
ÜZEMANYAG CÍMKÉK ALKALMAZÁSA  
– KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁMÁRA 

 
 
Az Európai Unió új címkézési követelményeket 
állapított meg az újonnan gyártott járművek és 
az üzemanyagtöltő állomások számára annak 
érdekében, hogy segítsen a fogyasztóknak a 
járműveiknek megfelelő üzemanyagfajta 
Európa-szerte történő kiválasztásában. 2018 
októberében új, egyedi és összehangolt 
üzemanyagcímkék jelen-hetnek meg 
Európában.  
Hová kerülnek a címkék? 

 Újonnan gyártott járműveken az üzemanyag 
tanksapka fedél belsejére 

 A jármű kezelési útmutatójába. Újabb 
járművek esetében elérhető elektronikus 
kézikönyvbe 

 Az üzemanyag töltőállomásokon az 
oszlopokra és a töltő pisztolyokra 

 A járműértékesítő helyekre 
(márkakereskedésekbe) 

 
 

Közúti járművek esetében a címkék az újonnan 
gyártott modelleken jelennek meg: 
 Mopedek, motorkerékpárok, triciklik és 

négykerekű motorkerékpárok; 
 

 Személygépkocsik; 
 Könnyű haszongépjárművek; 
 Nehéz tehergépjárművek; 
 Autóbuszok; 

 

A címkéket 2018. október 12-től kell alkalmazni 
az Európai Unió összes üzemanyagtöltő 
állomásán és az újonnan gyártott járműveken. 
Mivel ez megfelelőségi dátum, a járműgyártók 

és a töltőállomás üzemeltetők az említett 
dátumot megelőző átmeneti időszakban kezdik 
bevezetni ezeket a címkéket. 

  
A címke egyszerű vizuális eszköz, amely 
segítséget nyújt a fogyasztók eligazításához, 
hogy megfelelő üzemanyagot válasszanak a 

gépkocsijaikhoz. A gépkocsi címkéjének  
megfelelő üzemanyagot kell választani az 
üzemanyag töltőoszlopról. 

 
 
 
 

Ha a fenti táblázatban előírt üzemanyag helyett nem megfelelőt tankolt, akkor javasoljuk, hogy használjon 
el 1/3 tank mennyiségű üzemanyagot, majd azt pótolja a megfelelő üzemanyaggal. Ezt ismételje meg 2-3 
alkalommal. 
 
 
 
 
 
Ha a fenti táblázatban előírt üzemanyag helyett nem megfelelő üzemanyagot használ (pl. E5 helyett E10 
vagy B7 helyett B10) , akkor annak eredményeképpen pl. hidegindítási nehézségek, a motor egyenetlen 
járása, teljesítmény vesztés, nem kívánt égéstermék lerakódások és ezek következményei alakulhatnak ki. 
 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

MELYIK JÁRMŰVEKRE VONATKOZIK EZ A CÍMKÉZÉSI KÖVETELMÉNY? 

MIKOR JELENNEK MEG A CÍMKÉK AZ EU TAGÁLLAMAIBAN? 

 HOGYAN MŰKÖDNEK A CÍMKÉK? 

MI  A  TEENDŐ  HA  NEM  MEGFELELŐ  ÜZEMANYAGOT  TANKOLT? 

MILYEN MEGHIBÁSODÁST  OKOZHAT  HA  NEM  AZ  ELŐÍRT 
ÜZEMANYAGOT  HASZNÁLJA  TARTÓSAN?? 



 

Címke példa a tanksapka fedél belső oldalán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toyota és Lexus modellekhez használható üzemanyagok:  

 

ÜZEMANYAGOK JELÖLÉSE 

2000.07. 

Toyota modellek Lexus modellek Használható 
üzemanyag 

CSAK 


