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munkacsoport FRAV eredményei 

 B Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális munkacsoport 

(VMAD) eredményei  

 C Az automatizált vezetéshez szükséges esemény-rögzítő / adattároló rendszerekkel 

foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSS AD) eredményei. 

 D Az automatikus sávtartó rendszerekre követelményei 
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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
20/19 

DOCX  PDF  

 

Napirend 

 

 

GRVA-08-01 (Elnök)  

DOCX PDF 
 

Lebonyolítási sorrend tervezete 

GRVA-08-12 (Titkárság) 
 

Lebonyolítási sorrend frissített tervezete 

 

 

 

A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-19e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-19e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-01e.pdf
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2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése  

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-08-09 (Secretariat)  

PPTX PDF 

 

A 2020 márciusi és júniusi WP.29 ülések áttekintése. 

 

- A 152. Előírás módosításánál az egy-lépéses megközelítés elfogadása, 

- a nehéz jármű AEBS-sel kapcsolatos tevékenység újraindítása,  

- DSSAD/EDR tevékenységének kiterjesztése, 

- R13 Előírás 11/17 kiegészítés elfogadása,  

- Korea beszámolója a GTR 8 tevékenységről 

GRVA-08-10 (Titkárság) 

DOCX   PDF 
  
 

AC.2 válasza a GRVA kérésekre 
I. Bevezetés 
GRVA a 2020. szeptemberi ülésén úgy határozott, hogy konzultál az AC.2-
vel az 157. számú ENSZ-előírás (ALKS), a 79. számú ENSZ-szabályzat 
(kormányberendezés), a GRVA prioritásai és a mesterséges intelligencia 
módosításainak kidolgozásáról. 
Dokumentáció: ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 7, 20., 51., 75. és 80. pont 
 
II. Útmutató az AC.2-től az ENSZ [157] számú előírásához kapcsolódó 
tevékenységekről 

- ALKS-szabályozás hatály kiterjesztése a nehéz járművekre, a 
megnövekedett sebességre és a sávváltásokra.  

- a munkának nem szabad eltérnie az FRAV és a VMAD 
eredményeitől, és hogy ha ennek a két csoportnak több időre van 
szüksége, akkor e két IWG eredménye módosítja a ALKS 
szabályozást - szükség szerint. 
 

III. Az AC.2 útmutatása a 79. számú ENSZ-előíráshoz kapcsolódó 
tevékenységekről  

- ember - gép interfész (HMI) témakör további tárgyalása, különös 
tekintettel a vezető általi túlzott bizalomra, mint biztonsági aggályra 

- a „Hands off” ACSF rendszerek biztonságát be kell mutatni  
 
IV. Az AC.2 útmutatása a GRVA prioritásokról 

- az automatizált járművekről szóló keretdokumentum felülvizsgálatáról 
szóló vita folytatódik 

V. Útmutató az AC.2-től a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
tevékenységekről 

- WP.29 fontos témának tekinti a mesterséges intelligenciát 
- GRVA először definíciókat dolgozzon ki, majd szükség esetén a  

követelményeket. 

ECE/TRANS/WP.29/1155 

DOCX PDF 

 

A WP 29 182., az AC.1  76., AC.3  59. és az, AC.4 15. ülésének 

jegyzőkönyve.  

ECE/TRANS/WP.29/1155/
Add.1 

DOCX PDF 

 

ECE/TRANS/WP.29/1155/
Corr.1 

DOCX PDF 

 

ECE/TRANS/WP.29/1155/
Corr.2 

DOCX PDF 

 

Tájékoztatás titkárság részéről: 

„Silent procedure” – „hallgatólagos elfogadási eljárás” (FF) magyarázata: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-09e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-09e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155add1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155add1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155corr1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155corr1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155corr2e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155corr2e.pdf
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- Az online meeting informálisnak számit,  

- minden döntés csak a hallgatólagos elfogadási eljárás után kép életbe, ha senki nem jelzi 

kifogását, 

- időtartam 10 nap (ld határidőt a döntések összefoglalójában) 

 

 

ENSZ honlapja megújul. Ennek az ülésnek a dokumentumai is csak egy elkülönített helyen érhetők el: 

https://owncloud.unog.ch/s/2iw7OYTWDmcOOJx 

 

 

 

 

3.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

3. A Az automatizált és autonóm járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó informális 

munkacsoport (FRAV) eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

                         

 
Beszámoló az FRAV munkacsoportban elért eddigi eredményekről.  

Nagy érdeklődés, a munka felgyorsult 

 

Definíciók: 

“Automated Driving System” (ADS) az a hardver és szoftver, amely együttesen 

képes járművet tartósan működtetni. 

 

FRAV a követelmények kifejezetten az ADS-re és annak teljesítményére 

vonatkoznak a jármű üzemeltetése során. 

 

Operational Design Domain (ODD) olyan működési feltételekre utal, amelyek 

mellett az ADS-t működni tervezték 

 

Az ADS-t úgy tervezhető egynél több diszkrét üzemi körülményre (több ODD). 

 

“(ADS) feature” kifejezetten ODD-n belüli felhasználásra tervezett ADS hardver 

és szoftver alkalmazása.  

 

Az ADS-nek lehet egy vagy több olyan sajátossága, amelyet az egyedi ODD 

határoz meg. 

 

Működés közben az ADS folyamatosan kontrolálja a jármű mozgását, figyeli a 

jármű környezetét, kölcsönhatásba lép más úthasználókkal, és meghatározza az 

út- és forgalmi viszonyokra adott reakciókat (összefoglaló néven Dinamikus 

vezetési feladat (DDT)) 

. 

Az ADS-nek vannak olyan funkciói, amelyek együttesen hajtják végre a teljes 

DDT-t, amíg az ADS használatban van. 

 

Az ADS felügyeli a funkciókat és biztonságosan kezeli a hibamódokat, ha 

észlelik őket. 

 

Az ADS funkciók lehetővé teszik a funkciók számára, hogy a járművet a 

szolgáltatás ODD-jén belül működtessék. 

 

Az ADS funkciók megoszthatók, mindegyikük, vagy néhány együttesen 

használható. 

 

https://owncloud.unog.ch/s/2iw7OYTWDmcOOJx
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Az ADS-t a tervezett felhasználása (i) és jellemzői használatának korlátai 

alapján kell értékelni. 

 

Az ADS követelményeknek technológiasemlegeseknek és 

teljesítményalapúaknak kell lenniük. 

 

Az ADS követelményeknek a konfigurációk (azaz a jellemzők és a funkciók) 

várható sokfélesége szerint alkalmazandók. 

 

Az ADS-értékeléséhez szükséges rögzíteni a jellemzőket, funkciókat, ODD-t, 

egyéb használati követelményeket. 

 

A gyártók megadják az ADS tervezésére és a tervezett felhasználásra 

vonatkozó információkat. 

 

Az FRAV kötelező követelményeket fog meghatározni az ADS leírásokra 

vonatkozóan (azaz ODD elemek, egyéb használati előírások). 

 

Az ADS gyártói leírása lehetőséget nyújt az ADS hatásossági követelmények 

alkalmazásának meghatározására. 

 

A minősítési folyamatnak az ADS leírás felülvizsgálatával kell kezdődnie a 

kötelező leírási követelmények teljesítésének ellenőrzése és a hatásossági 

követelmények alkalmazásának meghatározása érdekében. 

 

Az ADS követelményeket a következő biztonsági szempontok alapján kell 

levezetni: 

 

- Az ADS-nek biztonságosan kell vezetnie. 

- Az ADS-nek biztonságosan kell kommunikálnia a felhasználóval. 

- Az ADS-nek kezelnie kell a biztonság szempontjából kritikus 

helyzeteket. 

- Az ADS-nek biztonságosan kell kezelnie a hibamódokat. 

- Az ADS-nek biztonságos működési állapotot kell fenntartania. 

 

 

 

 

GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 

 

 

3. B Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális 

munkacsoport (VMAD) eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-08-07 

PPTX    PDF 
 

Beszámoló az autonóm járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó 

munkacsoport (VMAD) tevékenységéről 

 

- Eredmények, 

- VMAD ülések 2020 szeptembere óta, 

- NATM (AD új értékelési / vizsgálati módszer (NATM)) 

törzsdokumentuma, 

- Következő lépések 

 

Alcsoportok VMAD-on belül 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-07e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-07e.pdf
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1. közlekedési szituációk 

2  szimulációk 

3. auditok 

4 .próbapálya és valós tesztek 

 

Felismerve az FRAV és a VMAD közötti szinergiákat, a két IWG-k továbbra is 

együttműködik. 

 

Munkatervek tárgyalása a következő GRVA ülésen. 

 

GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 

 
 

 

3. C Az esemény-adat rögzítő / automatizált vezetéshez szükséges adattároló 

rendszerekkel foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSSAD) eredményei. 

Dokumentumok Tárgy 

 Rövid szóbeli beszámoló 
Főleg az EDR –re fókuszálnak. 
Dokumentumok, amin dolgoznak: 

- Közös követelmények 
- Előírás javaslat az EDR –ra 

 
Következő ülés: jan.6-án. 
  
 

Elnök megköszönte a tájékoztatást. 

 
 

3. D Az automatikus sávtartó rendszerek követelményei 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/32 - (Germany)  

 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) módosítására 
 
A rendszer működési sebességtartományának kiterjesztése 130 km/h-ra. 
 
Gyalogos ütközés megelőzése 60 km/h-ig. 
 
Hosszirányú érzékelési távolság kiterjesztése 130 km/h sebességig. 
 
A vezető nem vezetési tevékenységhez átállított ülés-pozíciója ne okozzon 
kockázatot. Erre vonatkozó deklaráció. 
 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/33 - (Germany)  

 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) módosítására 
 
Definíciók, 
 
Követelmények: 

- Irányjelző folyamatos működésére, 
- Sávváltás megkezdésének időkorlátjára,  
- A cél-sáv ellenőrzésére, 
- A hátulról érkező jármű lassulására reakció idejére vonatkozó 

határértékek 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/32
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/32
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33
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Meghatározások (kezdősáv, célsáv, sávváltási eljárás, sávváltási manőver) 
Az LCP (sávváltási folyamat) aktiválási kritériumai 

- Érzékelési képesség hátul 
- A rendszer önellenőrzése pozitív 
- A célsáv pozitívan megerősítve 
- Várható az LCP befejezése 

 
A sávváltás feltételei 
Az LCM egyedi követelményei 
Sávváltás jelzése 
 
 

 
A célsáv értékelése: 
−LCP (sáv-váltás) csak akkor indul el, ha a célsávban lévő jármű megközelítése 
nem kényszerül kezelhetetlenül lassulni 
- Figyelembe vett tényezők: 
• A: maximális lassulás, 
• B: reakcióidő és 
• C: Biztonsági „hézag” 
 

 
 

GRVA-08-05 (Japán) 

DOCX   PDF 

Megjegyzések a 2020/32 és 2020/33 dokumetumokhoz 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-05e.pdf


GRVA 8.  

 10  

-  Egyrészt Japán elismeri, hogy az FRAV-nál és a VMAD-nál 
folyamatban lévő megbeszélések nagyon pozitív irányban haladnak, és 
rendkívül fontos elősegíteni a nemzetközi harmonizációt, beleértve az 
1998-as megállapodás tagállamait is. 

 
-  Másrészt Japán megérti Németország javaslatának célját, amely 

folytatni kívánja az ALKS egyedi szabályozásának kialakítását. 
 

- Ebből a szempontból, ha az ALKS kiterjesztését a GRVA tárgyalja, 
Japán szeretne hozzájárulni ehhez a tevékenységhez, és azt javasolja, 
hogy a következő két feltétel teljesüljön a jelenlegi FRAV / VMAD-tal 
való összhang és a biztonság biztosítása érdekében. 

 
- A 157. számú ENSZ-előírás módosításának összhangban kell lennie az 

FRAV-nál és a VMAD-nál folytatott megbeszélésekkel, és amikor az 
FRAV-nál és a VMAD-nál lezárult, a következtetést haladéktalanul 
tükrözni kell az ENSZ 157. számú előírásának. – késedelem nélkül. 

 
 

GRVA-08-11 (EC) 

DOCX   PDF 

 

Javaslat az ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 2020/32, ECE / TRANS / WP.29 / 
GRVA / 2020/33 módosítására és a valós tesztekkel kapcsolatos megjegyzések 
 
Az Európai Bizottság üdvözöli e két javaslat célkitűzéseit, és megjegyzéseik 
a következők: 
 

- 130 km / h sebességgel és a sávváltással kapcsolatos forgatókönyvek 
sokkal összetettebbek, mint az eddig tárgyalt 60 km / h alatti 
automatizált sávtartás /-váltás esetében, amelyet mindig forgalmi dugó 
körülmények között használtak.  

- a két javaslatot (ALKS 130 km / h-ig és sávváltás) el lehet-e külön-külön 
elfogadni? ( az ALKS szempontjából releváns forgalmi forgatókönyvek 
esetében 130 km / h-ig sávváltási funkciót kell tartalmazni (például az 
úton lévő akadály elkerülése érdekében) 

- a jövőbeni ALKS-rendszerek követelményeként sürgősen be kell vezetni 
a string  stabilitást. Bár úgy gondoljuk, hogy az ALKS más logikát fog 
használni, mint az ACC, úgy véljük, hogy az elővigyázatosság 
szempontjából nagyon fontos lenne bevezetni ezt a kiegészítő 
követelményt. 

 
Kérdések: 
 
1. Hogyan egészítik ki a valós tesztek a szimulációt és a pálya tesztelését? 
 
2. Hogyan lehet meghatározni, végrehajtani és értékelni az ilyen teszteket? 
 
Az Európai Bizottság szakértői általános, többlépcsős megközelítést javasolnak 
a valós biztonsági vizsgálatok meghatározásához, a II. Mellékletben leírtak 
szerint. 
 
 
I. melléklet 
 
• Az 5.2.3.3. Bekezdés ALKS 130. 
A módosítás kiterjeszti a minimális biztonsági távolság megtartásának 
követelményét az előtte haladó járműtől a [60, 130] km / h 
sebességtartományba. 
• Az 5.2.6.6.1. Szakasz ALKS sávváltás 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-11e.pdf
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A módosítás bevezeti a sávváltás megkezdéséhez szükséges minimális rés 
meghatározását. A minimális rést a következő járműnek a célsávban okozott 
maximális lassulás alapján határozzuk meg. 
Furcsának tűnik, hogy bár az ALKS-nek mindig 1s-nál nagyobb időbeli 
távolságot kell tartania az előtte haladó járművel szemben, a mögöttes jármű 
esetén rövidebb időbeli eltérés is elfogadható. Végül elfogadott az emberi 
járművezetők számára az alacsonyabb biztonságot, mint amit az ADS-re 
előírunk. 
• További szempontok a string stabilitással kapcsolatban 
Az ADS string-stabilitása azt jelenti, hogy a rendszer nem erősíti a haladás 
irányú forgalom által generált zavarokat. Amikor az ADS előtti jármű lassul, az 
ADS válaszának nemcsak az ütközés elkerülésére kell képesnek lennie, hanem 
arra is, hogy az előttes járművel összhangban lassuljon. 
 
II. Melléklet 
 
Összefoglalás egy általános többlépcsős megközelítésből a valós biztonsági 
(RWS) tesztek meghatározásához. 
 
1. lépés - Az ODD-t és azok tartományait meghatározó paraméterek 
azonosítása 
 
2. lépés - A vizsgálati forgatókönyvek és tesztesetek meghatározása (mind a 
tesztpályához, mind az RWS-hez) 
 
3. lépés - "Pontozás" vagy "Sikertelenség" stratégia 
 
A VIZSGÁLATI ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERÉNEK 
ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 
1. Tartsa be a közlekedési szabályokat A fedélzeti és / vagy utólagos 
kameraképek utólagos feldolgozása során a humánértékelő értékelése sikeres / 
nem megfelelő 
 
2. Biztonság: Nem okoz baleseteket (kerülje az előre látható és megelőzhető 
baleseteket) Sikertelenség / sikertelenség algoritmus, amely az ütközés 
távolságára / idejére vonatkozó biztonsági követelményeket alkalmaz 
 
3. Valós közlekedési körülmények között vezethet 
 
4. lépés - Az RWS tesztforgatókönyvek és tesztesetek kiválasztása 
 
5. lépés - Az RWS tesztadatok végrehajtása és utólagos elemzése (beleértve a 
teszt érvényességét) 
 

GRVA-08-20 

(Németország) 

 

ALKAS előírások kiterjesztése 130 km/h-ra és az automatikus sávváltási 
manőverre. 
 
A fenti javaslatokkal kapcsolatos eddigi tevékenység áttekintése. 
Az erre vonatkozó követelmények mielőbbi elfogadás fontos Németország 
számára a 

- biztonság növelése, és 
- a már piacon lévő rendszerek minősítése 

szempontjából. 
 
Kérdés, hogy kell-e kombinálni a növelt sebességet és a sávváltási manővert. 
 
Felmerült még az is, hogy esetleges meg kellene változtatni a rendszer 
elnevezését, de ez most nem sürgős feladat. 
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Németország várja az érdeklődők észrevételeit, együttműködését. 
 
 
 

GRVA-08-24 (OICA) Néhány eset áttekintése, amikor nem feltétlenül szükséges a 60 km/h feletti 
sávtartás és a sávváltási (LC) képességet kombinálni. 
 
Járműkategóriák szerint is lehet indokolt az eltérő szabélyozás.  
 

 
 

GRVA-08-25 (OICA) ALKS rendszer működése hátulról érkező megkülönböztető jelzéseket használó 
járműnél 
 
Mi a célszerű működés ilyenkor?  
 
Ezen kérdéssel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. 
 

 
 
OICA kéri az országok álláspontját a kérdésekkel kapcsolatban. 
 
 
Pierre Bazzucchi  (France) 
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OICA emlékeztetett a korábbi ülésre, amikor bemutatták a prezentációt a további járműkategóriákra való 
kiterjesztéssel kapcsolatban. 
Hivatalos dokumentum készül februárra. 
 
Szorosabb együttműködés FRAV és WMAD munkacsoportokkal, Németország koordinációjával. 
 
GRVA tudomásul vette az AC.2 útmutatásait az ALKS-sel kapcsolatos munkáról (lásd: ECE / TRANS / 
WP.29 / 1155, 33. bekezdés). 
GRVA tudomásul vette az Európai Bizottság, Japán, Németország, a CLEPA és OICA írásbeli álláspontját. 
GRVA észrevételeket kapott Kanadától, az Egyesült Királyságtól és az Amerikai Egyesült Államoktól. 
 
GRVA üdvözölte Németország ajánlatát, amely megkönnyíti az ENSZ 157. szabályáról folytatott 
megbeszéléseket és koordinálja az érdekelt feleket. 
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4.  Az ENSZ 79. Előírás 

4. A Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/22 - (OICA)   

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 

(kormányberendezés) – ACSF követelmények 

- Sáv közepére állástól való eltérés lehetősége, 

- Aktiválási feltételek, 

- Felülírás esetén készenléti állapot fenntartása, 

- Készenléti-, illetve beavatkozásra kész állapot pontosítása, 

- Szenzor teszt aktiválás előtt 

OICA visszajelzést vár a tagállamoktól.  

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/24 - (Germany)  

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 

(kormányberendezés)  

 

A javaslat lehetőséget biztosítana gyártóknak az Scritical számítására vonatkozó 

– az előírásban megadott - képlet kiegészítésére a jármű tulajdonságainak 

figyelembe-vétele céljából. 

 

Következő ülésen folytatódik a téma. 

 

Japan szerint ez nagyon fontos új elem (gyorsítás-lassítás), de saját kutatásuk 

csak szeptemberre lesz kész. Ezért szeretnének információt kapni arról, hogy 

ez nem növeli a kockázatot. 

Hollandia is szeretne később visszatérni rá. 

 

Németország nyitott a további tárgyalásra, de emlékeztett, hogy a formulát már 

több üléssel korábban bemutatták. 

 

GRVA-08-08 (Russian 

Federation and  

European Commission) 

DOCX    PDF 
 

Javaslat új munkacsoport létrehozására 

a fejlett vezetőt támogató rendszerekről -  

a jármű hosszirányú és oldalirányú vezérléséhez 

(TF ADAS) 

 

Javaslat a működési szabályzatra 

 

GRVA-08-22 (AVERE) Modern ADAS, alkalmazási esetek (use-cases) és kompatibilitás a R79-es 

előírással.  

 

Az ADAS és az ADS rendszerek is folyamatosan fejlesztés alatt állnak. Bár a 

jövőben az ADS szélesebb körben elterjedhet, az ADAS továbbra is fontos 

szerepet játszik azokon a területeken, ahol az ADS korlátozott. 

 

Különösen a vidéki, városi és városközi környezetek esetében az ADAS 

rendszerek hamarosan megjelennek vagy megjelennek a piacon. Az ADS-ek, 

valószínűleg több időt vesznek igénybe. 

 

Az R79 követelményeket meghaladó ADAS rendszerek készek piacra lépni, és 

néhány régióban már bevezetésre kerültek 

 

A hatékonyabb ADAS-rendszerek különös figyelmet igényelnek a vezető 

részéről a rendszer és a HMI megértésére. 

 

A prezentáció bemutat néhány olyan esetet, amelyeknél az R79-es előírás 

alkalmazása problémás. 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/22
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/22
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/24
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/24
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-08e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-08e.pdf
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GRVA-08-23 (OICA) ADASS  

Advanced Driver Asisstance Steering System 

 

Motiváció: az ENSZ R79 előírás jelenlegi korlátozásainak felülvizsgálata a 

jövőbeni, illetve a már meglévő ADASS rendszerekre való tekintettel. 

 

 
 

 

Két irányzat kell 

- Új megközelítés bevezetése az R79 előírásba 

- Párhuzamosan folytatni kell a megkezdett R79 tevékenységet  

 

 

GRVA-08-28 (OICA) 
GRVA-08-06 (OICA) 
Q&A 
 
 

RCP  

 

Vezető mozgásával vezérelt parkolás. A vezető mozgása csak a távműködtetőt 

helyettesíti. 

A közvetlen irányítás nem megengedett. 

A rendszernek a vezetőt azonosítani kell. 

 

5.6.1.2. Az RCP-re vonatkozó további rendelkezések 

5.6.1.2.1. A parkolási manővert a vezetőnek kell kezdeményeznie, de a 

rendszer irányítja. A távirányító eszközzel vagy a vezető mozgásával nem 

lehet közvetlen hatással a kormányzási szögre, a gyorsulás és a lassulás 

értékére. 

„5.6.1.2.2. Vagy a távirányító eszköznek a vezető általi folyamatos 

működtetése, vagy alternatív megoldásként (a vezető helyzetének és 

mozgásának érzékelésén alapuló rendszerek esetében) a vezető folyamatos 

mozgása szükséges ugyanabban a hosszirányban, a parkolási manőver során. 

” 

Az 5.6.1.2.3. Bekezdés a következőképpen módosul: 

„5.6.1.2.3. A távirányító folyamatos működtetésén alapuló rendszerek 

esetében a járműnek azonnal le kell állnia, ha 

- a folyamatos működtetés megszakad, vagy 

- a jármű és a távirányító készülék közötti távolság meghaladja a megadott 

maximális RCP működési tartományt (SRCPmax) vagy 

- a távirányító és a jármű közötti jel elvész, 

a járműnek azonnal le kell állnia. 
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A járművezető helyzetének és mozgásának érzékelésén alapuló rendszerek 

esetében a járműnek azonnal le kell állnia, ha 

- a vezető folyamatos mozgása megszakad, vagy 

- a jármű és a távvezérlő készülék közötti távolság meghaladja a megadott 

maximális RCP működési tartományt (SRCPmax) vagy 

- a vezető észlelése elvész. ” 

Új, 5.6.1.3.1.4. Bekezdéssel egészül ki: 

„5.6.1.3.1.4. A vezető helyzetének és mozgásának észlelésén alapuló RCP 

rendszerek esetében a gyártónak a típusjóváhagyás során magyarázatot kell 

nyújtania a műszaki hatóságoknak arról, hogy egy személyt hogyan 

azonosítottak vezetőként, és hogyan követik nyomon ezt a személyt. " 

 

A GRVA-08-06 dokumentum kérdések-válaszok formájában tárgyalja a jármű 

előtt gyalogoló vezető által vezérelt parkoló rendszer működését. 

 

Februárban tárgyaljuk. 

 

Svedország: neg kell fontolni és pontosan érteni a TF céljét és feladatait. 

Kína: támogatja és részt vállalna a tevékenységben. Folyamatos tájékoztatást ígért a saját 
szabványosításukról. 

Japán: HMI és vezető monitorozás nagyon fontos. 

Németország a problémák (korlátozások) felismerése után meg kell fontolni az előírás átszerkeztését, vagy 
új előírás megalkotását. 

USA:FRAV és WMAD álláspontját figyelembe kell venni a működési szabályzatnál az átfedések elkerülése 
miatt. 

Németország: az álatálos és generic megközelítést nem tartja jónak. ADAS rendszerek nem akkor 
támogatják a vezetőt, amikor az valóban szükséges. Átláthatatlanok a jelzések. 

UK: jónak tartja a TF indítását, közreműködne is. 

Elnök: új javaslatot kér, előzetes TF ülést javasol in januárban (18), ahol véglegesíthető lenne a javaslat 
februárra. 

OICA: közreműködik, kiemelte a rövid és hosszútávú feladatok külön kezelését. 

Németország: sok tevékenység van folyamatban, szükséges az előrelépés. 

  

GRVA tudomásul vette az Európai Bizottság és az Orosz Föderáció szakértőinek javaslatát a fejlett 
járművezető-támogató munkacsoportjának (ADAS) megindítására.  

Az iparág (AAPC, AVERE, CLEPA, OICA) észrevételeket nyújtott be. 

GRVA megállapodott abban, hogy az Európai Bizottságnak és az Orosz Föderációnak fel kell hívnia GRVA 
résztvevőit, hogy megvitassák létrejön-e munkacsoport, vagy más szervezet a 79. sz. ENSZ-előírás bármely 
olyan kérdésének megoldására, amelyet meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni az ADAS vonatkozásában. 
Szükség esetén GRVA a következő ülésén értékeli az ADAS-ra javasolt munkacsoport , vagy más testület 
feladatmeghatározásának tervezetét. 
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4. B Kormány berendezés. 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/16 - (OICA, 
CLEPA)  
 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 

(kormányberendezés) 

 

Automatikus vészmanőver követelményei arra az esetre, ha a vezető nem 

tudja átvenni a jármű irányítását. 

GRVA-07-
22 (OICA/CLEPA)  

DOCX  PDF  

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás (kormányberendezés) 04 sorozatszámú 

módosítására – Kockázat csökkentő funkció (RMF). 

 

Vész elkerülési funkció, ha a vezető nem elérhető. 

(szükség esetén önműködő sávváltás és megállítás a megfelelő cél területen) 

 

Japán támogatja, de talán ez több mint kormányzás, más előírásban jobb 

lenne bevezetni.  

 

Hollandia is támogatja - esetleg az ALKS előírásba kellene áthelyezni. 

 

GRVA megállapodott abban, hogy az OICA szakértői által 2021. februári ülésén benyújtandó javaslatok 

alapján folytatja a megbeszélést a kockázatcsökkentő funkcióról (RMF) és a távvezérelt parkoláshoz 

(RCP) kapcsolódó alternatív ember-gép interfészről (HMI). 

 
 

 

4. C Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-08-06 (OICA) 

DOCX    PDF 
Ld. 4.a. 
 

 
  

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/16
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/16
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/16
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-22e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-22e_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-06e.pdf
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5.  Fejlett vészfékező rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/27 - (IWG on 
AEBS)  

 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 01. sorozatának kiegészítésére (fejlett 

vészfékező rendszerek az M1 és N1 kategóriájú járművekhez) 

1 lépéses megközelítés, a kerékpáros esetekre vonatkozó követelményekkel. 

 

GRVA-08-16 rev1 
(GRVA) 

 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 2. kiegészítésére 

(AEBS az M1 és N1 esetében) 

 

Előzmények 

 

 
 

WP29 → 1 lépéses eljárás legyen, - Japán magyarázata szerint 20 km/h felett 02 

módosítási sorozat : GRVA 2020-27 (GRVA-07-10)  

 

Az eddigi tárgyalások alapján kérdés, hogy mi legyen továbbítva WP29 

márciusra. 

 

GRVA-08-17 rev1 
(GRVA) 

 

02 es módosítási sorozat 

 

Autó – kerékpáros esetek. 

 

Átmeneti rendelkezés a 02 módosításhoz 

Felmerült az azonos, vagy nagyon közeli dátum a 01-02 módosításhoz. 

Titkárság javaslata szerint eltérő dátummal készül új javaslat. 

 

GRA-09-27 rev1 Az R152 Előírásal kapcsolatban a WP29 felé továbbításra kerülő dokumentumok 

áttekintése (ld. Lent)  

 

GRVA-08-21  
(AEBS munkacsoport) 

R152. Előírás - korrekció  

A vizsgálati sebességek módosítása 

WP29 2021 márciusában a 183. WP29-ülésen a következő dokumentumok kerülnek megvitatásra: 

- 03 kiegészítés az eredeti sorozathoz 

- 02-es kiegészítés a 01-es módosítás-sorozathoz (GRVA-2020-27, de autó-kerékpár esetek nélkül) 

- 02-es módosítási sorozat az auto-kerékpár esetekkel  

Elnök megköszönte az AEBS munkacsoport eddigi munkáját.  

 

A titkárság tájékoztatta GRVA-t a WP.29 2020 novemberi ülésén az AEBS-re vonatkozó határozatáról (lásd: 

ECE / TRANS / WP.29 / 1155, 75. bekezdés). 

GRVA útmutatást adott a titkárságnak a megfelelő munkadokumentumok elkészítéséhez a WP.29 2021 

márciusi ülésére. 

 
  

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/27
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/27
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/27
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6.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek, GTR 8 világelőírás 

6. A  

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/21 - (CLEPA)  

 

Az R13 előírás 11 módosítási sorozat 17 kiegészítésére vonatkozó javaslat. 

Az EMB (Elektromechanikus) fékek követelményeinek bevezetése az 

előírásba. 

Nem tárgyaltuk részletesen. 

Alburno Paulo (CLEPA) tud meghívót küldeni a témával kapcsolatos 

megbeszélésre. (Január 12: 9h) 

A téma a következő ülésen folytatódik. 

GRVA/2020/31 (OICA) 
 
 
GRVA-07-48 (OICA-
CLEPA) PDF 

R13-H előírás módosítási javaslat  

Féklámpa jel vezérlés 

Most 3 különböző – nem tiszta előírás van: 

 

 
Javaslat a megoldásra:  

Regeneratív fék vagy automatikus fékezés esetén: 

- 1,3 m/s2 felett legyen kötelező a féklámpa, 

- 1,3 m/s2 alatt engedélyezett,  

valamint 

- Ha egyszer aktiválódott a féklámpa, akkor ne kapcsoljon ki a 

megállásig, 

- Természetes morfék ne aktiválja a féklámpát. 

-  

A megoldásnak függetlennek kell lennie a jármű meghajtásának módjától. 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/175/74/PDF/G2017574.pdf?OpenElement
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-48e.pdf
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Svédország felvetette, hogy a LKAS vészmanőver pl az le van-e fedve az 

említett automatikus fékezéssel? OICA magyarázata szerint természetesen 

igen. 

USA: talán FRAV-ban tovább tárgyalható majd a téma a vész esetekre. 

A javaslat elfogadva.(WP-29 Június) 

GRVA-08-15 (GRVA) 

 

R13 Előírás módosítása (18. kiegészítés a 11. módosítássorozathoz) 

Alternatív tartós fékezési követelmények regeneratív fékkel felszerelt járművek 

esetén. 

Korábban részletesen tárgyaltuk a  

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/30 és 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/36 

Dokumentumok alapján. 

Jelenleg kérdés, hogy a még függőben lévő kérdések tisztázódtak-e, vagyis a  

szögletes zárójelek eltávolíthatók-e? 

GRVA úgy határozott, hogy igen, eltávolíthatók. 

GRVA elfogadta az ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 2020/31 javaslatot, és felkérte a titkárságot, hogy 

nyújtsa be a 13-H sz. ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának kiegészítéseként szavazásra, a WP.29 

és az AC.1  2021. júniusi ülésére. 
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7.  Az ENSZ 90. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-52 (CLEPA)  

DOCX  PDF  

 

Javaslat a 90. számú ENSZ-előírás 01. és 02. módosítássorozatának 

kiegészítésére (csere fék alkatrészek)  

 

A fékbetét súrlódási tényező COP keretében történő ellenőrzésének technikai 

feltételeinek frissítése. 

A módosítás azért szükséges, mert a korábbi berendezés már nem kapható. 

 

Németország szerint máshol is módosítani kell az előírást emiatt. 

 

Franciaország szerint ez a szöveg nincs a 9. melléklet eredeti célja ellen. 

 

CLEPA és Németország egyeztet még a februári GRVA ülés előtt. 

GRVA meghallgatta CLEPA prezentációját a 90. számú ENSZ-előírás gyártásmegfelelőségi 

rendelkezéseivel kapcsolatban. GRVA beleegyezett abba, hogy munkadokumentum alapján folytassa a 

vitát erről a kérdésről 2021. februárjában. 

 

8.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 

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

Dokumentumok Tárgy 

GRBP-71-03  

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-52e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-52e.pdf
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8. B Nemzetközi jármű jóváhagyás (IWVTA) 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA 08-18 IWVTA: 

 

Az összes előírás szövegét kell módosítani, ami nincs összhangban a 

fentiekkel, illet az egyedi azonosító (UI) alkalmazásával. 

 

DETA: 

 

Egyedi azonosító megbeszélés 

• A GRE információ függőben van, a WP.29-nek értékelnie kell 

• A kezelőfelület használata, és a telepítési jelölések és információk 

megőrzése, 

• Az UI használata csak a jóváhagyási jelöléshez, és nyílt hozzáférés 

biztosítása a kommunikációs dokumentumhoz. 

 

DETA adatbázis hozzáférés kiterjesztése a piacfelügyeleti hatóságok részére 

 

CLEPA: 

Az UI-t a meglévő jóváhagyási jel mellett tartja elfogadhatónak. 

 

A következő ülésig várnak észrevételeket UI alkalmazhatóságával 

kapcsolatban. 

 

Az összes előírás szövegét így kell módosítani, ami nincs összhangban a 

fentiekkel, illet az UI alkalmazásával 

OICA és EU dolgozik rajta 

 

GRVA tájékoztatást kapott az IWVTA és a DETA munkacsoportok tevékenységéről. 
GRVA felkérte az OICA és az Európai Bizottság szakértőit, hogy vizsgálják meg a 
GRVA által felügyelt ENSZ-előírásokra vonatkozó ajánlásokat 

 

GRVA röviden megvitatta (ii) az egyedi azonosítóval kapcsolatos rendelkezések 
egységes végrehajtásának szükségességét, és (ii) az IWG által a DETA-n és a GRE-
nél jelenleg tárgyalt két megvalósítási lehetőséget. GRVA megegyezett, hogy a 
következő ülésen folytja a megbeszélést erről a kérdésről. 
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9.  Egyebek 

9 A A GRVA tevékenységeinek prioritása 

Dokumentumok Tárgy 

  

GRVA-08-03 (Kína) 

DOCX   PDF 
 

China's proposal on GRVA’s working mechanism and new working items 
Kína javaslata a GRVA működési mechanizmusáról és az új munkaelemekről 
 

- Jobb kooperáció szükséges FRAV és WMAD között 
 

- Spec követelmények szükségesek ADS-re 
 

1.  Általános követelmények 
2.  Dinamikus vezetési feladat végrehajtása (az egyes funkciók speciális 

követelményei, például autópályák, városi) 
3.  Reakció meghibásodás esetén 
4.  HMI 
5.  DSSAD 
6.  Kiberbiztonsági és szoftverfrissítések 
7.  Funkcionális biztonság és SOTIF 
8.  Validációs módszerek (szimuláció, talajvizsgálat, valós út stb.) 

 
ADAS megfontolások 
10% a a járműveknek rendelkezik 1-2 szintű rendszerrel. 
Javasolt témakörök: 
A járművezető figyelmét figyelő rendszer; 
Hátsó keresztirányú riasztórendszer; 
Ajtó nyitottságra figyelmeztető rendszer; 
Intelligens sebességkorlátozásra figyelmeztető és vezérlő rendszer; 
Körülnézeti megfigyelő rendszer; 
Stb 
 
EC: néhány témakör az általános biztonsági rendeletben már kezelve vannak,  
 
ADS – ADAS ! 

GRVA-08-04 (Kína) 

PPTX   PDF 
 

A kínai ICV szabványok fejlődésének áttekintése 
és javaslatok az UN / WP.29 / GRVA-hoz 
 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-03e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-03e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-04e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-04e.pdf
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ADAS: 

- 23 szabvány (AEBS CV, LKA szgk,) 
Automated Driving 

 
 
Kommunikáció 

- Általános 
- Resndszer funkciók 
- Kommunikátó hatásossága 
- Igőzítés, pozícionálás 
- Tesztelési eljárások 

 
 
Kiberbiztonság és management és informatikai  
 
Javaslatok GRVA nak 

- FRAV WMA kooperáció 
- Keret dokumentum az ADS-re vonatkozóan 
- ADAS megfontolások 
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GRVA-08-13 
GRVA-08-13 rev1 
(Titkárság) 
WP29-182-17 
13 rev1 titkárság 

A GRVA 2021-es prioritásainak összefoglalása 
 
 

(Based on Table 5 in ECE/TRANS/WP.29/2020/1/Rev.2) 
  Basis for discussion by GRVA at its December 2020 session 
Table  

Subjects under consideration by the Working Party on Automated / Autonomous and 

Connected Vehicles (GRVA) 

GRVA activities stemming from the Framework Document on Automated Vehicles 

Category Item 
Activities in 

20201 

Top 3 
priorities for 

2021 

 
Source 

ADS FRAV X X Framework doc. 

 VMAD X X Framework doc. 

 DSSAD X X Framework doc. 

Connectivity Cyber Security  X X Framework doc. 

 

Other GRVA activities in 2020 

Category Item 

Activities in 
20201 

Top 3 
priorities for 

2021 Source 

UN Regulation 
No. 79 

Review of the Regulation X X AC.2 recommendation  

[Advanced Driver 
Assistance] 

[New UN Regulation]  [X] AC.2 recommendation 

UN Regulation 
No. [157] 

Extension of the 
Regulation 

X X WP.29/AC.2 
recommendation 

UN Regulation 
No. [156] 

Software Updates  X   

Maintenance of 
existing UN 
Regulations an 
UN GTRs 

UN Regulations and UN 
GTRs will be reviewed as 
necessaryExample of UN 
Regulations and UN 
GTRs for which input is 
expected: 

 UN GTR No. 8 
 UN Regulation No. 

131 
 UN Regulation No. 90 
 UN Regulation No. 13 

and 13-H 
 Etc. 

  -AC.3 decisions, 
according to the 
provisions in the 1998 
Agreements. 
 
-As per the provisions 
of the 1958 
Agreement. 
 
-Agenda adopted as 
per Chapter III, Rule 7 
of the Rules of 
Procedure of WP.29, 
applicable to GRVA.  

 

 

Kell valóban négy priorás?  

További egyeztetés kell . Először FRAV és WMAD kell, hogy áttekintse. 
Elnök: kezeljük együtt a keret dokumentummal és februárban  

 

  
  1 For reference only 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-2020-001-Rev2e.pdf
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GRVA megvitatta azokat a tételeket, amelyeket fel kell venni a 2021-re vonatkozó GRVA prioritások 
listájába. 

GRVA úgy döntött, hogy konzultál a FRAV és VMAD munkacsoportokkal és 2021 februárjában folytatja 
a vitát. 

 
 

 

9. B Mesterséges intelligencia 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-08-10 (Titkárság) 

DOCX   PDF 
  

 

AC2 döntése alapján GRVA kell, hogy foglalkozzon a témakörrel. 

AI – túl általános  

GRVA alkosson definiciókat AI-n belül, ami releváns. 

 

Látni kell, hogy 

- mik a számunkra fontos aspektusok,  

- milyen előírásokat érint,  

 

Elnök: ez volt a kiindulópont a tevékenység megkezdéséhez. 

GRVA tárgyalt a mesterséges intelligenciáról, követve az AC.2 ajánlásait. 

GRVA egyetértett a releváns meghatározások fontosságában, és megvitatta annak szükségességét, hogy 

az ügyet GRVA szempontjából releváns konkrét szempontokra kell szűkíteni. GRVA azt is megvitatta, 

hogy elegendőek-e a technológia-semleges rendelkezések, vagy a technológia egyes aspektusai külön 

figyelmet igényelnek-e. GRVA egyetértett abban, hogy korai lehet a szabályozási rendelkezések 

kidolgozása, különös tekintettel erre a kialakulóban lévő technológiára, ebben a szakaszban. 

Az elnök felkéri a küldöttségeket, hogy készítsenek elő egy vitát 2021. februári ülésén, és gondolják át, 

milyen elveket lehet szükség esetén referenciadokumentumként vagy iránymutatásként megfogalmazni. 

 

9. C Egyebek 

Dokumentumok Automatizált/autonóm járművekkel kapcsolatos tevékenység 

keretdokumentuma (FDAV) 

GRVA-07-14 (Enök)  

DOCX  PDF  

 

Titkárság: Tájékoztatás az ITS Roadmapról 

 

A GRVA tevékenységek áttekintése, tervezett határidők. 

  

FRAV 2022  

 

Ezt a dokumentumot WMAD-nak és FRAV –nak is felül kellene vizsgálni. 

 

GRAVA 08-26 rev1 
(OICA) 

Az WP.29 részletes prioritásai az automatizált / autonóm járművekhez 

kapcsolódóan 

 

- A prioritások táblázata a  keretdokumentum melléklete lenne? 

 

- Az elvárt eredményeket pontosabban meg kell adni. 

 

- A korlátozott funkcionalitás, ODD az eredeti elképzeléssel ellentétes. 

 

Ezt a dokumentumot a WMAD és FRAV áttekinti / átdolgozza a következő 

ülésre. 

 

GRVA megvitatta az automatizált járművekről szóló keretdokumentum lehetséges módosításait. GRVA 

megállapodott abban, hogy konzultál az FRAV és VMAD munkacsoportokkal ebben a kérdésben, és 2021 

februárjában folytatja a vitát. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-14e.pdf


GRVA 8. ülés  

 

 

 

Title Description of work / 

ECE/TRANS/WP.29/2019/2 

Corresponding 

principles/elements 

Allocation to Main targets Activities Deliverable/ 

Deadline for 

submission to 

WP29 
Current activities Future Activities 

Functional 

Requirements 

for automated/ 

autonomous 

vehicles) 

This work item should cover 

the functional requirements 

for the combination of the 

different functions for 

driving: longitudinal control 

(acceleration, braking and 

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. 

a.  System safety 

b.  Failsafe Response 

c.  HMI /Operator 

information 

d.  OEDR (Functional 

Requirements) 

e. Operational Design 

Domain 

GRVA/ 

 

FRAV 

informal 

group 

 

Automated / 

Autonomous 

vehicles 

Description of high-

level performance 

requirements for ADS * 

 

High-level definition of 

safety of ADS and 

mandatory 

manufacturer 

description of ADS * 

 

Framework for 

requirements 

applicable to ADS. * 

 

 

 

*/ the outcome of these 

activities is expected 

be at a sufficient level 

to be transposed into a 

regulation (58A or 

national/regional 

regulation) or a 

technical guideline, as 

relevant for the 

different CPs 

attending GRVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description on how 

guidelines will be applied 

into ‘58 and ’98 agreement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New 

assessment / 

Test method 

Multi-pillar concept: Audit, 

simulation, electronic system 

compliance, digital identity, 

test track, real world driving 

evaluation., in-use 

monitoring, use of scenarios. 

 

d.  OEDR 

(Assessment Method)  

f.  Validation for 

System Safety 

(including CEL) 

 

GRVA/ 

 

VMAD 

informal 

group 

Automated / 

Autonomous 

vehicles 

Description of New 

assessment /Test 

method (NATM) 

process/procedures for 

the assessment of an 

ADS * 

 

Framework for 

requirements 

applicable to ADS. * 
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Title Description of work / 

ECE/TRANS/WP.29/2019/2 

Corresponding 

principles/elements 

Allocation to Main targets Activities Deliverable/ 

Deadline for 

submission to 

WP29 
Current activities Future Activities 

Develop a list of scenarios 

and methodology for 

identification / classification 

 

Harmonized international 

database of traffic 

scenarios 

 

 

 

Cyber 

security and 

(Over-the-

Air) 

Software 

updates  

Work of Task Force on Cyber 

Security and (OTA) software 

updates (TF CS/OTA) 

ongoing. 

Draft recommendations on 

the approach (based on draft 

technical requirements). 

g.  Cybersecurity 

h.  Software Updates 

GRVA 

Cyber/soft

ware 

update 

informal 

group  

Conventional 

and Automated 

/ Autonomous 

vehicles 

Test phase on the draft 

requirements under 

1958 Agreement  

 

 

 

Review and definition 

of draft set of technical 

requirements for 1998 

CPs 

 

 

 

Review of the report of the 

test phase on the draft 

requirements 

 

 

Any future activities? 

 

November 2019 

 

 

November 2019 

 

 

November 2021 

November 2019  

Data Storage 

System for 

Automated 

Driving 

vehicles 

(DSSAD) 

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. 

i.  EDR/DSSAD First: 

GRVA  

Later: 

GRSG (in 

coordinatio

n with 

GRVA) 

 

New 

EDR/DSSAD 

informal group 

Automated / 

Autonomous 

vehicles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review of the existing 

national / regional 

activities and a 

proposed way forward 

for DSSAD 

Clear objectives, deadline 

and the identification of 

differences with EDR 

 

DSSAD requirements for 

Lane Keeping systems of 

SAE levels 3/4 as New UN 

Regulation for contracting 

parties to the 1958 

Agreement 

 

Review of the existing 

national / regional activities 

and a proposed way forward 

for DSSAD  

 

 

 

Common functional DSSAD 

requirements for Level 3 and 

November 2019 

 

 

 

March 2020 

 

 

 

 

 

 

November 2021 

March 2020  

 

 

 

 

 

June 2022 
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Title Description of work / 

ECE/TRANS/WP.29/2019/2 

Corresponding 

principles/elements 

Allocation to Main targets Activities Deliverable/ 

Deadline for 

submission to 

WP29 
Current activities Future Activities 

Level 4 applications (1958 

and 1998 Agreements) 

Event Data 

Recorder 

(EDR) 

Existing systems - as road 

safety measure  

(e.g. accident recoding). 

i. EDR/DSSAD GRSG 

 

New 

EDR/DSSAD 

informal group 

Conventional 

and Automated 

/ Autonomous 

vehicles 

Technical requirements 

on EDR (New UN-

Regulation for 

Contracting Parties to 

the 1958 Agreement) 

Clear objectives, deadline 

and the identification of 

differences with DSSAD 

 

 

 

 

 

 

 

Review of the existing 

national /regional activities 

and a proposed way forward 

for EDR (1958 and 1998 

Agreements) 

 

Technical requirements on 

EDR. 

March 2021 

November 2019 

 

 

 

 

 

 

 

March 2023 

March 2020 

 

 

 

 

November 2020 
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9. D Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-
14 (Secretariat)  

DOCX  PDF  

 

Titkárság: Tájékoztatás az ITS Roadmapról 

 

A francia szakértő tájékoztatta a GRVA-t az automatizált járművekre vonatkozó 
stratégiájuk közzétételéről a 2021. februári ülésen. 

 

A titkárság tájékoztatta, hogy GRVA következő ülését 2021. február 1–5-én tartják. 

GRVA megállapodott abban, hogy a hallgatólagos eljárás kimenetelét az ülés ezen 
jelentésében rögzítik. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-14e.pdf

