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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 

ADS – önvezető 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 

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

módszerével foglalkozó munkacsoport 

IWG on FRAV- Functional Requirements for Automated and Autonomous Vehicles - Autonóm / automatizált 

járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó munkacsoport 

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

IWG on DSSAD/EDR - Az automatizált vezetéshez szükséges esemény-rögzítő / adattároló rendszerekkel 

foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSSAD) eredményei 

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 

 

ODD – operational design domain  

HMI – human interface –  

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

menedzsment rendszer-tanúsítvány 

AI – Artifical Inteligence – mesterséges intelligencia  

NATM MD - New Assessment/Test Method Master Document – az új ellenőrzési és tesztelési módszerek 

mesterdokumentuma 
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 

 

 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/G
RVA/2021/19  
docx pdf 

Napirend 
 
 

ECE/TRANS/WP.29/G
RVA/2021/19/Add.1 
docx pdf 

GRVA-11-01 
docx pdf 

Lebonyolítási sorrend tervezete 

GRVA-11-02 rev1 
docx pdf 
 

Konszolidált napirend 

A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

  

 

2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/11
59 
docx pdf 

A WP 29 184., az AC.1  78., AC.3  61. és az, AC.4 19. ülésének 
jegyzőkönyve.  

GRVA-11-10 
(Titkárság)  
pptx pdf 

A WP 29 184., az AC.1  78., AC.3  61. és az, AC.4 19. ülésének (2021 
június) áttekintése 
WP29:  

- Döntés a program-konzultációk korábbi kezdetéről. 
- Frissített AD keretdokumentum, 
- Shuttle-kel kapcsolatos kérdések ( járműkategóriák), 
- DETA fejlesztéssel kapcsolatos információk, 
- IWG PTI bemutatta a teljes életciklusra vonatkozó 

megfelelőségi Keret Dokumentum - tervezetet, 
- Az új ellenőrzési/tesztelési módszerek mester-

dokumentumának elfogadása, 
 
AC1: 13H, 79, és 157 előírások módosításának elfogadása  
AC2: szerzői jogi dokumentumok 
AC3: GTR 8-al kapcsolatos tárgyalás. 
AC4: nem ülésezett 

 
  

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-19e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-19e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-19a1e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-19a1e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-01e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-01e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-02r1e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-02r1e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP29-1159e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP29-1159e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-highlights-march-2021-sessions-hybrid
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-10e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-10e.pptx
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3.  Mesterséges intelligencia a járművekben 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-30 
(Secretariat) 
pptx pdf 

Előzetes áttekintés a GRVA-11-03 részletes tárgyalásához 
 
A mesterséges intelligencia és a jármű előírások  
 
A GRVA-11-03 a mesterséges intelligenciával és a járműszabályozással 
kapcsolatos megfontolásokat javasol (a WP.29/GRVA tevékenységekkel 
összefüggésben) 
 
Ez a dokumentum összefoglalja az előző ülések során kapott 
információkat és egy kiindulópont, amelynek célja a témával kapcsolatos 
tevékenységek támogatása. 
 
 
Felsorolja a WP.29 -en és a GRVA -n kifejtett álláspontokat. 

 Definíciók 
 Konkrét megjegyzések a típusjóváhagyással összefüggésben 
 Biztonsági megfontolások az önálló tanulási funkciók 

használatával kapcsolatban 
 A technológia semlegessége, mint a szabályozás legjobb 

gyakorlata 
 A technológia kockázatai a biztonság szempontjából 
 A jelenlegi kihívások kezelésének lehetséges módjai  

 
Vázolja a továbblépési lehetőségeket. 
 
Felhívja a figyelmet néhány gyakorlati kérdésre: 

 Önálló tanulási funkciók 
 Képzési adatok (megfontolások a nyilvántartás vezetésével, újra-

képzéssel és frissítési lehetőségekkel kapcsolatban) 
 Fekete doboz effektus 

GRVA-11-03 
(Titkárság) 
docx pdf 

 A mesterséges intelligencia és a jármű előírások - áttekintés 
 
I. Háttér 

A. Technológiai fejlődés 
B. Megbízás 

II. A GRVA 2020 -as és 2021 -es 8., 9.  és 10. ülésén elhangzott 
álláspontok 

A. Fogalommeghatározások 
B. Típusjóváhagyási kontextus 
C. Biztonsági megfontolások az önálló tanulási funkciók használatával 
kapcsolatban 
D. A technológia semlegessége, mint a szabályozás legjobb gyakorlata 
E. A technológia kockázatai a biztonság szempontjából 
F. A jelenlegi kihívások kezelésének lehetséges módjai 

III. Más vélemények kifejezve 
A. A szabályozás céljának legyőzése 
B. Az adatok felhasználásával kapcsolatos különleges kockázatok 
valószínűségi algoritmus kifejlesztéséhez 

IV. Lehetséges előrelépés a bizottságok tevékenysége tekintetében 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-30e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-30e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-03e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-03e.docx


 GRVA 11. ülés  

 7 

A. A GRVA szerepe 
B. Más csoportok szerepe 

V. Lehetséges előrelépés a lényegi munka tekintetében; 
Javaslat a jelenlegi ismert problémákat kezelő „segédletre”. 

- Az érintetteknek nem szabad önálló tanulási funkciókat 
megvalósítaniuk 
- a) ütközik a működő járműbe; és / vagy 
- b) olyan helyzethez vezet, hogy két azonos típusú jármű 

eltérő 

GRVA-11-38 
Franciaország 
pdf 

Grand Défi Program on “Trustworthy & Industrial AI” 
„Megbízható és Ipari AI (mesterséges intelligencia)” 
 
 
Projekt bemutatása. 
 
Prioritás az ipari AI alapú kritikus rendszer tervezésének, telepítésének 
és karbantartásának támogatására 
 
Szabványosítási és technikai keret 

 
 
Confiance.ai (45 MEur, 4 év) 

- Tervezés, tesztelés, értékelés, validálás, telepítés módszerei, 
iránymutatásai és átjárható eszközei és AI -alapú kritikus 
rendszerek és szolgáltatások fenntartása (biztonság, üzleti) 

- 4 fő alkalmazás: autonóm rendszerek, Felügyeleti és tervezési 
rendszerek, Mérnöki optimalizálási rendszerek, folyamatok és 
szolgáltatások optimalizálása 

- Technológiai ütemterv az igények ágazatközi kifejezésével: 
 Az igények kifejezése , 
 kompetenciák, kockázatok, finanszírozás megosztása és a 

zavaró innováció előmozdítása ezen a területen. 
 20 fontosabb ipari kérdés felsorolása* (termékek és 

szolgáltatások életciklusa szerint strukturálva) 
 22 fontosabb technológiai akadály listája (fő témák szerint 

strukturálva) 
 A K + F támogatására szolgáló felhasználási esetek listája 

(több mint 40) 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-38e.pdf
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- Közös team Párizs-Saclay és Toulouse városában 
 
A PRISSMA, az új autonóm mobilitás első platformja (minősítés): 
 

- Értékelés, homologizáció és tanúsítás AI alkalmazásokhoz a 
mobilitás területén együttműködésben tudományos, ipari 
partnerekkel és szabályozási hatóságokkal, 

- Alkalmazásorientált programok (autonóm mobilitáshoz, 
hamologizáció)  

- Szabványosítás  

FIA előzetesen jelezte, hogy megjegyzései / kérdései lesznek a következő ülésen. 
 
Minden munkacsoportot érint a mesterséges intelligencia témaköre. 
 
Marad napirenden a következő ülésig, esetleg kiegészítésre kerül. 
 
GRVA támogatja WP29 tevékenységét ezzel az áttekintéssel. Az még kérdés, hogy milyen 
eljárást követve kerüljön továbbításra. 
 
Oroszország megjegyezte, hogy: a mesterséges intelligencia (AI) egy szoftver, ami autonóm 
vezető rendszerben (AD) van implementálva. 
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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-11-25  
(FRAV) 
pptx pdf 

A funkcionális biztonsági követelményekkel foglakozó munkacsoport 
(FRAV) beszámolója 
 
A tevékenység áttekintése.  
Munkafolyamatok: 

• DDT funkciók 
• ADS rendszer használók szerepe 
• Egyéb úthasználók 

 
Témakörök: 
 

Segédlet az ADS leírásokhoz 
• ADS konfiguráció és felhasználások 
• Az ADS funkció ODD feltételei és határok 
• Felhasználói információk 

 
ADS biztonsági követelmények 

• A DDT ADS teljesítménye 
• ADS interakciók az ADS felhasználókkal 
• Biztonságkritikus helyzetek és rendszerhibák kezelése 
• ADS üzembiztonság az életciklus alatt 

 
HMI felhasználó szerint 

• Vezető, „tartalék” felhasználó, utas stb. elérhető 
(konfiguráció/felhasználás), 

• A haladás közbeni változások felismerése 
 
OEDR alapú, felismerést és osztályozást lehetővé tevő tulajdonságok 

• A jelzések és jelölések észlelése lehetővé teszi a „sürgősségi” 
besorolású jármű felismerését 

 
A dokumentum (FRAV-19-05) belső átnézés alatt van (GRVA-12-re 
várható) 

• A FRAV-14-07/Rev.1 DDT- leírásnak megfelelő átültetése, 
• Folyamatos egyeztetések a felhasználói interakciókról és az 

emberi tényezőkről 
• Manőverezési szándékok jelzése 
• Az ADS működési állapotának külső jelzése 
• Felhasználói tájékoztatási 

 
EDR/DSSAD munkacsoport FRAV információit kéri ADS -rel 
kapcsolatban 
• Figyelembe kell venni az ADS-ek sokféleségét 

• ADS tartalék felhasználóval, vagy anélkül (járműben, de esetleg 
távoli…) 

• ADS utasokkal, vagy anélkül (sofőr nélküli transzfer, áruszállítás) 
• Felhasználási adatok és jogi keretek 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/frav-frav-status-report-10th-grva-session-0
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-25e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-25e.pptx
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• A biztonsági hatóságok baleseti elemzése/rekonstrukciója 
• A gyártó üzem közbeni felügyelete és jelentése (VMAD 

tevékenység) 
 
Tervezett eredmények: 
 
A FRAV összeállítja az általános követelmények listáját 
• Együttműködés a VMAD SG1 -el a követelmények és szenáriók 
összehangolása érdekében 
• Névleges forgatókönyvek a DDT és a HMI teljesítményének 
értékeléséhez 
• Kritikus forgatókönyvek a baleset -elkerülés/meghibásodás -kezelés 
teljesítményének értékeléséhez 
• A forgatókönyvek és követelmények támogatják az ADS leírási 
irányelveit 
 
Időterv: 
Havi ülések a GRVA-12-ig (előzetes menetrend) 
• Október 14 
• november 17-18 
• December 15-16 
• január 13-14 
• február 1 

GRVA-11-24 
(FRAV) 
docx pdf 

A FRAV munkadokumentumok összesítése 
"5. dokumentum"  
 
A tevékenység aktuális állapotát mutatja. 

- Definíciók, 
- Segédlet az ADS rendszerek leírásához 

- Általános követelmények 
- ADS konfiguráció leírása 
- ODD 
- Az ADS használatának feltételei 

- ADS biztonsági előírások 
- ADS hatásosság 
- ADS együttműködés a felhasználóval 
- ADS menedzsment biztonság-kritikus helyzetekben 
- ADS menedzsment biztonság-kritikus helyzetekben 

 
FRAV úgy gondolja, hogy a tervezett eredmény összhangban van a 
keret-dokumentummal. 
 

 
Elnök: hogyan tervezik folytatni a tevékenységet? 
FRAV: a fentiek alapján beszámoló készülne GRVA részére és a WP29-nek történő továbbításra. 
 
UK: az átláthatóságot emelte ki, nehéz követni az előhaladást. 
FRAV: nagyon felgyorsultak az események. Nehéz kényelmes határidőt adni az egyes kérdések 
mérlegelésére. 
 
GRVA a prezentációt köszönte a munkát és dokumentumokat 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/frav-frav-status-report-10th-grva-session-0
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-24e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-24e.docx
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4. B Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális 
munkacsoport (VMAD) eredményei  

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-37 
(VMAD)   
pptx pdf 
 

Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális 
munkacsoport (IWG on VMAD) beszámolója  
Japán prezentálta 
 

- Eredmények, 
- NATM Md mesterdokumentumám 2-dik továbbfejlesztett változat, 
- WMAD és alcsoportok tevékenysége 
- Együttműködés a FRAV és a VMAD között; 

 
VMAD munkaterv 
2021 November: 

- Frissített NATM Mester Dokumentum javaslat, 
- Kiemelt problémák kezelése 
- NATM MD értékelés az autópálya körülményekre vonatkozóan. 

2022 
- Irányelvek CRVA részére NATM MD továbbfejlesztéséhez – 

beleértve a kiemelt témaköröket és FRAV követelményeket is  
 

 

 
 
VMAD/SG1 munkacsoport 
SG1 

- biztonsági esetek frissített katalógusa (MD 5. fejezet) 
 
VMAD/SG2 munkacsoport 
Szimuláció és virtuális tesztelés (MD 6. Fejezet) 
 
 
 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/vmad-status-report-iwg-vmad
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-37e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-37e.pptx
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SG3 
- Audit (dokumentációk, megfelelőségi kritériumok, rész 

rendszerek) 
- Üzem közbeni monitorozás  
 

SG4 
- Próbapályás tesztek 
- Valós tesztek 
(módszerek, megfelelőségi kritériumok, validáció) 

 
Együttműködések FRAV és VMAD között. 
A 40 FRAV által meghatározott biztonsági elem illesztése a VMAD 
alcsoportok tevékenységébe. 
 
A hátralévő munka ütemterve 

- 09 29 
- 10 27 
- 10 29 
- 11 9-10 
- 02 7 
- 03 11 

 

Felmerült, hogy ki kel-e terjeszteni VMAD megbízatását 2022-re? -- Várhatóan nem. 
 

 

4. C Az automatizált vezetéshez szükséges esemény-rögzítő / adattároló 
rendszerekkel foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSS AD) 
eredményei. 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-31 
(DSSAD)   

pdf 

IWG on DSSAD/EDR munkacsoport prezentációja 
 
Célok, küldetés 
 
Befejezett témák: 
EDR/DSSAD összehasonlító táblázat (2019) 
R157 – DSSAD (2020. március) 
R160 – EDR előírások (2021. március) – hagyományos járművekre. 
 
Folyamatban lévő ügyek 

- EDR követelmény-elemek  
- A meglévő EDR előírás véglegesítése 
- R157 data  

 
Javasolt munkaterv/EDR 

- EDR követelmény-elemek ADS rendszerekhez 
- EDR 2. lépés. További követelmények R160 előírásban 
- EDR haszonjárművekhez  

 
Javasolt munkaterv/DSSAD 

- A legjobb ADS adatgyűjtési megoldások áttekintése 
- DSSAD követelmény-elemek ADS rendszerekhez 

 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/dssad-dssadedr-iwg-progress-report
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-31e.pdf
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Következő ülések 
Október 5 ,  
Október 19  
 

 

 
 

4. D Az automatikus sávtartó rendszerek követelményei 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2020/32 - (Ger
many)  
 

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/
GRVA/2020/33 - (Ger
many)  
 

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/2020/32
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33
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” 
 

 
 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/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. 
 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/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 

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
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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tartalmazza a GRVA-07-66 informális dokumentumban javasolt 
módosításokat. 
 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/30 

(Special Interest 

Group on Regulation 
No. 157) 
docx pdf 

Javaslat a 157. számú ENSZ-előírás (Automatizált sávtartó rendszer) 
eredeti módosítássorozatának kiegészítése az autómatikus sávváltási 
funkcióval. 
A GRVA/2020/33 eredeti javaslat továbbfejlesztett változata. 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/31 
(Special interest 
group on Regulation 
No. 157) 
docx pdf 

Javaslat a 157. számú ENSZ-előírás (Automatizált sávtartó rendszer) 
eredeti módosítássorozatának kiegészítése a működési 
sebességtartomány növelésével (130 km/h). 
A GRVA/2020/32 eredeti javaslat továbbfejlesztett változata. 

GRVA-10-35 
(Titkárság) 
docx pdf 

Javaslat a 157. számú ENSZ-előírás módosítására (GRVA-10-25 
alapján) 
 
Pontosítások 

- Nem tervezett esemény (nem ismert előre, de valószínű, hogy 
bekövetkezik és átadási igényt eredményez, beleértve útépítést, 
megkülönböztetett járművet…)  
 

GRVA-11-08 
(EDR/DSSAD-
UNR.157) 
docx pdf 

(EDR/DSSAD-UNR.157) Javaslata az ECE/TRANS/WP.29/2021/143 
(GRVA-10-36) módosítására  
Ütközéses teszt utáni követelmények pontosítása az adatrögzítőre 
vonatkozóan. 
Elfogadva és novemberi  wp29 ülésre továbbítva . 
USA kérdezte, hogyan tudjuk módosítani a már elfogadott , wp 29-re 
küldött dokumentumot. Válasz: fordítás nélkül. 

GRVA-11-32 
(SIG R157) 
pptx pdf 

Aktuális információk a 157 Előírással foglalkozó különleges 
munkacsoporttól 
 

 
 
Növelt sebesség 

- követési távolság 60 km/h felett, 
- instabilitás elkerülése, 
- ütközés hatásának enyhítése, 
- detektálás előre 
- új referencia hatásossági modell 

 
Nyitott kérdések: 

- Sávváltás 60 km/h felett 
- Audit 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-30e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-30e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-31e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-31e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-35e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-35e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-08e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-08e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/edrdssad-unr157-proposal-amend-grva-10-36
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-32e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-32e.pptx
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- Parameterek a különböző sávok szerint 
- Látómező előírások 
- Teszt és audit előírások. 

 
Megfontaldó kérdések: 

- HMI és vezető monitorozás, 
- DSSAD adatok, 
- Információs dokumentum 

 
Tárgyalás alatt: 
Aktiv vezetést segítő rendszer 
Detektálható ( szignifikáns ) ütközés 
 
 Haszonjárművek: 
WP.29/2021/143 módosítás GRVA-11-08 szerint. 
 
Várhatóan hivatalos javaslat készül a januári ülésre. 

GRVA-11-33 
(SIG R157) 
docx pdf 

Az eredeti ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/31 dokumentum módosítási 
javaslata 
Elfogadott módosításokkal frissítve: 

- “String” stabilitás (a követési sebesség stabilitása) 
- Vész manőver utáni visszaállás. 
- Lassulási képesség felismerése 

 

 
 
Hivatalos dokumentum készül a következő ülésre. 

Elnök: A régi dokumentumokat le kellene venni a napirendről. 
Németország : óvatosan kell kezelni, 2020/30, 2020/31 és 2021/2 –t meg kellene tartani.  

 
  

https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-03e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-08e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-33e_0.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-33e_0.docx
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4. E Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-34 
(SDC4ST) 
pdf 

A „Self-driving coalition for safer streets” szervezet prezentációja 
 

- Bemutatkozás: 
- Full AD járművek promótálása 
- Biztonsági kérdések 

 
Tevékenységek, példák: 

- Arizóna, 
- Kolumbia 

 
Elnök: a felhasználók általi elfogadást is értékelik? 
SDC4ST: Igen, ez nagyon fontos. Felméréseket is végeznek. 
 
Jelenleg csak az USA –ban dolgoznak, de van lehetőség a tevékenység 
kiterjesztésére. 

GRVA-11-13 
(ISO) 
pdf 

ISO PAS 8800 Road Vehicles - Safety and Artificial Intelligence 
Rövid áttekintés 

GRVA-11-14 
(ISO) 
pdf 

ISO TS 5083 Road Vehicles -Safety for automated driving systems – 
tervezés, ellenőrzés 
 
Áttekintés a biztonsági szabványok alkalmazásához 
 
Mennyire kell biztonságosnak lennie egy 3-4 szintű rendszernek? 
Milyen képességek kellenek a feltételek teljesítéséhez? 
Milyen elemekből, milyen architektúrát kell létrehozni? 
Sükséges ellenőrzések 
 

 
 

GRVA-11-36 
(ISO) 
pptx pdf 

The Safety of the Intended Function 
 

• Az autómatikus vezetés biztonsági szempontjai 
• Motiváció – Mi is a szándékolt funkcionalitás biztonsága (SOTIF)? 
• ISO/DIS 21448 állapota és tevékenységek 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-34e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-13e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-14e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-36e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-36e.pptx
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• Összegzés 
 
ISO 21448 : A szándékolt funkcionalitás biztonsága 

• Szcenárió azonosítás beleértve a téves használatokat is. 
• A nem megfelelő funkcionalitás azonosítása, 
• Funkcionális fejlesztések, 
• V&V stratégia 

 
 
ISO 21448 és ISO 26262 konzisztensek és kiegészítik egymást. 

- Kiterjesztve magasabb szintű AD-re  
- Szenárió osztályozás 
- Kockázat meghatározása 

 
A 26262 is továbbfejlsztésre kerül: 3. kiadás SOTIF referenciákkal. 
 

  

  

5.  Kapcsolt járművek 

5. A Kiber-biztonság és adatvédelem 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/20 
(IWG on Cyber 
Security and Over-
The-Air issues) 
docx pdf 

Javaslat a kiberbiztonságra és a szoftverfrissítésekre vonatkozó 
egységes rendelkezésekről szóló ajánlásokra 
 
A bemutatott dokumentom ajánlást javasol a kiberbiztonságra és a 
szoftverfrissítésekre vonatkozó egységes rendelkezésekre, amelyek 
megfelelnek az 1998. évi megállapodás szerződő feleinek. 
 
Amíg valamely 1998 –as egyezményhez csatlakozó szerződő fél 
részéről nem merül fel GTR kezdeményezése, a dokumentum GRVA 
referenciaeszköz státuszban napirenden marad. 
 
Titkárság: 
Prezentálni kellene WP29 felé, mint referencia, munka-dokumentum. 
 
TF titkar: 
Hibák vannak a dokumentumban, javításra kerül. 
 
Javított hivatalos dokumentum januárra várható. 
 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/21 
(IWG on Cyber 
Security and Over-
The-Air issues) 
docx pdf 

 Javaslat az ENSZ 155. számú előírásának (Kiberbiztonság és 
kiberbiztonsági irányítási rendszer) és a megfelelő értelmezési 
dokumentumok módosítására. 
 
A 7.3.1. bekezdés a következőképpen módosul: 
„7.3.1. A gyártónak érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal kell 
rendelkeznie a jóváhagyott járműtípusra vonatkozó kiberbiztonsági 
irányítási rendszerhez. 
A 2024. július 1. előtt először kiadott típusjóváhagyások és azok minden 
egyes kiterjesztése esetén azonban, ha a járműgyártó bizonyítani tudja, 
hogy a járműtípust nem lehetett a CSMS-nek megfelelően fejleszteni, 
akkor a jármű gyártójának bizonyítania kell, hogy a kiberbiztonság 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-20e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-20e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-21e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-21e.docx
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megfelelő volt. az érintett járműtípus fejlesztési szakaszában 
figyelembe kell venni.” 
A 7.3.4. bekezdés a következőképpen módosul: 
„7.3.4. A jármű gyártója védi a járműtípust a jármű gyártójának 
kockázatértékelésében azonosított kockázatokkal szemben. A 
járműtípus védelme érdekében arányos kockázatcsökkentéseket kell 
végrehajtani az 5. melléklet B. és C. rész szerint. Ha azonban ez nem 
releváns, vagy nem elegendő az azonosított kockázat szempontjából, a 
járműgyártónak gondoskodnia kell egy másik megfelelő 
kockázatcsökkentés végrehajtásáról. 
A műszaki megvalósíthatóság megfelelő értékelését a gyártó benyújtja 
a jóváhagyó hatóságnak.” 
 
Elfogadva, módosítja 

- R155-t és 
- Értelmezési dokumentumot (ECE/TRANS/WP.29/2021/59) 

 

GRVA-11-05 
(CS/OTA) 
pptx pdf 

A kiberbiztonsággal foglalkozó munkacsoport beszámolója.  
 
A feladatok lényegében teljesültek. 
 
 
1. A munkacsoport feladatainak áttekintése  
2. Az 1998-as megállapodás szerződő felei számára javasolt 
iránymutatás áttekintése  
3. Következtetések az R, S és T mezőgazdasági járművekkel 
kapcsolatban  
4. Megfontolások az R155 előírás kiterjesztéséről 
 
A munkacsoport 2016. decemberben alakult kiberbiztonsági 
szabályozási javaslatok kidolgozása céljából az 1958 -as 
megállapodáshoz  
 
Célkitűzés: 
Olyan műszaki követelmények meghatározása, amelyeket a CP -k 
használhatnak a nemzeti/regionális előírások vagy jogszabályok 
megfogalmazásakor. 
Az R155 és R156 alapján biztosítja az összehangolást. 
GTR nem lehetséges, mivel mindenre kiterjedően nehéz meghatározni 
az elfogadási- és a vizsgálati kritériumokat.A kiberbiztonságra és a 
szoftverfrissítési folyamatokra egyaránt kiterjed. Felsorolja a járművekre 
és a felügyeleti rendszerekre vonatkozó műszaki követelményeket. 
Lefedi a jármű teljes élettartamát és lehetővé teszi az RxSWIN 
koncepció használatát 
 
Az útmutató dokumentum ajánlott használata: 
A CP -knek legalább a jármű tömegére vonatkozó műszaki 
követelményeket kell használniuk, amikor a kiberbiztonságra vagy a 
szoftverfrissítési folyamatokra vonatkozó szabályozást vagy jogszabályt 
alkotnak.  Lehetőség szerint alkalmazni kell az irányítási rendszerre 
vonatkozó követelményeket is – legalább útmutatóként. 
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/GRVA-11-05e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/GRVA-11-05e.pptx
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CEMA és GRVA kérésére a munkacsoport megvizsgálta a R156 
hatályának kiterjesztését a mezőgazdasági járművekre. 
GRVA -nak figyelembe kell vennie az R, S és T járművek R155 hatálya 
alá vonásának ütemtervét. 
 
A munkacsoport megállapította: 
Általában lehetővé kell tenni a szoftverfrissítéseket 
az érintett járműtípusokra, azonban jóváhagyott CSMS és az 
R155-nek megfelelelés szükséges. Ahol eltérés van, azt indokolni kell. 
 
A munkacsoport az értelmezés frissítését és egyéb módosításokat 
javasol. 
 
 
Jövőbeni munkaterv nincs meghatározva ,  jövőbeli találkozók 
nincsenek tervezve. 
 
Elnök javaslata: 
GRVA tárgyalja a következő ülésen a kategóriákat (pl : T, C, S, R), a 
munkacsoport pedig fókuszáljon a mellékletekre. 
 

GRVA-11-18 
(NTSEL/UNECE) 
docx pdf 

Az R155 előírás 5.3 pontról értelmezésével kapcsolatos egyeztetések 
 
Japán GRVA álláspontját kéri arról, hogy folytassák-e a worshop 
tevékenységet abban a Q&A dokumentum  szerint. 
 
Magyon hasznos tapasztalatcsere volt és nem korlátozza a résztvevő 
országokat abban, hogy folytassák a tevékenységüket. 
 
 
Következő workshop: nincs eldöntve, ha GRVA szükségét látja meg 
tudják szervezni. 
 
Elnök javasolja a következő workshop szervezését. 
 

  

 

5. B Szoftver frissítések 

Dokumentu 
mok 

Tárgy 

 Nem volt tárgyalás 

 

5. C Adatok és jármű kommunikáció 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-15 
(CITA/FSD) 
pdf 
 

Távoli hozzáférés a járműben lévő adatokhoz – CITA megközelítés 
 
Jelenlegi helyzet  
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-18e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-18e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-15e.pdf
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- Hozzáférés ISO szabványos webes interface-en (ISO 20078) 
- Fókuszban : B2B-használati esetek 
- A jármű gyártó kezében van a gateway. 
- A mai helyzet: fejlesztés alatt 

 
 
Miért van szükség jogi keretre a hatóságok és az állami szervek 
számára? 
 
- A jármű biztonságát, biztonságát és környezeti kompatibilitását a jármű 
élettartama alatt biztosítani kell, és ez egyre inkább az elektronikus 
alkatrészektől, valamint a szoftververzióktól és az AI algoritmusoktól 
függ. 
- Használati esetek – típusjóváhagyás, – piacfelügyelet, – helyszíni 
megfigyelés, – kutatás, – műszaki vizsgálat, e. g. PTI – Felelősség –… 
 
A Szerződő Felek kötelezettségei 
 
A szerződő felek szerepei: 

- Minden úthasználó védelme  
- A környezet védelme 
- Minden úthasználó privát adatainak védelme 
- A technológiai fejlődés támogatása  

A Szerződő Felek feladatai. Miért nem megfelelőek a jelenlegi 
megoldások? 

- Hozzáférés csak az egyes OEM-ekkel kötött B2B-szerződéseken 
keresztül 

- Nincs garancia az eredeti, megbízható és szűretlen adatokra 
- Korlátozott számú adatkészlet áll rendelkezésre 
- Nincsenek E2E-titkosított adatok (az autótól a 

felhasználóig/hatóságig)  
Következtetés: nem áll rendelkezésre olyan koncepció, amely 
támogatná a független felhasználási eseteket 

 
Az “extended vehicle” koncepció nem igazán fedi le a fenti igényeket. 
 
FIGIEFA támogatná az adatokhoz való hozzáférést. 
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Mi a megoldás? 
 
 “Trust Center” … független és megbízható testület, amely felügyeli a 
hozzáférést a járművön belüli adatokhoz, ideértve a tranzakció 
résztvevőinek azonosítását és a hozzáférés engedélyezését. Ezt a 
szervezetet a nemzeti/regionális hatóságok jelölnék ki. 
 
A járműben lévő adatokhoz és funkciókhoz való méltányos hozzáférés 
független irányítási modellt igényel a feladatok szétválasztásának elve 
alapján - minden szakaszra (rövid, közép és hosszú távú). 
Egymástól függetlenül végrehajtandó feladatok/szerepek: 
 – Az adatcsere résztvevőinek azonosítása 
 – A járműben lévő adatokhoz és funkciókhoz való hozzáférés 
engedélyezése 
– Erőforrás biztosítása 
Az OEM-ek által javasolt jelenlegi modell (ExVe) meghatározza ezeket a 
szerepköröket, amelyeket az OEM-nek kell betöltenie - minden 
jogosultság az OEM-nél lesz. 
Megoldás:  A feladatok szétválasztása a járműben lévő adatokhoz való 
hozzáférés kezelésével/kezelésével egy “Trust Center” által. 
 
Az ExVe (Extended Vehicle) háttere, hogy a jármű nem egy mobiltelefon. 
 
Kiemelték az irányítás és korlátozások témakörét. 
A javaslat további megfontolása szükséges. 
 
Titkár: valamilyen álláspont kialakítása szükséges GRVA részéről. 
 
Következő ülésen folytatódik. 
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5. D Adatok és jármű kommunikáció 

Dokumentumok Tárgy 

---   

Nem volt tárgyalás. 

 
 

6.  Fejlett vezetést támogató rendszerek és az ENSZ 79. Előírás 

6. A Fejlett vezetést támogató rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-16 
(TF on ADAS) 
pptx pdf 

Az ADAS munkacsoport jelentése 
 
Két fő irány a tevékenységben: 

- Új előírás 
- 79 kiegészítése 

Döntés új előírás létrehozásáról 
 
Az ENSZ 79 fejlesztésével kapcsolatos függőben lévő javaslatok: 

 

 
 
Új ENSZ -előírás kidolgozása 
A kezelni kívánt funkció megnevezése: 
A „Dynamic Control Assistance Systems (DCAS)” kifejezést tartják a 
legmegfelelőbbnek. 
A részleteket lásd az ADAS-07-04-rev.2 dokumentumban 
 
Tartalom: 
A tervezet felépítése az ENSZ R 157 -en (ALKS) alapul. 
A gyártó által a műszaki szolgálatnak a biztonsági koncepció ellenőrzése 
(audit) során és a vonatkozó fizikai (és virtuális) tesztek (tbd) alapján. 
 
Követelmények (a kidolgozás folyamatban van)  
• DCAS funkció 
• Általános működési elvek (azonosítási jellemzők, amelyek biztosítják, hogy a 
szóban forgó rendszer az ENSZ -előírás hatálya alá tartozik) 
• Speciális rendelkezések, 
• Rendszerhatárok  
• Üzemmódok 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-16e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-16e.pptx
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• DCAS kölcsönhatás más járműrendszerekkel 
• DCAS interakció az emberi vezetővel 
• Információs támogatás a vezetőnek (a járművezető képzettségének és 
megfelelő viselkedésének biztosítása, valamint a túlzott bizalom, a 
félrevezetés, a rendszerrel való visszaélés stb. elkerülése érdekében)  
 • A rendszer felülbírálása a vezető által (bármikor lehetségesnek kell lennie) 
• Funkcionális követelmények 
• OEDR érzékelőkre vonatkozó követelmények 
• A jármű dinamikus viselkedésének kiszámíthatósága és irányíthatósága a 
vezető számára 
• Funkcióspecifikus követelmények (sávtartás, sávváltás stb.) 
• A vezető elkötelezettségének biztosítása 
• Ember-gép interfész (HMI) 
• Általános elvek 
A rendszer aktiválása/deaktiválása 
• A rendszer állapotának kijelzése 
• Rendszerüzenetek/jelek a vezetőnek 
• Rendszer tartalék esetek 
 
Megjegyzések 
• A legújabb elérhető ENSZ-rendelettervezet-ADAS-07-02-rev.2 dokumentum 
• Annak érdekében, hogy a követelmények teljesek legyenek, a munkacsoport 
fontolóra veszi a SOTIF elemzés alkalmazását 
• A megfelelőségértékelés céljából fontolóra veszik a VMAD IWG által 
meghatározott NATM elemeinek megvalósítását 
• Üdvözölik az érdekelt felek, különösen a CP -k véleményét 
 

A tevékenység folytatódik 
 

 

 

6. B ENSZ 79. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.2
9/GRVA/2021/7 
 (AVERE) 
docx pdf 

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

- Bizonyos körülmények között az oldalgyorsulás felső határ 
növelését javasolja. 

viszavonva 

ECE/TRANS/WP.2
9/GRVA/2021/8 
(CLEPA) 
docx pdf 
 
 
10-37 

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. 

 

GRVA-11-17 
(TF on ADAS) 
docx pdf 
 

 A ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 javaslat módosítása 
 
Pontosító kiegészítés: ….a kormányzás-támogatás hirtelen elvesztésének 
elekerülése érdekében legyen további működés. 

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/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-17e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-17e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/tf-adas-proposal-amendments-ecetranswp29grva20218
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 2021/8 - a GRVA-11-17 –el módosítva - elfogadva (mint a 02-03-04 
módosítássorozatok kegészítése). 

ECE/TRANS/WP.2
9/GRVA/2021/9 
(CLEPA). 
docx pdf 

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás (kormányberendezés) 03. 
módosítássorozatának kiegészítésére. 
 
Nem tárgyaltuk. Új dokumentumra várunk. 
 

ECE/TRANS/WP.2
9/GRVA/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. 
 
Nem tárgyaltuk. Új dokumentumra várunk. 
 

ECE/TRANS/WP.2
9/GRVA/2021/11 
(CLEPA) 
docx pdf  

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás (kormányberendezés) 03. 
módosítássorozatának kiegészítésére. 
Vontató-Pótkocsi adatkommunikációra vonatkozó javaslat. 
 
Nem tárgyaltuk. Új dokumentumra várunk. 
 

 
Egyéb: 
 
A 79-es előírás alábbi – korábbi - módosításai tévesen kerültek átvezetésre. 

 
Következő ülésre halasztva.… 
 

 
  

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
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
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6. C Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

 Nem volt tárgyalás 

 

 7.  Fejlett vészfékező rendszerek 
Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/22 
(OICA) 
docx pdf 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás eredeti változatának, 01-es és 02-
es módosítássorozatának kiegészítésére (AEBS M1 és N1 esetén) 
 
A lenti 07 és 40 számú modosításokkal elfogadva. 
(WP29 március) 

GRVA-11-07 
(AEBS for M1/N1) 
docx pdf 
 
GRVA-11-07r1 
(AEBS for M1/N1)  
 

 A ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 dokumentum módosítása 
 
A 2.12. Bekezdés a következőképpen módosul (beleértve a korábbi 3. 
lábjegyzet új számozását): 
„2.12. "Száraz út, amely jó tapadást biztosít": olyan út, amelynek 
névleges PBC együtthatója 0,9, ami lehetővé teszi 
- 9 m/s2 legnagyobb átlagosan lassulás, vagy 
- az adott jármű tervezett legnagyobb lassulása 
elérését - amelyik alacsonyabb. 
2. lábjegyzet: átszámozás 3. lábjegyzetre 
3. lábjegyzet: átszámozás 2. lábjegyzetre 
2.14. Bekezdés helyett: 
„2.14. "Elégséges csúcsfék -együttható (PBC)": az abroncs és az 
útfelület közötti súrlódás mértékének útfelületi súrlódási együtthatója a 
gördülő abroncs maximális lassulása alapján 
- 0,9, ha az American Society for Testing and Materials (ASTM) 
segítségével mérik az E1136 szabványos referencia vizsgálati 
gumiabroncsot az ASTM E1337 90 módszer szerint 40 mph 
sebességgel 
- 1,017, ha a következők valamelyikével mérik: 
a) Az American Society for Testing and Materials (ASTM), az F2493 
szabványos referencia vizsgálati gumiabroncs, az ASTM E1337 90 
módszer szerint 40 mph sebességgel; vagy 
b) A 13-H számú előírás 6. mellékletének 2. függelékében 
meghatározott k-vizsgálati módszer. ” 
 
A 6.3.1. Bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 
„6.3.1. A jármű észlelési vizsgálatai során használt célpont egy M1 
kategóriájú, nagy sorozatú sorozatgyártású személygépkocsi, AA típusú 
szalon, vagy alternatívaként az ilyen személygépjármű "lágy célpontja", 
amely a jármű érzékelőrendszerére alkalmazandó azonosítási jellemzői 
tekintetében reprezentatív az AEBS teszt során az ISO 19206-3: 2020 
ISO 19206-3: 2021 szerint. A jármű helyzetének referenciapontja a 
jármű középvonalának leghátsó pontja. ” 
 

GRVA-11-40 
(Titkárság) 

docx pdf 

A fenti dokumentum pontosítása. 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 javaslat ezzel a pontosítással 
elfogadva. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-22e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-22e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-07e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-07e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-40e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-40e.docx
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ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/23  
(OICA) 
docx pdf 

A 152 (AEBS for M1 and N1) előírás 02 sorozatszámú módosításának 
kiegészítése 
 
Jó tapadás említése a C2B eseteknél. 
 
Elfogadva. 

 
 
GRVA-11-20 
(AEBS for M1/N1) 
pptx pdf 

Az AEBS (M1/N1) munkacsoport beszámolója 
 
• AEBS-M1/N1 virtuális tesztelés: új információk esetén meggvitatják és 
javaslatot készítenek. 
• vita a PBC-javaslatról (ld: GRVA-2021-22, GRVA-11-07) 
 

GRVA-11-27 
 (Iwg AEBS-HDV) 
Status and Outlook 
pptx pdf 

A haszonjármű AEBS munkacsoport jelentése 
 
A munkacsoport 6 ülést tartott (legutóbbi ülés: szeptember 21/22.) 
Fő feladat:  javaslattervezet kidolgozása az ENSZ 131. előíráshoz 

- a nehéz tehergépjárművek baleseti helyzetének felmérése, 
- az AEBS -t kiváltó általános jelzés megvalósíthatóságának 

értékelése 
- aktuális hatásossági követelmények meghatározása 
- M2, N2 kategória esetén az előírt sebességcsökkentés 

mértékének felülvizsgálata, 

- V2Car, V2Ped, V2Bicycle esetek, 
- releváns új fogalmak az ENSZ 152. előírásból. 

 
Nyitott kérdések 
Az AEBS deaktiválása  
A deaktiválási eljárásról még nem sikerült megállapodni, pontosabban:  
A deaktiválás csak 10 km/h alatt lehetséges (ENSZ 152-ből) 
 
A teljesítménykövetelmények meghatározása  
Az R152-hez hasonlóan a teljesítménykövetelmények a működési 
határokkal együtt vannak megadva. A szöveg különböző értelmezése 
lehetséges (az ENSZ 152 -ből másolva). A pontosítás után előfordulhat, 
hogy az ENSZ 152 szövegét is igazítani kell. 
 
Kérdés GRVA felé: 
 
Kell-e foglakoznunk a kikapcsolással?  
UK: nehézen érthető, hogy miért engedjük meg a kikapcsolást, de 
speciális esetekben szükséges lehet (hóeke, tűzoltó gk). 
 
 
10 km/h óra alatti kikapcsolás (ENSZ 152-ből) nem biztos, hogy jól 
alkalmazható haszonjárműre. 
 
Hogyan kezeljük van ha a felsorolt teszt körülményekhez képest egyéb 
zavaró tényező is felmerül: 
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-23e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-23e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-20e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-20e.pptx
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/aebs-m1n1-report-iwg-aebs-m1n1
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/aebs-hdv-status-and-outlook
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/aebs-hdv-status-and-outlook
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-27e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-27e.pptx
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A téma folytatódik. 

  

 

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

8. A Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/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. 
A GTR 8 ezzel harmonizálna ENSZ 140-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).  
 
Korea az egyeztetésről tájékoztatott: Korea és Kanada nem tudott 
megegyezni, úgyhogy szívesen vennék, ha egyéb résztvevők 
segítenének. 
 
Nem záródott még le . 
Kanada hivatkozott 09-36 –ra és módosítást javasolt. 
 
Folytatódik januárban. 

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

ECE/TRANS/WP.29/2
020/99 
DOCX, PDF 

--- 

Napirenden tartjuk a következő ülésre. 

 
  

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://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-2020-099e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-2020-099e.pdf
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8. B Elektromechanikus fékek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/24 
(CLEPA) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ 13. előírás (haszonjárművek fékezése) 11. 
módosítássorozatának kiegészítésére  
 
CLEPA kéri, hogy mindenki nézze át és küldjön észrevételeket. 
Folytatódik a következő ülésen.  

  

 

8. C Magyarázatok, pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/25 
(OICA) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ 13. számú előírásának (haszonjárművek fékezése), 
12. módosítássorozatára 
 
Elektromos rögzítőfék automatikus befékeződés a gyujtás levétele, 
vagy vezetőfülke elhagyása - ajtó nyitás - esetén.  
M kategória (buszok) esetén alternatívaként az ajtónyitás helyett 30 s 
idő - beavatkozás nélkül – utáni befékeződés is elkalmazható. 
 
Elfogadva 

GRVA-11-06 
(CLEPA) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ 13. előírás 11. módosítássorozatának 19. 
kiegészítésére (Nehézjárművek fékezése)  
 
8. számú melléklet 2.5. a következőképpen módosítva: 
„2.5. Gépjárművek esetében a rugó-összenyomó kamrában a nyomás, 
amely alatt a rugók elkezdik működtetni a fékeket, az utóbbiakat a 
lehető legszorosabban kell beállítani, nem haladhatja meg a normál 
rendelkezésre álló nyomás minimális szintjének 80 %-át. 
Pótkocsik esetében a rugóösszenyomó kamrában a nyomás, amely 
alatt a rugók elkezdik működtetni a fékeket, nem lehet nagyobb, mint az 
üzemi fékrendszer négy teljes löketű működtetése után a melléklet A. 
részének 1.3. szakasza szerint. 7. cikkének megfelelően, kivéve, ha az 
üzemi fékrendszer energiatartályán belüli nyomás csökkenése 
nem eredményezi a nyomás megfelelő csökkenését a 
rugóösszenyomó kamrában.  
A kezdeti nyomás 700 kPa-ban rögzítve. 
 

Időt kértünk a megfontolásra. 
 

GRVA-11-39 
(CLEPA/OICA) 
docx pdf 

A  ECE/TRANS/WP.29/2021/73 dokumentum módosítása 
(ENSZ 13. előírás módosítása) 
 
5.2.22.2. (és albekezdések) szövegrész módosítása 
"5.2.22.2. Az automatikus vezérlésű fékezéssel és/vagy regeneratív 
fékezéssel felszerelt járművekre vonatkozó követelmények, amelyek 
lassító erőt hoznak létre (például a gázpedál elengedésekor). 
 
 
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-24e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-24e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-25e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-25e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-06e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-06e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29202173
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-39e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-39e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29202173


GRVA 11. ülés 

 30  

 

Lassítás automatikusan utasított fékezéssel és/vagy regeneratív 
fékezéssel 
 

≤ 1,3 m/s2 > 1,3 m/s2 
 

Generálhatja a jelet Generálnia kell a jelet 
 

 
A típusjóváhagyás időpontjában ennek a követelménynek való 
megfelelést a jármű gyártójának meg kell erősítenie. 
A generált jelet mindaddig fenn kell tartani, amíg a lassítási igény 
fennáll. A jel azonban megszüntethető álló helyzetben, vagy ha a 
lassítási igény a jelet generáló érték alá esik. 
Megfelelő intézkedést (pl. kikapcsolás-hiszterézis, átlagolás, 
késleltetés) kell végrehajtani annak érdekében, hogy elkerülhető legyen 
a féklámpák villogását okozó gyors jelváltozás." 
 
Hivatalos dokumentum készül. 

GRVA-11-42 
(OICA) 
docx pdf 

Pontosítási javaslat az ENSZ 13. előíráshoz 
 
A rögzítőfék figyelmeztető jelzés működése legyen késleltethető, addig, 
amíg a stabil fékerő kialakul. 
 
Felmerült, hogy új módosítási sorozat legyen. 
Hivatalos dokumentumként kerül a következő ülés napirendjére. 

 

9.  Motorkerékpárok fékezése 

9. A 3. világelőírás (gtr 3.) 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-29 
Olaszország 
docx pdf 

Javaslat a 3. világ-előírás 4. módosítására (Motorkerékpárok fékezése) 
 
A féklámpa vezérlés a regenerációs fékkel – a személygépkocsik, hoz 
hasonló követelmények. A lassulási küszöb 1,3 m/s2 lenne. 
 
 
Kanada időt kért annak eldöntésére, hogy nem okoz-e konfliktust egyéb 
előírásokkal. 
 
Folytatódik a téma. 

 

 

9. B ENSZ 78 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/26   
(IMMA)   
 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ 78 előírás 05. módosítássorozatának új 
kiegészítésére  
Az ENSZ 13H fékezési előírásnak megfelelő féklámpa aktiválási 
előírások regeneratív fék esetén. Korábban már tárgyaltuk. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-10/GRVA-11-42e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/GRVA-11-42e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-29e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-29e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-26e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-26e.docx
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Most a 0,7 m/s2 alatti kikapcsolás kikerült a javaslatból, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a lámpa világítson, amíg lassítási szándék fennáll 
– szintén az R13-H –t követve. 
 

GRVA-11-22 
(IMMA)   
docx pdf 

Javaslat a ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 dokumentum 
módosítására 
 
Számozás pontosítása és egyéb pontosítások a hibrid járművek miatt 
  
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26  javaslata - a GRVA-11-22-vel 
módosítva -  elfogadva. 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/27 
(IMMA)   
docx pdf 

Javaslat a 78. számú ENSZ-előírás 03., 04. és 05. 
módosítássorozatának új kiegészítésére (Motorkerékpárok fékezése)  
 
A csúcsfékezési együttható (PBC) mérésére az ENSZ 78. előírásban, 
az új ASTM F2493 szabvány referencia tesztabroncsra való hivatkozás 
bevezetése.  
 
Elfogadva 
 

 

 

10.  Az ENSZ 90. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/28 
(Olaszország) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ 90. előírásának módosítására  
Féktárcsa csoportosítás 
 
Elfogadva, megy márc. WP29 
 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/29 
(Olaszország) 
docx pdf 

Javaslat az ENSZ 90. előírásának módosítására  
Fékdob csoportosítás 
 
Egyesült Királyság pontosítást kért.  
Következő ülésre halasztva. 
 

GRVA-11-35 
(Olaszország) 
pptx pdf 

A 28-as és 29-es dokumentum bemutatása 
 
Előzmény: csoportosítási kritériumok 
- néhány csoportban nagyon sok típus van, másikban meg csak 

egy 
- nincs egyértelműen megadva a referencia tárcsa kiválasztása 
 
Javaslat: 
Energia viszony K 
- Fékfelület csökkentés  
- harang könnyítés 
- Rögzítők száma 
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-22e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-22e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-27e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-27e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-28e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-28e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-29e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-29e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-35e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-35e.pptx
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11.   

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-19 
Németország. 

Németország. 
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pptx pdf A nemzeti tevékenység bemutatása. Új nemzeti szabályozás L4 szinten, 
definiált feltételek között. 
 
E törvény céljával kapcsolatban: A közutakon történő autonóm vezetés 
bevezetése a szabályos működés érdekében, és a tesztelési szabályozási 
környezet javítása. A cél a közutakon 4. szint bevezetése . A szabályozás 
azonban módosulhat a jövőbeni tapasztalatok, vagy különösen a közelgő 
nemzetközi/európai szintű harmonizált szabályozások miatt. 
 
Ami az ODD-hez intézett kérdést illeti, a rendelet részletesebben fog kitérni, 
de a rugalmasság biztosítása érdekében továbbra is tág lesz. Mindazonáltal 
figyelni fogják, ha még több részletre lesz szükség az ODD leírásához. 
 
Felmerült még, az esetleges korlátozás a jármű kategóriája tekintetében, 
különösen az utasok számát, az ülő-/álló pozíciókat stb. illetően. 
 
 

GRVA-11-21 
Kína 
docx pdf 

A kínai automatizált vezetési szabványrendszer tervezésének bemutatása 
és javaslat a GRVA-ra  
 
3. Javaslatok 
3.1 Megfontolni az automatizált vezetési technológia speciális alkalmazását. 
A FRAV dokumentumok és az ALKS előírások főként Közúti 
forgatókönyvekre irányulnak és nem alkalmazható bizonyos speciális 
forgatókönyvekre, - például parkolók, kikötők, parkok, stb., ( nagy 
irányíthatóság, az alacsony menetsebesség és alacsony kockázat). Az ilyen 
típusú „járműveket” azonban időről időre használják a közutakon 
időre. Például a vezető nélküli szállítójárművet általában használják a 
közösségben és campusokban, de néha közúton kell közlekedni. Ajánlott az 
A GRVA megfontolja, hogyan kell kezelni a közúton és korlátozottan 
területeken közlekedő járműveket. 
3.2  FRAV és a VMAD eredményeinek népszerűsítése.  
A FRAV és a VMAD általános követelményeket, valamint tesztelési és 
értékelési módszereket dolgoz ki, munkájuk kiegészíti egymást, és a két 
IWG szoros kommunikációt folytat munkájuk során. Kína a konkrét 
összefüggéseket vár a műszaki követelményeknek és a vizsgálati 
módszerek között. 
3.3 Az AD és az ADAS közötti kapcsolat tisztázása 
A nemzetközi álláspont szerint egyértelmű különbség van AD és 
ADAS között a funkciók megvalósítása és a felelősség tekintetében. 
Jelenleg a GRVA párhuzamos tevékenységet folytat az AD és az ADAS 
területén, valamint a rájuk vonatkozó követelményeket 
egyre jobban hasonlítanak. Javasoljuk, hogy a GRVA egyértelműen jelölje 
meg a határvonalat az AD és az ADAS között, és vizsgálja meg, hogyan 
lehet őket egyértelműen megkülönböztetni 
specifikus technikai módszer. 
3.4 GRVA támogassa az automatizált vezetés legfontosabb funkcióival 
kapcsolatos kutatásokat, az automatizált vezetési technológia fejlődésével 
együtt számos új technológia jelent meg, a DSSAD az egyik ilyen, és a 
GRVA foglalkozott a szabályozás fejlesztésével.  
Javasoljuk, hogy a GRVA fontolja meg más  
technológiák vagy funkciók szabályozását is, például a fedélzeti 
helymeghatározó rendszer, mint automatizált vezetési alapfunkció. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-19e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-19e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-21e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-21e.docx
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GRVA-11-23 
Franciaország 
pdf 

Áttekintés az automatizált járművek használati feltételeiről, automatizált 
közúti szállítási rendszerek üzembe helyezéséről szóló francia rendeletről.  
A rendelet az automatizálási szintekre teljes mértékben kiterjedt 
feltéve, hogy a távirányításért felelős személy felügyelete alatt áll, és előre 
meghatározott utakon vagy zónákon kerülnek telepítésre.  
A rendelet meghatároza az automatizált közúti szállítórendszerre (ARTS) és 
ezekre a rendszerekre vonatkozó általános biztonsági rendelkezések, 
valamint a vezetőre, vagy a távbeavatkozásért felelős személyre és 
meghatározza a felelősségi elveket (beleértve büntetőjogi felelősséget) a 
2021. április 14-i 2021-443 számú rendeletben meghatározottak szerint. 
 

 
A szabályozás még fejlesztés alatt áll. 
 

 

 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-23e.pdf
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12.  Az 1958. Egyezmény 3. sz. felülvizsgálata 

12 A Az 1958. Egyezmény 3. sz. felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések bevezetése 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-12 
Titkárság 
pptx pdf 

Virtuális találkozók részvételi útmutatója és információ 

GRVA-11-11  
(IWG on DETA)  
pptx pdf 

Javaslat a DETA kiterjesztésére az EGYEDI AZONOSÍTÓ ENSZ- 
Előírások esetén történő használatának javítása érdekében  

 
 
GRVA megprobál összeállítani egy dokumentumot arról, hogy hol 
használható az UI (egyedi azonosító). Következő ülésen folytatódik. 

 

 

 
 
 

12. B Teljes jármű típusjóváhagyás (WVTA) 

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás. 

 

13.  A GRVA tevékenységét érintő emberi jogi megfontolások 

Dokumentumok Tárgy 

  
Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás eredeti változatának, 01-es 
sorozatának és 02-es módosítássorozatának kiegészítésére (AEBS M1 
és N1 esetén)113. A titkár felidézte ennek a napirendi pontnak a 
kontextusát, amelyet a levél váltott ki 
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének főtitkára, tájékoztatása a 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-12e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-12e.pptx
https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/iwg-deta-proposal-deta-extension-improve-use-unique
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-11e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-11e.pptx
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2020. október 27-én kelt 2346. számú határozatukat. Emlékeztetett 
továbbá az általuk végzett tevékenységekre. 
WP.29, AC.2 és GRVA ezen a tételen, beleértve a vonatkozó 
dokumentumok gyűjteményét 
a Szerződő Felek és az emberi jogokkal foglalkozó érintett szervezetek 
a GRVA tevékenységét érintő megfontolások. 
114. A GRVA tudomásul vette a titkársághoz érkezett jelentéseket 
Automatizált/autonóm és összekapcsolt járművek és lehetséges 
hatásaik az emberi jogokra. 
115. A GRVA megjegyezte, hogy válaszlevél készül. A GRVA 
hozzájárult ennek eltávolításához 
napirendi pontja egyelőre. 
 
Titkárság az országokból kapot információk alapján előkészítette a 
választ PECE Coucil of Europe részére. 
Több tárgyalás nem volt 
 

  

------ 

 
 

14.  Tisztségviselők választása 

Dokumentumok Tárgy 

Nincs változás GRVA vezetőségében: 
R. Damm urat (Németország) választották meg a GRVA 2022-es üléseinek elnökévé. 
C. Chen asszonyt (Kína) és T. Onoda urat (Japán) választották meg a GRVA alelnökeinek 
ülések 2022-ben. 

 
 

 

15.   Egyebek 

15. A  A GRVA tevékenységeinek prioritása 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-09 
(WP.29/AC.2) 
docx pdf 

A WP 29 2022-es munkadokumentumának másolata (WP29/2022/1)  
 
28-ból táblázat átvenni 
 

GRVA-11-28 
(ADAS) 
docx pdf 

A GRVA-11-09 módosítása 
…ENSZ 79 fejlesztése és új előírás létrehozása… 

WP29/2022/1  

  
GRVA néhány megjegyzés továbbítását kérte WP29 titkáráság felé. 

 

 

  

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-09e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-09e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-28e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-28e.docx
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15. B  Az automatizált / autonóm járművek keretdokumentuma (FDAV) 

Dokumentumok Tárgy 

WP29/2021/151 GRVA felülvizsgálta az ECE/TRANS/WP.29/2021/151-et, és 
megerősítette, hogy a négyzet a DSSAD tevékenységekkel foglalkozó 
sorban lévő zárójelek eltávolíthatók. 

  

 

 
15. C  Az időszakos műszaki felülvizsgálattal foglalkozó munkacsoport javaslatának 

áttekintése 

Dokumentumok Tárgy 

WP.29/184-10/Rev.1 
(Co-Chairs of the IWG 
on PTI) 
docx pdf 
ECE/TRANS/WP.29/2
021/148 
(Co-Chairs of the IWG 
on PTI)  
docx pdf 

Javaslat a teljes életciklusra vonatkozó keretdokumentumra. 
 
OICA: 
Sokkal több, mint PTI releváns kérdések. Sok olyan témával foglalkozik, 
ami GRVA tevékenységével, illetve a meglévő előírásokkal van lefedve. 
 
CITA, illetve a munkacsoport részéről senki nem volt jelen. 
 
Feladatokat, felelősségeket tisztázni kell. 
 
Elnök: GRVA hogyan reagáljon? 
 
Többen: több idő kell megfontolni. 
 
Januárban folytatódik. 

  

 

 
15. D  ITC 2020-2030 stratégiájának bevezetése 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/2021/3 
 
DOC pdf 
 

Az ITC-stratégia megvalósítása 2030-ig 
 
Titkárság kéri az észrevételeket, megjegyzéseket.  
  

  

 
15. E  Ülések szervezése 

Dokumentumok Tárgy 

 2022-ben januári, májusi , szeptemberi ülés Genfben lesz, ha lesz 
személyesen megtartható. 

  

  

 

 

https://unece.org/sites/default/files/2021-06/WP.29-184-10e%20Rev.1.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/WP.29-184-10e%20Rev.1.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/09/working-documents/co-chairs-iwg-pti-proposal-framework-document-vehicle
https://unece.org/transport/documents/2021/09/working-documents/co-chairs-iwg-pti-proposal-framework-document-vehicle
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ECE-TRANS-WP.29-2021-148e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ECE-TRANS-WP.29-2021-148e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ECE-TRANS-2021-3e.DOC
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ECE-TRANS-2021-3e.DOC
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15. F  Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-11-26 
(UNECE) 
docx pdf 

„Minden, amit tudnia kell az automatizált járművekről – műszaki fejlődés 
és szabályozási tevékenységek” című prospektustervezet 
 

  

 WP1 :  közös esemény javaslat 2022 második felére a nyilvánosság tájékoztatása érdekében. 
Az egyesített ülést GRVA általában támogatja de a nyílvános eseményt nem annyira. 
A két munkacsoport eredményei kölcsönösen befolyásolják egymás tevékenységét.   Fontos 
lenne a jó szervezés a hatékony információcsere érdekében. 
 
Japán szerint ezt a kérdést a WP 29-ben tárgyalni. 
 

 

 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-26e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GRVA-11-26e.docx

