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Napirend 

1.  A napirend elfogadása 

2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése 

3.  Eszmecsere az irányelvekről és a vonatkozó nemzeti tevékenységekről. 

4.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

 A Az automatikusan vezérelt kormányzási funkcióval foglalkozó informális munkacsoport 

(ACSF) eredményei 

 B Az automatizált és autonóm járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó informális 

munkacsoport FRAV eredményei 

 C Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális munkacsoport 

(VMAD) eredményei  

 D Az automatizált vezetéshez szükséges esemény-rögzítő / adattároló rendszerekkel 

foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSS AD) eredményei. 

5.  Kapcsolt járművek 

 A Kiber-biztonság és adatvédelem 

 B A jármű élettartama alatt a műszaki követelményekkel kapcsolatos jogi megfontolások 

 C Egyéb 

   

6.  Az ENSZ 79. Előírás 

 A Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

 B Kormány berendezés. 

 C Távvezérelt manőverezés 

 D Egyéb 

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 Egyéb 

9.  Motorkerékpárok fékezése 

 A 3. világelőírás (gtr 3.) 

 B ENSZ 78 előírás 

  Egyéb 

10.  Az ENSZ 90. Előírás 

11.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 

 A Az 1958. évi Egyezmény 3. revízió rendelkezéseinek végrehajtása  

 B Nemzetközi jármű jóváhagyás (IWVTA) 

12.  Egyebek 

 A A GRVA tevékenységeinek prioritása 

 B 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 

RCM- távirányítású manőverezés 

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 

IWG on VMAD - Validation Method for Automated Driving – az automatizált járművek ellenőrzési   

módszerével foglalkozó munkacsoport 

IWG- vagy  TF CS / OTA – A kiber biztonsággal - beleértve a táv-sw frissítéseket - foglalkozó munkacsoport 

ODD – operational design domain  

HMI – human interface –  

IWG on 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 

MRM – Minimum Risk Manouvre – minimális kockázatú manőver 

DDT - Dynamic Driving Task – dinamikus vezetési művelet 

EM – Emergency Manouvre – vész manőver 

TD – Transition Demand – átadási igény 

CSMS –Certificate of Complaiance for Cyber Security Management System – Kiber-biztonsági 

menedzsment rendszer-tanúsítvány 
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 

 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/20

20/1/Add.1 

DOCX 

Napirend 

 

 

 Kiegészített napirend 

GRVA-05-01  

DOCX 

Lebonyolítási sorrend tervezete 

GRVA-05-32  

DOCX 

(Titkárság) 

Napirend frissített változata 

 

A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-01a1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-32e.docx
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2.   

A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése 

 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/1149 

DOCX 

 

WP 29 179. ülésének jegyzőkönyve 

GRVA-05-28  

PPTX 

(Titkárság) 

Összefoglaló a WP 29 178. üléséről 

- GRSG titkárság pótlása folyamatban 

- módosította az AD járművek keret dokumentumát,  

- a távirányítású manőverezés (RCM) szavazása elhalasztva, 

- AEBS (M1/N1) előírás életbelépett, 

- AC.2 engedélyezte két a kétnapos márciusi GRVA 6. ülést,   

 

és egyéb GRVA információk. 

 

Hivatalos dokumentumok szeptemberre adhatok be 

 

 

 

Eszmecsere az irányelvekről és a vonatkozó nemzeti tevékenységekről. 

 

3.   

Eszmecsere az irányelvekről és a vonatkozó nemzeti tevékenységekről. 

 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-21 

 PDF 

Japán 

Japán tájékoztatás adott az automatizált járművek terén az olimpia idejére 

bevezetésre kerülő nemzeti intézkedésekről. 

Kiemelte  

- Az adatgyűjtő rendszereket, 

- A kiderbiztonságot, 

- A tervezési határokat (ODD). 

 

GRVA-05-49   

PPTX PDF 

Video (YouTube) 

(Hollandia) 

Dutch Safety Board prezentáció "Who is in control?" 

A funkcionalitás nem egyértelmű: 

Mit tehet a rendszer? 

És miért hoz bizonyos döntéseket? 

Néha nem világos, hogy ki irányítja? 

Olyan frissítések kezelése, amelyek megváltoztathatják a funkcionalitást 

Új szereplő szerepe: hosszabb reakcióidő és csökkent éberség 

Nem képzett 

Nem megfelelő kommunikáció 

Tárgyként való részvétel valós laboratóriumban anélkül, hogy észre vennénk 

 

 

 

4.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

4. A Az automatikusan vezérelt kormányzási funkcióval foglalkozó informális munkacsoport 

(ACSF) eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1149e-final.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-28.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-49e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-49e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QsVadd8L9b0
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GRVA-05-07-Rev.1   (2) 

DOCX  PDF 

 

 

GRVA-05-07-Rev.2  

DOCX  

(GRVA) Proposal for a 

new UN Regulation on 

Automated Lane 

Keeping System (ALKS) 

- reflecting the 

discussions on day 1. 

 

 

 

GRVA-05-07-Rev.3  

DOCX PDF 

(GRVA) Proposal for a 

new UN Regulation on 

Automated Lane 

Keeping System (ALKS) 

- reflecting the 

discussions on day 4. 

Az automatikus sávtartó rendszerekre (ALKS) vonatkozó új ENSZ előírás 

tervezete.  

M1 –járművekre vonatkozik, <60 km/h sebesség  

 

GRVA nagy számú módosító javaslatot tárgyalt. 

Az ülés alatt a titkárság a tervezetet kétszer frissítette a tárgyalt javaslatokkal.    

 

Néhány kiemelt részlet: 

 

Definíciók: 

- ALKS 

- Átvételi igény-kérés 

- Minimális kockázatú manőver 

- „Dinamikus vezetési feladat (DDT)” a jármű összes hossz- és 

oldalirányú mozgásának vezérlése és végrehajtása. 

- Események (DSSAD) adatrögzítéssel összefüggésében a  

- „Rx szoftver azonosító szám (RXSWIN)”: a jármű gyártója által 

meghatározott dedikált azonosító,  

- Nem tervezett esemény definíciója. Szögletes zárójelek törölve. 

- stb… 

 

A jóváhagyás járműre, vagy rendszerre vonatkozzon. A szövegtervezet jármű 

jóváhagyást említ. 

 

Vészmanőver fékezéssel – a teszt jármű előtt bevágó másik jármű - esetén az 

ütközés –elkerülés teljesüljön - több feltétel mellett - ,ha a 

- az előzetes jármű legalább 0,72 s ideig látható és  

- ha a várható ütközésig legalább TTC idő van hátra (részletes 

magyarázatot ld. GRVA 05-36-ban) 

 

Automatikus fékezésre 5 m/s2, ami összhangban van az AEBS előírással.  

Az ülésen az 5 m/s2 megerősítésre került. 

 

Az 5. melléklet táblázatban több helyen (X). Részben összefügg a minimum 

kockázatú manőver közbeni sávváltással, amit jelen tervezet nem fed le. 

 

15 s az átmeneti igény küldésének legnagyobb késedelme. 

 

Hivatkozás WP.1 listára, ami a vezetés közbeni „egyéb” lehetséges 

tevékenységeket említi. Ez most még nem elérhető. Ezt a szögletes zárójelet 

tartjuk, később kerül egyeztetésre.  

 

A vizsgálati követelmények között offset test : Following Stability Test (lateral 

offset) – egyenlőre marad ACSF megvizsgálja újra, hogy kell-e a teszt. 

 

Látómező teszt: itt is kérdés, hogy kell-e a valós teszt. A probléma hátterében az 

van, hogy még nincs megfelelő motorkerékpáros céltárgy kifejlesztve. 

A vonatkozó ISO szabvány 2021 januárban lesz elérhető. 

 

8. Adatrögzítési követelmények. Ld. GRVA-05-31  

9. Kiber-biztonság  

 

1. melléklet: Jóváhagyási értesítő 

függelék: azon országok felsorolása, amelyek KRESZ –ének megfelelően 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-07r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-07r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-07r2e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-07r3e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-07r3e.pdf
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tud a jármű működni. Ez nem volt egyértelmű, hogy a hatóságnak kell ezt 

ellenőrizni, vagy a gyártó adja meg és ez elég. A függelékbe a „..a hatóság 

ellenőrizte..” helyett a „..a gyártó által deklarált..” került.  

2. melléklet: jóváhagyási jel elrendezése  

3. rendszer információs adatok   

4. melléklet CEL melléklet 

Függelék 1: a különböző módszerek alkalmazását pontosítani kell. 

Függ 2.: és 

Függ 3. áthelyezve a 3. mellékletbe mint 1, 2 Függelék. 

5. vizsgálati követelmények 

 

GRVA-05-25  

PPT PDF 

(IWG on ACSF) 

A munkacsoport tevékenységének áttekintése 

Utolsó ülések: 24. és 25. 

Az új ALKS előírás  

(3. szintű AD járművek, M1 kategória, alacsony sebesség < 60 km/h) 

 

A dokumentum áttekinti az alábbi témakörökhöz tartozó fontosabb elemeket 

 

Általános követelmények 

- Végezzen el minden dinamikus vezetési feladatot, kezelje az összes 

helyzetet, beleértve a hibákat is, és ne veszélyeztesse a járműben 

tartózkodók és más úthasználók biztonságát 

- Ne okozzon semmiféle „ésszerűen előre látható és megelőzhető” 

ütközést 

- Vegye figyelembe a dinamikus vezetési feladatra vonatkozó KRESZ 

szabályokat az üzemeltetés országában 

- A rendszerek irányítása a vezető általi irányíthatóság maximalizálása 

érdekében (pl. Páramentesítő, szélvédő, ablaktörlők és lámpák) 

- Folyamatosan hajtsa végre az önellenőrzést 

- Legyen védett az ésszerűen előrelátható visszaélés / manipuláció 

elkerülésére 

- A rendszer ne aktiválódjon, ha a rendszer már nem felel meg e rendelet 

követelményeinek 

- Tartalmazzon folyamatot az ALKS rendszer biztonságának és 

folyamatos megfelelésének biztosítására az élettartama alatt 

 

Dinamikus Vezetési követelmények 

- Tartsa a járművet a sávban stabilan oldalirányban 

- Érzékelje a mellette közlekedő járművet, és állítsa be a sebességet / 

oldalsó helyzetet 

- A maximális működési sebesség 60 km/h 

- Állítsa be a távolságot az elöl haladó járműhöz (követési idő táblázat 

megadva) 

- Állítsa le a járművet teljesen álló jármű / úthasználó / blokkolt utazási 

sáv mögött 

- Érzékelje a közvetlen ütközés kockázatát és végezzen EM -et 

(vészmanővert)  

- Kerülje el az ütközést az elöl haladó járművel, amely teljes fékezéssel 

lassul 

- Kerülje el az ütközést egy elé-vágó járművel az ütési küszöb felett 

- Kerülje el a gyalogosokkal való ütközést - az ENSZ R152 

követelményének teljesülnie kell 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-25e.ppt
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-25e.pdf
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Az ütközési küszöb kapcsán Japán megjegyezte: a késedelmi idő (0,35 s) az 

ipar javaslatára került be, de nem igazán megerősített érték. Ez még további 

felülvizsgálat alatt áll. 

 

Vészmanőver (EM): 

- Közvetlen ütközésveszély esetén kell elvégezni 

- A hosszanti lassítást> 5,0 m / s² EM-nek kell tekinteni 

- Teljes fékteljesítmény / kitérő manőver sávban * 

- Az EM nem szüntethető meg, ha a közvetlen ütközés kockázata el nem 

tűnik, vagy a járművezető kikapcsolja a rendszert 

- Az EM megszüntetése után a rendszer továbbra is működni fog 

- Ha az EM eredményeként a jármű leáll, akkor a figyelmeztető lámpák 

aktiválására szolgáló jelet kell generálni 

Átvételi igény 

- A rendszer felismeri korlátait, és mindig megfelelő átfutási idővel ad 

átmeneti igényt 

- A rendszernek az átmeneti szakasz teljes ideje alatt kell működnie 

- A TD leáll, ha a rendszert kikapcsolják vagy az MRM elindul 

- a minimális kockázatú manővert automatikusan el kell indítani, 

legkorábban 10 másodperccel az átmeneti igény kezdete után 

- A járművet nem szabad leállítani TD alatt (kivéve, ha ezt a forgalmi 

helyzet előírja (akkor a vészjelző lámpa 5 másodpercen belül) 

- Súlyos ALKS vagy súlyos járműhiba esetén az MRM azonnal 

megkezdhető 

Minimális kockázatú manőver: 

- Az MRM során a járművet le kell lassítani a sávban *, vagy a megfelelő 

pályán kell maradni 

- A 4,0 m / s²-nél nem nagyobb lassítási igény elérésének célja 

- A vészvillogókat az MRM indításával kell aktiválni (amíg manuálisan 

nem kapcsolják ki). 

- Az MRM csak akkor szüntethető meg, ha a rendszert kikapcsolják, vagy 

a rendszer leállította a járművet. 

- A rendszert az MRM végén ki kell kapcsolni 

* A sávváltás lehetősége várható, amint meghatározzák az ilyen funkcióra 

vonatkozó megfelelő műszaki követelményeket 

Vezető – Jármű interfész (HMI) 

Vezető felismerés 

- Vezető a helyén 

- Biztonsági öv használatban 

- Ha nem ismerhető fel a vezető jelenléte, akkor TD . 

 

Vezető elérhetősége: 

- Legalább két egyedi kritériumnak teljesülnie kell (a kritériumok ésszerű 

magyarázata a TS-nek) 30 másodperces időközönként 

-  Ha az illesztőprogram elérhetősége nem erősült meg, akkor 

figyelmeztetést kapunk, amíg a megfelelő illesztőprogram intézkedése 

nem észlelhető vagy az átmeneti igény meg nem kezdődik (15 

másodperc figyelmeztetés után). 

 

Aktiválás, kikapcsolás, vezető input 

- Az aktiváláshoz és a kikapcsoláshoz külön eszközöket kell biztosítani 

- A rendszer alapértelmezés szerint ki van kapcsolva 

- Aktiválási feltételek: 

- Jelen van a sofőr, 

- Vezető elérhető, 
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- nincs jelen az ALKS biztonságos működését / funkcionalitását 

befolyásoló hiba, 

- A DSSAD működik, 

- a környezeti és infrastrukturális feltételek lehetővé teszik a működést, 

- a rendszer önellenőrzésének pozitív megerősítése, és 

- a jármű olyan utakon tartózkodik, ahol a gyalogosok és a kerékpárosok 

tilosak, és amelyek kialakításuk szerint olyan fizikai elválasztóval vannak 

felszerelve, amely elosztja az ellenkező irányba mozgó forgalmat, és 

megakadályozza, hogy a forgalom a jármű útján áthaladjon 

 

Deaktivációs feltételek: 

 

Dedikált eszközök : 

A járművezető kormányzással felülbírálja a rendszert, 

A járművezető fékezéssel + kormányon tartott kezek, vagy gyorsítást + 

kormányon tartott kezek, vagy 

TD / MRM + kormányon tartott kezek + figyelmet 

 

Az EM kikapcsolása késleltethető 

A rendszer kikapcsolásakor nem szabad automatikusan átváltani olyan 

funkcióra, amely folyamatos hossz- és / vagy oldalirányú mozgást biztosít a 

járműben (például ACSF-B1 rendszer). 

 

A rendszer felülírása  

 

Információ a vezetőnek 

 

Objektum felismerés és válasz 

 

Vizsgálatok: 

 

 
Összefoglalás 

◼ Az ACSF munkacsoportban az egyeztetés majdnem befejeződött. 
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◼ Az ACSF munkacsoport csak a kis sebességű rendszerre 

összpontosított annak érdekében, hogy véglegesítse az 5. GRVA-hoz 

benyújtandó javaslattervezetet. 

◼ Munkaterv a 6. GRVA-ig: véglegesítés 

  

GRVA-05-19  

DOCX PDF 

(IWG on VMAD) 

Függelék a 4. melléklethez  

Kritikus közlekedési helyzetek. 

 

Elkerülhető helyzetben: ALKS ne okozzon balesetet, 

 

Nem elkerülhető esetben: ALKS baleseti hatás csökkentés lépjen életbe. 

 

Csak automatikus fékezés használható a baleset elkerülésre/hatás 

csökkentésre. 

 

Gyalogos bevágás/keresztezés esetet is figyelembe kellene venni. 

 

Ember vezető ADAS-modellel 

Alacsony sebességű ALKS forgatókönyv esetén a vezető 

modellhez szükséges elkerülési képesség csak a fékvezérlés. 

Ennek eredményeként ezt a vezetőmodellt a következő három 

szegmensre osztják: „Kockázatértékelő helyzet”; „Késleltetés  

időben”; és „lassulás mértéke és max. G-erő”.  

 

 

Jelenleg a vezető modell a humán vezetők viselkedését követi, de 

megfontolandó az AEBS működési stratégia alkalmazása. 

Kérdés, hogy milyen formában kerüljön előírásba. Legyen az 5. Melléklet elején, 

vagy alternatíve. EU : a 4. És 5. Mellékletek kiegészítik egymást. 

 

Ez még a megerősítés alatt van. 

 

Oroszország kérdése, hogy hogyan illeszkedik ez a WMAD dokumentum az 

ALKAS előíráshoz.  

Elnök: ASCF és WMAD egyeztetni kell még a szövegeket. 

 

Oroszország kérdése: az a szándék, hogy szimulálják az eseteket, vagy 

tesztelést is lehetővé tesz a dokumentum. Válasz: a tesztelésre is vonatkozik. 

 

GRVA-05-18  

DOCX PDF 

(IWG on VMAD) 

Nem végleges dokumentum csak információként. A VMAD csoport 

megerősítésére vár. 

 

Draft Annex 4 on audit/CEL to the new UN Regulation on Automated Lane 

Keeping Systems (ALKS) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-19e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-19e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-18e.pdf
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4. sz. Melléklet tervezete (ALKS) audit/ CEL 

Ez a tervezet nem olyan általános, mint a korábbi CEL melléklet. 

 

ODD definíció csak itt van említve ennek az előírás törzs szövegében  

 

A munkacsoport válasza az volt, hogy a ODD helyett a gyártónak kell megadnia,  

a működési határokat. 

 

ODD – gyártói információ, vagy elő van írva. 

 

Milyen dokumentáció szükséges a jóváhagyáshoz. 

 

Auditorokra vonatkozó követelmények (nincs idő speciális követelmények 

kidolgozására, ezért hivatkozás van ISO szabványokra)  

They shall in particular be qualified as auditor/assessor for functional and 

operational safety for ISO 26262-2018: on functional safety for road vehicles, 

and ISO PAS ISO/PAS 21448: Safety of the Intended Functionality of road 

vehicles; and being able to make the link with cybersecurity (ISO/SAE DIS 

21434). Ezt is ellenőrizni kell. 

 

Élettartam követelmények 

 

Virtuális ellenőrzési lehetőségek az audit közben. 

 

Audit az élettartam során később is. 

 

Észrevételeket várnak, de alapvetően a bemutatott követelményrendszert 

szeretnék tartani. 

 

 

Fontos, a pontos érthetőség – mit lehet ellenőrizni az audit során / virtuális 

teszttel és mit kell ténylegesen vizsgálni. 

 

A GRVA ülés alatt VMAD ülés is lesz a -18 dokumentum véglegesítésére. 

 

 

 

GRVA-05-31  

DOCX PDF 

(IWG on EDR/DSSAD) 

A 8. ponthoz tartozó tartalom. 

 

A DSSAD –által regisztrálandó események pontosítása 

Pl:  

- ütközési helyzet detektálva, 

- sávátlépés, 

- egyéb jmű hibák, 

- ablaktörlő-, lámpa ON. Erről hosszas egyeztetés volt. Kérdéses, hogy a 

bekapcsolt állapot jelenti-e, hogy sötétben, vagy esőben halad a jármű. 

 

Fagymentesítő ON hiányzik a listáról. 

SW frissítés információ azért kellene, mert később eldönthető, hogy az 

üzemeltető elfogadta-e a gyári frissítési javaslatot. 

 

Az esemény-adat törlésének lehetősége/korlátozása is felvetődött. 

 

GRVA-05-37  

DOCX PDF 

Kína megjegyzései a teszt eljárásokhoz. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-31e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-31e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-37e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-37e.pdf
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(China) 
 

Lassulás, késedelmi idő stb. 

GRVA-05-36   

DOCX PDF 

(Germany) 

A késedelmi követelményre vonatkozó javasolt határérték magyarázata. 

 

 

 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-36e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-36e.pdf
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OICA további megfontolást javasolt, új dokumentumot nyújtott be. 

 

GRVA-05-46 

DOCX 

(OICA) 

A GRVA-05-07 dokumentum módosítási javaslata.  

ALKS típus-meghatározás kiegészítése a rendszer karakterisztikával, de a jármű 

típus kihagyása.  

GRVA-05-44   

PPTX  PDF 

(OICA) 

Az elkerülési kritériumok elébe-vágás esetére 

 

Relatív sebesség – Késedelem  megközelítés negatív távolságot is 

eredményezhet, valami kell még az egyenletbe, pl egy minimum távolság. 

 

A bevágó jármű keresztirányú sebességet szintén figyelembe kell venni. 

 

Nincs döntés. 

 

GRVA-05-45   

PPTX PDF 

(OICA) 

 

A szükséges és javasolt követelmények elemzése az ALKS minimális kockázatú 

vagy vészhelyzeti manővereiben a sávváltáshoz 

 

Japán támogatja a sávváltás lehetőségét a minimális kockázatú manőver közben. 

Eltérő szituáció, talán nagyobb oldalgyorsulás szükséges lehet. További 

egyeztetést javasol. 

 

OICA a sávok figyelése már szabályozott. Több szabadság kellene a szabályozási 

stratégaiban. 

 

Ezt a témát is folytatni kell.  

Franciaország:  tisztázni kell hogy működhetnek együtt a funkciók. 

Egyesült Királyság: az automatikus sávváltás lehetősége bizonyos esetekben 

lényeges a biztonság szempontjából. 

 

 

 

Felmerült még: 

Az 1. melléklet függeléke gyártói deklaráció legyen, mert részletes hatósági ellenőrzés elképzelhetetlen. 

 

A kiberbiztonsági jóváhagyás egy gyártó több típusára is használható lesz, ha az architektúra azonos. 

 

ALKS helyett „system” elnevezés használata. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-46e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-44e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-44e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-45e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-45e.pdf
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Jelentés a hatóságnak hekkertámadás esetén. 

 

A fentiekből hivatalos javaslat készül a következő ülésre. 

 

 

 

4. B Az automatizált és autonóm járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó informális 

munkacsoport FRAV eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-41   

PPTX PDF 

(IWG on FRAV) 

 

 

GRVA-05-40   

DOCX PDF 

(IWG on FRAV) 

Státusz jelentés 

 

USA prezentáció 

Két ülés volt eddig hatalmas érdeklődés mellett. 

Terminológia 

- Kis járművek álló utasokkal szintén kezelendők. 

- ODD vagy OD  egységes alkalmazás kell 

- „autonóm” – nem pontos meghatározás, ne használjuk tovább 

- „baleset” – nem pontos  

- „reasonable” legyen  .- „rationale risk” nem megfelelő kifejezés 

- „Minimal” risk manover 

- „Free of unreasonable risk”  

Közös biztonsági elemek 

- ODD, 

- SS 

- HMI 

 

Egyéb megfontolások 

- Karbantartás 

- Felhasználó képzés 

- Crashwortiness, kompatibilitás ( bizt öv, ha fekszik az utas / vezető) 

- Ütközés utáni viselkedés. 

Következő ülések 

- áprilisban Párizsban, 

- szeptember Kalifornia 

- november Brüsszel. 

 

 

 

 

Felmerült a sávtartó rendszerek lehetséges jóváhagyása az ALKS csoport által fejlesztett hagyományos, 

illetve a VMAD új követelményei szerint.  

 

 

4. C Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális munkacsoport 

(VMAD) eredményei  

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-23  

PPTX  PDF 

 

VMAD és FRAV együttes ülés nagyszámú résztvevővel. 

- új melléklet az ALKAS előíráshoz – ld fent. 

- Következő ülések 

 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-41e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-41e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-40e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-40e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-23e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-23e.pdf
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4. D Az automatizált vezetéshez szükséges esemény-rögzítő / adattároló rendszerekkel 

foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSS AD) eredményei. 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-34   

DOCX PDF 

(EDR/DSSAD) 
 

Review of the existing national / regional activities and a proposed way forward for 
DSSAD 
 
Rövid áttekintés.  
 
 

 

 

 

5.  Kapcsolt járművek 

5. A  

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-26  

PPTX PDF 

(TF on CS/OTA) 

Státusz jelentés 
 

 
 

 
 
/2 és /3 dokumentumok visszavonva -> 05-05 
 
Módosítások 

- Jóváhagyás 
- Magasabb szintű megfelelőségi követelmények 
- Pontosított vizsgálati eljárások. 
- Kommunikáció tartalma pontosítva 

 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/2  

DOCX PDF 

(TF on CS/OTA) 

új ENSZ-rendelet a járművek kiber-biztonsági és a kiber-biztonság-irányítási 
rendszer jóváhagyására vonatkozó ENSZ rendelettervezet 
 
Lecserélve GRVA-05-05-tel 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/3  

DOCX PDF 

(TF on CS/OTA) 

a járművek softverfrissítési  és a softverfrissítés-irányítási rendszer 
jóváhagyására vonatkozó ENSZ-rendelet (-tervezet) 01-es módosítása 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-34e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-34e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-26.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-26.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-02e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-02e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-03e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-03e.pdf
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Lecserélve GRVA-05-06-tel 
 
Vonatkozzon-e R,S, T kategóriákra a kiberbiztonsági előírás? 
Olaszország: Esetleg, mint guidline használható lenne az előírás. 
Titkárság: az EGB előírás nem kötelező, de a gyártó kérhet jóváhagyást, ha a 
hatály lefedi az adott kategóriát. 
Az O kategóriák kellenek, mert azok a pótkocsik, amelyek kommunikálnak a 
vontató járművel érdekesek a hekker támadások tekintetében. 
 
O,R,S,T kategóriák valószínűleg kiesnek majd, de márciusban GRVA újra 
tárgyalja. 
 
Definíciók 
 
3. Jóváhagyás kérése 
 
4. megjelölések  
 

GRVA-05-02  

PDF  

 

ISO szabvány 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/4  

DOCX PDF 

(TF on CS/OTA) 

 

Új ENSZ előírás tervezete a jármű-szoftverfrissítési folyamatok és a 

szoftverfrissítés-kezelési rendszerek tekintetében történő jóváhagyásról  

GRVA-05-04  

DOCX PDF 

(TF on CS/OTA) 
 

Módosítási javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/4 

dokumentumhoz. 

elfogadva 

 
ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/5  

DOCX PDF 

(TF on CS/OTA) 

Több előírás módosítására vonatkozó javaslat az egységes azonosító 
bevezetése érdekében (RXSWIN). 
Finnországnak fenntartásai van. 

Elnök : elfogadhatjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy WP29-ben még további 

egyeztetés szükséges. 

GRVA-05-05  

DOCX PDF 

(TF on CS/OTA) 

A kiber-biztonsági előírás tervezet frissített változata. 

GRVA-05-06  

DOCX PDF 

(TF on CS/OTA) 

A SW frissítési előírás-tervezet frissített változata. 

GRVA-05-13  

DOCX PDF 

(Japán) 

05-05 módosítása. A jóváhagyás kiadása előtti – a szokásos gyakorlattól eltérő - 
hatósági eljárást tartalmazó  5.3.1 – 5.3.4. paragrafusok törlésére vonatkozó 
javaslat. 

GRVA-05-15  

DOCX PDF 

(FIGIEFA) 

Megjegyzések az üzemeltetés közben – a hatóság felé történő – jelentésekkel 
kapcsolatban. 

GRVA-05-16  

DOCX PDF 

(EGEA, FIA, FIGIEFA 

and ETRMA) 

Új definiciók és megjegyzések az alábbiakkal kapcsolatban: 
- HMI  
- Bizonyos alkatrészekre bevezetné az ellenőrzési kötelezettséget aegy 

közös követelményrendszer szerint. (Common criteria v3.1. Release 5.) 
- A kifelé kapcsolódási pontok számának csökkentése. 
- Védelmi profil 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-02e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/4
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/4
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-04e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/5
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/5
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-13e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-15e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-16e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-16e.pdf
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Elnök ezt a csomagot áttenné a TF on CS/OTA hatáskörébe.  
FIA elfogadja két témakörként említve. 
 
 

GRVA-05-17  

DOCX PDF 

(FIGIEFA) 

 

GRVA-05-54   

DOCX PDF 

 (FIGIEFA) 

Új paragrafus a mindkét előírástervezet hatályához. 
Cserealkatrészek, az élettartam során mechanikai és digitális szempontból meg 
kell, hogy feleljenek. 
Az első mondat többek által támogatható, a többi része lehetne magyarázó rész. 
 
1.4. még módosítva. 
 
A fenti „digitális” a SW –t jelenti. 
elhalasztva 

GRVA-05-20  
DOCX PDF  
(Japan) 
 

 

Kriptografikus biztonsági modulok alkalmazása eseten szabvány hivatkozás 
módosítása. 
Ebben az esetben ne legyen közvetlen hivatkozás a szabványra.  
Esetleg példák megadhatók lennének. 
 
EU tartani szeretné az eredeti szöveget. 
Újabb ötlet áttenni az Egyezménybe – ez tűnik a megoldásnak. 

GRVA-05-22  
DOCX PDF  
(EU) 

 

Mit kell tenni, ha lejár az CSMS. 
Ezt figyelembe kell venni, hiszen a 7.3.1. szerint érvényes CSMS-sel kell 
rendelkeznie a gyártónak. 

GRVA-05-27  

DOCX PDF  

Titkárság 

A GVA 05-05 adminisztratív módosítása az eljárási rend szerint. 

GRVA-05-29  

DOCX PDF 

(Franciaország) 

A kiberbiztonsági ellenőrzés folyamatos követést, támogatást jelent – így eltér 
egy a korábbi jóváhagyási gyakorlattól. 
Új követelmények a műszaki szolgálatokra. 

- Kijelölés, 
- Kompetencia, 
- Évenkénti felülvizsgálat 
- Javasolja megtartani a műszaki szolgálatokat az auditok alkalmával 

támogató információkat.  

GRVA-05-42   

DOCX PDF 

(EU) 

5.3.1.-5-3.4. pontokat érintő témakör. 

A jóváhagyás kiadása előtt előzetesen tájékoztatni kellene a többi hatóságot és 

az észrevételek figyelembe véve lenne kiadható a jóváhagyás. 

GRVA-05-33  

PPTX PDF 

(CLEPA/OICA)  

5.3.1.-5-3.4. pontokat érintő témakör. 

Megjegyzések a GRVA-05-05 dokumentumhoz. 

Fenntartások a TFCS & SU januári ülésén megfogalmazott jelentős 

módosításokkal kapcsolatban, amelyek 

- Új jóváhagyási eljárást, 

- Új követelményeket, 

- Túlzott jelentési kötelezettségek. 

Javasolják ezek újbóli megfontolását. 

Előre látni kell, hogy a többi hatóság el fogja-e fogadni  

Támogatják Japán és Fr javaslatát.( 5.3.1.-5-3.4. törlését)  

 

A részletes jelentés, nagyon nagy munka mindenkinek. 

Minden hatóság ellenőrizheti, hogy a monitorozás működik-e. 

 

EU szerint az előírás megjelenése előtt fejlesztett járművekre alkalmazni kell. 

 OICA szerette volna elérni, a szigorúbb követelmények bevezetését egy 

későbbi kiterjesztésben .  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-17e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-54e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-54e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-20e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-22e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-22e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-27e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-27e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-29e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-29e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-42e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-42e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-33e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-33e.pdf
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Sok típus ki van fejlesztve és az CSMS visszamenőleg nem érvényesíthető a 

korábbi fejlesztési eljárásokra.  

 
 

Az ALKS előírás viszont hivatkozik majd a kiberbiztonsági követelményekre. 

 

JP: harmonizált átmeneti rendelkezések az egyezmény keretében kidolgozás 

alatt vannak. Hasznos lenne egy guidline –t szerkeszteni. 

 

 

Az audit segédlet legyen áthelyezve az 5. mellékletbe. 

EU szeretné tartani a törzsszövegben. 

 

7.2.2. lefedi a monitorozást, ami lehet off-board is, tehát  

« 7.3.7.The vehicle manufacturer shall implement measures for the vehicle type 

«  - ez nem jelenti, hogy a monitorozásnak on-boardnak feltétlenül kell lennie 

 

7.4. t törölni, mert nem egyértelmű. Mihez kell ez a sok adat ?  

FR megmagyarázta, hogy nem az összes adat kell, hanem a biztonsági esetek 

érdekesek, mert ezeknek hatásuk lehet az infrastruktúrára is. 

A megegyezés az lett, hogy a jármű biztonságát érintő hekker-támadásokat kell 

jelenteni a hatóságnak, vagy műszaki szolgálatnak. 

Singapure felvetette, hogy érdemes lenne megosztani a támadásokról szóló 

jelentéseket a többi hatósággal is. 

GRVA-05-51   

DOCX PDF 

(Orosz Föderáció) 

5.3.1.-5-3.4. pontokat érintő témakör. 

Módosítási javaslat a GRVA-05-05 –höz. 

5.3.1.-5.3.4. ig törölni és új paragrafusok 

5.4. DETA adatbázisba fel kell tölteni az adatokat. 

5.5. Jóváhagyás visszavonása, ha a Felügyelő Tanács hibát talált a kiadott 

jóváhagyással kapcsolatban. 

 

OICA: A titkos dokumentumok feltöltése nem írható elő 

 

Több különböző észrevétel, de alapvetően támogatott javaslat. 

 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/6  

DOCX  PDF 

(TF on CS/OTA) 

Jelentés a TF on CS/OTA szoftverfrissítési tesztelési tevékenységéről. 

6.11. EU javaslat elfogadva (visszavonható a jóváhagyás, ha CSMS érvénytelenné válik). 

7.3.5. most marad, talán márciusban felülvizsgáljuk 

7.3.7. marad 

 

Tárgyalás márciusban lesz. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-51e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-51e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/6
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/6
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-06e.pdf
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5. B A jármű élettartama alatt a műszaki követelményekkel kapcsolatos jogi megfontolások 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-12  

DOCX PDF  

(Titkárság) 

Áttekintették, hogy lehet-e élettartam/életciklus követelményt megállapítani az 

UN ECE előírásokban. 

Nincs eljárás és nincs tilalom rá, de vannak példák. 

Az a megállapítás, hogy lehet az élettartamra/életciklusra vonatkozó feltételeket 

meghatározni. 

 

5. C Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás 

 

  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-12e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-12e.pdf
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6.  Az ENSZ 79. Előírás 

6. A Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/7  

DOCX PDF 

(AVERE)  

 

GRVA-05-24   

DOCX PDF 

(AVERE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRVA-05-24   

DOCX PDF 

(AVERE) 

Javaslat a 79/03 ENSZ-előírás (kormányberendezés) kiegészítésére  

ACSF B1 

 

5.6.1.3.  maximális oldalgyorsulás növelése 3-ról 4 m/s2  , valamint 

sebességnél csökkenő határértékek. 

Svédország, Hollandia, Norvégia Dánia ellenzi. 

 

Az ablaktörlő és a hőmérséklet nem elég megbízható adat a körülmények 

felismerésére. 

 

Korea, UK, Németország, Franciaország támogatja.  

 

Franciaország N1 –et a magasabb tömegközéppont miatt kihagyná. 

 

Hollandia kérdezte, hogy mi a biztonsági előnye a nagyobb oldalgyorsulásnak. 

Elnök : a korábbi Tesla bemutatók azt igazolták, hogy a 3 m/s2 

oldalgyorsulásnál a jármű automatikusan – indokolatlannak tűnően - fékez, 

vagy a kanyar közben adja át a vezetést az embernek. 

 

Hollandia : ha 3 helyet 4 m/s2 nél adja át a vezetést az még rosszabb. 

 

A módosított javaslat : rövid időre a 3 m/s2 túllépését megedné. 

A rövid idő nincs viszont nincs meghatározva. 

Ez a módosítás most nem fogadható el. 

További megfontolások szükségesek. 

 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/8 

DOCX PDF 

(AVERE)  

 

GRVA-05-08-Rev.2  

DOCX PDF 

(AVERE)  

 

Javaslat a 79/03 ENSZ-előírás (kormányberendezés) kiegészítésére 

ACSF C 

 

Meghosszabbított idő tartam a sávváltás megkezdéséhez. 

Ezalatt a jármű érzékeli, hogy a cél sávban haladók beengedik. 

A sávváltási eljárás kezdete és a sávváltási manőver kezdete között mért idő 

legalább 3,0 s és legfeljebb 10,0 s 

 
 

Többen támogatják, de  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-07e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-24e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-24e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-24e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-24e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-08e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-08r2e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-08r2e.pdf
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Hollandia szerint C kategóriájú rendszerek nem autonóm rendszerek. 

Félreértés van valószínűleg a felhasználók részéről is. 

 

Hollandia, Németország, Dánia nem támogatja a 10 s ot. 

 

Marad napirenden, de most ezen nincs értelme tovább vitatkozni. 

 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/9 

DOCX PDF 

(AVERE) 

 

GRVA-05-09-Rev1.   

DOCX PDF 

(AVERE) 

 

 

 

 

 

GRVA-05-09-Rev.2   

DOCX PDF 

(AVERE) 

 

GRVA-05-09-Rev.3   

DOCX PDF 

(AVERE) 

 

 

 

GRVA-05-58   

DOCX PDF 

(Russian Federation) 
 

Javaslat a 79/03 ENSZ-előírás (kormányberendezés) kiegészítésére 

ACSF C 

 

A mechanikusan reteszelhető irányjelző karra ne legyen előírás az 

automatikus kikapcsolás ha reteszelt helyzetben maradt a sávváltás után. 

Általában támogatott a javaslat, de 

Hollandia ellenzi, mert a C kategória egyik előnye, hogy automatikusan – 

megfelelően – kapcsolja az irányjelzőt. Ha bekapcsolva marad, akkor 

félrevezetheti a vezetőt és a többi közlekedőt. 

 
AVERE: egy kiegészítő figyelmeztető lámpa figyelmeztetheti a vezetőt . 

Oroszország szerint megfelelő tájékoztatás a kezelési könyvben elegendő.  

Esetleg az irányjelző jelzésének megváltoztatása – erősödése javasolt  

Végül a vezetőre van bízva, de Hollandi szerint jobb lenne ha lenne jelzés, mert 
így elveszítjük az  előny. 

 

Egyébként rev 3 –t mindenki elfogadja. 

Végül Hollandia megjegyzésével 05-09-Rev9 elfogadva. 

 

 

 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/10  

DOCX PDF 

(OICA, CLEPA) 

Javaslat a 79/02, -03 ENSZ-előírás (kormányberendezés) kiegészítésére 

 

A sáv felismeréséhez a rendszer több adatot használ (például az úthatárok, az 

infrastruktúra szétválasztása, a környező forgalom, térkép adatok) 

 

A jelzési teszt módosítása annak érdekében, hogy ne legyen szükséges 2 km 

hosszú pálya. 

Elfogadva 

GRVA-05-30   

DOCX PDF 

(OICA/CLEPA) 

Bemutatták, de össze lesz vonva a többi javaslattal  

GRVA-05-50 (CITA)  

DOCX PDF 

 
 

Javaslat a 79/02, -03 ENSZ-előírás (kormányberendezés) módosítására  

A tesztek előtt a rendszernek egy első radar felismerés alapján ellenőrizni kell, 

hogy a radar működik-e. 

A tesztpályákon nincs lehetőség újra és újra rezetelni ezért ne kelljen, ha már 

elindult a rendszer. 

Hivatalos dokumentum készül 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-09e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-09r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-09r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-09r2e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-09r2e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-09r3.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-09r3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-58e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-58e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/10
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/10
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-30e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-50e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-50e.pdf
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6. B Kormány berendezés. 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/11 

DOCX PDF 

(OICA, CLEPA) 

Az ENSZ 79 / 02 , 03 es előírás módosítási javaslata. 

 
Tapintható / érezhető jelzés alkalmazási lehetősége akusztikus 

jelzés helyett LDWS-el felszerelt M2 és M3 járművek esetén, feltéve, 

hogy a jelzést nem kizárólag a kormánykerék mozgása adja. 

Elfogadva. 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/16 

DOCX PDF 

(OICA, CLEPA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ prezentáció 

Az ENSZ 79 / 03 előírás módosítási javaslata. 

Sok baleset történik amiatt, hogy a vezető rosszul lesz és ebben az esetben a 

jelenlegi előírás szerint engedélyezhető rendszerek funkcionalitása nem 

elegendő.  

 

Ugyanakkor a jelenleg már piacon lévő rendszerek átveszik a vezetést, ha a 

vezető nem válaszol a figyelmeztetésre, bekapcsolják a vészjelzést és 

biztonságos sávváltással(-sokkal) leállítják a járművet. 

 

Ezért OICA az alábbiak szerinti vész funkció bevezetését javasolja. 

 

2.3.4.3. új kategória ESF type(c) ha a vezető nem elérhető. 

 

Új követelmények: 

- a vezető állapotának felismerése. 

- vészvillogó bekapcsolás. 

- sávváltás megengedett a vész manőver alatt és nagyobb fékezés is 

elvárható a mögöttes járműtől (4 m/s2), 

- felülírás, valamint működési követelmények. 

 

Az aktiválásra OICA az alábbi lehetőségeket említette 

- vagy megnyomja a vezető vész gombot, 

- vagy, ha a vezető nem válaszol a rendszer jelzésére, akkor a rendszer 

automatikusan átveszi az irányítást . 

 

Ez fékezést is tartalmaz, de OICA arra hivatkozott, hogy hosszirányú kontrol 

már van így is a tervezetben. 

 

Kérdés, hogy el lehet-e fogadni mielőtt ALKAS előírás elfogadásra kerül. 

 

Alapvetően támogatott a javaslat, de  

- a vezető felismerésre kellene valamivel több követelmény, 

- itt újra felmerül a sávváltás, hasonlóan a MRM –hez.  

 

Folytatódik a téma 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-16e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-16e.pdf
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6. C Távvezérelt manőverezés 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-47 (OICA)  

Video 

 

RCP - Alternative HMI 

A jármű mozgása automatikusan követi a vezetőt, aki sétál. 

Érdekes, lehetséges megoldás. 

Lesz majd kapcsolódó javaslat. 

  

 

 

6. D Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

  

--- 

 

 

7.  Fejlett vészfékező rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/17  

DOCX PDF 

(IWG on AEBS for 

vehicles of Categories 

M1 and N1) 

Az ENSZ 152-es előírás módosítási javaslata. 

 

6.10. Az automatikus vészfékező rendszer megbízható működésére vonatkozó 

követelmények. 

A különböző sebességeken végzett teszteknél 3-ból 2-nek megfelelőnek kell 

lennie, de az összes teszt 10%-nál több hibás eset nem lehet. 

 

Ezzel a kiegészítéssel valójában tudomásul vettük, hogy az AEBS rendszer nem 

100% megbízhatósággal aktiválódik akadály megközelítésekor. 

 

Elfogadva a GRVA-05-35  informális javaslattal együtt. 

 

GRVA-05-35   

DOCX PDF 

(IWG on AEBS) 

Az ENSZ 152-es előírás módosítási javaslata. 

Hivatkozás pontosítása. 

GRVA-05-55   

PPTX  PDF 

(IWG on AEBS) 

A fenti javaslatok prezentációja és tájékoztatás a gépkocsi-kerékpáros  (C2B) 

esetek követelményeivel és a céltárgy kidolgozásával kapcsolatban.  

 

A szeptemberi GRVA-ra javaslat készül az előírás módosításra, a céltárgyat is 

beleértve. 

GRVA-05-64   

DOCX PDF 

(OICA) 
 

Proposal for amendments to GRVA-05-60 _(UN Regulation No. 152) 

 

A vezető a ESC –t kapcsolja ki az AEBS kikapcsolása automatikus. 

 

Japán kéri a magyarázat pontosítását, mert az AEBS aktivitás alatt nem 

feltétlenül kell stabilitási beavatkozás. 

 

Az AEBS munkacsoportban meg kell tárgyalni később.  

Hivatalos dokumentum lesz. 

 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-47.mp4
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-17e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-35e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-35e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-55e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-56e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-64e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-64e.pdf
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8.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek 

8. A Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/12 

DOCX PDF 

(OICA) 

Az ENSZ 140-es előírás módosítási javaslata. 

 

A mérésnél alkalmazandó kormányszög határérték pontosítása azon 

kormányberendezések esetén, ahol a kormenyberendezés konstrukciója miatt 

a legnagyobb kormányszög nem éri a 300 fokot. 

Itt a 98%-os kormányszöget kell elérni. 

 

Elfogadva a GRVA-05-56 informális javaslattal együtt. 

 

GRVA-05-56   

DOCX PDF 

(OICA) 

Az ENSZ 140-es előírás módosítási javaslata az előzővel összhangban a 7. 

pontban. 

 

 

GRVA-05-11 (Korea)  

DOCX PDF 

 

A gtr 8 világelőírás módosítási javaslata a -2020/12 számú dokumentummal 

azonos tartalommal. 

Kanada szerint ez még nem indokolt bevezetni. 

AC3-ben még tárgyalják. 

 

 

8. B Moduláris Járműkombinációk (MVC) 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-03   

DOCX PDF 

(MVC) 

 
GRVA-05-03-

Rev.1(MVC) Proposal for 

amendments to UN 

Regulation No. 13 

DOCX PDF 

 

GRVA-05-43 (MVC) 

Presentation of draft 

amendment to UN R13 

PPTX PDF 

 

Az ENSZ 13-mas előírás követelményeinek kiegészítése a az alábbi 

járműkombinációkra vonatkozóan: 

 

 
 

A javaslat ugyanazon (öt) kombinációra terjed ki, mint az R55-01 7. kiegészítés 

(ISO 18868). 

Most csak a merev vonórúddal ellátott dolly-kat tárgyalják (a csuklós 

vonórudakat második lépésben kell kezelni). 

A javaslat az ISO 11992 szabvány (a járművek közötti digitális kapcsolat) 

2014. évi verziójára épül. 

A. Az IWG célja, hogy a módosítást a GRVA 2020. szeptemberi ülésén 

fogadják el. 

B. A második lépés relevanciájáról, tartalmáról és rangsorolásáról a GRVA-

ban, 2020 szeptemberében kell dönteni. 

C. Az IWG megbízatása véget ér, várhatóan a GRVA tanácsot ad a további 

lépésekről. 

 

A megközelítést GRVA támogatja. Szeptemberre lesz hivatalos lesz javaslat 

 

  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-12e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-56e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-56e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-03e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-03e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-03r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-03r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-43e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-43e.pdf
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8. C Magyarázatok, pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/13  

DOCX PDF 

(Russian Federation) 

Az ENSZ 13-es előírás módosítási javaslata. 

 

A fékrendszer számára külön energiatárolóval (légfék, vákuumtartály, hidro-

akkumulátor) rendelkező járművek esetén a kapacitás tesztek után 

visszamaradó energia ellenőrzését a 9. fékműködtetéshez köti a javaslat. 

Az lényegében a vizsgálati gyakorlathoz történő igazítás. 

 

Új kiegészítésként elfogadva. 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/14 

DOCX PDF 

(Russian Federation) 

 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/14/Rev.1 

DOCX PDF 

 

Az ENSZ 13-es előírás módosítási javaslata. 

 

Az orosz nyelvű változat korrekciója, amely nem érinti az angol és francia 

változatot. 

 

Elfogadva 

GRVA-05-10   

DOCX PDF 

(France) 

Az ENSZ 13H es előírás módosítási javaslata. 

3. melléklet   

Akkumulátor hajtású járművek esetén, ha melegfék vizsgálatnál az 

akkumulátort cserélni, vagy tölteni kell, akkor a fékbetéteket újra kell 

kondicionálni. 

 

Az újra kondicionálás a hőmérséklet megállás előtti szintre történő 

visszaemelését jelenti – Franciaország magyarázata szerint. 

 

Hivatalos, pontosított dokumentum készül szeptemberre. 

 

GRVA-05-14   

DOCX PDF 

(CLEPA) 

Az ENSZ 13-es előírás módosítási javaslata. 

A bevezetésre kerülő elektromechanikus fékekkel kapcsolatosan szükséges 

módosítások 

 

EMB – elektomos vezérlés ávitel + elektromos energiaátvitel. 

 

Hivatalos javaslat készül. 

GRVA-05-38-Rev.1  

PPTX PDF 

(OICA) 

 

 

Az akkumulátoros (elektromos/hibrid), regenerativ fékkel rendelkező járművek  

tartós lejtőn való viselkedésének II/A vizsgálata. 

  

A II/A teljesítéséhez a regeneratív fék csak akkor használható, ha van szabad 

akkumulátor kapacitás.  

Megoldások: 

- akku management, hogy legyen szabad kapacitás, 

- emelt II típusú vizsgálat. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek túlnyomó többségében van 

szabad kapacitás az akkumulátorban. 

 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-13e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-13e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/14
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/14
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-14e.pdf
https://undocs.org/ru/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/14/Rev.1
https://undocs.org/ru/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/14/Rev.1
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-14r1r.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-14r1r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-38r1e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-38r1e.pdf
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Javaslat IV típusú vizsgálat bevezetése. 

- Melegítés 7% os lejtőn, vagy 

- II/A akkumulátorral + szabad kapacitás ellenőrzése a földrajzi pozíció 

függvényében és a vezető figyelmeztetése ha kevés energia van. 

 

Ez azt jelenti, hogy az energiafelvétel nem lesz végtelen. 

El kell dönteni, hogy ezt elfogadjuk-e. 

Érdekes kérdés, hogy a hibrideket miért kell bevonni – ott ugyanis a motorfék 

megoldások használhatók lennének.  
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GRVA-05-39-Rev.1   

DOCX PDF 

(OICA) 

 

Az ENSZ 13-es előírás módosítási javaslata a fentiek szerint. 

A elektromos regeneratív fékkel rendelkező járművek alternatív IV –es típusú 

vizsgálata és egyéb kapcsolódó, szükséges módosítások.  

 

A téma szeptemberben folytatódik. 

 

 

 

9.  Motorkerékpárok fékezése 

9. A 3. világelőírás (gtr 3.) 

Dokumentumok Tárgy 

  

------ 

 

9. B ENSZ 78 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2020/15 -  

DOCX PDF 

(IMMA) 

Az ENSZ 78-as előírás és a gtr3 világelőírás harmonizálása szükséges. 

A gtr3 korábbi módosítását követően IMMA javasolja a 78-előírás hasonló 

módosítását az alábbiakban 

 

- Vészfékezés jelzés, 

- ABS ki-be jelzések szimbóluma. 

- Átmeneti rendelkezések. 

 

A javaslat elfogadva. 

 

 

 

10.  Az ENSZ 90. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

  

------ 

 

11.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 

11. A Az 1958. évi Egyezmény 3. revízió rendelkezéseinek végrehajtása  

Dokumentumok Tárgy 

GRBP-71-03 DETA nemzetközi jóváhagyási adatbázis áttekintő jellegű bemutatása 

 

 

 

  

11. B Nemzetközi jármű jóváhagyás (IWVTA) 

Dokumentumok Tárgy 

  

------ 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-39e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-39r1e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/15
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/15
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-15e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2020-15e.pdf
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12.  Egyebek 

12 A A GRVA tevékenységeinek prioritása 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-61   

DOCX PDF 

(Titkárság) 

GRVA prioritásainak összesítése 

 

 

 

12. B Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

  

------ 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-61e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-61e.pdf

