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1. BEVEZETÉS

A márkakereskedő jóvoltából, akitől az autómat 
vásároltam, egy internetes hírlevélből – többek 
között – arról is értesültem, hogy az általuk 
forgalmazott autótípusok egyike a „kisautó” 
kategóriában 2014. december 16-án új abszo-
lút fogyasztási rekordot ért el, 3,38 l/100 km-es 
értékkel. Némi keresgélés után rátaláltam az in-
terneten a rekord nyilvántartójára is, a Magyar 
Rekord Egyesületre [1], amely egy öntevékeny 
társadalmi szervezetként a Guinness Rekordok 
Könyve ihletésére vállalkozott arra, hogy hazai 
viszonylatban felkaroljon minden hivatalos, 
sporton kívüli, különféle területen megnyil-
vánuló, fizikai vagy szellemi kihívást jelentő 
erőfeszítést. Feladatának tekinti a rekordállítás 
megszervezését, a feltételrendszer ellenőrzé-
sét, vagyis a hitelesítést, és eredményes kísérlet 
esetén az elismerő oklevél kiállítását, valamint 
a teljesítmény részletes dokumentációval alátá-
masztott nyilvántartását. 

A gépjármű üzemanyag-fogyasztási kategó-
riában az előbb említetteken kívül még egy 
rekord szerepel, ez pedig a relatíve legkisebb, 
illetve az egy tanknyi üzemanyaggal megtehe-

tő legnagyobb távolság fogyasztási rekordja. 
Meglehetősen vegyes érzelmekkel fogadtam 
ezt a két rekordot, egyrészt mert a személy-
gépkocsik valós üzemanyag-fogyasztásának 
„titokzatos” kérdése már régóta foglalkoztat, 
olyannyira, hogy több éves gyakorlati vizsgálat 
eredményeként egy tanulmányt is írtam erről a 
kérdésről [2], másrészt furcsállottam, hogy ez 
a rekord olyan szintű rekordok társaságában 
szerepel, mint pl. az, hogy ki tud egy adott idő 
alatt a legtöbb hamburgert megenni stb. Ezzel 
nem az utóbbi teljesítményt kívánom degradál-
ni, csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy óriási különbség van a kétféle tevékenység 
legtökéletesebb végzésének a feltételrendszere 
között, vagyis az ember saját képességének és 
akaraterejének, illetve az embertől független, 
de a tevékenységet döntő mértékben befolyáso-
ló külső körülmények és hatások aránya között. 
Egy gépkocsit úgy vezetni, hogy az a szokásos 
közúti forgalomban a legkevesebb üzemanya-
got fogyassza, kb. 20%-ban függ az embertől, 
és 80%-ban a külső tényezőktől. A hambur-
ger evés esetében nagyjából fordított az arány, 
maximum 20%-ban tudom elképzelni a külső 
tényezők (az ember saját súlya, pillanatnyi éh-
ségérzete, fizikai, mentális és szellemi állapota) 
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szerepét. Az előbbi esetben ahhoz, hogy egy-
általán rekordról beszélhessünk, nagyon gon-
dosan kell megválasztani és korlátozni a külső 
hatások befolyását, elsősorban a kiegyenlítő jel-
legük irányába. Amennyiben ezt nem tesszük 
meg, az üzemanyag-fogyasztási rekord megbíz-
hatósága a tévéreklámok szintjére kerül, csak ez 
azért veszélyesebb, mert az átlagos autós, aki el-
hiszi a deklarált feltételrendszer objektív voltát, 
nem fogja megkérdőjelezni a rekord hitelessé-
gét. Az üzemanyag-fogyasztási vizsgálódása-
imból nyert tapasztalatok alapján az volt az első 
benyomásom a közölt két rekorddal kapcsolat-
ban, hogy azok megbízhatósága meglehetősen 
kétséges.

Az üzemanyag-fogyasztási rekordok megbíz-
hatóságának eldöntéséhez az alábbi kérdések 
megválaszolását tűztem ki célul:

1.)  A rekordállítás feltételrendszere meny-
nyire objektív a befolyásoló külső tényezők 
kizárása, vagy ha ez nem lehetséges, a mini-
málisra történő redukálása szempontjából?

2.)  Amennyiben a feltételrendszer módosí-
tására van szükség, az gyakorlatilag megva-
lósítható-e a szükséges objektivitás biztosítá-
sához?

3.)  Ha a feltételrendszer objektivitása csak 
korlátozott mértékben képzelhető el, van-e 
értelme az üzemanyag-fogyasztási rekordok 
nyilvántartásának, és ha igen, akkor ennek ki 
legyen a nyilvántartó és kezelő gazdája?

2. A JELENLEGI FELTÉTELREND-
SZER ÉS AZ ANNAK MEGFELELŐ FO-
GYASZTÁSI REKORDOK

A jelenlegi feltételrendszert a Magyar Rekord 
Egyesület az alábbiakban szabályozza:

„ A rekord felállításának szabályrendszere szerint 
a kísérletre felhasznált gépkocsinak teljes mérték-
ben gyári állapotúnak kell lennie, azon semmilyen 
átalakítás és semmilyen alkatrész leszerelése nem 
megengedett. A gépkocsiban csak a vezető tartóz-
kodhat, akinek legalább 500 kilométert kell meg-
tennie hétköznapi, jellemzően és túlnyomórészt 
nappali forgalmi, egyben átlagos időjárási körül-

mények között Magyarországon, olyan útvona-
lon, ahol mind lakott területen belüli, mind lakott 
területen kívüli útszakaszok is előfordulnak. Az 
útvonalat a rekordkísérletet végrehajtó szabadon 
választhatja meg azzal, hogy mindvégig szilárd 
burkolatú úton kell haladni, és lehetőség szerint 
követni kell azt a korábbi, hasonló rekordkísérlet 
során bejárt útvonalat, vagy annak legalább egy 
részét, amelyen 2013. február 26. és 28. között egy 
másik járműkategóriában hasonló rekord felál-
lítására került sor. A kísérlet során mindvégig a 
legszigorúbban be kell tartani a közlekedési sza-
bályokat és a jármű forgalomban való részvételé-
nek szabályait, a vonatkozó műszaki előírásokat, 
azaz az előírt guminyomással és világító-berende-
zésekkel kell közlekedni. A járművel a forgalmat 
akadályozni nem lehet, azaz autópályán a jogsza-
bályban jelölt legalább 60 km/órás sebességet tar-
tani kell, és máshol sem akadályozhatja indoko-
latlanul a jármű a kísérlet folyamán a közlekedés 
más résztvevőit.”

A korábban elért rekordot egy összkerékhaj-
tással rendelkező pick-up kishaszon-gépjármű 
(N1G) kategóriában érték el 2013. február 26. 
és 28. között, a Budapest - Győr - Szombat-
hely - Barcs - Pécs - Baja - Szeged - Békéscsa-
ba - Debrecen -  Nyíregyháza - Miskolc - Eger 
- Budapest útvonalon. A megtett távolság 
1300 km, a dokumentálható átlagfogyasztás 
pedig 4,5 l/100 km.  A gépkocsit a diagramon 
D120/2500 kóddal jelöltem, a főbb műszaki jel-
lemzői alapján: dízelüzemű, 120 kW teljesítmé-
nyű és 2500 cm³  hengerűrtartalmú a motorja.
   
Az újabb rekord 2014. december 16-án szü-
letett egy D66/1460 kódjelű gépkocsi jóvoltá-
ból (a jelölés magyarázata az előbbi mondat 
alapján, azt hiszem, egyértelmű). Az útvonal 
az előbbinek egy rövidített változata volt, Sze-
ged után Egerben ért véget a rekordfutam. A 
905 km úthosszon 3,38  l/100 km-es átlagfo-
gyasztást sikerült elérni.

Mielőtt azonban rátérnék a két üzemanyag-fo-
gyasztási rekord műszaki elemzésére és érté-
kelésére, szükségesnek tartom a gépjárművek 
fogyasztási viszonyaival kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalók ismertetését, legfőképpen a 
szükségessé vált újraértelmezés és helyesbítés 
tükrében.
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3.  AMIT AZ üZEMANYAG-FOGYASZ-
TÁSRÓL TUDNI KELL

Remélhetően minden autós emlékszik még a 
jogosítvány megszerzése előtti műszaki tan-
anyagra, és a saját járművével kapcsolatban 
sokszor meg is tapasztalja, hogy milyen sok 
tényező befolyásolja az üzemanyag-fogyasz-
tást. Nagy többségük azzal is tisztában van, 
hogy ezt a fontos műszaki paramétert a meg-
határozására szolgáló szabványra épülő gyári 
előírások rögzítik. Abban már nem vagyok 
biztos, hogy azt is tudják-e, hogy a jelenleg ér-
vényben lévő műszaki előírás, az EU 80/1268/
EWG sz. direktíva, a laboratóriumban vég-
rehajtott károsanyag-kibocsátás mérésből 
számítható üzemanyag-fogyasztást szabvá-
nyosította. Két szimulációs menetciklusból, 
a korábbi szabványban is alkalmazott városi, 
illetve egy új, városon kívüli menetciklusból 
három üzemanyag-fogyasztási értéket állapí-

tottak meg: egy városi, egy városon kívüli és 
egy 37%-os városi forgalmi aránynál érvényes 
kombinált vagy vegyes fogyasztási értéket [5]. 
Az 1. sz. diagramban a szaggatott egyenesen 
lévő három pont ábrázolja ezeket az értéke-
ket. Ez az ábra egyébként az én gépkocsim 
fogyasztási viszonyait szemlélteti, amely egy 
72  kW teljesítményű, 1500  cm3-es benzines 
autó (kódjelzéssel: B72/1500).

Az egyenes fogyasztási függvényként is ér-
telmezhető, amennyiben azt tükrözi, hogy a 
gépkocsi üzemanyag-fogyasztása a vegyes for-
galomban a városi forgalom %-os arányának a 
növekedésével lineáris mértékben növekszik. A 
gépkocsim tankolási adatainak az értékelésével 
[2] viszont arra a következtetésre jutottam, 
hogy ez a függvénykapcsolat parabolikus, 
és éppen ezért, a vegyes fogyasztási érték kb. 
0,7  literrel, vagyis 10%-kal magasabb a gyári 
értéknél (lásd: a görbén jelölt 7,4-es értéket).



24 2016. február

Mivel a városon kívüli ún. Új Európai Menetcik-
lust úgy alakították ki, hogy abban benne van egy 
kb. 34% arányú, maximum 120 km/óra sebességű 
autópályát szimuláló szakasz is, ezért a fogyasztási 
érték nyilvánvalóan magasabb, mint az autópálya 
nélküli országúti forgalom esetében. Ez utóbbi ér-
ték az én kocsimnál átlagosan 0,8 literrel, azaz kb. 
15%-kal adódott kisebbnek a hasonló gyári érték-
nél, a minimális fogyasztási adatom pedig már 
22%-kal volt kisebb (4,3 l/100 km). A fogyasztási 
viszonyok szempontjából további bonyodalmakat 
jelent az, hogy a műszaki előírás nem számolt az 
extrém forgalmi körülményekkel, amelyek jelen-
tősen megnövelhetik az üzemanyag-fogyasztást, 
mint pl. a nagyvárosi csúcsforgalom vagy a télies, 
hidegebb időjárással járó nehézségek. Ezeket a fo-
gyasztási értékeimet „extrém” jelöléssel tüntettem 
fel a 2. sz. diagramban.

A vizsgálataimból levonható másik fontos 
következtetés, hogy a műszaki előírás városi 

fogyasztási értéke a Budapesthez hasonló 
nagyvárosokra vonatkoztatható, a kisebb vá-
rosokban alacsonyabb értékek mérhetők.

A 2. sz. diagramban feltüntetett két másik vá-
rosi fogyasztási értéket a 60/1992. (IV.1.) Korm. 
rendelet [3] üzemanyagnormával kapcsolatos 
szorzói segítségével határoztam meg. Közis-
mert tény, hogy a városi forgalomban mérhető 
nagyobb üzemanyag-fogyasztás a sok keresz-
tező utca és a forgalomsűrűség következtében 
szükséges gyakori megállási kényszer eredmé-
nye. A Közlekedéstudományi Kutató Intézet 
1970-es évek végén folytatott mérései szerint 
[4] személygépkocsinál kilométerenként min-
den megállás 19%-kal növelte az üzemanyag-
fogyasztást a folyamatos haladásnál mérhető 
értékhez képest. A megállások arányának nö-
vekedésével tehát nemcsak a fogyasztás nő, ha-
nem az átlagsebesség is ugyanolyan mértékben 
csökken. A kettő közötti kapcsolat hatvány-
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függvény formájában írható le, amint az a 2. sz. 
diagramban jól kivehető.

Az 1. sz. görbe a műszaki előírás menetciklu-
saihoz (városi, városon kívüli és kombinált) 
tartozó fogyasztási és sebességértékek közötti 
viszonyt tükrözi. A három ponton keresztül 
a hatványfüggvény regresszió alkalmazásá-
val megszerkesztett görbe jó szorossággal 
(0,9935-ös korrelációs együttható) igazolja a 
matematikai összefüggés helyességét. A valós 
fogyasztási viszonyok vizsgálatával foglalko-
zó tanulmányomban [2] a budapesti forgalom 
%-os arányának a függvényében ábrázoltam 
a diagramjaimban a tankolási adatokból szá-
mítható fogyasztási értékeket. Ez azt jelenti, 
hogy az országúti forgalomban benne volt 
az útvonalon lévő városokon és községeken 
való áthaladás forgalma is, amely nyilvánva-
lóan megemelte az átlagos fogyasztás értékét. 
Ez azonban első közelítésben elhanyagolha-
tó, mert itt a műszaki előírásétól eltérő, olyan 
városon kívüli menetciklusról van szó, ahol 
országos viszonylatban a lakott települések 
aránya nagyjából ugyanaz, ezért nem veszé-
lyezteti a menetciklus viszonylagos állandó-
ságát. A 100%-os országúti forgalom megje-
lölést tehát így kell értelmezni. Ez arra utal, 
hogy nem szerepel benne autópálya forgalom. 
A legkisebb fogyasztási értékem 4,4 l/100  km 
volt, ami egy 3%-os (9  km-es) budapesti for-
galmi aránnyal rendelkező tankolási ciklushoz 
kapcsolódik. Ebből levonva a Budapestre jutó 
benzinmennyiséget, jó közelítéssel 4,3  l-es or-
szágúti fogyasztás adódik. Az utazási idő mé-
rése alapján, ehhez 57,9  km/óra átlagsebesség 
tartozik. A műszaki előírás lineáris összefüg-
gését alkalmazva, kiszámoltam a kombinált 
fogyasztási értéket (5,9 l/100 km), majd ennek 
az x-tengellyel párhuzamos egyenesén a „tö-
réspont” (lásd: 1. sz. görbe) várható helyének 
közelében próbálgatással megtaláltam a hozzá 
tartozó sebességértéket (31 km), azt a feltételt 
érvényesítve, hogy a regressziós számítás kor-
relációs együtthatója legyen azonos az 1. sz 
görbéével.

A 2. sz. görbe tehát egy olyan kombinált me-
netciklus fogyasztás – átlagsebesség viszonyait 
tükrözi, amelynél a városi forgalom a budapes-
ti forgalmat jelenti, a városon kívüli forgalom 

pedig autópálya nélküli, településeken áthala-
dó, kb. 20-40%-nyi arányt képviselő forgalom. 
Mindkét görbén feltüntettem a parabolikus 
összefüggés alkalmazásával számított fo-
gyasztási értékeknél a budapesti forgalom 
megfelelő %-os arányait, 10%-os lépcsőkben.

A továbbiakban a 2. sz. görbét használom a 
megfigyelhető összefüggések ismertetésére, 
mert ennek a városon kívüli menetciklusa sok-
kal természetesebb az autósok nagy többsége 
számára, mint a műszaki előírásé, helyesebb 
kifejezéssel élve, ezzel találkozhatunk több-
ször. A görbén jól látszik, hogy a fogyasztás kb. 
a 45  km/órás sebesség csökkenése után kezd 
fokozottan, majd a 27 km/órás sebesség csök-
kenése után rohamosan növekedni. A műsza-
ki előírás városi menetciklusában a 4,052 km 
virtuális hosszon a számítható átlagsebesség 
18,5 km/óra. Mivel a menetciklusban összesen 
12 megállás van, kiszámítható, hogy 1 km-re 3 
megállás jut. Koller Sándor megállapítása [4] 
alapján ez 57%-kal növeli a fogyasztást a fo-
lyamatos haladásnál mérhető értékhez képest. 
A nagyvárosi 8,1 l-es fogyasztásnál 20 km/óra, 
a kisebb városi 7,4  l-es fogyasztásnál pedig 
23  km/óra az átlagos haladási sebesség. Sok-
szor utaztam keresztül Székesfehérváron gép-
kocsival a Balaton felé menet. A városon átve-
zető 7. sz. főközlekedési út 10 km hosszú, 17 db 
forgalmi jelzőlámpa van az útvonalon, és álta-
lában mindegyik működik. Legrosszabb eset-
ben ez kilométerenként 1,7 megállást jelent, 
ami 32%-kal növeli az említett tanulmány sze-
rint az üzemanyag-fogyasztást. Ezen az alapon 
számolva, 7,3  l/100  km-es fogyasztás jön ki 
egy nagyvárosi forgalmas útvonalon, amely-
re a vonatkozó kormányrendelet [3] szerint 
8,1 l/100 km-es érték számítható. Az én gyakor-
latomban 13 és 21 perc között ingadozott a vá-
roson való áthaladás ideje, ami 46, ill. 29 km/óra 
átlagsebességet jelent. A 2. sz. görbe alapján 
ez 4,8, ill. 6,5  l/100 km átlagfogyasztásnak fe-
lel meg. Mindez rávilágít a városi fogyasztási 
érték hely (úthálózat sűrűsége) és idő (nap és 
napszak) szerinti függőségére, amely bizonyta-
lanná teszi egy vita nélkül elfogadható átlagér-
ték kialakítását. Az előzőek alapján azt biztosan 
ki lehet jelenteni, hogy az átlagfogyasztás nem 
a város nagyságának, hanem a területegységre 
eső forgalmi táblák és forgalmi lámpák számá-
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nak a függvénye, amely egy városon belül is 
változó. A diagramban a 3. sz. görbe a városon 
kívüli, ún. Új Európai Menetciklust ábrázolja.

Ezt a görbét az Európa Tanács 91/441/EGK sz. 
műszaki irányelvének [5] függelékében sze-
replő III. 1. 3. sz. táblázat adatai alapján szer-
kesztettem meg. Ez a menetciklus a valóságos 
viszonyokhoz képest eléggé leegyszerűsítve szi-
mulálja a városon kívüli közlekedést. Röviden 
arról szól, mintha valaki elindulna az ország-
úton, a 70 km/órás sebesség elérése után azzal 
haladna egy ideig, majd egy községen áthalad-
va 50 km-es sebességgel, újra 70-es tempóban 
folytatná az útját, ezután folyamatos gyorsí-
tással ráhajtana az autópályára, ahol egy ideig 
csak 100 km-es sebességgel közlekedne, de ké-
sőbb felvenné a 120 km-es utazási sebességet, 
amellyel céljához érve, két lépcsős lassítással 
leállna. Ebből a menetciklusból én a 90 km-es 
sebességhatárok átlépésénél (gyorsítással, ill. 
lassítással) választottam le a „közbeékelt” au-
tópályás szakaszt, amely virtuális hosszát te-
kintve, a teljes menethossz 34,5%-át teszi ki, és 
104,7 km/óra átlagsebesség számítható rá, míg 
az összevont országúti szakaszra 60,4 km/óra. 
A teljes úthosszra számítható átlagsebesség 
69,6 km/óra, az ehhez tartozó átlagos fogyasz-
tás képezi a műszaki előírás városon kívüli fo-
gyasztási értékét, innen „indul” az 1. sz. görbe 
(lásd: diagram).

A 3. sz. görbe megszerkesztéséhez szükség volt 
még az országúti és az autópályás sebességérté-
kekhez tartozó fogyasztási értékekre, amelyek 
– a részletes számítások mellőzésével – 4,6 és 
7,2  l/100 km-re adódtak. A várható görbe há-
rom pontja majdnem egy egyenesre esik, végül 
is a logaritmikus regresszió jelentette a megol-
dást (r = 0,9953) a görbe matematikai leírására.

A bonyolult közlekedési viszonyok megértésé-
hez közelebb jutottunk, amióta a városi menet-
ciklus mintájára a műszaki szabályozásba beke-
rült a városon kívüli menetciklus alkalmazása, 
még ha egy kissé mesterkélt formában is. Egy-
egy autós konkrét útvonalát egyedi menetcik-
lusként értelmezhetjük, amelyhez tartozik egy 
átlagsebesség és egy átlagos fogyasztási érték. 
A megengedett maximális sebességet hatósági 
előírások szabályozzák településen belül és kí-

vül. Amennyiben a forgalom más résztvevői ezt 
a legcsekélyebb mértékben sem akadályozzák, 
akkor is minden egyedi menetciklusnak van 
egy maximálisan kivitelezhető átlagsebessé-
ge, feltéve, ha betartjuk a vonatkozó előíráso-
kat. Ezzel az állapottal azonban az autós csak 
a késő éjszakai vagy hajnali órákban találkoz-
hat. Egyébként a forgalomsűrűségtől függő-
en, kisebb-nagyobb akadályoztatásokkal kell 
szembenéznie. A mindennapi közlekedésben 
a forgalomsűrűség miatt adódó átlagsebesség 
mindig kisebb lesz az akadálymentes állapot-
hoz képest, még az autópályán is. Ezt egy al-
kalommal kipróbáltam, a Budapest - Miskolc - 
Budapest útvonalon, az M3-ason. 120 km/órás 
állandó tempót tartva – még a sávváltásos 
előzéseknél is – odafelé 114, visszafelé pedig 
117  km/óra volt a sebességem, vagyis átlago-
san 115,5  km/óra. Ha ezt az értéket elosztom 
az általam megcélzott 120-as értékkel, 0,96-ot 
kapok, amit én „menetidő-hatékonysági muta-
tó”-nak neveztem el. Ez azt fejezi ki, hogy az 
elméletileg kivitelezhető maximális átlagsebes-
séget a gyakorlati forgalom milyen mértékben 
„engedi” megvalósítani. Természetesen, ez a 
mutató – jelöljük MHM-mel – a legkisebb érté-
keket a városi forgalomban veszi fel, hiszen itt 
a legnagyobb az akadályoztatás mértéke. Elő-
zőleg már említést tettem róla, hogy a 2. sz. di-
agram alapján Budapesten 18,5, nagyvárosban 
20 és kisebb városban 23 km/óra az átlagos fo-
gyasztási értéknek megfelelő átlagsebesség. Az 
ezen értékekre számítható MHM 0,37, 0,40 és 
0,46, 50 km/óra viszonyítási alapnál. Községek-
nél – gyakorlati tapasztalataim szerint – 0,9 és 
1,0 között van ez a mutató.

Az 1. sz. táblázatban egy általam gyakran hasz-
nált útvonalon végzett mérések eredményét 
tüntettem fel. Az „elemi menetciklus” megne-
vezés az útvonal azon részeit jelöli, amelyek ön-
álló egységnek tekinthetők vagy a megengedett 
sebesség, vagy az akadályoztatás mértéke, vagy 
mindkettő alapján.

A táblázatra nézve, két dolog van, ami feltűn-
het a figyelmes szemlélőnek: az egyik az, hogy 
bár  a már említett Korm. rendelet [3] szerint 
Székesfehérvár számít nagyvárosnak és Siófok 
sorolható az egyéb városok kategóriájába, az 
átlagos üzemanyag-fogyasztás szempontjából 
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pontosan fordított a helyzet, sőt Siófok ilyen 
vonatkozásban még Budapestet is megelőzi. 
Természetesen, csak a 7. sz. főút városi átkelési 
szakaszára igaz ez a megállapítás, a város teljes 
úthálózata esetében valószínűleg nem így van. 
Már hivatkoztam az egyetemi tankönyv [4] azon 
megállapítására, hogy a városi közlekedésben 
a km-enkénti megállások száma lineárisan 
megnöveli az üzemanyag-fogyasztást. Arról 
is említést tettem, hogy Székesfehérvár átkelési 
szakaszán 1,7 db működő forgalmi jelzőlámpa 
esik egy km-re. Siófok esetében is hasonló az 
arány (1,5), a különbség csak az, hogy míg Szé-
kesfehérváron nagyjából egyenletesen oszlanak 
el a jelzőlámpák, Siófokon a hat működő lámpá-
ból négy a belváros egy km-es szakaszára kon-
centrálódik. Ezért nagyobb forgalomsűrűségnél 
az áthaladási idő kritikus mértékben megnő. Az 
én gyakorlatomban a leghosszabb áthaladási idő 
19 perc volt. Ez 12,6 km/órás átlagsebességnek, 
és az ehhez tartozó 10,7  l/100  km-es átlagos 
fogyasztásnak felel meg (lásd: 2. sz. diagram). 
A Budapesten való áthaladás leghosszabb ide-

Elemi menetciklus        Úthossz       Átl. menetidő     Átl. sebesség      MHM     Átl. fogyasztás
     megnevezése               (km)               (perc)               (km/óra)                            (l/100 km)
____________________________________________________________________________   
 
     Budapest, átkelés                22                    40                     33                  0,53 ï           6,0
     Velence-Gárdony-Agárd,      
       átkelés (7. sz. főút)              7                    10                     42                 0,84                    5,1
     Székesfehérvár, átkelés
       (7. sz. főút)                        10                    16                     38                 0,76                    5,5
     Siófok, átkelés
        (7. sz. főút)                         4                      9                     27                  0,54                    6,7
     7. sz főút, települések
        nélkül                                76                    66                     69                  0,78 Û                 ?
____________________________________________________________________________

     Egyedi menetciklus

     7. sz. főút, településekkel    118                  127                    56                  0,71                 4,4

     Budapest - Balatonföldvár  140                  167                    50                 0,79                   ?
____________________________________________________________________________

Megjegyzés: ï Budapest ezen szakaszán a megengedett, számítható átlagsebesség 62 km/óra
 (Hungária krt.: 70 km/óra, Szerémi út: 60 km/óra, Hunyadi János út: 70 km/óra)
Û A községeken való áthaladás MHM-értékét 1,0-nek vettem

1. sz. táblázat

je 58 perc volt, ami 22,8 km/órás átlagsebesség 
mellett 7,5  l/100  km-es átlagfogyasztást jelent. 
Mindezekből az alábbi következtetéseket lehet 
levonni:

- a műszaki előírás városi fogyasztási értéke 
általános vonatkozásban a Budapesthez ha-
sonló nagyvárosok belvárosi részén, csúcs-
forgalomhoz közeli állapotban érvényes. A 
város egyéb részein ennél jóval kisebb érté-
kek is mérhetők, egészen széles skálán, 

-a kisebb városok centrumában ugyancsak 
előfordulhat egy vagy több, nagy forgalomsű-
rűséggel jellemezhető útkereszteződés, ame-
lyekben a műszaki előírás szerinti, vagy még 
annál is nagyobb átlagfogyasztás mérhető,

- a városnagyság szerint differenciált átlagos 
fogyasztási érték azért nem megbízható, mert 
nem veszi figyelembe a városcentrum forgalmi 
torlódásokat okozó elemi menetciklusainak a 
számát, területi sűrűségét, illetve a csúcsfo-
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gyasztás „szétteríthetőségének” a mértékét. A 
kifejezés értelmét egy példával kívánom meg-
világítani. Amennyiben Siófokon is 10 km 
hosszú lenne az átkelési szakasz, és a jelenlegi 
4 km előtti és utáni 3 km-es hosszon – Székes-
fehérvárhoz hasonlóan – 5,5 l/100 km lenne az 
átlagfogyasztás, akkor a teljes 10  km-re már 
csak 7,6 l-es fogyasztást lehetne számolni.

A másik dolog, amely elgondolkoztatja a táb-
lázat szemlélőjét, hogy vajon mennyi lehet a 
kérdőjelek helyén szereplő átlagos fogyasztási 
érték. A teljes útvonalra (Budapest - Balaton-
földvár) egyetlen konkrét fogyasztási adatom 
van, 6,5 l/100 km. Elméleti úton a két menetcik-
lusra (Budapest, átkelés, ill.7. sz. főút, települé-
sekkel) vonatkozó átlagfogyasztási értékekből 
meg lehet határozni a teljes egyedi menetcik-
lusra érvényes értéket, a következőképpen:

0,22 * 6,0 + 1,18 * 4,4  =  6,51

A számított érték tökéletesen egyezik az egyet-
len mért értékkel. Kár, hogy 2008-ban még 
nem foglalkoztam menetidő mérésekkel, így 
nem lehet összevetni az akkori menetidőt az 
átlagos menetidővel (167 perc).

A másik kérdőjel konkrét értékkel történő behe-
lyettesítése már problémát jelent, mert a 2-3 km 
hosszú községeken való áthaladás átlagos me-
netidejének meghatározásához nem állt rendel-
kezésemre stopperóra, helyesebben megeléged-
tem a műszerfalba beépített óra leolvasásával, 
ami azt jelezte, hogy ahány km hosszú a köz-
ség, annyi percig tartott az áthaladás, arról nem 
is beszélve, hogy a sebesség is 50 és 60 km/óra 
között ingadozott,tehát pontos átlagsebességet 
sem lehetett mérni. Mindez csak a pontosságot 
befolyásolja. A lényegi probléma az, hogy nincs 
rá mérési adatom, hogy 50 km/óra körüli sebes-
ségnél milyen fogyasztási értékkel lehet számol-
ni, és megfelelő diagrammal sem rendelkezem a 
közvetett úton történő meghatározáshoz

Nyilvánvaló, hogy egy „tiszta” országúti (te-
lepülés-mentes) menetciklusra vonatkozó 
fogyasztási érték csak az olyan autós számá-
ra mondana valamit, aki a kocsiját kizárólag 
arra használja, hogy „A „ községből, ahol la-
kik, rendszeresen átjár „B” községbe.

Gyakorlati értéke a vegyes országúti fo-
gyasztásnak van, amelyben az útvonalra eső 
településeken való áthaladásra eső fogyasz-
tás is benne van, ezért az országúti fogyasz-
tást a közbeeső települések bevonásával de-
finiáljuk.

Az előzőekben bemutatottak alapján már 
rendelkezésre áll minden olyan mérésen ala-
puló tény és megállapítás, amely alkalmas az 
üzemanyag-fogyasztási rekordok hátterében 
álló tényezők alapos vizsgálatához.

4. AZ üZEMANYAG-FOGYASZTÁSI 
REKORDOK ISMERTETÉSE ÉS VIZS-
GÁLATA

A korábbi, 2013-as keltezésű rekord egy 
2500 cm3-es, 120 kW teljesítményű, dízelüze-
mű kishaszonjárműhöz fűződik (kódjelzése: 
D 120/2500), amely a relatíve legkisebb át-
lagfogyasztás, ill. az egy tanknyi benzinnel 
megtehető legnagyobb távolság rekordját 
állította fel.

Mivel relatív értékről van szó, kell egy vi-
szonyítási alap, amely ebben az esetben az 
érvényben lévő műszaki előírás kombinált 
vagy vegyes fogyasztási értéke volt. A gépko-
csi a megtett 1300 km-es úthosszból 8,4 km-t 
futott Budapesten, vagyis már eleve téves a 
viszonyítási alap, mert a vegyes fogyasztás 
37%-os budapesti forgalmi arányra vonatko-
zik, márpedig ez a 0,6%-os arány gyakorlati-
lag 0-t jelent, vagyis a helyes viszonyítási alap 
a városon kívüli fogyasztási érték. Ugyanez a 
helyzet a másik rekorder gépkocsival, amely-
nél a megtett 900 km úthosszból mindösz-
sze 1,5  km (0,2%) esik Budapestre. Ez az 
1460 cm3-es, 66 kW teljesítményű, ugyancsak 
dízelüzemű autó (D66/1460) az abszolút leg-
kisebb átlagfogyasztás rekordját állította fel.

A következő, 3. sz. diagramban az látható, 
hogy hol is helyezkednek el ezek a rekordok 
a vonatkozó gépkocsik fogyasztási görbéihez 
viszonyítva. Összehasonlításul az én legki-
sebb fogyasztási értékemet is feltüntettem, 
a megfelelő görbékkel együtt. Az én kocsim 
1500 cm3-es, 72 kW  teljesítményű és benzin-
üzemű.
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Kezdjük a legkisebb teljesítményű és legkisebb át-
lagfogyasztású gépkocsival, amelynek fogyasztási 
görbéje alig tér el az egyenestől, és a vízszintestől. 
Ez jellemző a kis fogyasztású dízelautókra, mivel 
azok városon kívüli és városi fogyasztása között 
alig van különbség. Ezzel az abszolút legkisebb 
átlagfogyasztással az a probléma, hogy felállítá-
sára és megdöntésére az összes személygépko-
csi-típus közül csak kis töredéknek van esélye, 
nevezetesen a 3,5 l/100 km-nél kisebb városon kí-
vüli fogyasztással rendelkező dízelautóknak. Ettől 
függetlenül, úgy vélem, hogy ennek a fogyasztási 
rekordnak van létjogosultsága, már csak azért is, 
mert kevésbé érzékeny a rekordállítás bármilyen 
gondosan kidolgozott feltételrendszerének az 
esetlegesen előforduló hiányosságaira, mint a re-
latív fogyasztási rekordok.

A másik fogyasztási rekord már az ábrára  rá-
nézve is túl jónak látszik ahhoz, hogy hiteles-

nek fogadjuk el. Gondoljunk csak bele, hogyan 
lehetséges, hogy egy gépkocsi a hétköznapi for-
galom állandóan változó környezeti feltételei 
mellett 30%-kal kisebb fogyasztást ér el, mint a 
laboratóriumban stabil, szigorúan szabályozott 
körülmények között, a járulékos fogyasztók (vi-
lágítás, klíma) teljes kiiktatása mellett meghatá-
rozott fogyasztási érték. Ez csak úgy fordulhat 
elő, hogy nem ugyanarról a menetciklusról van 
szó. Az előző fejezetben szó volt róla, hogy bár-
milyen menetciklusnak van egy átlagsebessé-
ge és egy attól függő átlagfogyasztása. A kettő 
között országúti viszonylatban csaknem line-
áris az összefüggés (lásd: 2. sz diagram).

Az 1. sz. táblázatban azt is közöltem, hogy a Bu-
dapest városhatár - Balatonföldvár egyedi me-
netciklusnak 56  km/óra az átlagsebessége. Ez 
43 mérés átlagát jelenti, a szórás ± 2,75 km/óra, 
vagy %-ban kifejezve: ± 5%. A 95%-os valószí-
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nűség kétszeres szórásnál van érvényben, vagy-
is a csaknem lineáris összefüggés miatt ez azt 
jelenti, hogy az országúti menetciklus forgalmi 
változások miatti ingadozása csak ±10%-os át-
lagfogyasztás ingadozást eredményez. Mindez 
igazolja a fentebbi megállapítást, hogy a rekor-
der gépkocsi nem a műszaki előírás városon 
kívüli menetciklusában érte el a kétségkívül 
figyelemreméltó átlagfogyasztási eredményt, 
ezért újból felmerül a viszonyítási alap kérdése.

A Magyar Rekord Egyesület rendelkezésemre 
bocsátotta a két rekordállítás ún. ténytanúsító 
jegyzőkönyvét, amelyekből a főbb részleteket 
az 2. sz. táblázatban gyűjtöttem ki.               

A táblázat adataiból egyértelműen megálla-
pítható, hogy mindkét gépkocsi országúti 
menetciklust teljesített, ráadásul nem ter-
mészetes országúti ciklust, hiszen az autópá-
lyán 70 -75  km/órás, egyenletes sebességgel 
való haladás egyértelműen az átlagfogyasz-
tás csökkentését szolgálja úgy, hogy közben 
a teljes úthosszra vonatkozó átlagsebessé-
get olyan mértékben azért megnöveli, hogy 
egyes menetszakaszokba belefér egy ugyan-
csak fogyasztáscsökkentő, szándékos lassúbb 
haladás. Különösen a hosszabb távot teljesítő 
gépkocsi esetében figyelhető ez meg. A fontos 
adatok tekintetében egyébként meglehetősen 
hiányos ténytanúsító jegyzőkönyvből pl. kide-
rül, hogy a D120-as jelű gépkocsi a Nyíregyhá-
za - Miskolc útvonalat – pihenő nélkül, mert az 
minden esetben dokumentálva van a jegyző-
könyvben – 2 óra 32 perc (!) alatt teljesítette.
Az előző, Debrecen - Nyíregyháza közötti 

útszakaszra viszont egy rövidnek tűnő, 50 
perces menetidőt adtak meg, egy Debrece-
nen belüli közlekedéssel együtt. Mivel a km-
távolságok egyik esetben sincsenek feltün-
tetve, csak annyit lehet megállapítani, hogy 
a Debrecenbe érkezéskor 11865, a Miskolcra 
való érkezéskor pedig 12034 km-t mutatott a 
gépkocsi km-számlálója. Ezekből az adatok-
ból már ki lehet számolni a Debrecen - Nyír-
egyháza - Miskolc összevont útszakaszra eső 
átlagsebességet, ez 50,2  km/órára adódik. 
Aktív dolgozó koromban ezt az útvonalat na-
gyon sokszor teljesítettem gépkocsival, és az 
átlagsebesség 60 ± 3  km/óra között ingado-
zott, de a legnagyobb forgalom mellett sem 
csökkent 55 km/óra alá.

Ugyancsak a fogyasztáscsökkentést szolgálta az 
a tény, hogy a rekordállító gépkocsi az útvo-
nalra eső nagyobb városokon nem ment ke-
resztül, mert az ún. ellenőrzési pontok az adott 
autót árusító márkakereskedések voltak, ahol 
egy kisebb-nagyobb pihenő kapcsán fotózás és 
riportkészítés történt, és ezek az autószalonok 
kivétel nélkül a város szélén helyezkedtek el. A 
természetes országúti menetciklustól való sok-
sok eltérés miatt ez a fogyasztási rekord nem 
mond többet a gyakorlati autósnak, mint a for-
galomtól elzárt pályán, mondjuk, 30 km/óra 
egyenletes sebesség melletti fogyasztásmérés, 
sőt, ez utóbbinak még gyakorlati értelme is van, 
mert pl. útjavításnál, – ha rövid szakaszon is, 
de – előfordulhat ilyen forgalmi helyzet, termé-
szetesen, ha szigorúan betartjuk az előírt sebes-
ségkorlátozást.
Nyilvánvaló, hogy egy gépkocsi legkisebb fo-

                                                                                              D66/1460                           D120/2500
                                                                                                        kódjelű gépkocsi
    
    Összes futás, km                                                                  905                                     1300
          Ebből:     autópályán, km (%)                                    123 (14)                              281 (22)
                          átlagsebesség, km/óra                                kb   74                                kb    73
                          országúton, km (%)                                   780 (86)                            1011 (78)
                          átlagsebesség, km/óra                                  57,5                                     55,9
     Átlagsebesség a teljes úthosszra, km/óra                          59,5                                     59,2

2. sz. táblázat
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gyasztását valamilyen országúti menetciklus-
ban tapasztalhatjuk meg. A műszaki előírás 
egy kissé mesterkéltnek tűnő városon kívüli 
vegyes menetciklust dolgozott ki, amelynek 
van egy országúti összetevője is. A 2. sz. diag-
ramból kiindulva, ha azt feltételezzük –  egyéb-
ként tejesen jogosan –, hogy ennek az ország-
úti összetevőnek az átlagfogyasztása a teljes 
vegyes menetciklus fogyasztásának  minden 
kocsitípusnál hasonló mértékű %-a, és ismerjük 
egy kocsitípus konkrét  országúti átlagfogyasz-
tását, akkor ez a jellemző minden kocsitípusra 
kiszámítható. Az én autómnál 4,6 l/100 km ez 
az érték, amely az 5,5 l/100 km-es városon kí-
vüli fogyasztásnak a 84%-a. A D120 jelű gép-
kocsira számolva, az országúti átlagfogyasztás:   
0,84 * 6,4 = 5,4 l/100 km.

Az előzőekben azt is levezettem, hogy ez a fo-
gyasztás egy olyan menetciklushoz köthető, 
amelynek az átlagsebessége 60  km/óra. Méré-
si eredményeimből az is kiderült, hogy a gya-
korlati forgalomban ugyazon az útszakaszon 
56  km/óra átlagsebesség adódott, ± 10%-os 
szórással, vagyis 50 és 62  km/óra között vál-
takozott az átlagsebesség. Ez az útvonal hazai 
viszonylatban az átlagostól valamivel nagyobb 
forgalomsűrűséggel jellemezhető, és a vonalra 
eső településekkel való „beépítettsége” (36%) 
is talán nagyobb az átlagosnál, ezért nagyon 
valószínű, hogy az országos átlagot tekintve, 
az 56  km/óránál magasabb értékkel kellene 
számolnunk. Egy természetes országúti me-
netciklus átlagsebessége és átlagfogyasztása 
között gyakorlatilag lineáris az összefüggés  –
legalábbis egy ilyen viszonylag szűk sebesség 
intervallumon belül  –  (lásd: 2. sz. diagram), 
ezért a legkisebb fogyasztási értéket 50 km/óra 
átlagsebességnél mérhetjük, vagyis minden 
ennél kisebb fogyasztás mesterkélt, manipulált 
menetciklusnál érhető csak el.

Az általános levezetés után vizsgáljuk meg a 
D120 jelű gépkocsi 4,5 l/100 km-es fogyasztá-
si értékét! A gépkocsira számított 5,4-es érték 
60 km/óra sebességre jellemző. 50 km/óra sebes-
ségnél 60/50 = 1,2 -szer kisebb fogyasztási érté-
ket kell kapnunk, azaz 5,4/1,2 = 4,5 l/100 km-t. 
A tényleges  és számított fogyasztási minimum 
tökéletesen egyezik, a probléma csak az, hogy 
a rekorder gépkocsi átlagsebessége 59  km/óra 

volt, amelynél 5,3  l/100 km fogyasztást kellett 
volna kapni természetes országúti menetciklus 
esetén.
  
Megállapítható, hogy a D120 jelű gépkocsi a je-
lenlegi feltételrendszer előírásait betartva, el-
méleti számításokkal is alátámasztott relatív 
legkisebb fogyasztási rekordot ért el, amely 
annyira jó, hogy megdöntésére csak egy forga-
lomlassító demonstrációban poroszkáló gép-
kocsisornak lehet komoly esélye. A legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy nem dönthető el 
egyértelműen, hogy milyen kategóriában, 
mihez képest relatív rekordról van szó. Az 
autópálya „nem rendeltetésszerű” (73  km/óra 
átlagsebesség) bevonása, a városon kívüli me-
netciklusnak egy speciális, erősen mérsékelt 
változatát  jelentheti, amely átlagsebesség vo-
natkozásában megegyezik az országúti menet-
ciklussal, de mindenképpen különválasztandó 
attól, mivel nem természetes menetciklus, és 
nagyon nehéz lenne a lebonyolítására olyan 
műszaki feltételrendszert kidolgozni, amely 
könnyen betartható és ellenőrizhető.

A gépkocsi által jegyzőkönyvben is rögzített 
másik két rekord: az egy tanknyi üzemanyag-
gal megtehető legnagyobb távolság, amit  
1670 ± 50 km-ben állapítottak meg, illetve az 
egy tonna jármű önsúlyra vetített legkisebb 
fajlagos fogyasztás, amely 2,3  l/100  km/ ton-
na értékre adódott. Ezt a két utóbbi rekordot 
nem tartom nyilvántartásra érdemesnek, mert 
egyrészt gépkocsitípustól függő, származtatott 
jellemző, másrészt a származtatás forrása nem 
természetes menetciklus. 

Elgondolkoztató, hogy a másik, D66 jelű gép-
kocsi a relatív fogyasztás vonatkozásában a vá-
roson kívüli menetciklusra előírt gyári értéknél 
(3,2 l/100 km)  6%-kal magasabb, a D120 jelű 
gépkocsi viszont a gyári értéknél (6,4 l/100 km) 
30%-kal alacsonyabb fogyasztási értéket pro-
dukált, holott ugyanolyan feltételrendszer mel-
lett, Szegedig még ugyanazon az útvonalon is 
közlekedtek, és az  átlagsebességük is megegye-
zett (58,7,  ill. 58,8  km/óra). A D66 jelű gép-
kocsi a Szeged - Eger  közötti utolsó menet-
szakaszt 62,0, a D120 jelű gépkocsi viszont a 
Szeged - Debrecen - Eger - Budapest útvonalat  
59,7  km/óra átlagsebességgel teljesítette, és 
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ezen a menetszakaszon fordult  elő a 2. sz. táb-
lázathoz fűzött megjegyzésemben leírt „forga-
lomlassító disszonancia”, amit a jelenlegi felté-
telrendszer lehetővé tesz.

5.  LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK 
ÉS AJÁNLÁSOK

Az üzemanyag-fogyasztási rekordállítás jelen-
legi feltételrendszere nem megfelelő, ez álla-
pítható meg a tárgyalt rekordok elemzése kap-
csán. A fő hiányosság, hogy a relatív legkisebb 
átlagfogyasztás vonatkozásában egyszerűen 
nincs viszonyítási alap, tehát nem állapítható 
meg, hogy a kérdéses fogyasztási érték milyen 
menetciklusra vagy kategóriára vonatkoztat-
ható, és mihez képest a legkisebb. További hi-
ányosság, hogy a teljesítendő útvonalra nézve, 
szinte semmiféle korlátozás nem szerepel ben-
ne, holott az előzőekben bebizonyosodott, még 
ugyanazon az útszakaszon belül is a forgalom-
sűrűség változásai miatt ± 10%-os az átlagse-
besség, ennek megfelelően, ugyanilyen mérté-
kű átlagfogyasztás ingadozással kell számolni, 
legalábbis az országúti menetciklus esetében.

A továbbiakban kétféle legkisebb átlagfo-
gyasztási rekord nyilvántartását javaslom: 
abszolút és relatív vonatkozásban. Az abszo-
lút rekordnak kisebb jelentőséget tulajdonítok, 
mert felállíthatósága és megdönthetősége a 
gépkocsitípus műszaki jellemzőinek a függvé-
nye, a rengeteg forgalomban lévő típusnak az 
elenyésző %-a tartozik az esélyesek táborába. 
A járművezetői kvalitások szempontjából a 
relatív legkisebb fogyasztási rekord jelenti az 
igazi kihívást, hiszen egy alapos, minden apró-
ságra kiterjedő feltételrendszer esetén, bármely 
kocsitípus gazdájának ugyanolyan esélye van a 
rekord felállítására vagy megdöntésére.

Fontos szempont, hogy csak természetes me-
netciklusnál célszerű megcélozni a fogyasz-
tási rekordot, hiszen ennek van gyakorlati 
értelme. A legkisebb fogyasztás az országúti 
menetciklus esetében érhető el, azonban a mű-
szaki előírás erre vonatkozó fogyasztási értéket 
nem tartalmaz, ezért nincs viszonyítási alap, és 
így nem számolható relatív fogyasztás. A városi 
érték – amint arra a vizsgálataim során rámu-
tattam – nemcsak városonként, hanem egy vá-

roson belül napszakonként is elég tág határok 
között váltakozhat. Ezért ugyancsak alkalmat-
lan viszonyítási alap céljára, relatív fogyasztás 
számításához. Ugyanilyen okból kifolyólag kell 
kizárni a vegyes vagy kombinált fogyasztási ér-
téket is, amelyben 37% arányú városi forgalom 
szerepel.

A műszaki előírás harmadik értékét, a vá-
roson kívüli fogyasztási értéket alkalmasnak 
tartom abszolút és relatív fogyasztási érték 
számításához viszonyítási alapként, de gon-
dosan ügyelni kell arra, hogy ennek az új 
Európai Menetciklusnak a laboratóriumban 
alkalmazott műszaki jellemzőit a gyakorlati 
forgalomban is maradéktalanul biztosítani 
kell!

Melyek ezek a jellemzők?

-  a rekordállításra kijelölt útvonalnak kb. 
65%-ban országútnak és kb. 35%-ban autó-
pályának kell  lenni, 
   
-  az országúti szakaszon a települések átke-
lési hosszának az összessége 15-25%-ot kép-
viseljen ( a menetciklusban az 50 km/órás ál-
landó sebességű elemi szakasz 20% arányú),

-  az országúti szakaszon 55 – 65 km/órás át-
lagsebességgel kell haladni (a menetciklus-
ban: 60 km/óra),

-  az autópályán a sebességet 90 és 120 km/óra 
között váltogatva, 105 – 110 km/órás legyen 
az átlagsebesség (menetciklus: 105 km/óra),

-  a teljes pályahosszon 68 – 75  km/órás át-
lagsebességet kell biztosítani (menetciklus :  
70 km/óra),

-  az autópálya szakaszt az országúti szakasz 
után kell teljesíteni.

A felsorolt műszaki feltételek betartása esetén 
a kapott fogyasztási érték nagy valószínűség-
gel közel lesz a műszaki előírás városon kívüli 
fogyasztási értékéhez. A laboratóriumi értéket 
növelni fogja a világítás, mint kötelező járulé-
kos fogyasztó, valamint az országúti szakaszon 
a laboratóriumi ciklushoz képest a gyorsítási és 
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lassítási szakaszok minden bizonnyal nagyobb 
aránya, viszont szerény csökkenést is el lehet 
érni 55-56 km/órás átlagsebességnél, illetve az 
autópályán 105 km/órás tartós sebességgel ha-
ladva. Az előírt átlagsebesség intervallumokat 
vezetési és mérés-vizsgálati tapasztalataim fi-
gyelembevételével úgy állapítottam meg, hogy 
azok betartása még nagyobb forgalomsűrűség 
estén sem okoz problémát egy gyakorlott gép-
járművezetőnek.

A rekordállító útvonal hosszára kb. 350 km-t 
javasolok, 230 km országút és 120 km autópá-
lya megoszlásban, ami 4 óra 40 perc és 6 óra 
között teljesíthető, vagyis elég komoly fizikai és 
idegi terhelést jelent az autós számára, de ettől 
van sportértéke!

Az átlagsebességet külön-külön kell ellenőrizni 
az országúti és az autópálya szakaszon, mind-
két feltételt teljesíteni kell.

A „futam” végén kapott fogyasztási értéket 
egy tizedesre kerekítve kell megadni, és el kell 
osztani az autótípusra megadott gyári, városon 
kívüli fogyasztási értékkel. Az így képzett mu-
tatóból %-os formában kell megadni a gyári ér-
tékhez viszonyított különbséget.

Egy példával illusztrálva: legyen egy autótípus 
gyári értéke 5,5 l /100 km, a kapott fogyasztási 
érték pedig 5,7  l/100 km.
Relatív fogyasztás a városon kívüli menetcik-
lusra:

  5,7/5,5 = 1,04  vagyis 104 %;  104 - 100 = + 4%

Természetesen, amennyiben a számolt mutató 
1-nél kisebb szám, a relatív fogyasztás mínusz 
előjelet kap, és voltaképpen ez jelenti a „valódi” 
relatív fogyasztási rekord-státuszt.

Javasolom, hogy minden évben a Magyar 
Autóklub szervezésében (ha vállalja), a Köz-

lekedéstudományi Egyesület részvételével 
legyen egy országos relatív üzemanyag-fo-
gyasztási verseny, amelynek győztese és he-
lyezettjei – az indulók számától függően – a 
potenciális  szponzorok támogatásával éves 
autópálya-bérletet és üzemanyag-utalványo-
kat nyernének. A nevezési díj a verseny távjá-
nak az üzemanyagköltsége lenne, hiszen azt 
mindenki saját maga állná, viszont cserébe 
remek tréning lehetőséget kapna az ún. „eco-
driving” vezetési szemlélet elsajátításához, 
amely nélkül a gépjárműforgalom káros-
anyag-kibocsátásának a tudatos csökkentése 
elképzelhetetlen. A verseny megrendezésé-
nek ugyancsak pozitív hozadéka lenne, hogy 
a legkülönfélébb márkatípusokra kapnánk 
reális fogyasztási adatokat, amelyeket az eset-
leges rekordokkal együtt a verseny szervezője 
tárolna, és a létrejövő adatbázis az autógyár-
tóknak is komoly segítséget jelentene, nem 
beszélve arról, hogy segítene helyreállítani 
a fogyasztási adataik „megbízhatatlansága” 
miatt megtépázott tekintélyüket.
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Der Artikel unterstreicht eine Tatsache, die für 
viele Autofahrer nicht ganz klar ist, , nämlich das 
Verhältnis zwischen dem Fahrzeug und dessen 
Kraftstoffverbrauch. Die untersuchten und publi-
zierten Kraftstoffverbrauchsdaten sind gröβtenteils 
Marketingtricks, und nur ein kleiner Teil von ihnen 
kann als auf technischen Grundlagen basierendes 
Messergebnis betrachtet werden. Es ist jedoch eine 
Tatsache, dass es große Unterschiede zwischen den 
Messergebnissen auf Grund von Fahrzyklen und der 
realen Verbrauchswerten sein können. Es ist eine 
wichtige Erkenntnis, daβ durch die Einhaltung der 
vorgeschlagenen Anweisungen, der Kraftstoffver-
brauch die von den Herstellern angegebenen Werte 
erreichen oder sogar darunter liegen.

The article highlights a fact that has not been entirely 

clear to many drivers before, namely the connection 

between the vehicle and its fuel consumption. The as-

sessed fuel consumption records tend to be market-

ing ploys in most cases, and only a small part of them 

can be considered measurements based on technical 

principles. However, it is a fact that there may be  huge 

differences between the measured data based on the 

driving cycles and reality. It is a key finding that by ob-

serving the suggested instructions, the default values 

of vehicles’ fuel consumption indicated by manufac-

tureres can be reached or even reduced. 

A critical analysis of fuel 
consumption records

Eine kritische Analyse der 
Verbrauchsdaten
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Kérjük, támogasson minket adója 1%-ával
  A kedvezményezett adószáma:

1 9 8 1 5 7 0 9 - 2 - 4 2

A kedvezményezett neve: Közlekedéstudományi Egyesület

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

 

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély,

aki adóbevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának  kitöltésével rendelkezhet.

 

Adóbevallási határidők 2016-ben:

•  Ha egyéni vállalkozó vagy ÁFA bevallásra kötelezett magánszemély, akkor 2016. február 25-ig adhatja le adóbevallását 

a NAV-nak, vele együtt az adó 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot.

• Amennyiben magánszemélyként küldi be adóbevallását, ami egyben tartalmazza az adó 1%-áról szóló rendelkező 

nyilatkozatot is, azt 2016. május 20-áig küldheti el az adóhivatalhoz.

Támogatását előre is köszönjük!


