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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
21/1  
docx pdf 

Napirend 
 
 

GRVA-09-24  
(Titkárság)  
docx pdf 

Kiegészített napirend 

GRVA-09-01 
docx pdf 
GRVA-09-01rev1 
docx pdf 

Lebonyolítási sorrend tervezete 

 

GRVA 09-02 
pptx pdf 
titkárság 

Információk 

 
A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-01e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-01e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/secretariat-updated-provisional-agenda
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-24e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-24e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-01e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-01e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-09e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-09e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-02e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-02e.pptx
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2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése  
 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/1155 
docx  

 

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 
 

mellékletek 
 

Következő GRVA ülés tervezett időpontja: 2021 május / június -  még nincs eldöntve.        

 
 
 

3.  Eszmecsere az irányelvekről és a nemzeti tevékenységekről.  
 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-09-03 
(France) 
pdf 

Franciaország stratégiája az automatizált közúti mobilitás fejlesztésére  
2020-2022 
Fő elemek  
→ biztonságos vezetés fejlesztése a fedélzeten lévő kezelő/vezető nélkül, 
→ kapcsolódási funkciók fejlesztése 
→ biztonsági ellenőrzés, 
→ adatkezelés 
 
Országos teszteket végeztek a helyi hatóságokkal összefogva (több min 100 
tesztet végeztek, szgk, buszok, tehergépkocsik) 
Az előírások fejlesztésén dolgoznak, aktívan részt kívánnak venni a nemzetközi 
tevékenységben is. 
 

GRVA-09-21  
(IEA)  
pptx pdf 

A távoli támogatás és irányítás emberi tényezői  
 
IEA - új informális csoport 20 delegált szakértővel, célja a  táv-támogatás / 
távirányítás személyi feltételeinek kimunkálása. 
 
Részterületek: 
Távsegítség, pl. szolgáltató nyújt támogatást és segítséget a meghibásodáshoz 
Táv menedzsment, hasonlóan a légiforgalmi irányításhoz, lehetővé teszi a 
távirányító személy számára, hogy segítséget nyújtson, ha a járműnek 
engedélyre van szüksége az előírt útról való letéréshez  
Távirányítás, amely kiterjedhet a korlátozások környezetében történő 
irányítástól (pl. útépítések környékén) a teljes távoli vezetésig alacsony, vagy 
akár nagy sebességgel. 

Franciaország támogatja ennek a témakörnek a felvételét a prioritások közé. 
 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1155add1e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-03e.pdf
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/iea-human-factors-challenges-remote-support-and
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-21e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-21e.pptx
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4.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

4. A Az automatizált és autonóm járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó informális 
munkacsoport (FRAV) eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-09-27 
pptx pdf 
GRVA-09-28 
FRAV 
docx pdf 
 
 
 
 

Beszámoló az FRAV munkacsoportban elért eddigi eredményekről.  
 

1. Definíciók: 
 
ADS - Automatizált vezetési rendszerek: Az ADS olyan hardverekből és 
szoftverekből áll, amelyek együttesen képesek a teljes DDT (dynamic driving 
task) tartós végrehajtására. Az olyan vezetési automatizálási rendszerek, 
amelyek emberi vezető támogatását igénylik a DDT szempontjainak 
teljesítéséhez, az ADS szintje alá esnek. 
 

2. ADS biztonsági előírások struktúrája 
 

 
 

1. Az ADS biztonsági követelményeinek kidolgozása 
Ezekből a kategóriákból az FRAV 40 egymással összefüggő biztonsági 
témát vezetett le: 

1. Az ADS-nek teljes dinamikus vezetési feladatot kell végrehajtania. 
2. Az ADS-nek irányítania kell a jármű hosszanti és oldalirányú mozgását. 
3. Az ADS-nek fel kell ismernie az ODD feltételeit és jellemzőit. 
4. Az ADS-nek észlelnie, fel kell ismernie, osztályoznia kell és fel kell 
készülnie arra, hogy reagáljon a forgalmi környezetben lévő objektumokra 
és eseményekre. 
5. Az ADS-nek be kell tartania a forgalmi szabályokat. 
6. Az ADS-nek biztonságosan kell kommunikálnia más úthasználókkal. 
7. Az ADS-nek hozzá kell igazítania működését a biztonsági kockázatokhoz. 
8. Az ADS-nek hozzá kell igazítania működését a környező forgalmi 
viszonyokhoz. 
9. Az ADS vezetési magatartása nem zavarhatja a forgalom áramlását. 
10. Az ADS viselkedése nem lehet kritikus tényező az ütközés okozásában.  
11. Az ADS szolgáltatás aktiválása csak akkor lehetséges, ha ODD-jének 
feltételei teljesülnek. 
12. Az ADS-nek jeleznie kell, ha a körülmények valószínű ODD kilépést 
okoznak. 
13. Lehetővé kell tenni a felhasználó számára, hogy felülírja az ADS-t, hogy 
a teljes irányítást átvegye a jármű felett. 

http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-27e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-27e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-28e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-28e.docx
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14. Az ADS-nek biztonságosan kell kezelnie az irányítás átadását a 
felhasználó felé. 
15. A vezérlés felhasználóra történő átadása előtt az ADS-nek ellenőriznie 
kell a felhasználó rendelkezésre állását az irányítás átvételéhez. 
16. Az átmenetnek megfelelően az ADS-nek a hatástalanítás előtt 
ellenőriznie kell a jármű teljes irányítását a felhasználó által. 
17. Az ADS-nek tolerálnia kell a felhasználói beviteli hibákat. 
18. Az ADS-nek visszajelzést kell adnia a felhasználónak a működési 
állapotáról. 
19. Az ADS-nek figyelmeztetnie kell a felhasználót a felhasználói szerepek 
és felelősségek teljesítésének elmulasztására. 
20. A felhasználót tájékoztatni kell a felhasználói szerepekről és az ADS 
biztonságos használatával kapcsolatos felelősségekről. 
21. Azoknak az ADS-járműveknek, amelyek felelős vezető nélkül  
működhetnek, biztosítaniuk kell az utasok távoli üzemeltetővel való 
kommunikációját. 
22. Az MRM befejezése után engedélyezhető, hogy a felhasználó átvegye a 
jármű irányítását. 
23. Az ADS-nek fel kell ismernie a közúti közlekedésbiztonsági utasításokat 
, és reagálnia kell azokra. 
24. Az ADS-nek enyhítenie kell a közúti veszélyek hatásait. 
25. Az ADS-nek a szükség szerint biztonságos „fallback” reakciót kell végre-  
hajtania.. 
26. Tartalék felhasználó hiányában az ADS-nek automatikusan a minimális 
kockázatú állapotba (MRC) kell kerülnie.  
27. Az ADS-nek a járművet MRC-be kell helyeznie abban az esetben, ha a 
teljes irányítás átadása a vezetőnek nem lehetséges. 
28. Az ADS-nek a deaktiválás előtt el kell érnie az MRC-t. 
29. Az ADS-nek jeleznie kell szándékát a jármű MRC-be történő 
elhelyezésére. 
30. Az ADS-nek biztonságosan kell kezelnie a rövid ideig tartó ODD-
kimeneteket. 
31. Ütközés esetén az ADS-nek le kell állítania a járművet és ki kell 
kapcsolnia. 
32. Az ADS-nek fel kell fedeznie a rendszer hibáit és rendellenességeit. 
33. Az ADS-nek biztonságos tartalékreakciót kell végrehajtania, ha olyan 
hibát észlel, amely veszélyezteti a DDT teljesítményét. 
34. Feltéve, hogy a hiba nem veszélyezteti a teljes DDT ADS-teljesítményét, 
az ADS-nek biztonságosan kell reagálnia a rendszer hibájának jelenlétére. 
35. Az ADS-nek jeleznie kell a hibákat és az ebből eredő működési 
állapotot. 
36. Az ADS-t elavulás esetén véglegesen le kell tiltani. 
37. Ütközés és / vagy a DDT-vel kapcsolatos funkciók során észlelt hiba 
következtében az ADS aktiválása csak akkor lehetséges, ha az ADS 
biztonságos üzemi állapotát ellenőrzött. 
38. Az ADS-nek jeleznie kell a felhasználó számára a rendszer szükséges 
karbantartását. 
39. Az ADS-nek karbantartás és javítás céljából hozzáférhetőnek kell lennie 
az arra jogosult személyek számára. 

40. Az ADS biztonságát biztosítani kell a gyártás / támogatás / karbantartás 
leállítása esetén. 

 
2. FRAV tevékenységének állása 
3. Koordináció VMAD-dal 
- Szabványos rendszer leírás,  



GRVA 9.  

 8  

- ellenőrző listák, 
4. Kilátások 2021-re 
- ADS konfigurációk, 
- Autópálya, egyéb utak, 
- VMAD igények, 

 
EU: az auditkövetelmények tárgyalása FRAV által duplikációnak tűnik. 
 

GRVA-09-10 
(CLEPA/OICA)  
pdf 

Certification of Automated Vehicles 
Automatizált járművek tanúsítása 
Elvárások a rendszerekkel szemben 
Biztonság 
A közlekedési szabályoknak való megfelelés 
Növelt hatékonyság 

 
 
 
 

 
 
 

http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-10e.pdf
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/clepaoica-certification-automated-vehicles
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A dokumentum háttere:  
- Áttekintést adni arról, hogy a munkacsoportok tevékenysége alapján 

hogyan nézhet majd ki a tanúsítás. 
- Vezető nincs a folyamatban 

 
VMAD: vannak ellentmondások a megfogalmazásokban. 

- A vezető is része a rendszernek (HMI) 
 
OICA: kiegészítésnek szánták a mester dokumentumhoz. 
Segíteni kívánja az értelmezést. 
 
VMAD szintén látja a hozzáadott értéket a dokumentumban. 
 
Folytatódik a téma. 

GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 
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4. B Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális munkacsoport 
(VMAD) eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-09-29 
pptx pdf 

Beszámoló az autonóm járművek új ellenőrzési módszereivel foglalkozó 
munkacsoport (VMAD) tevékenységéről 
NATM Mester dokumentum fejezetei: 
 

1- Háttér, bevezetés 
2- Cél, hatály 
3- Definíciók 
4- A kombinált (multi-pillar) megközelítés alkalmazása az út minősítési 

eljárásban (NATM). 
5- Szcenáriók gyűjteménye 
6- Szimuláció, virtuális teszt 
7- Próbapályás vizsgálatok 
8- Értékelés valós utakon 
9- Audit 
10- Monitoring 
11- Az ellenőrzési módok közötti kapcsolatok 
12- FRAV ás VMAD tevékenység integrációja 

 

 
 
 
Következő lépések: 

- A módszerek variációja 
- Egyéb további feladatok meghatározása 

 
 

GRVA-09-07 
(VMAD) 
doc pdf 

Új értékelési / vizsgálati módszer az automatizált vezetéshez – Mester 
dokumentum (végleges tervezet) 

GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 
 
A MD GRVA-09-07 továbbításra kerül AC2 és WP29 felé (2021 március) 
 

 
  

http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-29e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-29e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-07e.doc
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-07e.doc
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4. C Az esemény-adat rögzítő / automatizált vezetéshez szükséges adattároló rendszerekkel 
foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSSAD) eredményei. 

Dokumentumok Tárgy 

 
 (EDR/DSSAD)  
  

 

Szóbeli Beszámoló az esemény-rögzítő / adattároló rendszerekkel foglalkozó 
informális munkacsoport (EDR-DSSAD) tevékenységéről 
 
EDR előírás tervezete elkészült, GRSG elfogadta, WP29 márciusi ülésének 
napirendjén van (00 és 01 módosítás, átmenet 2024 ig). 
 
SWE 157 előírás el van fogadva és hivatkozik az adatrögzítésre. Nem okoz ez 
ellentmondást? – ezt még a következőkben felül kell vizsgálni. 
 

Jelenleg USA és Kína rendelkezik csak hivatalos adat-listával. 
Az 1958-as Egyezmény alatt elfogadhatónak tűnik, de az 1998-as Egyezmény alatt nem minden fél fogadja 
el. 
A munkacsoport áttekinti az adatok listáját és kiemeli azokat, amelyek nem fogadhatók el valamely fél 
részére a 1998-as Egyezmény keretében. 

 
 

4. 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 

határértékekre 
 
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 

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

 
 

 Elnök: megvárjuk, amíg a speciális munkacsoport nem tárgyalja a fenti 
kiterjesztési javaslatokat. 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/3 
(OICA, CLEPA) 
docx pdf 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) módosítására 
 
Kategória kiterjesztés a nagy járművekre. 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/4 
(OICA, CLEPA) 
docx pdf 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) módosítására 
Ez a javaslat az ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 2020/33 számú, Németország 
által korábban benyújtott dokumentumon alapul és a tartalmazza a GRVA-07-66 
informális dokumentumban javasolt módosításokat. 
 

A fenti dokumentumokat napirenden tartjuk referenciaként a további tárgyaláshoz. 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-03e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-03e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-04e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-04e.docx
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GRVA-09-34  
OICA 

docx pdf 
 

A külön eszmecsere keretében felmerült kérdések megosztása, megerősítés 
céljából. 
 
ALKS (könnyű) tehergépkocsik részére  
6 kérdés előzetesen kiemelve   
1. Az M1-re vonatkozó jelenlegi követelmények az MRM alatti maximális 
lassulást 4m / s²-re korlátozzák; ezt az értéket hozzá kell-e igazítani más 
járműkategóriákhoz, figyelembe véve a nehezebb kategóriák alacsonyabb 
lassítási képességét? 
2. A követelmények meghatározzák az aktív ALKS-szel felszerelt 
személygépkocsi és az azt megelőző jármű közötti minimális követési távolságot 
tartalmazó táblázatot. Az ipar várhatóan megvizsgálja, hogy a HCV (Heavy 
Commercial Vehicles) -paraméterek befolyásolják-e a táblázat értékeit és 
hogyan. 
3. A bekapcsolási forgatókönyvről szóló részben módosítani kell-e a „TTC Lane 
Intrusion” paramétert, figyelembe véve a HDV-k szélességét egy 
személygépkocsival összehasonlítva? 
4. A három korábbi téma felveti azt a kérdést, hogy a HCV-k PC-khez képest 
eltérő dinamikus viselkedése befolyásolhatja-e a rendelet néhány egyéb 
követelményét. 
5. Miért nem szerepel a javaslatban a pótkocsi-kommunikáció, pl. hogy a 
gépjármű információt kapjon a pótkocsi hosszáról és szélességéről? 
6. Ami a hatás súlyosságára vonatkozó követelményeket illeti, amelyekig az 
adatoknak továbbra is visszakereshetők maradnak a DSSAD-ból, a 94., 95. 
vagy 137. sz. ENSZ-előírásokra való hivatkozások az M1 vagy N1 kivételével 
nem relevánsak. Meg kell találni a megoldást, beleértve a tanúsítás validálási 
módszerét. 
 
Korea a 2. kérdéssel kapcsolatban felvetette, a követési távolságra vonatkozó 
előírások, illetve a fékhatásossági különbségeket a járműkategóriák között. 
 
FRVA és speciális csoport tárgyalja.  
 

GRVA-09-19  
(CLEPA / OICA)  
docx  pdf 

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/3 dokumentumhoz. 
 
Adatrögzítő visszaolvashatóságára vonatkozó követelmények az egyes 
járműkategóriákra vonatkozó ütközési követelmények esetén. 
 

GRVA-09-22  
(D, EC, UK)  
docx pdf 

AZ  UN-R 157 előírással kapcsolatos, külön csoport ülésének áttekintése: 
 
- A napirendtervezetet a csoport jóváhagyja 
- Az első találkozó a szervezeti kérdésekkel foglalkozik  
- A csoportok által elfogadott hatókör, nevezetesen: a megkülönböztetett 
járművek, a sebesség növelése, a sávváltás és más járműkategóriákra való 
kiterjesztés tisztázása. 
- Célja a függőben lévő javaslatok megfontolása, és 2021 júniusában egy 
csomag-javaslat a GRVA-nak. A biztonságnak kell elsőbbséget élveznie (ahogy 
Japán kiemelte). 
- Az ipar által kezdeményezett, 2021. január 29-i értekezlet (OICA / CLEPA) az 
ALKS deaktiválásának (GRVA / 2021/2), a sürgősségi járművek tisztázásának 
megvitatására szolgál (Franciaország kérése a GRVA-07-39 szerint és írásbeli 
kérdőív), valamint a jelenlegi 157. rendelet hatályának kiterjesztése más 
járműkategóriákra. A megbeszélést ebben a csoportban a következő GRVA után 
folytatjuk, ha szükséges, a 2021. júniusi csomag részeként. 
- Ha a vita a 2021. júniusi célkitűzés eléréséhez szükséges: 
o Az M1 kategóriájú járművek elsőbbséget élveznek a nagyobb sebesség és a 
sávváltás szempontjából. 

http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-34e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-34e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-19e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-19e.pdf
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/d-ec-uk-special-interest-group-un-r-157-meeting
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-22e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-22e.docx
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o A vész sávváltást (minimális kockázatú és kitérő manőver esetén) prioritásként 
kezeljük. 
- Közös megegyezés és egyetértés: a csoport eredményeit jelenteni kell a 
GRVA-nak; az időterv és a csoport célzott eredményei kiigazíthatók, ha több 
időre van szükség. 
- Az Egyesült Államok megjegyezte, hogy koordinálni kell más szakértői 
csoportokkal (pl. FRAV és VMAD). 
- Az EK-nak, az Egyesült Királyságnak vagy a Németországnak elküldendő 
dokumentumok; az értekezlet után frissített e-mail terjesztési lista.  
- A vezetés mérlegel és rögzíti a következõ ülésen megvitatandó 
következtetéseket). 
- Találkozó formátum: javaslat havi ülésekre (~ 3 óra).  
- Koordináció más GRVA csoportokkal: a különleges érdekcsoportok vezetése 
megkeresi az IWG elnökeit, legfőképpen az FRAV-t és a VMAD-ot; a lehető 
legnagyobb mértékben kerülni kell az átfedéseket és biztosítani kell a csoportok 
közötti munka tartalmának és terjedelmének következetességét. 
 
Akciópontok: 
• A megbeszélésre kerülő témák listájának (Japán) és az ülés előtt kapott iparági 
táblázat megoszlása a vezetés részéről. 
• Minden tag küldje el észrevételeit a következő ipari értekezlet (vagy GRVA) 
függőben lévő javaslataival kapcsolatban. 
 
Következő találkozók: 
- OICA / CLEPA találkozó 2021. január 29-én, pénteken 9.00–12.00 (CET) 
- ENSZ-R 157 csoport 2021. február 16-án, kedden, 12.00–14.30 (CET) 
(előzetes - meg kell erősíteni!) 
 

- Kiterjesztés nagy járművekre, 
- Sebesség kiterjesztése 
- Sávváltási képesség (RMS) 

 
JP: jó kezdésnek ítélte az első ülést. 
 
FR is támogatja. 
 
A júniusi határidő várhatóan túl rövid. 
 
FR kiemelte még a gumiabroncsokkal (téli, nyári) kapcsolatos problémát a 
hatásossági követelmények maghatározásánál. 
 

GRVA-09-33 - (UK) 
pptx pdf 

ALKS alkalmazás 
Különbségek lehetnek a közlekedési szabályokból és az ALKS működéséből 
adódóan bizonyos kritikus helyzetekben. 
 
Pl: bizonyos esetekben a közlekedési szabályokból következően meg kell állni, 
de a rendszerre vonatkozó aktuális követelmények átadási igényt (TD) írnak elő. 
 
A WP1 alatt fejlesztett közlekedési szabály- adatbázis is felmerült. 
 
Kérdés, hogy a felvetett probléma releváns-e az AV-re áltatában, vagy csak a 
157 esetén. 
 
Ezt a továbbítjuk a FRAV VMAD koordinációs megbeszélése. 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/17 
(France)  
docx pdf 

Javaslat a járművek automatizált sávtartó rendszer (ALKS) tekintetében történő 
jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló ENSZ-előírás 
tervezetének módosítására 
 

https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/uk-alks-implementation
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-33e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-33e.pptx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/uk-alks-implementation
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-17e_0.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-17e_0.docx


 GRVA 9. ülés  

 15 

Két javaslat kombinációja 157 és 156 előíráshoz kapcsolódóan. 
 
Ha Rxwin –t nem használja a gyártó akkor nincs azonos szintű követelmény. 
 
Ez a javaslat harmonizálná a két előírást ebből a szempontból. 

ECE/TRANS/WP.29/GR

VA/2021/6 - (France) 

docx pdf 
 

Az ENSZ 156 előírás (Sw frissítések és – menedzsment rendszer)  
 
Alternatív SW azonosító alkalmazása. 
 
Az elfogadott 40 es dokumentumra tekintettel FR tovább fejleszti a 
dokumentumot a következő ülésre. 

GRVA-09-09 
(CLEPA/OICA) 

docx pdf 

Megjegyzések az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/06 (R156) and 
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/17 (R157) dokumentumokhoz. 
 
Javasolja, hogy ne legyen alternatív azonosítási lehetőség csak RxWIN 
Így a 156-ot nem kellene változtatni. 
 

GRVA-09-40 
UK 
 

Alternatív javaslat a fentiekhez. 
Rxwin legyen kötelező, de új megfogalmazás. 
 
OICA ehhez átmeneti rendelkezést tart szükségesnek. 
UK felvetette, hogy van-e más azonosítóval jóváhagyott rendszer. 
 

Franciaország el tudja fogadni OICA megközelítését , átmeneti rendelkezés (TP)  fontos. 156 előírást akkor 
is pontosítani kell. 
Elnök: ha most nem tudjuk továbbítani, akkor legközelebb talán júniusban lehetséges 
GRVA-09-40 elfogadva és WP29 felé továbbítjuk. 
 
ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/2 
(OICA, CLEPA) 
docx pdf 
 

Javaslat a járművek automatizált sávtartó rendszer tekintetében történő 
jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló ENSZ-előírás 
tervezetének módosítására 
 
Deaktiválás 
 
Az ALKS deaktiválódása esetén működhetnek-e további vezetést támogató 
rendszerek. 
Az előző heti workshop óta nem volt elég idő további információkat 
összegyűjteni, úgyhogy ezt a témakört a következő ülésre halasztjuk. 

 

https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/france-proposal-supplement-un-regulation-no-156
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-06e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-06e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-09e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-09e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-02e_0.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-02e_0.docx
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5.  Kapcsolt járművek 

5. A Kiber-biztonság és adatvédelem 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-09-11 
(CS/OTA)  
docx pdf 

Beszámoló a kiberbiztonsági és szoftver frissítésekkel foglalkozó munkacsoport 
(IWG on CS/OTA) tevékenységéről. 
 
A vizsgálati eljárások harmonizálása kiemelt feladat. 
 
 
Szoftverfrissítési folyamatok 
A [156] sz. ENSZ-előírás (Szoftverfrissítési folyamatok) értelmezési 
dokumentuma tájékoztató jellegű magyarázatokat / magyarázatokat ad a 
rendelet 7. szakaszának „Általános előírások” és 1. mellékletének „Információs 
dokumentum” követelményeihez. Ezenkívül példákat mutat be azokra a 
dokumentumokra, amelyeket e követelmények teljesítésének bizonyítékaként 
lehet benyújtani. Az értelmező dokumentum száma: „ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2020-29e”. 
 
Kiberbiztonság 
Az ENSZ [155] sz. Előírásának (kiberbiztonság) értelmező dokumentuma 
tájékoztató jellegű magyarázatokat / pontosításokat nyújt az előírások 5.3. 
szakaszában (az információmegosztás a jóváhagyó hatóságok számára), a 7. 
bekezdésben („Általános előírások”) és a rendelet (8) bekezdésében foglalt 
követelményekkel kapcsolatban. Ezenkívül példákat mutat be azokra a 
dokumentumokra / bizonyítékokra, amelyeket e követelmények teljesítésének 
bizonyítékaként lehet benyújtani. Az értelmező dokumentum száma: „GRVA-07-
04”. 
 

EU felvetette a hatály motorkerékpárokra történő kiterjesztését. 
IMMA szerint ennek még nem jött el az ideje, az automatizálás még nem áll olyan szinten, mint a 
gépkocsiknál. A jövőben várható, hogy lesz ilyen igény, megbeszélés. 
ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/5 
(Russian Federation) 
docx pdf 

Az ENSZ 155 előírás (Kiberbiztonság) kiterjesztésére vonatkozó javaslat.   
 
A másik hatóságok észrevételeire vonatkozó eljárás pontosításra szorul. 
Javaslat: vissza legyen utasítva a jóváhagyás, amíg a másik hatóság nem 
korrigál. 
 

GRVA-09-08 
(CLEPA/OICA)  
docx pdf 

Megjegyzések az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/5 dokumentumhoz 
Az ipar nem tudja elfogadni, hogy a jóváhagyási eljárás végén egy másik 
hatóság megállíthatja a jóváhagyást, ez nagy nehézséget okozhat. 
 

Japán, Franciaország, Olaszország, UK  ellenzi a módosítást, egyetért OICA -val  
A téma WP29 és AC2 felé kerül továbbításra  
Végül Oroszország visszavonta a javaslatot, de látható, hogy a probléma valóban létezik. 
GRVA-09-12 
ISO 
pdf 

Safe & Secure Connectivity  
The Extended Vehicle (ExVe) Concept  
Biztos és biztonságos kapcsolat. 
Kiterjesztett jármű koncepció (ExVe), kapcsolt járművek. 

- Áttekintés a szabványfejlesztésről 
- „A gépkocsi nem egy okostelefon” 
- A gyártó felelőssége alatt áll 
- Cél, hogy a jármű, biztonságos legyen akkor is, ha használja a külső 

kapcsolatokat . 

http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-11e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-11e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-05e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-05e.docx
https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/russian-federation-proposal-supplement-un-regulation
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-08e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-08e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-12e.pdf
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GRVA-09-13 
(ISO) pdf 

ISO 20077-2 

GRVA-09-14 
(ISO)   pdf 

ISO 20077-1 

 

https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/iso-iso-20077-2
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/iso-iso-20077-2
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/iso-iso-20077-1
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-14e.pdf
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5. B Szoftver frissítések 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/6 
(France) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ [156] számú előírás kiegészítésére (Szoftverfrissítések és 
szoftverfrissítés- kezelő rendszerek) 
 

- Az RxWIN sw azonosító rendszer alternatívájaként alkalmazható egyéb 
azonosítóra  

 
ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/14 
(CEMA) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ [156] számú előírás kiegészítésére (Szoftverfrissítések és 
szoftverfrissítés- kezelő rendszerek) 
 
CEMA szeretné kivenni R, C, T kategóriákat a hatályból. 
 
EU halasztaná a döntést. 
Olaszország megemlítette, hogy korábban megegyeztünk ebben. 
 
Valójában csak egy ideiglenes kivétel lenne, később a fejlődés függvényében 
visszakerülhetnének az említett kategóriák a hatály alá. 
 
A gép direktíva egyébként is kezeli a kiberbiztonságot. 
 
EU:  nem nagyon támogatja és halasztaná a döntés. Javasolja, hogy a 
munkacsoport fontolja meg mielőtt döntenénk. 
 
CEMA ezt a megoldást elfogadja.  
 

 

5. C A jármű élettartama alatt a műszaki követelményekkel kapcsolatos jogi megfontolások 
Dokumentumok Tárgy 

WP.29-180-
18 (Titkárság)  
DOCX PDF 

 

Az 1958. évi megállapodás és az életciklusra / életciklusra vonatkozó 
megfontolások 
 
Az 1958. évi megállapodás keretében megfelelő jogi alap létezik arra, hogy az 
előírások belekerüljenek a járművek életciklusára vonatkozó követelmények is. 
 
Az ilyen rendelkezéseket egyszerűbb alkalmazni a típusjóváhagyó hatóságokra 
és a gyártókra, ha azok a típusjóváhagyáskor ellenőrizhetők.  
 
Javasolt értelmezés: 
A járműtípusok életciklusára és a járművek élettartamára vonatkozó 
rendelkezések bevezetésére megfelelő jogalapot nyújt az 1958-as 
megállapodás. 
Megjegyzés: Annak ellenére, hogy elegendő jogalap van megadva, az 
Egyezményhez csatlakozott bármely Szerződő Fele eseti alapon eltérhet az 
életciklusra vonatkozó rendelkezések alkalmazásától. 

Nem volt tárgyalás . 

 

5. D Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

---  

Nem volt tárgyalás. 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-06e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-06e.docx
https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/france-proposal-supplement-un-regulation-no-156
https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/france-proposal-supplement-un-regulation-no-156
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-14e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-14e.docx
https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/france-proposal-supplement-un-regulation-no-156
https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/france-proposal-supplement-un-regulation-no-156
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/WP29-180-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/WP29-180-18e.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/2021/7 
 (AVERE) 
docx pdf 

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás (kormányberendezés) 03. 
módosítássorozatának kiegészítésére. 

- Bizonyos körülmények között az oldalgyorsulás felső határ növelését 
javasolja. 

 
 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/8 
(CLEPA) 
docx pdf 

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás (kormányberendezés) 03. 
módosítássorozatának kiegészítésére. 

- Amikor a rendszer eléri az 5.6.2.3.1.1. Szakaszban meghatározott 
határfeltételeit és a vezető elérhető és az egyik első gumiabroncs 
átmegy a sávjelzésen, a rendszernek továbbra is segítséget kell 
nyújtania a vezetésben amint azt a jármű gyártója biztonsági 
koncepciója leírja, és optikai figyelmeztető jelzéssel, ezen felül pedig 
akusztikus vagy tapintható figyelmeztető jelzéssel világosan 
tájékoztatja a vezetőt erről a rendszer állapotáról. 

 

 További támogatás a vezetőnek, ha pl az oldalgyorsulás túllépés miatt leáll. 
- Átmenet lehet szükséges, az éles váltás helyett. 
- Referencia a 6 mellékletre. 

 
Folytatódik a témakör. 
 

GRVA-09-43  
(CLEPA, OICA)  
docx pdf 

Fő kérdés az maradt, hogy a vészmanőver során megengedhető-e a 
sávváltás, vagy nem. 
Az utolsó javaslat megengedné a sávváltást, olyan úton, ahol nincs kerékpáros 
és gyalogosközlekedés megengedve. 
 
Vannak fenntartások, pl No csak sávváltás nélkül tudja elfogadni.  
OICA sok már autóban lévő rendszert kellene emiatt kihagyni, amelyek 
egyébként a tapasztalatok alapján biztonságosak.  
 
Elnök javaslata: fogadjuk el és továbbítsuk WP29 júniusra és közben TF,, 
illetve GRVA 10  tud módosítást hozzátenni.  
 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/9 
(CLEPA). 
docx pdf 

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás (kormányberendezés) 03. 
módosítássorozatának kiegészítésére. 
 

GRVA-09-30 
- (CLEPA/OICA) 
docx pdf 

Az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/9 javaslat kiegészített változata. 
- Sávközépre tartás, kivéve, ha más pozíció kell pl. egy másik jármű 

közelsége miatt, 
- Ne legyen szükséges ACSF deaktiválása egy forgalmi sáv esetén, ha 

az autópályák közötti összekötő szakaszban van. 
- Irányjelző vezérlés pontosítása. 
 

Előző héten tárgyaltuk a Workshopon, mint a 2021/9 módosítása – elsősorban 
pontosítás, egyértelműsítés. 
 
A 2021/9 a 09-30-al módosítva (tolerancia nélkül) elfogadva, a kritikus 
távolságra vonatkozó 10% tolerancia később kerül tárgyalásra.  
 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-07e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-07e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-08e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-08e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepa-oica-proposal-amendments
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-43e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-43e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-09e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-09e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29grva20219
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-30e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-30e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29grva20219
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ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/10 
(AVERE) 
docx pdf 

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás (kormányberendezés) 03. 
módosítássorozatának kiegészítésére. 
 
ACSF C1 esetén a sávváltás megkezdésére vonatkozó  idő határ 
kiterjesztése. 
 
NL nem támogatja 
UK és FR tamogatja 
A javaslatban szereplő ábra kicsit félreérhető, nincs teljesen összhangban a 
szövegben. 
 
AVERE szerint az idő kiterjesztése növeli a biztonságot, azzal, hogy nagyobb 
flexibilitást ad a rendszernek. 
 
A 7s már korábban el volt fogadva a 2 lépcsős HMI megoldásra. 
 
EU támogatjná. 
 
TF tárgyalja tovább. 
 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/11 
(CLEPA) 
docx pdf 

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás (kormányberendezés) 03. 
módosítássorozatának kiegészítésére. 
Vontató-Pótkocsi adatkommunikációra vonatkozó javaslat. 
 
OICA kéri, hogy halasszuk júniusra. 
Folytatódik a tárgyalás a következő ülésen. 

 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/5 –  
DOCX 

Az automatizált / autonóm és összekapcsolt járművek munkacsoportjának 
ötödik ülésének (GRVA) (2020. február 10–14) összefoglalója 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/12 
(OICA) 
docx pdf 

Javaslatok a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 
(kormányberendezés) 
Távirányítású parkoló rendszer (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 

GRVA-08-28 (OICA) 

docx pdf 
GRVA-08-06 (OICA) 
Q&A 
DOCX   
PDF 
 
 
 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-10e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-10e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-11e_0.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-11e_0.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-05e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-12e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-12e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-08-28e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-08-28e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-06e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-06e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-08-06e.pdf
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- 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. 
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. 
 
UK, fenntartásai vannak, a biztonságos működést illetően.  
Németországnak is vannak fenntartásai, az új munkacsoportban kellene 
megbeszélni. 
 
Elnök javasolja, hogy OICA egyeztessen azokkal az országokkal akiknek 
fenntartásaik vannak. 
 
Folytatódik a témakör tárgyalása. 
 

  
GRVA-09-15 
(Russian 
Federation/EC)  
docx pdf 

Felülvizsgált javaslat a fejlett járművezetői támogató rendszerek új 
munkacsoportjának létrehozására (TF on ADAS) - több javaslat összevonva.  
Működési szabályzat (TOR) frissítve. 
Kiinduló pontok: 

- Nem minden új funkció illeszkedik az R79-hez, 
- A hosszirányú irányítás (sebesség szabályozás) egyáltalán nem illik a 

kormányzási előíráshoz. 
 
Kiemelt feladat: 
ENSZ 79 előíráshoz kapcsolódó javaslatok felülvizsgálata és döntés egy új 
ADAS előírás szükségességéről. 
 
Felmerült, hogy az ADAS-sal kapcsolatos definíciók nem igazán léteznek a 79 
es előírásban, hiszen az eredetileg hagyományos kormányrendszerekről szól. 
 
Japán reméli, hogy a 1998 egyezményt alkalmazó országok is részt vesznek a 
tevékenységben. 
 
Pontos szervezésre, valamint a L2, L3 szintek közötti átmenet problémáira 
felhívva a figyelmet – kis módosítással - elfogadva. 
 

GRVA-09-16  
(TF on ADAS)  docx pdf 

ADAS [Task Force on Advanced Driver Assistance Systems] előkészítő ülés 
jegyzőkönyv tervezete. 
 

  

https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/russian-federationec-revised-proposal-establishing
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/russian-federationec-revised-proposal-establishing
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-15e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-15e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/tf-adas-draft-meeting-minutes-preliminary-meeting
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-16e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-16e.docx
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ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/13 
(OICA, CLEPA) 
docx pdf 
 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás (kormányberendezés) 04 sorozatszámú 
módosítására – Kockázat csökkentő funkció (RMF). 
 
Automatikus vészmanőver követelményei arra az esetre, ha a vezető nem 
tudja átvenni a jármű irányítását. 

GRVA-09-35 
- (CLEPA/OICA) 
docx pdf 

Az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/13 dokumentum módosítására vonatkozó 
javaslat. 
 
A RFM rendszerek már a piacon vannak, egyes jármű típusok kaptak 
jóváhagyást a korábbi R79 szerint, de az R79/03 szerint – a jóváhagyó 
hatóságok álláspontja szerint ezen funkcionalitással jelenleg nem hagyhatók 
jóvá a járművek. 
Ez az ipar számára égető probléma, ha 2021. szeptembertől nem 
engedélyezhetők ezzel felszerelt járművek.  
Átmeneti megoldásként azt javasolják, hogy a gyártó mutassa be a 6. Melléklet 
szerinti értékelést erre a rendszerre is és a TS ítélje meg a megfelelőséget. 
 
Többen aláhúzták, hogy ugyan a rendszer filozófiájával teljesen egyetértenek, 
és ez nem megnyugtató megoldás, csupán átmeneti. 
 
A későbbiekben ezt is TF ADAS-nak kellene tárgyalni. 
 
UK HMI szempontból nem tartja teljesen egyértelműnek. 
 
Az 5.1.6.3.6. –ban nem teljesen egyértelmű, hogy a sávváltás meg van-e 
engedve a rendszerre. 
 
Oroszország nem tartja elfogadhatónak a műszaki szolgálat és a gyártó 
megegyezését. 
 
Folytatódik a téma tárgyalása. 

 

 
6. B Kormány berendezés 

Dokumentumok Tárgy 

---  

 
  

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-13e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-13e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29grva202113
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-35e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-35e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29grva202113
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6. C Távvezérelt manőverezés 

Dokumentumok Tárgy 

--  

 
 

6. D Egyéb 
Dokumentumok Tárgy 

--  
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7.  Fejlett vészfékező rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-09-17 -
(CLEPA/OICA)  pptx pdf 

Az ENSZ 152 (AEBS M1/N1) előírásban megadott tapadási tényező-mérésre 
(PBC) vonatkozó módosítási javaslatok. 
 
„Nagy” tapadási tényező mérésének módszere. 
 
Új F2493 225/60 R16 97S abroncs 1.017 tapadást jelent a régi  
Száraz út olyan felület, ami lehetővé teszi 9 m/s2 lassulás elérését. 
 
Hivatalos dokumentum készül a következő ülésre. 
 

GRVA-09-18 -
(CLEPA/OICA)  
docx pdf 

  

GRVA-09-26  
(AEBS)  
pptx pdf 

Az AEBS informális munkacsoport jelentése, tevékenysége: 
- Kiterjesztés  nagy állatokra és motorkerékpárokra. 
- Virtuális tesztek tárgyalása 
- AEBS-15-06, - VMAD SG2 jobb lenne ezt tárgyalni 
- Nagy állatokkal történő ütközéses Balesetek Svédországban . 

 
EU kiemelte a szimulációval kapcsolatos lehetséges fejlesztési tevékenységet. 
 
Franciaország szerint különleges erőforrások kellenek a szimulációs és ADAS 
tevékenységekhez.  
 
Svédország szerint sok rendszert ajánlanak állatok felismerésre, de nem igazolt a 
hatásosságuk. 
 

GRVA-09-32 - ([AEBS 
HDV])  
docx pdf 
 
 
GRVA-09-32 rev1 
 ([AEBS HDV])  
 

docx pdf 

A nagy haszonjárművek vészfékező rendszerével foglalkozó munkacsoport 
(IWG on AEBS (HDV)) működési szabályzatának tervezete  

 
N2, M2 ,M3 városi  - lehetséges hatály 
 
Két opciók a feladat elvégzésére: 
 
1. lehetőség: Az IWG biztosítja a nehéz tehergépjárművek AEBS-re vonatkozó 
műszaki követelményeit a 2.e.1. Szakasz szerint. a 131. sz. ENSZ-előírás 
2021. novemberi felülvizsgálataként, majd a szükséges kiigazítások és 
adminisztratív szöveg (ideértve a különböző módosítássorozatok 
bevezetéséhez csatolt átmeneti rendelkezéseket) a 2022. februári GRVA 
ülésszakon. 
2. lehetőség: Az IWG átadja a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó 
követelményekre vonatkozó AEBS teljes szabályozási szövegét a 2.e.1. 
Szakasz szerint. a 2.e.3-ig, mint a 2021. novemberi 131. számú ENSZ-előírás 
felülvizsgálata. Ezt a céldátumot az informális csoport által elért haladásnak 
megfelelően a 2021 szeptemberi GRVA-ülésszakon felül kell vizsgálni.] 
 
Lehetőségként felmerült:  
Az 1. opció menne tovább, azzal, hogy 2021 szeptemberi ülésen felülvizsgáljuk 
az előrehaladásnak megfelelően. 
 
Végül ez került elfogadásra: 
 (6) Az IWG biztosítja a nehéz tehergépjárművek AEBS-re vonatkozó műszaki 
követelményeit a 2.e.1. Szakasz szerint. a 2.e.3-ig, a 131. számú ENSZ-előírás 

https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/clepaoica-proposal-amend-pbc-reference-aebs-m1n1
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-17e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-17e.pptx
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-un-regulation-no-152
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-18e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-18e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/aebs-report-informal-working-group-aebs
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-26e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-26e.pptx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/aebs-hdv-draft-terms-reference-tor-iwg-aebs-hdv
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/aebs-hdv-draft-terms-reference-tor-iwg-aebs-hdv
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-32e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-32e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/aebs-hdv-draft-terms-reference-tor-iwg-aebs-hdv
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-32r1e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-32r1e.docx
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felülvizsgálataként, a szükséges kiigazításokkal és adminisztratív szöveggel 
(beleértve a különböző módosítássorozatok bevezetéséhez csatolt átmeneti 
rendelkezéseket) a 2022. februári GRVA ülésszakon. 
 
Működési szabályzat (TOR) elfogadva. 

 

 
 

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

8. A Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/34 - (Republic 
of Korea )  
 

A UN GTR No. 8 (ESC) világelőírás módosítására vonatkozó javaslat. 
 
A teszt eljárás igazítása a legújabb technológiát képviselő rendszerekhez: 

- kis kormánykerék szögű járművek. 
USA kérdése: ez a javaslat, hogy oldja meg a felvetett problémát? 
 
A GTR 8 ezzel harmonizál R140-hez. 
A korábbi javaslat az előző ülésen felvetett észrevételek alapján. 
98% mint minimum helyett, de Kanadának még mindig volt észrevétele (az 
utolsó mondat törését kérte) úgyhogy Korea és Kanada a következő ülésre új 
közös javaslatot készít. 
 

GRVA-09-36  
 (Rep. of Korea) 
docx pdf 

Napirenden tartjuk a következő ülésre. 

 
8. B Elektromechanikus fékek 

Dokumentumok Tárgy 

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

Az ENSZ R13 előírás 11 módosítási sorozat 17 kiegészítésére vonatkozó 
javaslat. 
Az EMB (Elektromechanikus) fékek követelményeinek bevezetése az 
előírásba. 

GRVA-09-05 
(CLEPA) 
docx pdf 

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21 számú 
dokumentumhoz.  
 
Újdonság: az elektromos energia-átvitel 
 

- Csak motoros járművekre 
- Definíciók, 
- Adatmegadás kiegészítése, 
- Referencia fékerő, 
- Hatásossági követelmény meghibásodás esetén, 
- Figyelmeztető jelzés kapcsolása, 
- Segédberendezések energiaellátása, 
- Pótkocsi fékvezérléssel kapcsolatos kérdések, 
- 7. Melléklet új függelék D – energiatároló-kapacitás mérés 

 

GRVA-09-06 
(CLEPA) 
pptx pdf 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/34
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/34
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/34
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/rep-korea-proposal-amendment-un-gtr-no-8-electronic
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-36e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-36e.docx
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-05e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-05e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/clepa-proposal-amendments-ecetranswp29grva202021
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-06e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-06e.pptx
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- Az elektromos energia tép ellenőrzés 
- Energia tároló ellenőrzése (öregedés) 
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- PTI témakör 
 
 
A GRVA 09-05-ből hivatalos dokumentum készül a következő ülésre.  
 

 
8. C Magyarázatok, pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/16 
(Poland) 
docx pdf 

Javaslat a 13. számú ENSZ-előírás (nehéz járművek fékezése) 11-es 
módosítássorozatának kiegészítésére 
 
 
Visszavonva. 
 

GRVA-09-04 
(Germany) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ 13. számú előírásának módosítására (nehéz járművek 
fékezése)  EPB 
 
3-baleset Németországban évente a rögzítőfék be nem húzása miatt. 
 
Az üzemeltetési sajátosságok miatt M és N kategória megkülönböztetése 
indokolt. 
 
Ha a jármű elektromosan vezérelt rögzítőfékrendszerrel van felszerelve, akkor 
a rögzítőféket legalább akkor kell bekapcsolni, amikor a motor leállt, az N és M 
kategóriájú járművek gyújtáskapcsolójának „kikapcsolt” helyzetbe fordításával.  
Ezenkívül az N kategóriájú járműveknél a rögzítőféket akkor is be kell 
kapcsolni, ha a vezető a rögzítőfék megfelelő működtetése nélkül hagyja el a 
kabint. 
A kabin elhagyásának célja megerősítést nyerhet, pl. a vezetőoldali ajtó 
kinyitásával a jármű álló helyzetében, vagy az ülés elhagyásával.  
A rögzítőfék automatikus bekapcsolását a vezető egy erre kijelölt művelettel 
(például pedál működtetésével vagy kapcsolóval) vagy karbantartási műveletek 
során elnyomhatja. 
 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-16e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-16e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-04e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-04e.docx
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GRVA-09-20  
(CLEPA/OICA)  
docx pdf 

Észrevételek a GRVA-09-04 dokumentumhoz. 
 
Új módosítási sorozat és átmeneti rendelkezés szükséges. 
 
….. az N kategóriájú járműveknél a rögzítőféket automatikusan be kell 
kapcsolni, ha a vezetőt úgy ítélik meg, hogy elhagyja a vezetőülést (pl. Az 
ajtónyitás észlelésével, a biztonsági öv kinyitásával), legalább akkor, amikor a 
jármű álló helyzetben van. . 
A rögzítőfék-rendszer automatikus működését azonban a vezető (például 
karbantartás közben, a parkolófék fagyásának elkerülése érdekében téli 
körülmények között) egy erre kijelölt művelettel (pl. Pedál működtetésével, 
kapcsolóval) letilthatja. Ebben az esetben továbbra is lehetővé kell tenni a 
rögzítőfékrendszer működését, miközben a kioldást meg kell akadályozni.  

Japánban súlyos balesetek történtek a rögzítőfék be nem húzása miatt.  M kategóriát is hozzáadná a 
módosításhoz. 
 
Németország, OICA és CLEPA új javaslatot készít a jövő ülésre. 

 
 

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

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás 

 
9. B ENSZ 78 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-09-25  
(IMMA)   
pptx pdf 

Javaslat a féklámpa bekapcsolási küszöbértékeinek harmonizálására a 78. sz. 
ENSZ-előírásban a 13-H sz. ENSZ-előírás új rendelkezéseivel 
 
A regeneratív fékek esetén féklámpa aktiválási határértékek módosultak. 
Ehhez harmonizálná a 78-as erőírást a készülő javaslat. 
 
 

Május / júniusra lesz hivatalos javaslat. 
 

 
10.  Az ENSZ 90. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2021/15 
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 pontosítása. 
Az eredetileg előírt teszt berendezés már nem elérhető.  
Tárgyalás nélkül hivatalos dokumentum lesz. 

GRVA-09-41 

- (CLEPA) 

docx pdf 

Az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/15 dokumentum módosítására vonatkozó 
javaslat, amely felülírja 2021/15-t. 
Főleg a magyarázatokban változik. Az új berendezés miatt ne változzanak a 
COP értékek.  
 

http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-20e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-20e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/imma-proposal-harmonise-stop-lamp-activation
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-25e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-25e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-15e_0.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-15e_0.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepa-proposal-amendments-ecetranswp29grva202015
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-41e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-41e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepa-proposal-amendments-ecetranswp29grva202015
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Németország : 
Ha 3.1.1. tartható változtatás nélkül, akkor az új paragrafus hozzáadását támogatja. 
CLEPA szerint alapvetően eltérő az értelmezés.   
Következő ülésre egyeztetik az álláspontokat és új javaslat készül. 

 
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 

---  

Nem volt tárgyalás 

 
 

12.  Egyebek 

12 A A GRVA tevékenységeinek prioritása 
Dokumentumok Tárgy 

  
GRVA-07-65 (HF-
IRADS/IAE)  
DOCX PDF 

 

A HF-IRADS állásfoglalása a járművek távirányításának emberi tényezőivel 
kapcsolatos kihívásokról (a WP.1 2020. szeptemberi ülésszakának 8. számú 
informális dokumentuma is). 
 

GRVA-08-13 rev1 
 

Az ENSZ R79 előírást  frissíteni kell, de lehet, hogy kell új előírást is létrehozni 
az ADAS funkciókra.   
 
A szögletes zárójel marad, de a szöveg kicsit  
4-helyett 3 prioritás kellett.  
 
Több résztvevőnek volt észrevétele a prioritásokka kapcsolatban. 
 
Kiberbiztonság is legyen a top 3-ban, tevékenység helyett IWG-t kellene 
említeni, 
Nem átlátható. 
 
Titkárság: ez a dokumentum csak egy kiinduló anyag, frissítik a dokumentumot 
az észrevételek alapján. 
 

GRVA-09-39 
Titkárság 
docx pdf 

A GRVA javasolt prioritásai 2021-ben 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-65e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-65e.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-39e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-39e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/secretariat-draft-grva-priorities-2021
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Végül ezen dokumentum módosítással továbbításra kerül AC2-höz.  
 

 
 

12. B Mesterséges intelligencia 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-
33 (ITU/FGAI4AD)  

PPTX PDF 

 

ITU prezentáció az "AI4AD" tevékenységről. 
 
Röviden bemutatták. 
ITU közreműködni fog a VMAD-ban. 
 
A témakör a következő ülésre halasztva. 
 

GRVA-09-23  
(Russian Federation)  
docx pdf 

A mesterséges intelligencia meghatározása és alkalmazásának sajátosságai 
az automatizált közúti járműveknél 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-33e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-33e.pdf
https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/russian-federation-artificial-intelligence
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-23e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-23e.docx
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Oroszország álláspontja a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. 
- Definíció 
- Kockázatok 
- A hatásossági követelmények (ugyanazok, mint a többi rendszerre). 

 
Napirenden marad a következő ülésre. 
 

GRVA 09-44 Izrael 

pptx pdf 
Prezentáció a motorkerékpárosok baleset elkerülést segítő intelligens 
rendszerről. 
 
Napirenden marad a következő ülésre. 
 

 

12. C Egyebek 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-14 (Titkárság)  

DOCX PDF 

 

Titkárság: Tájékoztatás az ITS Roadmapról 
 

------ 

 
 

12. D Magas szinten automatizált és autonóm járművek keretdokumentuma. 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-09-31 
(Chair/Vice Chairs) 
docx pdf 

Javaslatok az ECE / TRANS / WP.29 / 2019/34 / Rev.2  mellékletének (A 
magas szinten automatizált és autonóm járművek módosítására 
(08-14 alapján)  

GRVA-09-42 rev1 
(CLEPA/OICA) 
docx pdf 
 
 

Az ülés idéjén készült utolsó javaslat a keretdokumentumra. 
Ld lent 
 

 

http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-44e.pptx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-44e.pptx
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
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/chairvice-chairs-proposal-amendments-annex
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-31e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-31e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/02/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29201934rev2
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-42r1e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-02/GRVA-09-42r1e.docx
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