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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 
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 
VMAD - Validation Method for Automated Driving – az automatizált járművek ellenőrzési 
módszerével foglalkozó munkacsoport 
TF CS / OTA – A kiber biztonsággal - beleértve a táv-sw frissítéseket - foglalkozó munkacsoport 
ODD – overall design domain  
HMI – human interface –  
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
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 
 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP.29-GRVA-
2019-15e.docx 

Napirend 
 
 

ECE-TRANS-WP.29-GRVA-
2019-15a1e.docx 

Kiegészített napirend 

GRVA-04-01.docx Lebonyolítási sorrend tervezete 

GRVA-04-20.docx 
GRVA-04-20r1.docx 
(Titkárság) 

Napirend frissített változata 

 
A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-15e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-15e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-15a1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2019-15a1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-01.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-20.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-20r1.docx
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2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése  

Dokumentumok Tárgy 

WP.29-1147e.docx A  
- WP 29 178., 
- WP 29/AC.1 (1958. évi egyezmény) 72., 
- WP 29/AC.3 (1998. évi egyezmény) 56., 
- WP 29/AC.4 (1997. évi egyezmény) 30., 

ülésének jegyzőkönyve. 
GRVA-04-13.docx 
(Titkárság) 

Az Autonóm / automatizált járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó 
munkacsoport (FRAV)  elfogadott feladatterve és működési szabályzata. 
 

GRVA-04-14.docx 
(Titkárság) 

Az automatizált járművek ellenőrzési módszerével foglalkozó munkacsoport 
(VMAD) elfogadott feladatterve és működési szabályzata. 
   

GRVA-04-15.docx 
(Titkárság) 

A baleseti adatrögzítő és az automatizált járművek adattároló 
berendezésének követelményeivel foglalkozó munkacsoport (EDR/DSSAD) 
elfogadott feladatterve és működési szabályzata. 
 

GRVA-04-16.pptx 
(Titkárság) 

Összefoglaló a WP 29 178. üléséről ld. alább. 
És egyéb GRVA információk  
 

WP 29  
- elfogadta az autonóm/automatizált járművekkel kapcsolatos tevékenység keret dokumentumát. 

WP29-2019-34e.docx 
- elfogadta az FRAV VMAD EDR/DSSAD munkacsoportok feladattervét és működési szabályzatát, 
- elfogadta az ITS munkacsoport feladatterve és működési szabályzatát,  
- Egyesült Királyság bemutatta a Csatolt és Autonóm Járművek Több-Résztvevős Szituációk 

Katalógusát (Multi-User Scenario Catalogue for Connected and automated vehicles - MUSICC). 
Javasolta az ilyen adatbázisok UNECE keretein belüli kezelését. 

 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP.29-1147e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-13.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-14.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-15.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-16.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP29-2019-34e.docx
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3.  Eszmecsere az irányelvekről és a vonatkozó nemzeti tevékenységekről.  

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-07.pdf 
(Franciaország) 

Prezentáció 
TEQMO  
Tesztpálya és technológia központ bemutatása. 
 

GRVA-04-37.pdf Oroszország prezentációja a két városban működő autonóm taxi 
szolgáltatásokról. 
Követelmények: 

- Nemzeti előírás, 
- NAMI teszt, 
- 10 mRubel értékű kötelező biztosítás. 

2019. szeptemberig 1 millió km teljesítve 
 

 
 
 

 

 

4.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

4. A Autonóm / automatizált járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó munkacsoport 
beszámolója 

Dokumentumok Tárgy 

 FRAV – Autóm/automatizált járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó 
munkacsoport beszámolója 
 
Alakuló ülés közvetlenül a GRVA előtt volt Genfben. 

- Az információk összegyűjtése, 
- Visszajelzések a TOR-ra, 
- Kezdeti munkaterv, 
- Feladatok kiosztása, 
- Titkárság, 
- Helyettes elnökök: Kína, Németország 

 
Funkcionális követelmények autonóm és magas szinten automatizált járművekre 
 
Hatály nincs korlátozva  
- járműkategóriákra (ezt még felül kell vizsgálni tekintettel bizonyos új 
kategóriákra) 
- sebességre. 
 
Releváns szituációk figyelembevétele (VMAD együttműködés). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-07.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-37.pdf
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Svédország megemlítette a járművek használatára (jóváhagyás után) vonatkozó 
követelmények esetleges tárgyalását. Tisztázni kell, hogy ez az időszakos 
vizsgálathoz tartozik-e.  
A validálás nagyon nehéz a használat közbeni (in-use) adatok nélkül. 
Az időszakos vizsgálat technológia szintén kell, hogy fejlődjön, de a monitorozó 
és diagnosztikai funkciókat a típus jóváhagyásoknál már ellenőrizni kell. 
A téma érintheti a funkcionális követelményeket és a validációs módszereket 
egyaránt. 
 
Következő ülés: október 9-10. Berlin. 
Esetleg néhány ülés kombinálható lenne VMAD-dal. 
 

 

 
 

4. B Autonóm / automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó munkacsoport 
beszámolója 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-18.pptx 
(VMAD) 

A VMAD munkacsoport júliusi ülésének összegfoglalója. 
… 

- Az új validációs eljárások értékelése (beleértve a komplex rendszerek 
követelményeit is) az autómatikus sávtartó rendszerek re vonatkozóan 
2020 februári GRVA ülésig. 

- Az autonóm/automatizált üzemben elvárt menetviselkedés 
demonstrációja. 

- A baleset elkerülés hatékonysága. 
- Az alacsonyabb szintű szabályozásra történő visszaesés stratégiája. 
- Szimuláció, tesztpálya, közúti tesztelés alkalmazása. 
- A keretdokumentum és a működési szabályzat esetleges 

ellentmondásait a munkacsoport szintjén kell kezelni, ez nem 
hátráltathatja a munkát. 

- Három al-csoport alakult a munka felgyorsítása érdekében: 
o Közlekedési szituációk, 
o Audit, virtuális tesztek, használati adatok, 
o Tesztpálya, közúti tesztek 

GRVA-04-35.zip 
 
 

ISO/PAS 21448:2019(E) szabvány: Közúti járművek – A tervezett funkcionalitás 
biztonsága 
 Road vehicles — Safety of the intended functionality 
1 Scope 

The absence of unreasonable risk due to hazards resulting from functional insuff iciencies 

of the intended functionality or by reasonably foreseeable misuse by persons is referred 

to as the Safety Of The Intended Functionality (SOTIF). This document provides 

guidance on the applicable design, verif ication and validation measures needed to 

achieve the SOTIF. This document does not apply to faults covered by the ISO 26262 

series or to hazards directly caused by the system technology (e.g. eye damage from a 

laser sensor). 

This document is intended to be applied to intended functionality w here proper situational 

aw areness is critical to safety, and w here that situational aw areness is derived from 

complex sensors and processing algorithms; especially emergency intervention systems 

(e.g. emergency braking systems) and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) w ith 

levels 1 and 2 on the OICA/SAE standard J3016 automation scales. This edition of the 

document can be considered for higher levels of automation, how ever additional 

measures might be necessary. This document is not intended for functions of existing 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-18.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-35.zip
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systems for w hich w ell-established and w ell-trusted design, verif ication and validation 

(V&V) measures exist at the time of publication (e.g. Dynamic Stability Control (DSC) 

systems, airbag, etc.). Some measures described in this document are applicable to 

innovative functions of such systems, if  situational aw areness derived from complex 

sensors and processing algorithms is part of the innovation. 

Intended use and reasonably foreseeable misuse are considered in combination w ith 

potentially hazardous system behaviour w hen identifying hazardous events. 

Reasonably foreseeable misuse, w hich could lead directly to potentially hazardous 

system behaviour, is also considered as a possible event that could directly trigger a 

SOTIF-related hazardous event. 

Intentional alteration to the system operation is considered feature abuse. Feature abuse 

is not in scope of this document. 

 

 
Felmerült a sávtartó rendszerek lehetséges jóváhagyása az LKAS csoport által fejlesztett hagyományos, 
illetve a VMAD új követelményei szerint.  
 

 

4. C Az automatikus sávtartó rendszer követelményeivel foglalkozó munkacsoport 
beszámolója 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-36.ppt 
(ACSF 
munkacsoport) 

Ezen követelmények hatálya: 
- M1 járművek, 
- Folyamatos hossz és kereszt-irányú szabályozás a vezető 

beavatkozása nélkül, 
- 60 km/h alatti sebességnél 

 
Általános követelmények: 

- Kezelnie kell a dinamikus vezetési helyzeteket és a 
meghibásodásokat 

- Átadás a vezetőnek a megfelelő időben 
- A közlekedési szabályoknak megfelelő működés 

 
Aktiválás, deaktiválás 
Csak a vezető szándékos aktiválása után működhet, ha az alábbi feltételek 
fennállnak 

- A vezető a helyén van bekötve, 
- A vezető képes átvenni az irányítást, 
- Nincs a rendszerben hiba, 
- Az adattároló (DSSAD) aktív, 
- Környezeti és infrastruktúra feltételek megfelelőek, 
- Kerékpárok és gyalogosok közlekedése és szembeforgalom nem 

megengedett az adott úton, 
- Vezető jelenléte (biztonsági öv használat, vagy jelenlét érzékelés az 

ülésben), 
- A vezető ugyanazzal a berendezéssel kell, hogy deaktiválhassa 

bármikor, 
- Ez az eszköz védett legyen az akaratlan használattól, 
- Legyen megengedett, hogy a vezető kormányzással, gyorsítással, 

vagy fékezéssel felül tudja írni a rendszert, 
- Biztosítottnak kell lennie a vezető általi irányításnak deaktiválás 

esetén. 
Felmerült kérdések  
- Hogyan lehet meggyőződni arról, hogy a vezető irányítja a járművet 

mielőtt rendszer lekapcsolódik? 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-36.ppt
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- Melyik állapotban térjen vissza a rendszer az automatikus sávtartó 
funkció kikapcsolása után? 

 
Dinamikus vezetési kérdések és érzékelési képességek  

- Minimum követési távolság / időköz (még nyitott kérdés) 
 
Vezető Készenlét Felismerés 

- A biztonsági öv használatának ellenőrzése, 
- Jelenlét érzékelés 
- Lehetséges részletes követelményt kidolgozása? (még nyitott 

kérdés) 
Átadási igény: 

- A rendszernek mindig detektálnia kell a határokat és ezek 
elérésekor, vagy elérése előtt átadási igényt kell jeleznie, 

- Az átadási szakasz elég hosszú legyen ahhoz, hogy a vezető át tudja 
venni a kéz irányítást, 

- Megfelelő jelzés 
- Nem megengedett, hogy a jármű az átadási szakasz alatt megálljon, 

kivéve, ha közlekedési szituáció megköveteli 
- Rendszer kapcsolódjon ki automatikusan az átadási fázis után, 

kivéve, ha a minimális kockázatú manőver már elkezdődött 
- A minimális kockázatú manőver kezdődjön el automatikusan 

legkorábban 10 másodperccel az átadási igényt kezdete után 
 

Minimális kockázatú manőver 
- csak akkor kezdődjön el, ha a vezető nem vette át a manuális 

irányítást 
- Rendszer kapcsoljon ki automatikusan a minimum kockázatú 

manőver végrehajtása után 
- Hiba esetén nem megengedett a minimális kockázatú manőver 

végrehajtása átadási igény küldése nélkül 
Tisztázandó:  
minimális kockázatú manőver során válthat-e sávot a jármű? 
GRVA úgy foglalt állást, hogy igen. Ez azonban új funkcionális 
követelményeket jelenthet. 
 
Vész manőver 

- Csak akkor megengedett ha a közlekedési szituáció szükségessé 
teszi baleset elkerülése, vagy hatásának csökkentése érdekében, 

- Teljes lassulás és kitérő manőver a sávon belül megengedett , 
- Átadási igény nem szükséges, ha a vész manőver párhuzamosan 

működik a minimális kockázatú manőverrel - a vész manőver 
magasabb prioritásával. 

Tisztázandó: 
Vész manőver után a rendszer működjön tovább, vagy küldjön átadási 
igényt? 
Követelmények az esetleges sávváltásra kikerülési vész-manőver esetén. 
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4. D Autonóm / automatizált járművek esemény / adat - rögzítő rendszerével foglalkozó 
munkacsoport beszámolója. 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-28.pptx 
(EDR/DSSAD 
munkacsoport) 

A munkacsoport tervezett céljai 
- Az esemény adat rögzítő (EDR) és az autonóm járművek adattároló 

rendszere (DSSAD) közötti különbségek meghatározása 
- az ALKS rendszerrel együtt alkalmazásra kerülő DSSAD-re és  
- az EDR –re vonatkozó követelmények meghatározása. 

 
Következő ülések 

• #3 IWG: 10 - 12 December 2019 (Paris (OICA)) 
• #4 IWG: 28 - 30 January 2020 (Tokyo (JASIC)) 
• [#5 IWG: (később kerül meghatározásra (US DOT))] 

 
 
A DSSAD re vonatkozó hatályt pontosítani kell. 
 

GRVA-04-17.docx 
 
GRVA-04-39.docx 
 
(EDR/DSSAD 
munkacsoport) 

Az esemény adat rögzítő (EDR) és az autonóm járművek adattároló rendszere 
(DSSAD) közötti különbségek  
 
 

EDR/DSSAD:  Comparison table  

Item EDR for 
conventional 

vehicles 

EDR for ADs 
 

DSSAD 
(L3-L4) 

Scope 
(categories of vehicles in the text) 

Step1: Passenger cars and light duty 
vehicles (Vehicle categories 
according to R.E.3: M1, N1) 
 
Step 2: [Heavy duty vehicles (Vehicle 
categories according to R.E.3: 
M2,M3,N2, N3)] 

[For ALKS: Any vehicle 
of automation level 3 or 
4 with ALKS] 
USA: disagreement to 
already include heavy 
duty vehicles  

System    

Purpose (why do the 
contracting parties want 
to introduce this function 
into the vehicle?) 

Accident analysis 
 

AD system operation 
status. 
Clarify if the system or 
the driver  
- Was , or 
- Was requested to be 

in control of the 
vehicle at a time , 
primarly for the sake 
of research, law 
making 

 
System storage 
capabilities 
 

1+1 “EDR event” [X months or some 
1000s of “DSSAD 
events”, 1st achieved] 
TBC according to ACSF 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-28.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-17.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-39.docx
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Capability to record 
data during a crash 
event 
 

Resistance to high deceleration and 
mechanical stress of a severe impact 

NA 
 

Data survivability after 
a crash event 

Resistance to high deceleration and 
mechanical stress of a severe impact 

Resistance to high 
deceleration and 
mechanical stress of a 
severe impact 

“trigger to initiate the 
data storage”  

Event, e.g. crash, physical 
occurrence that causes the trigger 
threshold to be met 

Change in the system 
operation status.  

 

 
Az ülésen felmerült,  

- cél-e a vezető tevekénységének a monitorozása is? Ez lényeges lehet az átadási fázisban. 
- Az ülésen elhangzott megjegyzések szerint módosult a szöveg, de elfogadásra nem került. A 

munkacsoport fejleszti a követelményeket GRVA igényei szerint.  
- Hol kell tárolni az adatokat ( a járműben, vagy azon kívül?) 

 
DSSAD: haszonjárműre is érvényes lenne, de egyedül US nem biztos még abban, hogy ugyanaz a 
berendezés alkalmazható. Tehát ha az ALKS előírást kiterjesztik haszonjárművekre, akkor várhatóan 
DSSAD is alkalmazható lesz. 
EDR: „1+1” azt jelenti, hogy a rendszer legyen alkalmas egymás után 2 (, vagy több – ez még megegyezés 
tárgya) egymást követő baleset adatainak rögzítésére. 
 

 
5.  Kapcsolt járművek: 

5. A Kiber-biztonság és adatvédelem; 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-02e.docx 
(Kiber biztonsági 
munkacsoport) 

A kiberbiztonsági megfontolások áttekintése, javaslat új EGB előírásra.  
 

GRVA-04-22.docx 
(Németország) 

Németország megjegyzései, módosító javaslatok a fenti dokumentumhoz. 
- Definíciók, 
- CSMS tanúsítvány érvényessége, 
- Kiberbiztonsági feladatok átvételi lehetősége harmadik fél által,  
- A gyártó információ biztonsági központjának ellenőrzése, annak 

felelőssége, 
- Az információs dokumentum kiegészítése 

 

GRVA-04-25.docx 
(IMMA) 

L6, L7 kategóriájú motorkerékpárok kivétele a hatályból. 
 
Csak azok az L6, L7 motorkerékpárok tartozzanak a hatályba, amelyek legalább 
SAE Level 3 –ba tartozó automatikus vezetési funkcióval rendelkeznek. 
 

GRVA-04-04.docx 
(CITA/EGEA/ETRMA/FI
A/FIGIEFA)  
 
GRVA-04-32.docx 
(EU) 

A kiberbiztonsági irányelvek (GRVA-2019-02e) módosítására vonatkozó 
javaslat. 
 
„Aftermarket” definíció pontosítása. 
 
Németország megkérdőjelezte, hogy az „authorisation concept”, egyeltálan 
értelmezhető-e az 1958 egyezmény alatt. 
 
Új követelmény  

- a legmagasabb kiberbiztonság biztosítása a járműgyártók részéről 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-02e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-22.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-25.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-04.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-32.docx
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- az engedélyezési koncepció a típusjóváhagyás részeként annak 
érdekében, hogy a nemzeti vagy regionális jogszabályok 
szabályozhassák a jármű-adatokhoz való hozzáférést, 

 
„Ez a rendelet nem érinti az ENSZ más olyan rendeleteit, regionális vagy 
nemzeti jogszabályait, amelyek az engedélyezett feleknek a járműhöz való 
hozzáférését, annak adatait, funkcióit és erőforrásait, valamint az i lyen 
hozzáférés feltételeit szabályozzák. Ez nem érinti a magánélet védelmére és a 
természetes személyek személyes adataik feldolgozása tekintetében történő 
védelmére vonatkozó nemzeti és regionális jogszabályok alkalmazását.” 
 

GRVA-04-40  
(FIA) 

Az élettartamra vonatkozó kiberbiztonsági követelmények. 
 
Milyen hosszan kell támogatnia a gyártónak az adott jármű kiberbiztonságát ? 
 
Az a felvetés, hogy ezzel foglalkozni kell, erre követelményeket kell alkotni. 
 
Figyelembe kell venni, hogy ha megszűnik a gyártó és nem lesz támogatás.  
 

       
 

5. B Szoftverfrissítések (beleértve az „over-the-air” frissítéseket); 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-2019-03e.docx  

GRVA-04-21.docx 
(Németország) 

 

GRVA-04-25.docx 
(Olaszország) 

 

Nem volt tárgyalás 

 
5. C Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

Nem volt tárgyalás 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-40.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-21.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-25.docx
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6.  Az ENSZ 79. Előírás (Kormányzás) 

6. A Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 
Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-19e.docx 
(Franciaország, Japán, 
Korea, Németország 
 
 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának 2. kiegészítésére  
 
Oldalgyorsulás mérés technológiája 

- Min. 100 Hz mérési frekvencia és 0,5 Hz-es aluláteresztő szűrés  
szűrés 

- A vezető általi felülírás erejének mérése. Olyan berendezés 
szükséges, ami nincs befolyással a mérés eredményére. 

 
Miért az abroncs külső éle és a vonal külső széle van előírva?  Így van 
összhangban a többi előírással. 
 
Az ülésen a mérési sebességre – és az oldalgyorsulásra vonatkozó 
pontosítással elfogadva. 
 

GRVA-04-09.docx 
(CLEPA/OICA)  

Javaslat a működésre abban az esetben, ha külső körülmények (gumiabroncs 
tapadás stb) miatt nem érhető el az előre definiált oldalgyorsulási határ. 
Erre az esetre legyen alsó határérték is az oldalgyorsulásra. 
 
A sáv szélesség legyen csökkenthető. 
 
80-90 % - nem az előírt, hanem a gyártó által specifikált legnagyobb 
oldalgyorsulás.   
 

GRVA-2019-24e.docx 
(CLEPA/OICA)  

2-lépcsős aktiválás ACSF C-re. 
 
7 másodperc javasolt az első szándékos jelzés és a sávváltás között. 
 
A szenzor paraméterekre, kritikus távolságra … vonatkozó követelmények nem 
változnak. 
 
Magyarázatok a GRVA-2019-24-hez: 
 

- Egy jármű vagy manuális, vagy automatikus inicializálású, mindkettő 
nem lehet elérhető egy járművön. 

- 7 másodperc mérésekkel alátámasztott javaslat. 
 
 
Kisebb korrekció után GRVA-2019-24 elfogadásra javasolt. 

 
 

GRVA-04-03.pdf 
(OICA) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-19e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-19e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-09.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-24e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-03.pdf
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ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-26e.docx 
(AVERE) 

A keresztirányú oldalgyorsulás maximum - ahol a sávtartó rendszer átadja az 
irányítást a vezetőnek - határ növelése 3,5 m/s2-re. 
Indokolt, mert néhány kanyarhoz (pl autópálya lehajtók) a növelt gyorsulás 
jobban illik, tehát kisebb valószínűséggel kell átvennie a vezetőnek a 
kormányzást. 
Az ülésen felvetődött, hogy 60-70 km/h alatt talán 4 m/s2 is lehetne. 
A sebességfüggő határértéket többen támogatják, de ehhez egy kutatási téma 
kellene. 
 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-27e.docx 
(AVERE) 

Ha a jármű képes az 5.6.4.8.1. pontban meghatározott 
követelményeknek megfelelő besorolási „hézaghoz" igazodni és 
nem eredményezne az 5.6.4.7. Pontban meghatározott kritikus 
helyzetet, akkor: 

a) a sávváltási manőver megindításához szükséges minimális idő 
1,0 másodperc, ha a jármű nincs kritikus helyzetben (az 5.6.4.7. 
pont meghatározása szerint); 

b) a sávváltási manőver kezdeményezésének maximális ideje 
[20,0] másodperc; 

Ha az ACSF funkció nem indította el a sávváltási manővert 10,0 
másodperccel a vezető szándékos fellépése után, akkor a 
járművezetőt akusztikus vagy vizuális figyelmeztetés útján 
figyelmezteti a rendszer, amikor a manőver megkezdődik. " 

Hollandia a (b) pontban említett 20 s –ot túl hosszúnak tartja. Ez 
azt jelentené, hogy a vezető bekapcsolja az irányjelzőt 
függetlenül attól, hogy van-e hely besorolni.  
 

Ebben a kérdésben nincs egyetértés. 

 
ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-28e.docx 
(AVERE) 

Javaslat : 

Az irányjelzőnek a sávváltási manőver teljes időtartama alatt 
aktívnak kell lennie, és a rendszernek legkésőbb 0,5 
másodperccel ki kell kapcsolnia azt követően, hogy a B1 
kategóriájú sávtartó funkció újraindult az 5.6.4.6.6. 
Szakaszban leírtak szerint. felett. 

Abban az esetben, ha a manővert egy mechanikus irányjelző 
vezérléssel ellátott irányjelző karral felszerelt járművel 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-26e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-26e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-27e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-27e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-28e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-28e.docx
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indítják, akkor az irányjelző világíthat a sávváltás befejezése 
után. 

Ha a járművezető a sávváltási manőver befejezése után 2 
másodpercig nem deaktiválta a mechanikus irányjelző 
vezérlőt, akkor a járművezetőnek optikai információt kell 
adniuk, jelezve, hogy a sávváltás befejeződött, és a 
visszajelzőt ki kell kapcsolni. 

GRVA-04-02.pdf 
(Ygomi/ITU) 

Prezentáció 
Út-adatbázis, amihez az adatokat járművekből nyernek ki és frissítik az összes 
jármű adatbázisát távoli eléréssel. 
 
Kína nem érti mi a kapcsolat a bemutatott közút-adatbázis és a WP29 által 
kezelt előírások között. 
ITU biztos benne, hogy néhány éven belül lesz kapcsolat és, hogy Kína is 
követni fogja ezt az eljárást. 
OICA nem erősítette meg, hogy a járműgyártók részt vennének ebben.  
 

GRVA-04-08.docx 
(OICA) 

 

GRVA-04-33.docx 
(OICA/CLEPA) 

Az ipar igényei / javaslatai a haszonjárművek automatikus sávtartó rendszerére 
vonatkozóan. 
A haszonjármű sávtartó rendszerek fejlesztésének eredményei indokolják a 
javaslatot. 
Az ACSF és DSSAD munkacsoportok mandátuma szól a haszonjárművekre is. 

GRVA-04-47_01.docx 
(Titkárság) 

Konszolidált javaslat készült,  

 

 

6. B 6. Melléklet Komplex elektronikus (CEL) vezérlési rendszer követelményei. 
Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-20e.docx 
(Egyesült Királyság és 
Északirország) 

A biztonság kritikus funkciók pontosítása. 
 
Koncepció szinten történő ellenőrzés lépései, szükséges megfontolások.  
 
A hatósági aláírás kihagyása a jegyzőkönyvek nem megfelelő 
felhasználásának elkerülése érdekében. 
 

GRVA-04-29.docx 
(OICA) 

Javaslat 
- 03-mas kiterjesztés legyen 
- A 6. mellékletből kihagyni az olyan rendszereket, amelyeknél az 

elsődleges irányítás nincs a vezetőnél, hiszen ezen rendszerek amúgy 
sem tartoznak a 79. Előírás hatálya alá. 

 

-20 elfogadva, a 04-29-el módosítva. (WP29 március) 

 
6. C Távvezérelt manőverezés 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-21e.docx 
(Egyesült Királyság) 

M1 N1 G Terepjáró járművek távirányítású kormányzására vonatkozó 
szabályozás. 
Németország szerint nem kell ECE szinten szabályozni 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-02.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-08.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-33.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-47_01.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-20e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-20e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-29.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-21e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-21e.docx
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Franciaország, Dánia és Olaszország szeretné kiterjeszteni a hatályt a nagy 
járművekre is. 
 

GRVA-04-19.docx 
(UK) 

Kiegészítés a fenti javaslathoz. 
 

Németország megjegyzésével - együtt elfogadva. 
 

 
 

6. D Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-31.docx 
(CLEPA/OICA) 
 

Korrektív kormány beavatkozás esetén, bizonyos M2 és M3 kategóriáknál az 
akusztikus jelzés „tapintható” jelzéssel - kivéve, ha ez kizárólag kormánykerék-
rázás  -  helyettesíthető. 

GRVA-04-34.pptx 
(OICA) 

A vizuális takarások hatásának csökkentése érdekében célszerű szabványos 
lehetőséget adni a pótkocsikon lévő távolság (stb) szenzorok jelének 
továbbítására a vezető felé. 
 
OICA terve, hogy erre vonatkozó javaslatot terjesszen GRVA elé a következő 
ülésre. 
 
 

 
 
 
EU: egy kicsit GRVAmandátumunkon kívül esik. 
 
Egyébként a gumiabroncs adatok az ISO 11992 szabvány szerint elérhetők a 7 
pólusú EBS csatlakozó CAN vezetékén. 
Lehetséges – és talán célszerűbb is -  a 15 pólusú világítási csatlakozó CAN 
vonalát használni.  

 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-19.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-31.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-34.pptx
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7.  Fejlett vészfékező rendszerek. 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-16e.docx 
(AEBS munkacsoport) 

01 sorozat számú módosítási javaslat az M1 N1 kategóriákra vonatkozó AEBS 
előíráshoz 

- „Üres-terhelt” helyett maximális és minimális tömeg alkalmazása 
- Az N1 kategória követelményeinek egyszerűsítése (geometriától és 

tömegeloszlástól függő határértékek kihagyása) 
- Új hatásossági követelmények  

 
ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-17e.docx 
(AEBS munkacsoport) 

… javaslat a 01 sorozat számú módosításhoz 
- Maximális relatív (mozgó cél) ütközési sebesség N1 járművekre 
- Maximális ütközési (álló cél) sebesség M1 és N1 járművekre 
- Átmeneti rendelkezések 

 

GRVA-04-10.docx 
(OICA/CLEPA) 

… javaslat a 01 sorozat számú módosításhoz 
- Új hatásossági követelményeinek az N1 kategóriára 

 

GRVA-04-11.pdf 
(OICA/CLEPA) 

A mérés-ismétlésekre vonatkozó követelmények módosítása 
 
Két sikeres teszt kell, egy megismételhető minden menetben, de összesen 
maximálisan a teljes sorozat 10%-a lehet hibás. 
 
Ez lényegében egy statisztikai megközelítés. 
Az eredmények értékelését magyarázza az alábbi ábra. 
 

 
 
 

GRVA-04-12.docx 
(OICA/CLEPA) 

Csak szerkesztési pontosítások. 

GRVA-04-38.pptx 
(AEBS munkacsoport) 

Az AEBS munkacsoportban végzett munka áttekintése. 
Korábbi dokumentumok áttekintése,  
a 2019-16 és -17 javaslatok bemutatása. 
 
 

GRVA-04-39.docx 
(Japán) 

Japán javasolja, hogy legyen téves riasztás teszt. 
 

-17 és -12  javaslat elfogadva, a statisztikai értékelésből (-11)  hivatalos dokumentum készül. 
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-16e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-16e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-17e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-17e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-10.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-11.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-12.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-38.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-39.docx
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8.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek: 

8. A Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 
Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-22e.docx 
(OICA / CLEPA) 

A 140-es előírás módosítása. 
Az új konstrukciójú kormányberendezésekhez - ahol nem feltétlenül lineáris a 
kapcsolat a kormányszög és a kormányzott kerekek szöge között - 
alkalmazkodva változna a teszt eljárás.  
A legnagyobb kormányszög nem rögzített érték lenne, hanem változó. 
Korea alsó határ maghatározását javasolja. 
 

GRVA-04-44.docx 
(OICA / CLEPA) 

A kormányzó robotok lehetséges túllendülése miatt bizonyos tűrés (98%) 
alkalmazása indokolt. 
 

Később folytatódik 

 

8. B Moduláris Járműkombinációk (MVC) 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-26.pptx 
(IWG on MCV) 
 

Feladatok áttekintése: 
- Vontató-pótkocsi bevezetése az R13 előírásba 
- Definíciók (vontató-pótkocsi, dolly, link trailer) 

 
 

 

 

8. C Magyarázatok, pontosítások 
Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-
18e.docx 
(Oroszország) 

R13 
Légtartály térfogat mérés pontosítása.  
A jelenlegi szöveg értelmében a 8. fékezés után legyen még elégendő nyomás… , 
a javasolt szöveg szerint kiemelnék a 8. fékezés után, a 9. fékműködtetéskor 
legyen elegendő a fékhatás.  
Ez elég nyilvánvaló, de vita lett belőle. 
Ki kell terjeszteni a pótkocsikra is.  
Végül elhalasztottuk a megbeszélést a következő ülésre.  
 

GRVA-04-27.pptx 
(CLEPA) 

Az „energiaátvitel”-re létező definíciók és követelmények nem foglalkoznak az 
elektronikus energiatárolással. 
Az EMB (elektromechanikus fékek) megjelenésével az R13-t is frissíteni kell. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-22e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-22e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-44.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-26.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-27.pptx
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Kiemelt jelentősége van az akkumulátoros EV járművek esetén.  
CLEPA ennek megfelelően új javaslatot terjeszt be a következő GRVA-ra. 
 

 
 

 
 
 
CLEPA várja a hozzászólásokat. 
 

GRVA-04-30.pptx 
(OICA) 

Alternatív II/A típusú vizsgálati lehetőségek az akkumulátoros járművekre 
 
A probléma lényege, hogy a teljesen feltöltött akkumulátorral a járművek csak 
akkor tudják teljesíteni a tartós fékezésre vonatkozó II/A vizsgálatot, ha fékező 
ellenállást építenek be, ami nem gazdaságos, nem indokolt. 
 
Eredeti elképzelés. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-30.pptx
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Szabad akkumulátor kapacitást fenntartani erre a célra nem célszerű. 
 
Az ilyen járművekhez jobban illeszkedő vizsgálati technológia szükséges.  
 
Hozzászólásokat várják október végéig. 
 
Javaslat várható a következő GRVA –ra. 
 

 

 
 

8. D Egyéb 
Dokumentumok Tárgy 
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9.  Motorkerékpárok fékezése 

9. A 3. világelőírás (gtr 3.) 
Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-23e.docx 
(Olaszország) 

A gtr-3 módosítási javaslata 
- vészfékezés-jelzés, 
- EMC, 

-  ABS kikapcsolás „off road” módban, 
-  

Kanada pontosítást javasolt: a magyarázatban hivatkozás javítása.  

GRVA-04-23.docx 
(Olaszország) 

2019-23 módosítása.  
Vészfék-jelzés, ABS test pontosítása. 
A blokkolásgátló rendszer deaktiválási lehetősége a hátsó tengelyen. Jelzés a 
vezetőnek szükséges. 

GRVA-04-24.docx 
(Olaszország) 

Gtr-3 fejlesztésének áttekintése.  

2019-23e a 04-23-el módosítva elfogadva. 
 

 
9. B ENSZ 78 előírás 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-05.docx 
(IMMA) 

Azt ellenőrizték, hogy egy jármű, ami jóvá van hagyva a gtr szerint 
jóváhagyható-e az 1958 egyezmény keretei között is. 
Harmonizálni szükséges: 

- Vészfékezés jelzés 
- Hátsó ABS kikapcsolás 
- EMC 

Ezen témaköröket javasolja módosítani a 05 dokumentum a már elfogatott gtr 
3 módosításokkal összhangban. 
 

GRVA-04-06.xlsx 
(IMMA) 

a gtr 3 és R78 követelmények összehasonlító táblázata 

Hivatalos dokumentum készül a következő ülésre. 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-23e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-23e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-23.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-24.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-05.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-06.xlsx
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10.  Az ENSZ 90. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2019-25e.docx 
(Oroszország) 

 
A fékbetét-anyag keverék-azonosító szám bevezetése. 
 
 

GRVA-01-12.docx 
(CLEPA) 

L1-4 kategória féktárcsa geometriai határértékeinek beillesztése és egyéb 
korrekció 

A két javaslat együtt elfogadva 

 

11.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-04-48.pptx 
Titkárság 

 
Jelölések 
 
A WP.29 178. ülésén folytatott megbeszélést követően: 
Felkérés GRVA-nak annak értékelésére, hogy a jóváhagyási jelek jelenlegi 
kiegészítő jelöléseit továbbra is a jóváhagyási jelölés részének kell-e tekinteni, 
és azok helyettesíthetők-e az egyedi azonosító jelöléssel, vagy 
ezek a kiegészítő jelölések információs karakterrel rendelkeznek, és alternatív 
eszközökkel is biztosíthatók (például a jóváhagyási értesítőben). 
 

 
 
 

 
 
  
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-25e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-25e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/GRVA-01-12.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-48.pptx
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12.  Tisztségviselők választása 

Dokumentumok Tárgy 
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13.  Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

WP29-176-
14rev1e.docx 
(TWG PTI) 

A villamos jármű esetén a rendszer teljesítményének meghatározására 
vonatkozó önálló GTR fejlesztésének áttekintése.  

ECE-TRANS-WP29-
2019-120e.docx 
(WP29 Titkárság) 

Javaslat az R.E.6. Határozat módosítására (1997. évi egyezmény).  
Útmutatások a közúti műszaki ellenőrzések elvégzéséhez  

GRVA-04-49.docx 
(Titkárság) 

Tájékoztatás GRVA prioritásairól: 
- Jármű automatizálás, 
- Jármű kombinációk, 
- Jármű kapcsolatok (jármű-jármű, jármű-környezet…) 

 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-176-14rev1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29/WP29-176-14rev1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP29-2019-120e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP29-2019-120e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-04-49.docx

