
 
 

 
 

 
 

Knorr-Bremse Group  

 

 

Sajtóközlemény 

Budapest, 2019. május 9. 

 
Az autózás új dimenziója 
 
A vezetéstámogató rendszerek evolúciója már több mint 80 éves múltra tekint vissza, 
és magyar mérnökök munkájának is köszönhetően már kamionból is van olyan, ami 
elvileg képes lenne autópályán autonóm módon közlekedni. A sofőr nélkül is teljes 
biztonsággal közlekedő járművek megvalósításához még sok kihívást kell leküzdeni, 
például a kritikus rendszerek redundanciáját, de számos etikai és jogi kérdést is meg 
kell még válaszolni. 
 
Újabb jelentős áttörés előtt áll az autóipar, a következő években ugyanis megjelenhetnek a 
teljesen önvezető járművek az utakon, amelyek már nem csupán segítik a sofőrök munkáját, 
de szinte teljes egészében át is veszik azt. Az egyébként meglehetősen régi igény, hogy 
valamilyen módon támogassa az autó a vezetőt, és ennek megfelelően az ezt szolgáló első 
megoldások is komoly múltra tekintenek vissza.  
 
Több mint 80 éve, 1936-ban jegyezték be a ma már minden autóban használt bokkolásgátló 
fékrendszer, vagyis az ABS szabadalmát. Ezt követően meglehetősen sokat kellett várni, mire 
az elsőgenerációs berendezés elkészült, ez 1964-ben történt meg, majd újabb 14 évvel 
később megindult a sorozatgyártása. Az ABS-re alapozva más aktív biztonsági megoldásokat 
is kifejlesztettek a mérnökök, 1987-ben elindult a kipörgésgátlók (ASR) gyártása a 
személyautók számára, majd 1995-ben megkezdődött egy másik nagyon fotnos rendszer, az 
ESP, vagyis az elektronikus stabilizáló program sorozatgyártása. Ez utóbbi kapcsán érdemes 
megemlíteni, hogy a haszonjárművekre optimalizált járműdinamikai stabilizáló rendszer első 
prototípusát a Knorr-Bremse magyarországi kutatás-fejlesztési központjában dolgozó 
mérnökök fejlesztették ki.   
 
Az önvezetés felé tett első lépésekhez is meglehetősen sokat kell visszamenni az időben, 
1958-ben a Chrysler már alkalmazta például a tempomatot, míg a radar-irányítású változatok 
az 1990-es évek vége felé jelentek meg. Jóval fiatalabb múltra tekint vissza a sávelhagyást-
detektáló rendszer, ami ahogy a neve is mutatja, arra figyelmezteti a sofőrt, ha elhagyja a 
sávot. Az első ilyen rendszert az Egyesült Államokban fejlesztették ki és egy európai gyártó 
kamionjába építették be 2000-ben.  
 
Ezek a megoldások az autonóm autózás egyes szintjét képviselik az Autóipari Mérnökök 
Társasága (SAE) által megállapított 0-5-ig jelölt hat szint közül. Ilyenkor a vezetési feladatok 
egy-egy szintjét automatizálják szenzorok segítségével, a sofőr továbbra is meghatározó 
szerepet játszik. A kettes szint esetében a járművekbe épített chipek és intelligens rendszerek 
már több funkciót is átvesznek, mint például a sávtartás vagy az automata parkolás. 
Napjainkban jelenleg nagyjából itt tartanak az autók, igaz akadnak már olyan fejlesztések, 
amelyek a hármas szintet is elérik. Ezt a SAE terminológiája szerint feltételes 
automatizációnak hívják. Elvileg már minden feladatot el tud végezni önállóan a jármű, 
azonban még készen kell állnia a sofőrnek arra, hogy bármikor beavatkozzon. A négyes 
szintnél speciális, szabályozott területen már teljesen önvezető autók közlekednek, emberi 
közreműködés nélkül, és valószínűleg ilyen konstrukcióban indulnak majd el Elon Musk 
autonóm taxijai is, ha valóra válnak a terveik. Az ötödik szintnél pedig már a helyszíntől 
függetlenül, teljesen önvezető módon közlekednek a járművek emberi beavatkozás nélkül. 
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„Ma már bizonyos feladatokat átvesznek a gépek a sofőröktől, azonban még számos feladat 
van, amit meg kell oldani, mire valóban önvezető járművekről beszélhetünk. Ezek közé tartozik 
például a redundancia kérdése, hiszen most, ha elromlik az ABS, akkor ott a sofőr, hogy 
átvegye a feladatát, az autonóm autókban, viszont gondoskodni kell arról, hogy legyen egy 
biztonsági rendszer erre a célra. További komoly kihívást jelent a környezet érzékelésének 
megoldása, hogy a gép ugyanúgy felismerjen minden helyzetet a jármű közelében, ahogyan 
az emberi sofőrök. Ha pedig a technikai kihívásokat megoldottuk, akkor jönnek a jogi és etikai 
kérdések, például az, hogyan döntsön az automata rendszer, ha elkerülhetetlen az ütközés, 
kit védjen” - számolt be az önvezető járművek fejlesztése során felmerülő kihívásokról Frank 
Péter, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója. 
 
A Knorr-Bremse aktív szerepet vállal abban, hogy a teherjárművek esetében is minél közelebb 
kerüljön az az idő, amikor autonóm módon közlekedhetnek az utakon. A társaság már néhány 
éve is olyan megoldást fejlesztett ki, amivel egy céges telephelyen önállóan tudott 
manőverezni egy kamion, a múlt év őszén pedig Hannoverben az IAA haszongépjármű-
kiállításon a vállalat magyar mérnökei már a Highway Pilot nevű funkcióval lepték meg a 
szakmai közönséget, aminek köszönhetően a járművek autópályán is képesek kezelni a 
felmerülő forgalmi helyzeteket.  
 
Azt, hogy hol tart most az önvezető haszongépjárművek fejlesztése május 11-én Budapesten 
is megtapasztalhatják majd az érdeklődők, ekkor rendezi ugyanis a Knorr-Bremse az Okos 
Kamionok – Okos Mérnökök programot, aminek alkalmából okoskamionok vonulnak fel a 
magyar fővárosban.  
 
  

A Knorr-Bremse a fékrendszerek globális piacvezetője, valamint a biztonsági szempontból döntő 
fontosságú vasúti és haszongépjármű-rendszerek vezető szállítója. A Knorr-Bremse termékei döntő 
mértékben járulnak hozzá a világ sínjeinek és útjainak nagyobb biztonságához és 
energiahatékonyságához. Iparági újítóként a vállalat már több mint 110 éve játszik meghatározó 
szerepet a mobilitás és a szállítmányozási technológiák innovációjában, különös tekintettel a 
hálózatosított rendszermegoldásokra. A Knorr-Bremse az egyik legsikeresebb német ipari vállalat, 
amely az alapokat a legfontosabb globális megatrendekre fekteti: urbanizáció, ökohatékonyság, 
digitalizálás és automatizált vezetés. 
 

Több mint 30 ország 100 telephelyén 29 000 munkatárs dolgozik szakértelemmel és motivációval azért, 
hogy a cégcsoport vevői világszerte elégedettek legyenek termékeikkel és szolgáltatásaikkal. A Knorr-
Bremse stratégiájában a lokalizáció is kiemelt figyelmet kap. A Knorr-Bremse által szállított megoldások 
közé tartoznak kötött pályás járművek számára a fék-, ajtó- és vezérlőrendszerek, kiegészítő 
energiaellátók, valamint HVAC- és vezetéstámogató rendszerek, továbbá haszonjárművek számára a 
fék- és kormányrendszerek, erőátviteli és átvitelszabályozási rendszerek, valamint a vezetéstámogató 
rendszerek. 
 

2018-ban a Knorr-Bremse két üzletága összesen 6,6 milliárd euró (IFRS) árbevételt realizált. A magas 
belépési korlátokkal rendelkező, átfogó utángyártói és szolgáltatási piac biztosítja mindezen bevételek 
egyre nagyobb mértékű független stabilitását. A vállalat egy erős, vállalkozói szellemű, tapasztalt 
menedzsment előnyeit élvezheti. A kiváló műszaki megoldások, a megbízhatóság, az elkötelezettség 
és a felelősségvállalás a vállalati kultúrájának legmélyebb alapját adják. 
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FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 

Ez a kiadvány a Knorr-Bremse AG (a továbbiakban: Knorr-Bremse) független munkája. Tartalmazhat 
előrejelzési kijelentéseket, amelyek olyan kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoznak, mint például a 
stratégia, a jövőbeli pénzügyi eredmények, az események, a versenyképes pozíciók és a 
termékfejlesztések. Ezek az előrejelzési kijelentések számos kockázattól, bizonytalanságtól és egyéb 
tényezőtől függenek, ideértve többek között a Knorr-Bremse közleményeiben – különösen a Knorr-
Bremse éves jelentésének „Kockázatok” c. fejezetében – leírtakat. Amennyiben ezek a kockázatok, 
bizonytalanságok vagy egyéb tényezők megvalósulnak, vagy nem az alapul szolgáló elvárások szerint 
alakulnak az események, vagy a feltevések helytelenek, a Knorr-Bremse tényleges eredményei és 
teljesítménye jelentősen eltérhet az adott előrejelzési kijelentésekben leírtaktól. Ezeket az előrejelzési 
kijelentéseket úgy lehet azonosítani, hogy tartalmazzák a „várhatóan”, „akar”, „várható”, „célja”, „tervek 
szerint”, „véleménye szerint”, „törekvései szerint”, „becslések szerint” és az ezekhez hasonló jelentésű 
kifejezéseket. A Knorr-Bremse nem törekszik és nem vállal kötelezettséget arra, hogy az előrejelzési 
kijelentéseit rendszeresen aktualizálja és felülvizsgálja a várttól eltérő fejlemények szerint. 
 

Ez a kiadvány tartalmazhat – az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem 
egyértelműen meghatározott – kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítményi 
intézkedések (lehetnek) (nem GAAP-intézkedések). A Knorr-Bremse nettó eszközeit, pénzügyi helyzetét 
és működési eredményeit nem lehet kizárólag ezen alternatív kiegészítő pénzügyi intézkedések alapján 
vizsgálni. Semmilyen körülmények között nem helyettesítik a konszolidált pénzügyi beszámolókban 
meghatározott, illetve az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint kiszámított 
teljesítménymutatókat. A hasonlóan elnevezett alternatív teljesítményi intézkedésekről beszámoló vagy 
azokat ismertető egyéb vállalatok által végzett számítás az azonos vagy hasonló terminológia használata 
ellenére eltérő lehet. 
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