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Rövidítések az alábbiakban: 

CP – SzF – szerződő fél 
AEBS – önműködő vészfékező rendszer 
CEL – komplex elektronikus rendszer 
BAS – fékasszisztens rendszer 
CBS – kombinált fékrendszer  
ESC – elektronikus menetstabilizáló rendszer 
LDWS – sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
LKAS – sávtartást segítő rendszer 
ADAS – önműködő vezetőt támogató rendszer 
DAS -  vezetőt támogató rendszer 
RCP – távirányítású parkoló rendszer 
RCM- távirányítású manőverezés 
OICA – Járműgyártók Európai Szervezete 
CLEPA – Járműipari Beszállítók Európai Szövetsége 
ETRTO – Kerék és Gumiabroncs Gyártók Európai Szervezete  
IMMA – Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEM – Nemzetközi Anyagmozgatási Szövetség 
IWVTA – teljes jármű típusjóváhagyás 
EC – Európai Bizottság 
CLCCR – Járműfelépítmény- és Pótkocsi Gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEMFM – Súrlódó Anyag Gyártók Szövetsége 
RVIA - Recreation Vehicle Industry Association 
iwg – informális munkacsoport 
IWG on ACDC – a mezőgazdasági kapcsoló berendezésekkel foglalkozó informális munkacsoport 
IWG on ITS/AD – az autonóm járművekkel foglalkozó informális munkacsoport 
IWG on ACSF – az automatikus kormányzási funkciók követelményivel foglalkozó informalis munkacsoport 
IWG on Tyre Gtr – a gumiabroncs világelőírással foglalkozó informális munkacsoport  
CSF – korrektív kormányzási funkció 
ACSF – automatikus kormányzási funkció 
ESF – vészhelyzeti kormányzási funkció 
PTI – időszakos műszaki felülvizsgálat 
TOR – működési szabályzat 
RF - Run Flat (defekttűrő) gumiabroncs 
SIG – special interested group   
ITU -  Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség 
IWG on VMAD - Validation Method for Automated Driving – az automatizált járművek ellenőrzési   

módszerével foglalkozó munkacsoport 
IWG- vagy  TF CS / OTA – A kiber biztonsággal - beleértve a táv-sw frissítéseket - foglalkozó munkacsoport 
ODD – operational design domain  
HMI – human interface –  
IWG on FRAV- Functional Requirements for Automated and Autonomous Vehicles - Autonóm / automatizált 

járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó munkacsoport 
EDR – Event Data Recorder – esemény adatrögzítő 
DSS – Data Storage System – adatrögzítő rendszer 
AVERE  -  European Association for Electromobility  - Európai Elektromobilitási Szervezet 
MRM – Minimum Risk Manouvre – minimális kockázatú manőver 
DDT - Dynamic Driving Task – dinamikus vezetési művelet 
EM – Emergency Manouvre – vész manőver 
TD – Transition Demand – átadási igény 
CSMS –Certificate of Complaiance for Cyber Security Management System – Kiber-biztonsági 

menedzsment rendszer-tanúsítvány 
AI – Artifical Inteligence – mesterséges intelligencia  
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 
 
 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GRV
A/2021/1  
docx pdf 

Napirend 
 
 

GRVA-10-20 
docx pdf 
(Titkárság) 

Kiegészített napirend  

GRVA-10-01 
docx pdf 

Lebonyolítási sorrend tervezete 

 

GRVA-10-19  
(Titkárság) 
pptx pdf 

Információk a 10. üléshez (technikai támogatás is). 
 

 
USA kérdése: van-e valamilyen előrelépés a GTR 8-al (ESC-világelőírás) kapcsolatban. 
Titkár: Korea korábbi javaslatának továbbfejlesztett változatára várunk. 
 
A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 
  
 

2.  A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése  

Dokumentumok Tárgy 

ECE-TRANS-WP29-
1157e.pdf 

A WP 29 183., az AC.1  77., AC.3  59. és az, AC.4 14. ülésének 
jegyzőkönyve.  

PDF WP 29 Elfogadott előírás-módosítások. 
 

GRVA-10-18  
(Titkárság)  
pptx pdf 

A WP 29 183., az AC.1  77., AC.3  59. és az, AC.4 14. ülésének (2021 
március) áttekintése 
WP29:  

- prioritások tárgyalása, template használata, 
- ITU prezentáció a kapcsolt járművekről, 
- AEBS (haszonjármű) és ADAS munkacsoportok szabályzatának 

tárgyalása, 
- Időszakos felülvizsgálattal kapcsolatos a keretdokumentumhoz  

 
AC1: 13, 13H, 79, 152, és 157 előírások módosításának elfogadása  
AC2: Emberi jogi megfontolások az autonóm járművekkel kapcsolatban 
AC3: GTR 8-al kapcsolatos tárgyalás elhalasztva júniusra. 
AC4: nem ülésezett 

 
  

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-01e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2021-01e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-20e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-20e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-01e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-01e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-information-10th-session-grva-technical
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-19e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-19e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE-TRANS-WP29-1157e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE-TRANS-WP29-1157e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/March%202021-Adopted-proposals-%26-Situation-of-EIF.pdf
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-highlights-march-2021-sessions-hybrid
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-18e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-18e.pptx
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3.  Mesterséges intelligencia a járművekben 

Dokumentumok Tárgy 

WP.29-175/21 
Titkárság 

Korábbi 2018 –as dokumentum – referenciaként említésre került 
AI-val kapcsolatos tevékenység bemutatása, 

- Definíciók, 
- Típusok, 
- Deep learning, tanulás 
- Térképezés 
- WP 29 megfontolások 

GRVA-09-23  
(Russian Federation)  
docx pdf 

A mesterséges intelligencia meghatározása és alkalmazásának sajátosságai az 
automatizált közúti járműveknél 
 
Oroszország álláspontja a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. 

- Definíció 
- Kockázatok 
- A hatásossági követelmények (ugyanazok, mint a többi rendszerre). 

 
Néhány válasz a WP.29-175/21-ben felvetett kérdésekre. 
 
Javasolt pontosabb meghatározás: 
 
A mesterséges intelligencia olyan technológiai megoldások összessége, amely 
lehetővé teszi az emberi kognitív funkciók utánzását (ideértve az öntanulást és a 
megoldások keresését előre beállított algoritmus nélkül), és olyan eredményeket 
ér el, amelyek legalább az emberi szellemi tevékenység eredményeivel 
kompatibilisek bizonyos feladatok végrehajtása során. A technológiai 
megoldások halmaza magában foglalja az információs és kommunikációs 
infrastruktúrát, szoftvereket (beleértve a gépi tanulási módszereket használó 
szoftvereket), folyamatokat és szolgáltatásokat az adatok feldolgozásához és a 
megoldások kereséséhez. 
A mesterséges intelligencia technológiák olyan technológiákat jelentenek, 
amelyek mesterséges intelligencia alkalmazáson alapulnak, beleértve a 
számítógépes látást, a természetes nyelv feldolgozását, a hangfelismerést és a 
szimulációt, az intelligens döntéshozatali támogatást és a leendő mesterséges 
intelligencia módszereket. " 
 
ISO/IECC még csak megkezdte a szabványalkotást, de kész szabványok még 
nincsenek. 
 
Oroszország javaslata: nem önállóan szabályozni az AI –t, hanem a jármű 
részeként értékelni, mint  
 

Részletesebb tárgyalás nem volt. 

 
  

https://unece.org/transport/documents/2021/01/informal-documents/russian-federation-artificial-intelligence
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-23e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/GRVA-09-23e.docx
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4.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

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

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-31/Rev.1 
pptx pdf 
(FRAV) 

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

• DDT funkciók 
• ADS rendszer használók szerepe 
• Egyéb úthasználók 
 

DDT-vel kapcsolatos biztosági elemek 
• Általános biztonsági előírások, 
• A DDT egységes értelmezése alapján, 
• „Korlátok” koncepció a gyártóknak 

 
„Korlátok” koncepció 
A biztonságos vezetés dinamikus körülmények között többféle lehetőséget kínál 
a reakcióra. 
Az ADS-biztonság kritériumai nem írhatnak elő pontos vezetési manővereket, 
hanem olyan paramétereket kell megadni, amelyeken belül a biztonság elérhető. 
A követelményeknek rugalmasságot kell biztosítaniuk a gyártók számára a 
rendszerek tervezésében, amelyek ezen a biztonsági területen belül működnek 
és megfelelnek a biztonsági célkitűzéseknek. 
Az erre vonatkozó első javaslat a következő GRVA ülésre várható. 
 
FRAV inputok ADR/DSSAD – adatrögzítő rendszerekkel foglalkozó 
munkacsoport részére: 

• az ADS-konfigurációk sokféleségévnek figyelembe vétele, 
• ADS hatásossági adatok, 
• ADS felhasználói szerepkörök és interakciók, 
• különféle célok / felhasználás, 
• baleseti események elemzése és rekonstrukciója 
• ADS hatásossági adatok kutatáshoz, NATM fejlesztéshez (üzem 

közbeni pillér) 
• A technikai szempontok figyelembevétele 
• A jármű fedélzetén zárolt adatok 
• Elemzésre és jelentésre továbbított adatok 

 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-31r1e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-31r1e.pptx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/frav-frav-status-report-10th-grva-session-0
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GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 
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4. B Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális 
munkacsoport (VMAD) eredményei  

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-32  
(VMAD)   
pptx pdf 

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

- Eredmények, 
- WMAD és al-csoportok koordinációja, 
- Együttműködés a FRAV és a VMAD között; 
- Következő ülések. 

 
VMAD munkaterv 
2021 Szeptemberre: 

- Frissített NATM Mester Dokumentum javaslat az alcsoportoktól, 
- FRAV/VMAD együttes ülés szervezése  
- NATM MD módosítási javaslatok.GRVA-ra 

2022 
- NATM MD továbbfejlesztett módosítási javaslatok.GRVA 

észrevételek alapján 
 
VMAD/SG1 munkacsoport 
SG1 

- biztonsági esetek frissített katalógusa 
- megoldatlan kérdések megfontolása. 
- Szcenárió- lefedettség, szokatlan helyzetek, különféle 

paraméterek, országspecifikus szcenáriók, megfelelőségi 
kritériumok, ODD-alapú forgatókönyvek stb., 

- 1. javaslat az 5. fejezethez NATM MD - VMAD IWG : „Szcenárió-
katalógus”  

 
VMAD/SG2 munkacsoport 
Szimuláció és virtuális tesztelés (MD 6. Fejezet) 
 
SG3 

- Audit (dokumentációk, megfelelőségi kritériumok, rász 
rendszerek) 

- Üzem közbeni monitorozás  
- Kivizsgálási eljárások a rögzítettbaleseti adatok alapján 

 
SG4 

- Próbapályás tesztek 
- Valós tesztek 

 
Együttműködések FRAV és VMAD között. 
A 40 FRAV által meghatározott biztonsági elem illesztése a VMAD 
alcsoportok tevékenységébe. 
 
Következő ülések 

- Július 19 
GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/vmad-status-report-iwg-vmad
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-32e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-32e.pptx
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4. C Az automatizált vezetéshez szükséges esemény-rögzítő / adattároló 
rendszerekkel foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSS AD) 
eredményei. 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-30 
(DSSAD)   
pptx pdf 

DSSAD/EDR IWG munkacsoport beszámolója 
 
Célok 
 
Befejezett témák: 
EDR/DSSAD összehasonlító táblázat (2019) 
R157 – DSSAD (2020. március) 
R160 – EDR előírások (2021. március) 
 
Folyamatban lévő ügyek 

- EDR követelmény-elemek (1958/1998 egyezmény) (2021 Július) 
- A meglévő EDR előírás korrekciója, módosítása (2021 Július)  

 
Javasolt munkaterv/EDR 

- EDR követelmény-elemek ADS rendszerekhez (2022 November) 
- EDR 2. lépés. További követelmények (2023 március) 
- EDR haszonjárművekhez (2024 március) 

 
Javasolt munkaterv/DSSAD 

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

 
 

Kína megjegyzése: Az iparnak szüksége van a DSSAD –re mielőbb, gyors eredményt vár. 
EC szintén szeretné gyorsítani a folyamatot. 
 

 
 

4. D Az automatikus sávtartó rendszerekre 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: 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/dssad-dssadedr-iwg-progress-report
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-30e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-30e.pptx
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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- 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 
 
 

 
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” 
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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/2021/3 
(OICA, CLEPA) 
docx pdf 

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

ECE/TRANS/WP.29/
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 
tartalmazza a GRVA-07-66 informális dokumentumban javasolt 
módosításokat. 
 

GRVA-10-34  
(Special Interest 
Group on UN 
Regulation 157) 
pdf pptx 

Frissitett információk a157-es előírással foglalkozó különleges csoport 
(SIG on 157) tevékenységéről 
 
5 ülést tartottak, 3 további ülés tervezve. 
 
Növelt sebesség 

- Biztonsági távolság 
- Detektálási távolság 
- Követési stabilitás 
- Vezető modell cseréje 
- Kitérő sávváltás/MRM sávvástál 
- Gyalogos, vagy hibás manöverező  

Ssávváltás GRVA-10-27 
- Definíciók 
- Pareméterek 
- Triggerelés 

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-2021-03e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-03e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-04e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-04e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-34e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-34e.pdf


GRVA 10 

.  

 12  

- Audit/teszt előírások a sávváltáshoz 
- HMI és vezető monitorozás, 
- DSSAD nagyobb sebességhez és sávváltáshoz 
- ID dokumentum fejlesztése 
- Munkaterv javaslatok. 

Haszonjárművek felvétele a hatályba GRVA-10-26 
- Minimális követési távolság módosítása 
- Ütközés elkerülés bevágó járművek esetén nem változik 
- A nemzeti közlekedési szabályoknak való megfelelés érzékelési 

követelmények 
- Adatok visszakereshetősége 
- Pótkocsi hossz-becslési stratégiák 

Pontosítások: GRVA-10-25 
- Reakciók Megkülönböztetett járművek esetén (a megfelelő 

reakció megkövetelt), 
- Összes reakció a közlekedési szabályok szerint, 

Detektálható ütközés 
- Automatikus megállás, ha ütközés következtében meghibásodik a 

jmű 
 
 
ETSC: ez a FRAV és VMAD L 3-mal párhuzamos eljárás. Veszélyes 
lehet a sebesség növelése egy olyan rendszer esetén, ami eredetileg 60 
km/h alatt biztonságos. 
Kina is úgy látja, hogy sok a duplikálás a munkában. El kellen dönteni, 
hogy melyik irányzatot kövessük. 
157IWG / UK: nincsenek ellentmondásban FRAV és VMAD eljárásával. 
Az ipar igénye alapján szükségesek 157 módosításai. 
Németország is megerősítette.  
 
Titkárság: GRVA-08-10 -re hivatkozva magyarázta a helyzet hátterét. Az 
ALKS fejlesztés nem lehet ellentétben a FRAV, VMAD tevékenységgel. 
FRAV és VMAD – szükség esetén – később módosíthatja az ALKS 
előírást. Ez AC2 döntése, jelenleg eszerint kell folytatni. 
 
AAPC: SIG célja, hogy a rendszer sima deaktiválódása helyett egy 
biztonságos sávváltást végre tudjon hajtani, esélyt adva a vezetőnek 
ismét visszavenni az irányítást. 
 

GRVA-10-27  
(Japan)  
docx pdf 

Az a automatikus sávtartó rendszerrel foglalkozó különleges csoport 
(SIG-ALKS)  fejlemények a sávváltási funkcióval kapcsolatos 
egyeztetésekben. 
 
Sávváltással kapcsolatos módosítási javaslat 

- Vészmanőver (MRM) 
- Normál sávváltás 
 

Vészmanőver előtérbe helyezve, vagy együtt tárgyalni - ez a kérdés 
felmerült. 
 
EU: GRV 09-22 első jkv: vész sávváltás előtérbe helyezve. 
 
UK: SIG/UK a vész sávváltásra helyezte a hangsúlyt. 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/japan-progressing-lane-change-discussion-sig-alks
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-27e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-27e.docx
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Ez szükséges a nagyobb sebeségnél működő sávtartó rendszerek 
esetén. 
OICA: nem nagy a különbség, úgyhogy hasonló eljárást kell követni 
mindkét esetben. 
 
Elnök: talán jobb két lépésben kezelni. 
Szeptemberben folytatjuk. 
 

GRVA-10-26 
(SIG UNR157)  
docx pdf  
 
 
GRVA-10-36 
(Titkárság) 
docx pdf 
 

A ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/03 dokumentum javasolt módosítása. 
  
Haszonjárművek felvétele 

- Minimális követési távolság számításához szükséges paraméter 
a nagy kategóriákra. 

- Az adatok visszakereshetősége baleset esetén.  
- A kis járművekre előírt ütközési tesztek helyet alternatív 

követelmény a nagy járművek esetén. Választási lehetőség 
fenntartásával. 

- A fő akkumulátor kiesése esetén is az adatoknak elérhetőnek kell 
lenniük. 

 
Most elfogadva, Szeptemberben még ellenőrizzük mielőtt a novemberi 
WP29-re kerül. 
 

GRVA-10-25 
(SIG UNR157)  
docx pdf  
 
 
GRVA-10-35 –  
(Titkárság) 
docx pdf 

Javaslat a 157. számú ENSZ-előírás módosítására  
 
Pontosítások 

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

- Detektálható, helyett szignifikáns ütközés. 
 
Franciaország: támogatja 
USA: mi a szignifikáns ütközés meghatározása? 
SIG/UK:  
OICA: a szignifikáns arra utal, hogy olyan ütközés, aminél a közlekedési 
szabályok szerint meg kell állni. 
USA: javasolja törölni a szignifikáns szót. 
OICA: akkor a detektálható kell, hogy maradjon. 
EU: javasolja kihagyni 5.1.1.-et és ezzel nem változna a 157 meglévő 
szövege. 
USA: FRAV megtárgyalhatná a következő GRVA előtt. 
 
Elfogadás most 5.1.1. nélkül, de szeptemberben még módosítható, ha az 
iwg-knek  észrevételük lenne.  
 

 

 
  

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/sig-unr157-proposal-amendments
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-26e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-26e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-36e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-36e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/sig-unr157-proposal-amendments-amend-un-regulation
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-25e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-25e.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
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4. D Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

  

  

5.  Kapcsolt járművek 
5. A Kiber-biztonság és adatvédelem 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-12 -
(CLEPA/OICA)  
docx pdf 

Javaslat a 155. számú ENSZ-előírás (kiberbiztonság és kiberbiztonság-
kezelő rendszer) módosítására  
 
Korábbi jóváhagyások kiterjeszthetőségére vonatkozó módosítások.  
Pontosításként került bemutatásra.  
TF CS OTA szerint a jelenlegi szöveg nem egyértelmű. 
 
 
 
 

GRVA-10-41 
Japan 
docx pdf 

Alternatív javaslatok a GRVA-10-12 dokumentumhoz 
 
Japán kérdezte, hogy Case 1, vagy Case 2 (ld ábrán) felel-e meg jobban 
a felek szándékának. 

 
OICA Case 2-t is szükségesnek tartja, úgyhogy további egyeztetés 
kellene a munkacsoportban. Talán félreértés van. 
 
Általában mindenki a case 2-t tartja szükségesnek az eredi szándéknak 
megfelelően, de Japán szerint az eredeti javaslat case 1 volt. 
 
Folytatódik a téma. 
 

 

5. B Szoftver frissítések 

Dokumentumo
k 

Tárgy 

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

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

- Az RxWIN sw azonosító rendszer alternatívájaként alkalmazható 
egyéb azonosítóra  

 
Lekerült a napirendről. 
 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-un-regulation-no-155
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-12e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-12e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-41e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-41e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-06e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-06e.docx
https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/france-proposal-supplement-un-regulation-no-156
https://unece.org/transport/documents/2020/12/working-documents/france-proposal-supplement-un-regulation-no-156
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5. C Adatok és jármű kommunikáció 

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás . 

 

5. D Adatok és jármű kommunikáció 

Dokumentumok Tárgy 

--- Elnök: A 155 előírás alkalmazásával kapcsolatos Workshop hasznos lenne? 
Titkárság részt vesz a szervezésben.  

 
Nem volt tárgyalás. 

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

6. A Fejlett vezetést támogató rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-14  
(TF on ADAS)  
pptx pdf 
rev1 :  
pptx pdf 

A TF jelentése az ADAS-ról a GRVA 10. ülésére 
 
Háttér 

• A GRVA 2021 februárjában, 9. ülésszakán elfogadta a fejlett 
járművezető-támogató rendszerek munkacsoportjának (TF on 
ADAS) feladatmeghatározását 

• A munkacsoport (TF) a fejlett járművezető-támogató 
rendszerekre összpontosít (ADAS), és foglalkozni kell a 79-es  
ENSZ előírás egyszerűsítésével, valamint szükség esetén 
dolgozzon ki egy új ADAS ENSZ-előírást, amelynek 
középpontjában az ADAS rendszerek állnak a 2. szintig (az ECE / 
TRANS / WP.29 / 1140 meghatározása szerint) 

 
Opciók 

- A 79-es folyamatban lévő módosításainak fejlesztése 
- Az új ADAS-esetekre vonatkozó rendelkezések kidolgozása 

 
 
79-es előírás módosítások áttekintése 
 

 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/tf-adas-report-tf-adas-10th-grva-session
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-14e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-14e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-14r1e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-14r1e.pptx


GRVA 10 

.  

 16  

 
Mire kell kiterjednie egy új ENSZ-előírásnak? 

Az ADAS alatt a hosszanti- és a keresztirányú kombinált 
szabályozásst kell kezelni 
• Biztonsági háló biztosítása (minimum követelmények) minden 

ADAS számára, különösen azok számára, amelyek jelenleg nem 
szabályozottak. 

• Az ADAS kombinációinak megfontolása. 
 

Általános megközelítés bevezetése az ADAS hatékonységhoz / 
értékeléséhez: 
• Általánosabb hatásossági követelmények érvényesek az ADAS 

bármely (kombinációjára), míg az ENSZ R 79 csak a 
kormányrendszerekre összpontosít. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
járművezetőkre és a HMI-re. 

• Általánosabb megfelelőségértékelési módszer az ENSZ R 79-hez 
képest (ahol specifikus tesztek kifejlesztésre kerültek) minden 
felhasználási esetre). 

• Összhangban az FRAV / VMAD-ban az ADS általános 
követelményeiről / értékeléséről folytatott megbeszélésekkel. 

 
A GRVA tudomásul vette az ENSZ R79 módosítását célzó javaslatok 
nagy számát, és megbízta ezt a csoportot, hogy keresse meg 
amegoldás. Egy új szabályozási megközelítés, amely több 
felhasználási esetet, vagy funkcióváltozatot biztosít megfelelő 
megközelítés a probléma megoldására 
 
Annak sérelme nélkül, hogy egyes ADAS-ok más előírásokban 
tartalmazhatnak részletesebb követelményeketmint amelyek jelenleg 
az ENSZ R 79 hatálya alá tartoznak (hasonlóak, mint pl. az UN R 13-
H és az AEBS előírás) 
 
A többi ENSZ-szabályozás hatálya alá tartozó ADAS nem tartozik az 
új ENSZ hatálya alá Szabályozás. 

 
 
Az TF on ADAS megállapodott ennek alapján egy új ENSZ előírás 
kidolgozásának megkezdéséről 
 
 
A funkciók várható megoszlása a 79-es és ADAS előírás között 
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OICA: kicsit már előrébb vannak az egyeztetések. 
 
AAPC: az ADAS funkciót kellene pontosítani. Értelmezése szerint Level 
0-is benne van. 
 

GRVA-10-16  
(TF on ADAS)  
docx pdf 

Javaslat az ECE / TRANS / WP.29 / 2021/82 módosítására (változások 
nyomonkövetése) 
 
Kockázat csökkentési funkció 
"Kockázatcsökkentő funkció (RMF)": olyan vészhelyzeti funkció, amely a 
vezető megerősített elérhetetlensége esetén, amennyiben a vezető nem 
reagál, korlátozott időtartamra automatikusan aktiválja a jármű 
kormányrendszerét a jármű kormányzása céljából, hogy a jármű 
biztonságos megállás a célmegállási területen belül. " 
 

- triggerelés, 
- manuális aktiválás utas által is, 
- akaratlan deaktiválás megakadályozása, 
- aktiválási idő, 
- M2 M3 járművek, 
- átmeneti rendelkezések, 
- tesztek  

 
Németország: értékelte ADAS TF munkáját. Egyetért az eredményekkel. 
Észrevételek (10-16-os dokumentum az ülésen módosítva): 

- Néhány követelmény kiterjesztését javasolja a sávváltási 
folyamatra a sávváltási manőver helyett. (5.1.6.9) 
 

Japán támogatja a javaslatot. Kiemelte a RMF funkció fontosságát a 
közlekedésbiztonság szempontjából. Reméli, hogy el lesz fogadva. 
Néhány javítás történt az ülésen. 
 
Franciaország: hivatkozásokat pontosítani kell. 
 

GRVA-10-16/Rev.1  
(TF on ADAS)  
docx pdf 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/tf-adas-proposal-amendments-ecetranswp29202182-0
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-16e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-16e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/tf-adas-proposal-amendments-ecetranswp29202182
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-16-Rev.1.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-16-Rev.1.docx
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GRVA-10-38 
(Titkárság) 
docx pdf 

Javaslat az ECE / TRANS / WP.29 / 2021/82 módosítására (újra kiadva) 
Az ülésen felmerült javaslatok figyelembevétel a fenti javaslatok frissített 
változata. 
 
Németország, OICA /CLEPA megerősítette, hogy a javaslat rendben.  
Végül Japán felvetésére a 5.1.6.3.9.12.1. ben a hivatkozás nem lesz 
törölve. 
 

 
 

6. B ENSZ 79. Előírás 
Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
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. 

 
 

ECE/TRANS/WP.29/
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. 

 

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

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

ECE/TRANS/WP.29/
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. 
 

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

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

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

Javaslatok a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának 
kiegészítésére (kormányberendezés) 
Távirányítású parkoló rendszer (RCP)   
 
Vezető mozgásával vezérelt parkolás. A vezető mozgása csak a 
távműködtetőt helyettesíti. 
A közvetlen irányítás nem megengedett. 
A rendszernek a vezetőt azonosítani kell. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-38e_0.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-38e_0.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-2021-07e.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
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
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-12e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-12e.docx
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5.6.1.2. Az RCP-re vonatkozó további rendelkezések 
5.6.1.2.1. A parkolási manővert a vezetőnek kell kezdeményeznie, de a 
rendszer irányítja. A távirányító eszközzel vagy a vezető mozgásával 
nem lehet közvetlen hatással a kormányzási szögre, a gyorsulás és a 
lassulás értékére. 
„5.6.1.2.2. Vagy a távirányító eszköznek a vezető általi folyamatos 
működtetése, vagy alternatív megoldásként (a vezető helyzetének és 
mozgásának érzékelésén alapuló rendszerek esetében) a vezető 
folyamatos mozgása szükséges ugyanabban a hosszirányban, a 
parkolási manőver során. ” 
Az 5.6.1.2.3. Bekezdés a következőképpen módosul: 
„5.6.1.2.3. A távirányító folyamatos működtetésén alapuló rendszerek 
esetében a járműnek azonnal le kell állnia, ha 
- a folyamatos működtetés megszakad, vagy 
- a jármű és a távirányító készülék közötti távolság meghaladja a 
megadott maximális RCP működési tartományt (SRCPmax) vagy 
- a távirányító és a jármű közötti jel elvész, 
a járműnek azonnal le kell állnia. 
A járművezető helyzetének és mozgásának érzékelésén alapuló 
rendszerek esetében a járműnek azonnal le kell állnia, ha  
- a vezető folyamatos mozgása megszakad, vagy 
- a jármű és a távvezérlő készülék közötti távolság meghaladja a 
megadott maximális RCP működési tartományt (SRCPmax) vagy 
- a vezető észlelése elvész. ” 
Új, 5.6.1.3.1.4. Bekezdéssel egészül ki: 
„5.6.1.3.1.4. A vezető helyzetének és mozgásának észlelésén alapuló 
RCP rendszerek esetében a gyártónak a típusjóváhagyás során 
magyarázatot kell nyújtania a műszaki hatóságoknak arról, hogy egy 
személyt hogyan azonosítottak vezetőként, és hogyan követik nyomon 
ezt a személyt. " 
 

GRVA-10-13 (OICA) 
(CLEPA/OICA) 
docx pdf 

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás módosítására 
Javaslat az RCP alternatív használatára vonatkozó  
GRVA / 2021/12 dokumentum módosítására 
 
Fogalmak: 

- RCP 
- Maximum működési tartomány 

Megszakítás: 
- … 
- (d) Gyorsan növekszik a vezető (a járművön kívüli) mozgási 

sebessége. 
Szerkesztési pontosítások az ülésen. 

GRVA-10-39 
(Titkárság) 
docx pdf 

Az ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 2021/12 módosításai (újra kiadva)  
Kisebb további korrekciók (ld lent) után végül elfogadva. 
 
5.6.1.2.9. For RCP systems based on detection of driver position and  
movement, the deactivation referred to in paragraph 35.6.1.1.3.  
shall be through a simple and obvious action that will be recognised  
by the system. 
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-13e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-13e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-39e_0.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-39e_0.docx
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ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/13 
(OICA, CLEPA) 
docx pdf 
 

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

GRVA-10-17  
(CLEPA/OICA)  
docx pdf 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozat 
kiegészítésére (kormányberendezés) 

Alacsony sebesség esetén ESF beavatkozásnál 0,75 m-nél 
nagyobb haladási iránytól való eltérés engedélyezése. 

Ezek létező rendszerek, a 79/01 szerint jóváhagyott 
járművekben. 

GRVA általában egyetértett a javaslattal. 

Japán észrevétele: gyalogos, illetve kerékpáros felismerés 
nélkül nem tartja jónak, de ha az az általános követelmény, 
hogy másik úthasználónak nem ütközhet erre a rendszerre is 
vonatkozik, akkor el tudják fogadni. 

OICA megerősítette, hogy az említett követelmény 
vonatkozik a parkolási funkcióra is. 

link a javasolt funkcionalitást szemléltető videóhoz. 

GRVA-10-21   
(AVERE)  
docx pdf 

Informális dokumentum, amely kiegészíti az ECE / TRANS / WP.29 / 
GRVA / 2021/10 javaslathoz tartozó indokolást.  
Irányjelző időzítés sávváltás előtt 
A gépkocsivezetők adatai alapján készült statisztika (1,6 milliárd 
sávváltás alapján) azt mutatja, hogy a sávváltások jelentős részében 7 
s-nál hosszabb ideg működött az irányjelző.  
USA-ban és egyéb országokban az önműködő rendszerek is 
megfelelően működnek a hosszabb idővel. Európában a sávváltáspk 
20%-t törli a rendszer időtúllépés miatt. 

GRVA-10-22 
(CLEPA/OICA)  
docx pdf 

Javaslat az ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 2021/10 módosítására  
Kisebb módosítások 

- Ábra magyarázatokat frissíteni kell, 
- A 7s magyarázatának pontosítása.  

 
Hollandia (és Dánia) még mindig nem támogatja. 
Norvégia is ellene van: nem támogatható olyan rendszer, ami csökkenti 
a vezető figyelmét. 
Svédország szerint inkább a TF-ben kellene megbeszélni. Nem 
támogatja. 
  

GRVA-10-24 
(CLEPA/OICA)  
docx pdf 

A GRVA-09-37 informális dokumentummal módosított ECE / TRANS / 
WP.29 / GRVA / 2021/8 módosítására vonatkozó javaslat. 

 
  

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-13e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-13e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/clepaoica-proposal-supplement-03-series-amendments
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-17e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-17e.docx
https://wiki.unece.org/download/attachments/18546795/Maneuvering_Assist_11602en_audi-media-tv_1000k_Trim.mp4?api=v2
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/avere-informal-document-supplementing-justification
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-21e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-21e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29grva202110
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-22e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-22e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/clepaoica-proposal-amendments-ecetranswp29grva20218
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-24e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-24e.docx


 GRVA 10. ülés  

 21 

 

6. C Egyéb 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-09 
- (FIGIEFA)  
pdf 

Biztonságos fedélzeti telematikai platform (S -OTP) javaslat 
– nem hardware hozzáadásáról lenne szó. 
Jármű adat hozzáférési szabályok. 
 
ADATOK a járműben, valós idejű hozzáférés az összes rendelkezésre 
álló adathoz és funkcióhoz.  
KAPCSOLAT Független szoftver futtatásának lehetősége közvetlenül a 
csatlakoztatott járműben a fedélzeti számítási erőforrások 
felhasználásával (nincs szükség kiegészítő hardverre). 
FOLYAMAT Az a képesség, hogy biztonságosan és függetlenül 
kommunikálhasson a vezetővel távolról a járműben lévő ember -gép-
interfész (HMI) funkciók használatával. 
KOMMUNIKÁCIÓ Kétirányú, nem monitorozott kommunikáció a 
járművel és annak funkciójával 
 
Fedélzeti telematikai platform  
 
A megoldás biztosítja 

• A jármű integritását. 
• Hiteles alkalmazások felhasználók és szolgáltatók számára 
• A jogok és szerepkörök hozzáférése a feladatok elkülönítésének 

elvén alapul 
• Validációs folyamatot 
• Az jármű- adatok biztonságos feldolgozását 
• Adatintegritást 

Elnök: Nem látjuk pontosan, hogy mi a GRVA szerepe ebben 
ISO: Extended vehicle –t (Februárban bemutatta) említették, mint 
hasonló megközelítést, javasolja ezt használni. 
 
OICA: Extended Vehicle koncepciót támogatják. 
 
ISO: EXtVe biztonság, adatvédelem és egyéb biztonsági megfontolások 
alapján került kifejlesztésre. A megfelelőség az élettartam alatt 
biztosított. 
 
OICA: elsősorban felelősség kérdéses. 
HPMGP: támogatja FIGIEFA előterjesztését. 
 
ITU: felesleges a felvetés, ISO ExtVe megközelítését tartja jónak. 
 
Németország: érdeklődik a téma iránt. 
 
FIGIEFA: megfelelő biztonsági koncepcióval rendelkeznek.   
 
Téma folytatódik szeptember. 

 
  

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/figiefa-secure-board-telematic-platform-s-otp
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-09e.pdf
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6. D Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 

Dokumentumok Tárgy 

--  

  

 

 7.  Fejlett vészfékező rendszerek 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-03 
(CLEPA/OICA) 
docx pdf 
 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás módosítására (AEBS  M1 / N1 
járművek) 
 
Az AEBS funkciót automatikusan vissza kell állítani  
minden új motor indítási / járási ciklusa (az eddigi gyújtás ráadási ciklus 
helyett).  
Ez a követelmény nem vonatkozik az automatikus (pl. start-stop) új 
motorindítási / járási ciklusokra. 
 
Hibajelzési követelmények módosítása. Az inicializálás maga nem 
hibaállapot, csak, ha nem sikeres.  
5.1.4.2 – mint áthelyezett paragrafus 
 
Elfogadva. 

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

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás módosítására (AEBS az M1 / N1 
esetében) 
 
A 2.12. Bekezdés a következőképpen módosul: 
„2.12. A "jó tapadást biztosító száraz út" olyan 0.9  névleges tapadású 
útburkolatot jelent, amely lehető teszi legalább 9 m/s2 lassulás elérését. 
 
A PBC módszer kikerülne az előírásból. 
 
Németország támogatja. 
Japán kérdései vannak. 
 
Alapvetően támogatva, de folytatódik. Hivatalos dokumentum lesz a 
GRVAn. 

GRVA-10-05 
(CLEPA/OICA) 
docx pdf 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás módosítására (AEBS az M1 / N1 
esetében) 
 
Nem más mint 04-es dokumentum, de a különböző módosítási 
sorozatnak megfelelően 
Alapvetően támogatva, de folytatódik. Hivatalos dokumentum lesz a 
GRVAn. 

GRVA-10-40 
(AEBS)  
pptx pdf 

IWG on AEBS munkacsoport rövid jelentése 
Virtuális AEBS teszt MI/N1 járművek esetén.  
Következő ülésen prezentálják részletesen. 
Elfogadva, várjuk az eredményeket. 

GRVA-10-37 
(IWG AEBS-HDV) 
pptx pdf 

Haszonjármű AEBS IWG 
- haszonjármű-gk szcenárió 
- haszonjármű-egyéb úthasználók szcenárió 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-03e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-03e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-04e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-04e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-05e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-05e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/aebs-report-iwg-aebs
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-40e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-40e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-37e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-37e.pptx
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- nyitott kérdések (hatékonysági követelmények, városi és 
autópálya körülmények megkülönböztetése, tapasztalat hiánya) 
 

További adatok szeptemberre várhatók. 
  
 

8.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek 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. 
USA kérdése: ez a javaslat, hogyan oldja meg a felvetett problémát? 
 
A GTR 8 ezzel harmonizálna R140-hez. 
A korábbi javaslat az előző ülésen felvetett észrevételek alapján.  
98% mint minimum helyett, de Kanadának még mindig volt észrevétele 
(az utolsó mondat törését kérte) úgyhogy Korea és Kanada a következő 
ülésre új közös javaslatot készít. 
 
Korea az egyeztetésről tájékoztatott: Korea és Kanada nem tudott 
megegyezni, úgyhogy szívesen vennék, ha egyéb résztvevők 
segítenének. 
 

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

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

--- 

Napirenden tartjuk a következő ülésre. 

 

8. B Elektromechanikus fékek 
Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2020/21 - (CLE
PA)  
 

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

GRVA-10-23 
- (CLEPA)  
pptx pdf 

Elektromechanikus fékek 
 
Javaslat a 13. számú ENSZ-előírás (nehéz járművek fékezése) 
módosítására a GRVA-09-04 alapján 
A GRVA-09-05 tekintetében a következő bekezdések módosultak: 
- 2.31. 
- 2.51. 
- Javítás az 5.1.4.5.1. Bekezdés indoklásában. 
- PTI 5.1.4.5.3. Bekezdés. (új indokolással) 
- 5.1.4.6.2.1. 
- 5.1.4.6.2.1. És 5.1.4.6.2.2. És 5.1.4.6.2.3. (A „kerék” szó törölve) 
- Javaslat az 1.2.11. Bekezdés törlésére.  
Melléklet 4. pontját visszavonták 
 

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
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/clepa-un-regulation-no-13-and-electro-mechanical
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-23e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-23e.pptx


GRVA 10 

.  

 24  

Megjegyzés: a 7. melléklet D. részének 2.4.1. Szakasza még vita 
tárgyát képezi 
  
Hivatalos dokumentum készül a jövő ülésre. 

 

8. C Magyarázatok, pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-08 
- (Germany) 
docx pdf 

Javaslat a 13. számú ENSZ-előírás (nehéz járművek fékezése) 
módosítására a GRVA-09-04 alapján 
 
Ld. 33 alább 

GRVA-10-33 –  
(CLEPA/OICA) 
docx pdf 

Javaslat a GRVA-09-04 dokumentum módosítására (13. számú ENSZ-
előírás, EPB) 
 
Az elektronikusan vezérelt rögzítőfék működési követelményeinek 
pontosítása. 
 
A gyújtás / indítás kapcsoló kikapcsolása után, amely vezérli a motor 
elektromos energiáját, legyen továbbra is lehetséges a rögzítő 
fékrendszer működtetése, míg a rögzítőfék kezelőszervének 
használatával történő oldását meg kell akadályozni. 
  
Ezenkívül a rögzítőféket legalább automatikusan aktiválni kell 
ha a jármű álló helyzetben van, és ezen felül bármelyik következő 
feltétel teljesül: 
a) a gyújtás / indítás kapcsoló, amely vezérli a a fékberendezés 
villamos energiáját és / vagy a kulcsot kikapcsolták / eltávolítva; 
b) a vezető elhagyta a vezetőülést (pl. érzékelés útján ajtónyitás, a 
biztonsági öv kinyitása).  
Alternatív megoldásként az M kategóriájú járműveknél a rögzítőfék 
automatikusan működése akkor kötelező, ha a vezető semmilyen 
vezérlést nem működtet 30 másodpercnél hosszabb ideig. 
A rögzítőfék-rendszer automatikus működtetését azonban a vezető erre 
a célra szolgáló művelettel felülírhatja (pl. karbantartási művelet 
közben, manőverezési helyzetekben, vagy hogy elkerüljék a parkolófék 
befagyását téli körülmények között) (pl. pedál működtetésével, 
kapcsolóval) 
 
Japán: miért szükséges az eltérés M kategóriára? 
 
OICA: autóbuszon az ajtónyitásól nehéz detektálni, hogy a vezető 
elhagyja a helyét, 
Norvégia: veszélyes lehet télen. 
OICA: a befagyás, ez valamelyest kezelve van a dokumentumban. 
 
Hivatalos dokumentum készül szeptemberre. 
 

GRVA-10-15 
- (CLCCR)  
pptx pdf 

Elektromosan hajtott tengelyek beépítése pótkocsiba a pótkocsin 
generált elektromos áram meghajtásra történő felhasználására.  
 
Prezentáció 

 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/germany-proposal-amend-un-regulation-no-13-heavy
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-08e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-08e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-33e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-33e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/clccr-advanced-axles-trailers-new-technologies
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-15e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-15e.pptx
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9.  Motorkerékpárok fékezése 
9. A 3. világelőírás (gtr 3.) 

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás 

 

9. B ENSZ 78 előírás 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-11 - (IMMA)  
docx pdf 

Proposal for a new Supplement to the 04 and 05 series of amendments 
to UN Regulation No. 78 
 
Az R13H fékezési előírásnak megfelelő féklámpa aktiválási regeneratív 
fék esetén stratégia javasolva. Korábban már tárgyaltuk. 
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. 
 
Hivatalos dokumentum lesz szeptemberre. 
 

 

 

10.  Az ENSZ 90. Előírás 
Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/
GRVA/2021/15 
docx pdf 

Javaslat a 90. számú ENSZ-előírás 01. és 02. módosítássorozatának 
kiegészítésére (csere fék alkatrészek)  
 
A fékbetét súrlódási tényező COP keretében történő ellenőrzésének 
technikai feltételeinek pontosítása. 
Az eredetileg előírt teszt berendezés már nem elérhető.  
Tárgyalás nélkül hivatalos dokumentum lesz. 

GRVA-10-28 
- (CLEPA)  
docx pdf 

Módosítási javaslat a ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/15 
dokumentumhoz. 
 

GRVA-10-29 
- (CLEPA)  
pptx pdf 

90. előírás - CoP 

GRVA-10-29/Rev.1 
(CLEPA/OICA) 
docx pdf 

90. előírás - CoP ( 9. melléklet - 3.1.1. (haszonjárművek)) 
 
9. Melléklet 3.1.1. marad változatlan. 
3.1.1.1. alternatív féknyereg alkalmazási lehetősége. 
 
Hűtött/nem hűtött tárcsával történő mérés összehasonlítása. A mérés 
alapján nincs szignifikáns differencia  a hűtött, vagy nem hűtött 
tárcsával mért súrlódási tényező között. 
 
A fenti módosításokkal elfogadva.  

 
 
 

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/imma-proposal-new-supplement-04-and-05-series
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-11e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-11e.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-15e_0.docx
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2021-15e_0.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/clepa-proposal-amendments-ecetranswp29grva202115
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-28e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-28e.docx
https://unece.org/documents/2021/05/informal-documents/clepa-un-regulation-no-90-cop
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-29e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-29e.pptx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-05e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-05e.docx
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11.  A nemzeti tevékenységek áttekintése 

Dokumentumok Tárgy 

 Németország. 
A nemzeti tevékenység bemutatása. Új nemzeti szabályozás L4 
szinten, definiált feltételek között. 
Most a parlament előtt van. 
Szeptemberben részletesebben bemutatják. 
 

 Franciaország is említést tett a saját nemzeti szabályozásáról. 
Itt érhető el. 
Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de 
responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à 
délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr) 

 
 

12.  Egyebek 

12 A A GRVA tevékenységeinek prioritása 
Dokumentumok Tárgy 

WP.29-183-13 
(EK) 
docx pdf 

A Járművek Szabályozásának Harmonizálásával Foglalkozó Világfórum 
(WP.29) és annak kiegészítő testületeinek munkaprogramja - az EK 
megjegyzései 

GRVA-10-06  
(Chair)  
docx pdf 

GRVA prioritások 
Nincs tartalmi változás, csak harmonizált formátum. 
 
Jegyzőkönyvbe kerül azzal a megjegyzéssel, hogy az DSSAD/EDR 
munkacsoporttal kapcsolatos információk még változhatnak. 

 
12. B Az automatizált / autonóm járművek keretdokumentuma (FDAV)  

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-02 
(Titkárság) 
docx pdf 

 Proposal for amendments to Table 1 in 
ECE/TRANS/WP.29/2019/34/Rev.2 
 

GRVA-10-02/Rev.1 -
(Titkárság) 
docx pdf 

Proposal for amendments to Table 1 in 
ECE/TRANS/WP.29/2019/34/Rev.2 
 
Keretdokumentum (AC.2) 
 
 

 

 
 
 
 
  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/WP29-183-13e%20-%20ECE-TRANS-WP29-2021-001e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/WP29-183-13e%20-%20ECE-TRANS-WP29-2021-001e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/chair-grva-priorities
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-06e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-06e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-02e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-02e.docx
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-proposal-amendments-table-1
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-proposal-amendments-table-1
https://unece.org/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-proposal-amendments-table-1-ecetranswp29201934rev2
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-02r1e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-02r1e.docx
https://unece.org/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-proposal-amendments-table-1-ecetranswp29201934rev2
https://unece.org/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-proposal-amendments-table-1-ecetranswp29201934rev2
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12. C Az automatizált / autonóm járművek keretdokumentuma (FDAV) 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-10-07  
 (PACE)   
pdf 

Levél  GRVA-nak a Europai Tanács autonóm járműveket érintő jogi  
határozatáról. 
PACE kéri GRVA-t, hogy ezen témakörökkel is foglalkozzon. 
 

GRVA-10-10 -
(Titkárság)   
docx pdf 

Megjegyzések és lehetséges válaszok. 

------ 

 
 

12. D  Ülések szervezése 
Dokumentumok Tárgy 

  

  

Japán  
Az alcsoportokat is figyelembe véve túl sok web konferencia mindig éjszaka. Nehezen 
kezelhető. Rövidebb és kevesebb ülést szeretnének.  

https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/pace-letter-grva
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-07e.pdf
https://unece.org/transport/documents/2021/05/informal-documents/secretariat-background-note-and-possible-responses
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-10e.docx
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/GRVA-10-10e.docx
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Melléklet  

Detailed WP.29 work priorities related to automated/autonomous vehicles 

Title Description of work / 

ECE/TRANS/WP.29/2019/2 

Corresponding 

principles/elements 

Allocation to Main targets Activities Deliverable/ 

Deadline for 

submission to 

WP29 
Current activities Future Activities 

Functional 

Requirements 

for 

automated/ 

autonomous 

vehicles) 

This work item should 

cover the functional 

requirements for the 

combination of the 

different functions for 

driving: longitudinal 

control (acceleration, 

braking and road speed), 

lateral control (lane 

discipline), environment 

monitoring (headway, 

side, rear), minimum risk 

manoeuvre, transition 

demand, HMI (internal 

and external) and driver 

monitoring. 

This work item should 

also cover the 

requirements for 

Functional Safety. 

a.  System safety 

b.  Failsafe 

Response 

c.  HMI /Operator 

information 

d.  OEDR 

(Functional 

Requirements) 

e.  Operational 

Design Domain 

GRVA/ 

 

FRAV 

informal 

group 

 

Automated / 

Autonomous 

vehicles 

Identification and 

definition of high-

level performance 

requirements for 

ADS 

 

High-level definition 

of safety of ADS and 

mandatory 

manufacturer 

description of ADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft initial WP.29 

guidelines for ADS 

safety requirements based 

on “current activities” 

including the 

requirements on 

motorway use case. 

 

 

 

Proposal for WP.29 

guidelines on ADS safety 

requirements 

 

March 2021 

 

 

 

 

March 2021 

 

 

 

 

GRVA of 

September 

2021 for 

delivery to 

WP.29 of 

November 

2021 

(information) / 

March 2022 

(endorsement) 

 

GRVA of 

February 2022 

for delivery to 

WP.29 of 

March 2022 

(information)/ 

June 2022 

(endorsement) 

 



 GRVA 10. ülés  

 29 

Title Description of work / 

ECE/TRANS/WP.29/2019/2 

Corresponding 

principles/elements 

Allocation to Main targets Activities Deliverable/ 

Deadline for 

submission to 

WP29 
Current activities Future Activities 

 

New 

assessment / 

Test method 

Multi-pillar concept: 

Audit, simulation, 

electronic system 

compliance, digital 

identity, test track, real 

world driving evaluation., 

in-use monitoring, use of 

scenarios. 

 

b.  Failsafe 

Response 

(Assessment 

Method) 

c.  HMI /Operator 

information 

(Assessment 

Method) 

d.  OEDR 

(Assessment 

Method)  

e.  Operational 

Design Domain 

(Assessment 

Method) 

f.  Validation for 

System Safety  

 

GRVA/ 

 

VMAD 

informal 

group 

Automated / 

Autonomous 

vehicles 

Description of New 

assessment /Test 

method (NATM) 

process/procedures 

for the assessment of 

an ADS 

 

 

 

 

 

 

 

Second iteration of WP29 

guidelines for NATM 

addressing the 

“outstanding issues” 

identified by VMAD and 

the evaluation of NATM 

for the motorway use-

case 

 

 

WP29 guidelines for 

NATM including 

outcome of “outstanding 

issues” and translation of 

FRAV requirements 

 

March 2021 

 

 

 

 

 

GRVA of 

September 

2021 for 

delivery to 

WP.29 of 

November 

2021 

(information) / 

March 2022 

(endorsement) 

 

GRVA of 

February 2022 

for delivery to 

WP.29 of 

March 2022 

 

Cyber 

security and 

(Over-the-

Air) 

Software 

updates  

Work of Task Force on 

Cyber Security and (OTA) 

software updates 

(TF CS/OTA) ongoing. 

Draft recommendations on 

the approach (based on 

draft technical 

requirements). 

g.  Cybersecurity 

h.  Software 

Updates 

GRVA 

Cyber/sof

tware 

update 

informal 

group  

Conventional 

and 

Automated / 

Autonomous 

vehicles 

Review of draft set 

of technical 

requirements for 

1998 CPs 

 

 

November 

2021  

Data Storage 

System for 

DSSAD are for 

autonomous vehicles (e.g. 

i.  EDR/DSSAD GRVA  

 

Automated / 

Autonomous 

 

 

DSSAD requirements  

 

November 2022 
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Title Description of work / 

ECE/TRANS/WP.29/2019/2 

Corresponding 

principles/elements 

Allocation to Main targets Activities Deliverable/ 

Deadline for 

submission to 

WP29 
Current activities Future Activities 

Automated 

Driving 

vehicles 

(DSSAD) 

accident recoding). This 

work item should take into 

consideration of the 

discussion at GRVA and 

its Informal Working 

Group on Automatically 

Commended Steering 

Function (IWG on ACSF). 

Clear objectives, deadline 

and the identification of 

differences with EDR to 

be determined first before 

discussion on detailed 

data information. 

EDR/DSSAD 

informal group 

vehicles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventory of best ADS 

storage practices 

 

DSSAD performance 

elements for ADS 

 

TBD 

 

 

TBD 

Event Data 

Recorder 

(EDR) 

Existing systems - as road 

safety measure  

(e.g. accident recoding). 

i.  EDR/DSSAD GRSG 

In 

coordinati

on with 

GRVA  

 

EDR/DS

SAD 

informal 

group 

Conventional 

and 

Automated / 

Autonomous 

vehicles 

Complete EDR 

Performance 

Elements for 

1958/1998 

Contracting Parties  

 

Corrections/ 

amendments to 

existing EDR 

regulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDR Performance 

Elements for ADS 

 

EDR Step 2:   

Consideration of 

additional technical 

requirements to current 

UN Regulation  

 

 

 

 

July 2021 

 

 

 

 

July 2021 

 

 

 

 

November 

2022 

 

 

March 2023 

  


