
 
Az ITU szakértője kiemelt néhány ipari prioritást a lokalizáció, az automatikus 
vezetéshez való adattárolás, a járművezető megfigyelése és az  átmeneti 
követelmények vonatkozásában.  
 
Felvetődött az automatizált járművek időszakos műszaki ellenőrzésével 
kapcsolatos témakör. GRRF: ez a tevékenység alapvetően az ACSF csoport 
feladata, és az ACSF tevékenységei alatt is aktuálisak marad. 
 
Az elnök bemutatta a GRVA-03-10 dokumentumtervezetet, amely négy informális 
munkacsoport megbízatását és eljárási szabályzatát tartalmazza. Egyetlen 
dokumentum készült, amelynek célja a működési szabályzatok kidolgozásának 
támogatása azáltal, hogy áttekintést nyújt az összes tevékenységről a 
szükségtelen átfedések elkerülése érdekében. 
Németország bemutatta a GRVA-03-11, GRVA-03-12 és GRVA-03-13-t külön 
feladatmeghatározással az egyes új IWG-khez - kevésbé ambiciózus határidőket 
javasolva, mint a keretdokumentum. 
Célszerű a bemutatott két megközelítés egyesítése. 
A kiberbiztonsági és távoli SW frissítésekkel foglalkozó munkacsoport 
megbízatását a WP.29 egy évvel meghosszabbította 2019. márciusban -  a 
tevékenységükkel kapcsolatos megbeszélés is elhalasztva.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-04.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-09.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-09rev1.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-10.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-12e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-13e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-13TRe.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-17e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-18e.docx
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A tevékenységek prioritása az autópálya, majd a városi és azután a városok 
közötti közlekedési helyzetek. 
 
Az ipar számára fontos, hogy a haszonjárműveket is a személygépkocsikhoz 
hasonló prioritásként kezeljék. 
A használati eset-alapú, valamint a funkcionális megközelítést kell előnyben 
részesíteni a minősítésnél. 
 
Előzetesen kidolgozásra kerültek a funkcionális követelmények, a járműtesztelési 
módszerek és az adattároló rendszerek / eseményadat-rögzítők feladatkörei 
 
A GRVA felülvizsgálta a GRVA-03-17 dokumentumot Spanyolország és az 
Amerikai Egyesült Államok javaslatának figyelembevételével a meglévő 
szabványokra és iránymutatásokra hivatkozás érdekében. Ezt a megközelítést 
ugyancsak figyelembe vették a VMAD, valamint az EDR / DSSAD- munkacsoport 
szabályzatánál. 
 
GRVA megállapodott abban, hogy a GRVA-03-20, GRVA-03-21 és GRVA-03-22 
dokumentumban szereplő feladatmeghatározási tervezetet tovább küldi a WP.29-
nek, hogy megfontolásra kerüljön a 2019. júniusi ülésen. A GRVA-03-09-Rev.1 1. 
táblázatában javasolt kérdésekkel kapcsolatos munka megkezdődött. 
 
GRVA egyetértett abban, hogy az ACSF munkacsoportra vonatkozó meglévő 
célkitűzéseket nem érinti a funkcionális követelményekkel kapcsolatos 
tevékenység. 
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4.  Kapcsolatok a járművel (Connectivity) 

 A Kiber-biztonság és adatvédelem; 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-03-02e.pptx 
CS/OTA 

A kiber-biztonsággal kapcsolatos ajánlások áttekintése 
- Milyen támadások érhetik a járművet 
- Ajánlások a támadások elkerülésére 

 
Minősítés (2 lépéses eljárás) 

- Kiberbiztonsági rendszer – a gyártóé 
- Jármű kialakítása 

 

 
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-02e.pptx
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Lényeges elem a támadások folymatos monitorozása. 
 
Konkrét műszaki megoldás nincs előírva. Csak az alapelveket határozza meg. 
 
Külön foglalkoznak a használt járművekkel is, amire nézve jogi döntés szükséges  
 
A teszt fázis célja a javaslat robosztusságának  értékelése. 
 
CLEPA felvetette, hogy a tanúsítás csak a járműről szól és nem beszél arról, hogy 
hogyan kerül át a felelőség a rendszergyártóhoz . 
 
Az éllettartam fogalma nem teljesen tisztázott - a nemzeti jog is szabályozhatja. 
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GRVA-03-05.docx 
IMMA 

A kiber-biztonsági- és 
SW frissítési előírás hatálya alól ideiglenesen kivenni kívánják az L kategóriákat.  
 
Általában támogatja GRVA. 
Elnök felvette: előfordulhat, hogy 4 kerekű autonom L kategóriájú járművet fog valaki 
gyártani? - akkor jelentősége lenne a kiber-biztonságnak. 
IMMA kifejezte, hogy a jelenlegi L kategóriájú járművek még messze vannak ettől a 
technológiától.  
És a teszt fázis sem terjed ki az L kategóriákra. 
Szeptemberben visszatérünk a témára a teszt fázis tapasztalatainak ismeretében. 

GRVA-03-08e.docx 
TF-CS/OTA     

Munkadokumentum a GRVA által a kiber-biztonság és szoftverfrissítések 
vonatkozásában meghozandó határozatokról: 
 

GRVA-03-14e.docx 
EU 

Észrevételek az ECE/TRANS/WP29/GVA/2019/2 dokumentumhoz 

GRVA-03-15e.docx 
EU 

Észrevételek az ECE/TRANS/WP29/GVA/2019/3 dokumentumhoz 

GRVA-03-16e.docx 
FIGIEFA 

A használt járműveket is érintő javaslat a kiber-biztonsággal kapcsolatban. 
 
A kiber-biztonsági javaslatok a mostani jóváhagyási gyakorlattól eltérően nem konkrét 
követelményeket, hanem csak elveket tartalmaznak. Ezzel a kiber-biztonsági 
minősítés és az utólagos kezelés lényegében a gyártó kezébe kerül. 
Módosítási javaslatok: 
A „Fogalommeghatározások” (2) fejezetbe a következő meghatározások beillesztése: 

- Meghatalmazott felek ” 
- Járművekhez kapcsolódó szolgáltatók 
- Jármű-diagnosztikai, javítási és karbantartási műveletek ” 

 
Az Egyesült Királyság szakértője, a munkacsoport társelnöke elmondta, hogy a 
Szerződő Felek jóváhagyó hatóságokat kijelöltek ki hatáskörük alapján (1958. évi 
megállapodás, 2. cikk, (2) bekezdés). Elmondta, hogy a csoport nem jutott 
konszenzusra a támogatási időtartam kérdésében, és ebben az esetben a meglévõ 
nemzeti rendeleteket kell alkalmazni. Megerősítette, hogy a csoport munkája nem 
ütközik más rendeletekkel, mint például az európai GDPR. Megerősítette azt is, hogy 
a csoport nem vitatta meg részletesen a GRVA-03-16-ban megkövetelt hozzáférési 
szinteket. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-05.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-08e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-15e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-16e.docx
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4 B Szoftverfrissítések (beleértve az „over-the-air” frissítéseket); 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-03-03e.pptx 
TF-CS/OTA     

A SW frissítésekkel biztonságával kapcsolatos ajánlások áttekintése, 
beleértve a távoli frissítéseket is ( különböző távolságokat is kezelni kell) 
 
 

 
 
Ajánlások: 
 

-  

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-03-03e.pptx
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Az engedélyezés nem fedi le a SW frissítést, mert erre az új jármű gyártásakor 
nincs szükség. 
 
CLEPA Felmerült, hogy az előírásban a rendszer gyártó is legyen megemlítve, 
mint aki elvégezheti a SW frissítés. De OICA kiemelte a gyártó felelőségét 
 
SW frissítés a jövő egyik kulcskérdése. 
 
RxWIN azonosító, ami a jóváhagyásra hivatkozik. 
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A folyamatban lévő teszt fázis kiterjed a SW frissítésre is.  
 
58-as és 98-as egyezményt alkalmazó országok egyaránt érintettek.  
 
OICA:  az RxSWIN –el kapcsolatos javasolt eljárás alkalmazható az 58 
egyezményen kívül is. 
A témakörben workshopot szerveznek – a részvételi szándékot a titkárságnak kell 
jelezni. Időpont később lesz. 
 
A teszt fázis novemberre kerül jelentésre WP29-nek. 
 
Témakör folytatódik szeptemberben.  

 
 
 

5  Automatikus sávtartó rendszer 
 A Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-
1145e.docx 

 

ECE/TRANSECE-
TRANS-WP.29-GRVA-
01e.docx 

 

 Nem volt tárgyalás. 

 
 

5 B Új vizsgálati módszerek 

Dokumentumok Tárgy 

 Nem volt tárgyalás. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1145e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1145e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-01e.docx
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5 C Az automatikus/autonóm járművek adattároló rendszere 

Dokumentumok Tárgy 

 Nem volt tárgyalás. 

 
 

5 D Funkcionális biztonság, komplex elektronikus (CEL) rendszerek követelményei 
Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2019/4 
GRVA-02-19 

Nem volt tárgyalás. 

 
 

6  Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

 Nem volt tárgyalás. 

 

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

