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Tárgy: A Philipp Schmagold, német állampolgár által benyújtott 0796/2012. számú 
petíció automatikus sebességtartó rendszer helyett üzemanyag-hatékonysági 
készülékek beszereléséről a gépjárművekbe és tehergépjárművekbe

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója változást sürget az európai jogszabályokban abból a célból, hogy a 
valósághoz közelebb álló üzemanyag-fogyasztási számadatokat nyerjünk a gépjárművek és 
tehergépjárművek vonatkozásában, és kéri, hogy az automatikus sebességtartó rendszerek 
helyett az üzemanyag-fogyasztást szabályozó készülékeket építsenek be a járművekbe. Az 
automatikus sebességtartó rendszerek funkciója a járművek állandó sebességének fenntartása, 
ami sík utakon megtett nagy távolságok során növeli az üzemanyag-hatékonyságot. Az 
emelkedőkön azonban az automatikus sebességtartó rendszer, miközben próbálja fenntartani a 
beállított sebességet, növeli az üzemanyag-fogyasztást. Ezért kéri olyan készülékek 
beépítését, amelyek célja a fogyasztás ellenőrzése például oly módon, hogy előnyben 
részesítik az üzemanyag-hatékonyságot az emelkedőkön megtartandó állandó sebességgel 
szemben. Úgy véli, ez technikai szempontból megvalósítható lenne, és minden új járműbe be 
kellene építeni egy ilyen készüléket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„Az Európai Bizottságnak benyújtott fenti petíció arra tesz javaslatot, hogy az európai 
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jogszabályok egy »fogyasztomata«, azaz egy olyan műszaki berendezés beépítését írják elő, 
amely a jármű fogyasztását bármely vezetési körülmény mellett stabilan tartja. A részletes 
leírása és a nyilvánvaló fizikai jellemzői alapján ez minden bizonnyal az automatikus 
sebességtartó egyik fajtájaként értelmezendő, amelyben egy alsó és egy felső célsebességet, 
valamint egy kívánt üzemanyag-fogyasztást megadva a mindenkori sebesség a megadott 
határokon belül maradna az üzemanyag-fogyasztási célérték optimális megközelítése 
érdekében. Ez a »fogyasztomata« ideális esetben kiegészülne a jármű előtt haladó 
járművektől való távolság szabályozásával, amely adaptív sebességszabályozó a 
kereskedelemben már számos jármű esetében kapható (ld. pl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Következtetés

Az egyéni vezetési stílustól függően a javaslat bizonyára számot tartana egyes 
járműtulajdonosok érdeklődésére. E haszonnal ugyanakkor szembe kell állítani a rendszer 
költségeit, amelyek (a távolságszabályzás nélkül is) meghaladják a klasszikus 
sebességszabályzó költségeit. Ezért főként a kisebb, főként a városokban üzemeltetett 
járművek esetében a »fogyasztomata« kötelező beépítése nem lenne indokolt, és emellett a 
jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben politikailag is nehezen lenne képviselhető. Ezért a 
javaslatot jelenleg nem tudjuk jogalkotási javaslattal támogatni. Ugyanakkor a járműgyártókat 
talán lehet arra ösztönözni, hogy a berendezést pl. kiegészítő felszerelésként vagy a közép- és 
felső kategóriás típusokra korlátozva eladásra kínálják.
Amennyiben a »fogyasztomata« önkéntes használata bizonyos mértékig elterjed, megfelelő 
pozitív felhasználói tapasztalatok alapján a későbbiekben fontolóra lehet venni annak 
jogszabályban való szabályozását is. Ezzel összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy az 
európai jogalkotó 2014-től valamennyi új személygépjármű esetében előírja a 
sebességfokozat-kijelző felszerelését, és emellett jelenleg vizsgáljuk a pillanatnyi 
üzemanyagfogyasztás-kijelzés kötelező bevezetésének lehetőségét. A »fogyasztomatához«
hasonlóan mindkét intézkedés célja az üzemanyag-takarékos vezetési stílus, az ún. „Eco-
driving” támogatása.”


