
Tudta? 
Fogyasztói tippek személygépjárművek  

üzemanyag-többletfogyasztásával kapcsolatban
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Az üzemanyag-fogyasztási téveszme

Az autógyártó cégek hivatalos üzemanyag-fogyasztási adatai aligha 
felelnek meg a valós fogyasztásnak. 

Napjainkban egy modern személygépjármű átlagosan 39 százalékkal1 több 
üzemanyagot fogyaszt, mint amennyit a gyártó feltüntetett. Ezzel szemben az új 
autók átlagos többletfogyasztása 2001-ben kilenc százalék volt. Ez a durva megtévesztés 
károsítja az éghajlatot és nagy, előre nem látható költségeket jelent az ügyfél számára.

A gyártók szerint a járművek évről évre költséghatékonyabbá és környezetbarátabbá 
válnak. Sajnos a közúti valóság viszont teljesen más képet mutat. A járművek nemcsak 
éghajlatvédelmi szempontból megtévesztőek. Tankolásnál is sokkal nagyobb kiadásokkal 
lehet számolni annál, mint amit eredetileg, az autó vásárlásakor feltételeztünk. Az 
International Council on Clean Transportation (ICCT) kutatói szervezet közlése szerint új 
autójánál egy átlagos gépkocsivezető éves szinten mintegy 400 eurós többletköltséggel 
számolhat. Mindez csak azért, mert a megadott fogyasztási adatok nem felelnek meg 
a valóságnak.

1 https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Lab_to_Road_2018_fv_20190110.pdf
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Az átlagos eltérés mértéke új személygépjárművek hivatalos gyártói 
adatai és tényleges üzemanyag-fogyasztása közö�
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Hogy lehet ez?

Minek köszönhető a különbség a gyártói adatok és a valós fogyasztás 
között?

A személygépkocsi típusjóváhagyása során a gyártó üzemanyag-fogyasztási adatai 
laboratóriumi méréseken alapulnak. Az illetékes hatóságok a gyártó által szolgáltatott 
információkat felülvizsgálat nélkül átveszik. Nagy szükség lenne az ellenőrzésre, hatékony 
szankciók pedig még nincsenek. Emiatt az autógyártók az elmúlt években akadálytalanul 
manipulálhattak a típusjóváhagyás során.

A görgős próbapad 
és a közúti 

fogyasztás közötti 
különbség egyre 

nagyobb lesz.
© abrozinio/Fotolia© don57/Fotolia

 
Ez nem mehet így tovább! Más országok ez ügyben már előrébb tartanak: az 
Amerikai Egyesült Államok nagy hangsúlyt fektet független ellenőrzésekre, az 
átláthatóságra és a felhasználók tájékoztatására.

zz A fogyasztó ott megbízhat a hivatalos adatok hitelességében, mert a Környezetvédelmi Hivatal 
(US EPA) ellenőrzi a már forgalomban lévő és a sorozatgyártásban előállított járműveket.

zz Továbbá az autóvásárló hozzáférhet aktuális és régebbi jármű modellek valós fogyasztási 
adataihoz. Az Egyesült Államokban létezik egy hivatalos honlap a járművek üzemanyag-
fogyasztásáról és levegőszennyezéséről. Ezen az oldalon a gépjárművezető megadhatja a 
tényleges üzemanyag-fogyasztás értékét. www.fueleconomy.gov 

zz Az Egyesült Államokban a kárt szenvedett fogyasztók az anyagi kártérítés érdekében közös 
keresetet nyújthatnak be.

Az EU-ban 2017 szeptemberében indított új vizsgálati eljárás, a WLTP (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure) laboratóriumi méréseket is tervez. Ez ugyan nem vet véget a gyártók 
manipulációinak, és nem oldja fel a valódi és a szépített fogyasztási adatok közötti különbséget sem.  
Lényeges viszont, a hivatalos típusjóváhagyási eljárás helyre igazítása a valóságos 
üzemhelyzetben mért szén-dioxid-kibocsátás felülvizsgálatának segítségével (RDE 
mérések).
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Ön is érintett?

Az Ön személygépjárműve is többet fogyaszt a gyártó által megadott 

értéknél? Akkor lépjen!

  Járjon utána, mennyit fogyaszt az autója valójában! Kézzel írt úti napló vagy egy 
üzemanyag-fogyasztási mobil alkalmazás2 segítségével megállapíthatja, mennyire gazdaságos az 
autója a mindennapi használatban, és hogyan befolyásolják vezetési szokásai vagy a gumiabroncsok 
az üzemanyag-fogyasztást. Feljegyezheti a tankolásokat és ez alapján meghatározhatja az egyéni szén-
dioxid-kibocsátást. Így a jármű olyan meghibásodásait is időben felismerheti, amelyek befolyásolják 
az üzemanyag-fogyasztást, mint például egy meglazult takaró elem vagy egy eltömődött légszűrő.

  Ossza meg fogyasztási adatait másokkal online platformokon, például a  
www.spritmonitor.de3 honlapon. Ön ezzel hozzájárul egy valós üzemanyag-fogyasztási 
értékeken alapuló, nagy adatgyűjtemény kialakításához, amely mindenki számára hozzáférhető. 
Továbbá összehasonlíthatja saját fogyasztási adatait más gépkocsivezetők azonos vagy hasonló 
modelljeinek fogyasztásával.

2  Manapság már az úgynevezett OBD bluetooth-adapterek is megtalálhatók a piacon, amelyek hozzáférést 
biztosítanak az autók diagnosztikai interfészéhez, és bluetooth-on keresztül továbbítják a fogyasztási adatokat 
az okostelefonra.

3  A spritmonitor.de honlap mobil applikációként is elérhető. Mostanában már számos egyéb alkalmazás is  
rendelkezésre áll a piacon, amelyekkel rendszeresen feljegyezheti saját üzemanyag-fogyasztását és azt  
összehasonlíthatja másokéval.
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 Ne hagyja szó nélkül, tiltakozzon! Ha kártérítésben szeretne részesülni, 
mert gépjárművének üzemanyag-fogyasztásáról valótlan adatokat kapott, akkor 
többféle panasszal is élhet. Egyéni kereset esetén a teljes anyagi kockázatot Ön vállalja, 
mind a szakértői költségek, mind pedig maga az eljárás költségei terén. 2018. november 1-je 
óta Németországban úgynevezett megállapítási minta-eljárásokat alkalmaznak, amelyek 
azonban csak a megállapító ítélet meghozatalára irányulnak. Ezt követően az egyéni 
kártérítéshez egy további egyedi eljárás szükséges. Németországban még nem létezik 
igazi csoportos kereset, amely közvetlenül a kártérítések kifizetésére irányulna. A fogyasztók 
csupán úgynevezett jogvédő szervezetekre ruházhatják át jogaikat, amelyek ezt követően 
a bíróságon egyszerre több ügyben eljárhatnak, mint például a „myright” szervezet.

Az érintett fogyasztók szempontjából jogaik érvényesítésére a leghatékonyabb és 
leginkább költségkímélő megoldás az egységes, kártérítési igényre irányuló, valódi közös 
kereset. Ennek lehetőségét jelenleg európai szinten tárgyalják. Az EU javaslatának egyik 
fő eleme a képviseleti kereset. Fogyasztóvédelmi szervezetek által képviselt károsultak 
közösen nyújthatnak be keresetet egy vállalat ellen. Ez a javaslat messze túlmutat a német 
megállapítási minta-kereseteken, és jelentős javulást jelentene a fogyasztóvédelem terén 
Európában.

A kollektív jogorvoslati eszközök (például csoportos keresetek) előnye abban rejlik, hogy 
számos károsult fogyasztó érdekeit egyesítik. Ha egy csoportos kereset eredményes, akkor 
az nemcsak a felperes követeléseit biztosítja, hanem azokét a személyekét is, akik a szóban 
forgó ügyben egyaránt érintettek, és csatlakoztak az eredeti csoportos keresethez. Bizonyos 
esetekben nem is szükséges csatlakozni a csoportos keresethez, hanem automatikusan is 
lehet belőle profitálni.

Egyes EU-országokban már léteznek kollektív jogorvoslati eljárások. Fogyasztóként ott 
először is tájékozódnia kell, hogy csatlakozhat-e már létező csoportos keresethez, vagy 
Önnek kell -e egyet kezdeményezni.

  Támogassa az üzemanyaggal kapcsolatos adatok őszinte közléséért indított 
online petíciónkat – minden szavazatra szükségünk van: www.change.org/p/herr-
verkehrsminister-schluss-mit-klimakillern- und-verbrauchert%C3%A4uschung
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Iránymutatás csoportos keresethez

Létezik -e már hasonló ügyekben csoportos kereset?

Tájékozódjon a keresetek nyilvánosan hozzáférhető  
jegyzéke alapján vagy fogyasztói képviseleteknél, illetve 
keresetindítási joggal rendelkező szervezeteknél. Továbbá 
előfordul, hogy bizonyos keresetekkel kapcsolatban  
nyilvános felhívások formájában is információhoz jut.

Lehet -e még csatlakozni a keresethez?

Bizonyítania kell, hogy követelése kellő mértékben  
hasonlít a csoportos kereset követeléséhez. Minden 
országban érvényes a bizonyítékok szabad  
értékelésének elve.

Kezdeményezhet -e Ön csoportos keresetet?

Keresetet, attól függően, hogy EU-országában milyen a csoportos  
keresetek szabályozása, a fogyasztók egy csoportja, egy fogyasztói 
egyesület vagy egy keresetindítási joggal rendelkező szervezet  
nyújthat be.

Beadták a keresetet, melyet sikeresen  
megvizsgáltak majd ezt követően nyilvános  
kihirdetésre került?

Egy csoportos kereset esetén alapvetően annak  
elfogadhatóságát kell bizonyítani.

Követelését megpróbálhatja EGYÈNI KERESET formájában egyedi 
módon érvényesíteni.

Igen

i

Nem Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6
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MEGÁLLAPÍTÓ ÍTÉLET

Pozitív kimenetelű ítélet:

lzzA kár megállapításra kerül, 
ezt kártérítés nem követi.

lzzA fogyasztónak egyénileg, 
kereseti úton kell a 
vállalattal szembeni 
követelését érvényesítenie 
(kártérítési kereset).

Negatív kimenetelű ítélet: 
Kötelező erejű a  
fogyasztóra nézve.

KÁRTÉRÍTÉS

Pozitív kimenetelű ítélet:

lzzA fogyasztó kárpótlásban részesül, 
fizetési igény a vállalattal szemben

lzzAz ítélet automatikusan minden 
hasonló ügyben érintett fogyasztóra 
vonatkozik akkor is, ha nem vett részt a 
folyamatban (opt-out), vagy csak azon 
fogyasztókra terjed ki, akik csatlakoztak 
a keresethez (opt-in).

Negatív kimenetelű ítélet:
A fogyasztó nem kap kárpótlást.  
A képviseleti szervezet a perköltségek 
fizetésére kötelezhető.

Kérvényezze felvételét a keresetek jegyzékébe!

A csoportos keresetek szabályozásától függően erre  
rendszerint az első tárgyalást megelőző nap végéig van  
lehetősége.

A BÍRÓSÁGI PER FOLYAMATBAN VAN

VÁRAKOZÁS AZ ÍTÉLETRE

7
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A jogi kiindulópont

A következő kérdések és válaszok azt kívánják bemutatni, hogy milyen jogi 
lehetőségek állnak rendelkezésére például Németországban. Fogyasztóként 
először is igazolnia kell, hogy Ön a jármű tulajdonosa, illetve, hogy mikor 
vásárolta a járművet.

Milyen jogai vannak a fogyasztónak az eladóval szemben Németországban?
Bizonyos feltételek mellett jogosult: 

zz az autó javítására vagy újbóli szállítására 

zz a szerződés érvénytelenítésére (pénzvisszafizetés az autó visszaszolgáltatása 
ellenében) vagy árengedményreIl  
 
s’agit de réclamations au titre de la garantie en raison d’un défaut matériel. Les carences, 
au sens juridique, comprennent également des écarts par rapport aux caractéristiques de 
la voiture attendues par les consommateurs en raison des affirmationsdu concessionnaire 
automobile, du constructeur ou des informations figurant dans les brochures de vente. Une 
valeur de consommation de carburant est considérée comme une propriété garantie. Si ce qui 
est garanti dans la publicité n’est pas vrai, alors on considère qu’il existe un défaut matériel.

zz az üzemanyag-fogyasztási többletköltség miatti kártérítésre

Más követelésekkel ellentétben kártérítés esetén az eladó saját hibája is meghatározó. Az eladó 
általában hagyatkozhat a gyártó információira.

Milyen jogai vannak a fogyasztónak a gyártóval szemben?
A megfelelő garancia, amely figyelembe veszi az üzemanyag-többletfogyasztást, a gyártóval szemben 
akár követelés alapjául is szolgálhat.

Maximum hány éves autó esetében indíthat még pert a fogyasztó?
Németországban új autók hiányosságaiért az eladó az átadás napjától számított két évig felelős. Ha valaki az 
üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos megtévesztés miatt tenne panaszt, akkor ez akár tíz év is lehet. Az eladó 
rossz szándékát viszont nehéz bizonyítani. Használt autók esetében a felelősség egy évre csökkenthető. A gyártó 
jótállására való hivatkozás esetén a jótálláson szereplő határidő érvényes.

Hogyan kell igazolni a többletfogyasztást?
A bíróságon a fogyasztónak igazolnia kell, hogy jogosult a követelésre. Sajnos, ehhez a tankolásra 
vonatkozó nyugták, a fedélzeti számítógép, sőt még a közúti teszt értékei sem elegendőek. A 
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többletfogyasztás igazolásaként szakértői vélemény rendszeres kikérésére lesz szükség. Németországban 
többletfogyasztás bizonyítására alkalmas eljárásként egyedül a laboratóriumi körülmények között, 
az úgynevezett görgős próbapadon lefolytatott mérést ismerik el. Ennek az az oka, hogy a gyártó 
üzemanyag-fogyasztási értékeit is ilyen körülmények között mérték. Fontos tehát az, hogy az eltérést 
hasonló feltételek mellett határozzák meg.

Több bíróság véleménye szerint a fogyasztónak abból kell kiindulnia, hogy a közúti értékek eltérnek 
a laboratóriumi körülmények között mért értékektől. Azt azonban elvárhatja, hogy a tájékoztatóban 

megadott értékek legalább hasonló vizsgálati körülmények között szülessenek.4 Amennyiben 
bebizonyítható, hogy a jármű a megadottnál, laboratóriumi körülmények között is több üzemanyagot 
fogyaszt, akkor dologi kárról beszélhetünk. 

Saját költségén a fogyasztó már a kereset benyújtása előtt is konzultálhat szakértővel az üzemanyag-
fogyasztás igazolásával kapcsolatban. A Németországi Szövetségi Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint 

a szakértői bizonyítás költségei szintén a követelés részét képezhetik.5 A próbapados újramérést 
általában, legkésőbb a bírósági eljárás során, egy bejegyzett vizsgálati intézmény végzi (pl. TÜV, 
DEKRA...). A bírósági bizonyítási eljárás kezdeményezéséhez vagy megindításához azonban más 
üzemanyag-többletfogyasztásra utaló szabálytalanságnak is fenn kell állnia.

Mekkorának kell lennie a két fogyasztási érték közti különbségnek ahhoz, 
hogy a visszamenőleges elszámolásra vonatkozó kereset eredményes 
lehessen?
Abban az esetben, ha vissza kíván lépni a vételi szerződéstől és vissza szeretné szolgáltatni a járművet, 
akkor jelentős hiányosságnak kell fennállnia. A Németországi Szövetségi Bíróság úgy határozott, 
hogy egy új gépjármű üzemanyag-fogyasztásának a gyártó által megadott értékektől való legalább 
10 százalékos eltérése jelentősnek tekinthető. Ennek előfeltétele, hogy a fogyasztást kipufogógáz-

kibocsátást mérő akkreditált mérőpadon, laboratóriumi körülmények között állapítsák meg.6

Mekkorának kell lennie a két fogyasztási érték közti különbségnek ahhoz, 
hogy az árengedményre irányuló kereset eredményes lehessen?
Az árengedmény igénylésének joga (úgynevezett „vételár csökkentés”) már a hivatalos adatoktól való 

kisebb, 10 százalék alatti eltérés esetén is fennáll.7 Alapvetően viszont egy bizonyos tűréshatáron belül 
figyelembe kell venni jelentéktelen eltéréseket (két százalékig) és esetleges mérési pontatlanságokat 
(két százalékig). Az árengedmény mértéke a jármű valódi értékcsökkenésétől függ. Ezzel kapcsolatban a 
tényleges üzemanyag-többletköltség meghatározó.

4  OLG Hamm, 2013.02.07-i ítélete – I-28 U 94/12.
5  BGH, 2014.04.30-i ítélete – VIII ZR 275/13.
6  BGH, 2007.5.6-i határozata - VIII ZR 19/05, DAR 2007, 516; OLG Düsseldorf 2008.8.18-i ítélete – 1 U 238/07 – Juris, 

40; OLG Hamm, 2013.2.7-i ítélete – I-28 U 94/12, NJW-RR 2013, 1146 (1147).
7  LG Kiel, 2015.12.29-i ítélete – 9 O 69/15, AG Michelstadt, 2009.12.23-i ítélete – 1 C 140/09.
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A fogyasztó költségei – Összehasonlítás

10

Belgium

Alacsony egyéni költségkockázat  
A felperes szervezet vállalja a csoportos kereset indításának és kezelésének költségét. Végül azonban a csoport egyes 
tagjai közösen osztoznak a teljes eljárás minden költségében.

Németország

Megállapítási minta-kereset esetén alacsony egyéni költségkockázat
A perköltséget nem az egyes fogyasztó, hanem a felperes szervezet viseli. A megállapítási minta-kereset regisztrációja 
ingyenes. 
Egyéni kereset esetén magas, illetve nagyon magas egyéni költségkockázat. 
A költségek az egyes esetek körülményeitől függenek. A fogyasztó már a kereset benyújtása előtt konzultálhat 
szakértővel az üzemanyag-fogyasztás igazolásával kapcsolatban (min. 5.000 euró). A Németországi Legfelsőbb 
Bíróság (BGH) ítélkezési gyakorlatának értelmében a szakértői bizonyítás költségeinek megtérítését is lehet igényelni. 
A próbapados újramérést rendszerint, legkésőbb a bírósági eljárás során, egy bejegyzett vizsgálati intézmény végzi. 
Ezeket a költségeket a perköltség részeként a vesztes fél viseli. Fix költségvetés nem létezik.

Franciaország

Alacsony egyéni költségkockázat 
Azt a felperest, aki a bíróság által meghatározott kritériumoknak megfelelően, a megadott határidőn belül 
csatlakozna egy csoportos keresethez, nem terhelik költségek. Nem kötelező a felperes szervezethez csatlakozni és 
tagdíjat fizetni.
A szervezet általános perköltségei: Az elsőfokú eljárás költsége szakértő bevonása nélkül körülbelül 2.000-től 
4.000 euróig terjed. A panaszeljárás még egyszer ugyanennyit jelentene. Ehhez bírósági szakértő bevonása esetén 
körülbelül 6.000 euró adódik hozzá. Sikeres pernél a szakértői díjakat mindenképp teljes egészében visszafizetik, 
illetve az ügyvédi díjak egy részét is.

Olaszország

Csoportos kereset esetén alacsony egyéni költségkockázat
A csoportos keresethez való csatlakozás a fogyasztónak általában ingyenes. Továbbá, a csoportos keresetben való 
részvétellel, negatív kimenetelű eljárás esetén, a fogyasztó semmilyen jogi költséggel kapcsolatos kockázatot nem 
vállal. Ezeket a költségeket teljes mértékben a felperes (az egyesület) viseli.
Egyéni kereset esetén magas költségkockázat 
Az egyes fogyasztók költségei főleg ügyvédi díjakat, illetve műszaki vizsgálatokkal és tanácsadásokkal kapcsolatos 
kiadásokat jelentenek. Az ügyvédi díj az ügy perértékétől függően változik. Egyszerűsített eljárást lehet alkalmazni az 
úgynevezett „Justice of Peace” előtt, ha a követelés kevesebb, mint 5.000 euró perértékkel bír. Ezáltal csökkenthetők a 
költségek. Egy ilyen eljárás költsége átlagosan 2.500 - 5.000 euró. Ezek a költségek könnyen megduplázódhatnak, ha a 
perérték meghaladja az 5.000 eurót. Ha a per pozitív kimenetelű, a fogyasztót terhelő költségeket és díjakat az eljárás 
végén megtérítik. Negatív kimenetelű per esetén a fogyasztót az alperes költségeinek megtérítésére ítélhetik.

Hollandia

Csoportos kereset esetén alacsony egyéni költségkockázat 

Ausztria

Alacsony egyéni költségkockázat 
Az „osztrák típusú csoportos keresetnél” csakúgy, mint a képviseleti kereset esetében a fogyasztó viszont átengedi 
a követelést egy harmadik személynek, illetve egy szervezetnek. Ilyenkor a költségek nem az egyes fogyasztókat 
terhelik, hanem azokat, akikre a követelést átruházták.
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Mi harcolunk Önért!

A fogyasztókat többé nem szabad egyedül hagyni.

A «Get Real: Für ehrliche Spritangaben» nevű európai kampányt az Environmental Action 
Germany (DUH) egyesülete kezdeményezte. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy véget 
vessünk a fogyasztók már évek óta tartó félrevezetésének.

A hatékonyabb fogyasztóvédelem érdekében követeljük: 

zz Üzemanyag-fogyasztási információs pont   
Független információs pont létrehozását a fogyasztók számára, amely összegyűjti, 
nyilvánosságra hozza és nemzetközi szinten hozzáférhetővé teszi az üzemanyag-fogyasztás 
terén észlelt rendellenességeket. Az információs pont célja, hogy peres ügyekben tanácsot 
adjon, és az eddig külön-külön értendő szakértői díjakat egyben átvállalja.

zz A hivatalos fogyasztási értékek korrekciója  
Európa bíróságainak példaszerű döntéseket kellene hoznia azzal kapcsolatban, hogy 
mekkora eltérésnél lehet olyan lényegi hiányosságról beszélni, amely lehetővé teszi 
a jótállás érvényesítésére irányuló követelést. Ha egy független ellenőrzés során az 
üzemanyag-fogyasztás tekintetében a gyártó által megadott és a vizsgálat során mért 
értékek között négy százaléknál nagyobb, releváns eltérést állapítanak meg, akkor a 
hivatalos fogyasztási értékeket korrigálni kell.

zz A félrevezető módszerek szankcionálása  
Hosszútávon a fogyasztók félrevezetésének megakadályozása érdekében a vásárlók 
kártérítése elengedhetetlen. Ezen túl a gyártók hatékony, arányos és visszatartó erejű 
eszközökkel való szankcionálása is szükséges. Ezért a jövőben célszerű a már meglévő 
szankciókat valamint egyéb jogi lehetőségeket alkalmazni.
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www.get-real.org

A “Get Real – Demand fuel figures you can trust” (LIFE15 GIC/DE/00029, Close the gap) 
finanszírozása az Európai Bizottság LIFE programjának keretében valósul meg.

A “Get Real” az alábbi résztvevők közös projektje:

Deutsche Umwelthilfe e.V.  

Hackescher Markt 4 
10178 Berlin | Németország

www.duh.de

Eva Lauer 
Projektvezető 
 
Tel. : +49 (0) 30 2400 867-76 
E-mail: lauer@duh.de

Dorothee Saar 
Közlekedésért és 
levegőminőségért felelős vezető 
Tel : +49 (0)30 2400 867-72 
E-mail: saar@duh.de

Transport & Environment

2nd floor, 18 square de Meeûs 
Brüsszel, 1050, Belgium

www.transportenvironment.org

Yoann Le Petit 
Tiszta üzemű járművekkel és e-mobilitással  
foglalkozó munkatárs 
Tel.: +32 (0)2 851 02 08 
E-mail: yoann.lepetit@transportenvironment.org

Az Environmental Action Germany (DUH) projektpartnerével, a Transport & Environment (T&E) szervezettel 
együtt elindította a „Get Real: Demand fuel figures you can trust” kampányt. A cél a fogyasztói jogok javítása, a 
típusjóváhagyás keretében megvalósuló megtévesztő gyakorlatok elleni fellépés, valamint a piacfelügyelet erősítése. 
További információkért, kérjük, látogasson el a kampány weboldalára: www.get-real.org
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