ÜZEMANYAGANYAG
CÍMKÉK ALKALMAZÁSA
- KÖZÚTI JÁRMŰVEK
SZÁMÁRA
BENZINKUTAK

ÁLTALÁNOS HÁTTÉR
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94 / EU (a továbbiakban:
társjogalkotók) Európai Uniós (EU) irányelvben foglalkozik az alternatív üzemanyag-infrastruktúra uniós szintű bevezetésével. Ez
az irányelv foglalkozik Európa jövőbeli igényeivel az «alternatív tüzelőanyagok» szélesebb körű hozzáférhetőségének biztosítására, és
előírja, hogy az új járművekre és az összes üzemanyag-pisztolyon,
minden töltőállomáson címkékre van szükség annak érdekében,
hogy a járművezetők jobban ki tudják választani a járművük megfelelő üzemanyagát.
Bár ez az információ jelenleg az összes gépjármű-kézikönyvben és a
legtöbb jármű üzemanyag-töltő pisztolyon / oszlopon megtalálható,
megjelenésük még nem harmonizált Európában.

Az irányelv előírja új, egyedülálló és összehangolt üzemanyagcímkék bevezetését. Ezek a címkék meg kell, hogy jelenjenek:
• Az újonnan gyártott járműveken az üzemanyag tanksapka közvetlen közelében, valamint a jármű tulajdonosának kézikönyvében. Újabb járművek esetében megjelennek a jármű információs
központjában elérhető elektronikus kézikönyvben is;
• Az üzemanyag töltőállomás minden közüzemi oszlopán és az üzemanyag-pisztolyokon;
• A járművekben.

KI A FELELŐS AZ ÚJ CÍMKÉK FEJLESZTÉSÉÉRT?
A CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) keretében működő speciális
munkacsoport 19 (TC19) technikai bizottsága dolgozott az új címkék
tervezésén és formátumán, hogy megfeleljen a 2014/94 / EU irányelv
általános előírásainak.

A munkacsoport résztvevői között szerepeltek az EU jármű- és üzemanyag-iparának szakértői, a fogyasztókat képviselő nem kormányzati szervezetek, a nemzeti szabványügyi testületek, számos uniós kormány és az Európai Bizottság szakértői. Az EN16942 szabvány leírja az
új címkék műszaki kialakítását és méretét.

MELY JÁRMŰVEKRE VONATKOZIK EZ A CÍMKÉZÉSI KÖVETELMÉNY?
A címkék a következő, újonnan gyártott járműveken jelennek meg:
• Mopedek, motorkerékpárok, triciklik és négykerekű
motorkerékpárok;
• Személygépkocsik;

• Könnyű haszongépjárművek;
• Nehéz tehergépjárművek;
• Autóbuszok.

MINDEN JÁRMŰ ÉRINTETT?
A jogszabály csak a 2018. október 12. után forgalomba hozott,
vagy nyilvántartásba vett új járművekre vonatkozik - «újonnan
gyártott» járművek.
A járműgyártók nem javasolják a címkék régebbi járművekhez való
illesztését. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladójával,
ha tanácsot szeretne arról, hogy melyik üzemanyagot ajánlhatja
a gépjárműben való használatra.

HOL KELL EZEKNEK A
CÍMKÉKNEK MEGJELENNI AZ EU
TAGÁLLAMAIBAN?
A címkéknek 2018. október 12-től az Európai Unió összes üzemanyagtöltő állomásán benzin, gázolaj, hidrogén (H2), sűrített
földgáz (CNG), cseppfolyósított földgáz (LNG) és a cseppfolyósított propán-bután (LPG) forgalmazása esetén, a fogyasztók
számára világos és látható módon kell megjelenni.
Mivel ez úgynevezett megfelelőségi dátum, a járműgyártók és a
töltőállomás-üzemeltetők az említett dátumot megelőző átmeneti időszakban kezdik bevezetni ezeket a címkéket. Egyes járműgyártók már megkezdték a címkék felvételét a közelmúltban
bevezetett modellekre, mások pedig folyamatosan vezetik be a
címkéket járműveikre.
A közüzemi töltőállomások üzemeltetőinek is be kell tervezni,
hogy a címkék az adott időpontig a töltőállomáson felkerüljenek
a megfelelő helyekre.

A JÁRMŰVEKEN HOL TALÁLHATÓK A
CÍMKÉK?
A címke az újonnan gyártott járműveken az üzemanyag tanksapka
közvetlen közelében látható.
Az üzemanyag-kompatibilitáshoz és a kapcsolódó címkékhez tartozó információk a jármű tulajdonosának kézikönyvében is megtalálhatóak.

HOL TALÁLJA MEG A CÍMKÉKET A
BENZINKUTAKON?
A címkéket az töltőállomás oszlopaira és a pisztolyokra helyezzük.
A oszlopokon és a pisztolyokon lévő címkék ugyanolyan formátumúak, mint a járművön és a kézikönyvekben találhatóak, de eltérő méretűek. A töltőállomásokon további információkat lehet
feltüntetni a címkén a nemzeti előírásoknak megfelelően, a helyi
nyelven.

MI A CÍMKÉK CÉLJA?
A címke egyszerűen vizuális eszköz, amely segítséget nyújt a fogyasztóknak eligazodni abban, hogy megfelelően válasszák ki
a megfelelő üzemanyagot járművük számára. A fogyasztó a járművön található címkével tudja összevetni a töltőállomás megfelelő címkéjével.

HOGYAN NÉZNEK KI A CÍMKÉK?
A benzinre, a dízelre, a hidrogénre, a CNG-re, az LNG-re és az LPG-re külön címkézési tervek
léteznek, például:

PETROL TYPE OF FUEL

DIESEL TYPE OF FUEL

GASEOUS FUEL

MI A CÍMKE TÉNYLEGES JELENTÉSE?
Az üzemanyagcímkék a következőkből állnak:
a) A címke egyedi alakja azonosítja az üzemanyag típusát;
b) Az alakzaton belüli betűk és számok információt nyújtanak az
üzemanyag maximális bio-komponens tartalmáról, és hogy az megfelel-e a járművük jelzésében használata javasoltnak.
Az alakzatokat és a benne lévő információkat a lehető legegyszerűbb
formában jelölik. Ezért a CEN EN16942 szabvány így fogalmaz:
• KÖR TARTOZIK A CEN EN228 SZABVÁNY SZERINTI BENZINHEZ. A benzin bio-tartalma a körön belüli «Exx» -ként van megjelölve. «E» jelentése «etanol» és «xx» a maximális mennyiségű
etanol, amelyet a jármű gyártója ajánl és ami ennek megfelelően
a töltőállomás adott oszlopán és pisztolyában is elérhető. A fenti ábrán az «E5» azt jelenti, hogy a jármű legfeljebb 5% etanolt
tartalmazó benzint, az «E10» azt jelenti, hogy a jármű legfeljebb
10% etanolt tartalmazó benzint használhat. Az «E» az «etanol»
rövidített alakja, és azt jelenti, hogy a benzin etanolt és / vagy
egyéb oxigenátokat tartalmazhat a jelölt maximális mennyiségig.
• A CEN EN590 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ GÁZOLAJ CÍMKE
ALAKJA NÉGYZET. Bio-tartalma a négyzetben «Bxx» -ként van
jelölve. A «B» a bio-dízelre vonatkozik, és az «xx» a bio-komponens maximális mennyisége, amit a járműben javasolt használni, és amely megfelel az töltőállomáson feltüntetettnek. A fenti
ábrán a «B7» azt jelenti, hogy a jármű legfeljebb 7% bio-komponenst tartalmazó gázolajat, a «B10» azt jelenti, hogy a jármű legfeljebb 10% bio-komponenst tartalmazó gázolajat használhat. A
«B» rövidítés utal arra, hogy a gázolaj bio-komponenst tartalmazhat zsírsav-metil-észter (FAME) és / vagy egyéb fejlett megújuló
biodízel-komponensek formájában, addig a maximális százalékig,
amit a hozzá tartozó ábra jelez.

• NÉGYZET HASZNÁLHATÓ AZ «XTL» -RE IS, amely egy olyan
típusú paraffinos dízel üzemanyag, amelyet megújuló vagy fosszilis anyagból gyártanak szintézissel vagy hidrogénezéssel és
meglehetősen hasonló a hagyományos fosszilis dízelolajhoz.
Az «XTL» -re vonatkozó CEN szabvány az EN15940 szabvány. Itt
az «XTL» olyan szintetikus vagy megújuló üzemanyagot jelent,
amely nem keveredik semmilyen arányban a fosszilis dízelüzemanyaggal vagy a FAME-vel.
• GYÉMÁNT ALAKZAT A GÁZ HALMAZÁLLAPOTÚ TÜZELŐANYAGOKHOZ TARTOZIK. Az alakon belüli információ azt
jelzi, hogy a jármű hidrogénnel («H2»), sűrített földgázzal (CNG),
cseppfolyósított földgázzal («LNG») vagy cseppfolyósított PB gázzal (LPG) tölthető-e újra.

HASZNÁLHATÓK-E A CÍMKÉK
MÁS CÉLRA IS?
A tagállamok dönthetik el, hogy milyen egyéb, a címkével kapcsolatos további fogyasztói információkat nyújtanak a tervezett
szabványokon belül. Ezek az opcionális információk azonban csak
az töltőállomás oszlopain jelennek meg.

MI A HELYZET AZ ELEKTROMOSAN IS
FELTÖLTHETŐ JÁRMŰVEKKEL VAGY
OLYAN JÁRMŰVEKKEL, AMELYEK
CSAK ELEKTROMOS ÁRAMMAL
MŰKÖDNEK?
A CEN szabvány előkészíti az elektromos járművekre és újratöltési
pontokra vonatkozó címkéket is.
Várható, hogy az elektromos járművekkel és töltőpontokkal kapcsolatos hasonló kommunikáció megfelelő időben nyilvánosságra
kerül.

HOGYAN MŰKÖDNEK A CÍMKÉK A GYAKORLATBAN?
VOZILO - LE NOVA
VOZILA
Blizu polnilne odprtine
(pokrov ali čep rezervoarja)

V NAVODILIH ZA
UPORABO VOZILA

NA POLNILNIH MESTIH
Na ohišju točilnega agregata
in na pipi
Dimenzije: Na polnilni pipi:
min. 13 mm premera, Na
točilnem agregatu: min. 30
mm premera.

Dimenzija: min.13 mm premera .

KÜLFÖLDRE UTAZOM.
MEGTALÁLOM A CÍMKÉT
MÁS ORSZÁGOKBAN
LÉVŐ ÜZEMANYAGTÖLTŐ
ÁLLOMÁSOKON IS?

Az új címkéket mind a 28 európai uniós
tagállamban, az EGT országokban (Izland,
Lichtenstein és Norvégia), valamint Macedóniában, Szerbiában, Svájcban és Törökországban fogják alkalmazni.

AZ EGYESÜLT
KIRÁLYSÁGBAN SZERETNÉK
UTAZNI, MI A HELYZET
BREXIT-TEL?

Az Egyesült Királyság feladata annak
eldöntése, hogy a Brexit után EU-s
szabályok alkalmazandók-e, de az újonnan gyártott járművekre már a gyártósoron elhelyezik a címkéket, így az Egyesült
Királyság piacára belépő járművek is rendelkeznek a címkékkel.

A TÉVES ÜZEMANYAG BETÖLTÉSRŐL
A benzin üzemanyagtöltő csonkja szándékosan kisebb, mint a gázolaj pisztoly átmérője.
Ez ugyan segít a fogyasztóknak annak elkerülésében, hogy a benzinre gázolajat töltsenek, de sajnos azt nem akadályozza meg,
hogy az ügyfél véletlenül benzint töltsön
dízelüzemű járműbe, annak ellenére, hogy
a «Dízel» feliratú címkék a dízel tanksapka
körül ott vannak.

Az ügyfelek felelősek a megfelelő üzemanyag
(benzin vagy dízel) betöltéséért.
Ez a közlemény nem foglalkozik azokkal az
esetekkel, amikor az ügyfél véletlenül benzint tölt a dízelüzemű járműbe. Az új címkék
és ez a közlemény csupán arról tájékoztatja
az ügyfeleket, hogy egy adott üzemanyag
alkalmas-e a járművükbe.

PRI PRODAJALCIH
VOZIL

ÜZEMANYAGANYAG
CÍMKÉK ALKALMAZÁSA
- KÖZÚTI JÁRMŰVEK
SZÁMÁRA
FOGYASZTÓK
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
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 jelenhetnek meg Európában.

Hova kerülnek a címkék?
• Újonnan gyártott járműveken az üzemanyag tanksapka közvetlen közelébe;
• A jármű használati kézikönyvébe. Újabb
járművek esetében a jármű információs
központjában elérhető elektronikus kézikönyvben is megjelennek;
• Az üzemanyag töltőállomásokon az oszlopokra és a töltő pisztolyokra;
• A járműértékesítő helyekre.

MELYIK JÁRMŰVEKRE VONATKOZIK EZ A CÍMKÉZÉSI
KÖVETELMÉNY?

This document has been prepared by ACEA, ACEM,
Fuels Europe and UPEI, the organisations representing
European vehicle manufacturers (powered two-wheelers, cars, vans and heavy-duty vehicles) and the European refining and downstream fuel supply sectors.
The information contained in this document is subject
to the specific national laws implementing Directive
2014/94/EU in each member state of the EU.

Közúti járművek esetében a címkék az újonnan gyártottakon jelennek meg:
• Mopedek, motorkerékpárok, triciklik és
négykerekű motorkerékpárok;
• Személygépkocsik;

• Könnyű haszongépjárművek;
• Nehéz tehergépjárművek;
• Autóbuszok.

MELY ORSZÁGOKBAN LESZNEK
LÁTHATÓAK EZEK A CÍMKÉK?

MI VAN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGGAL
BREXIT UTÁN?

Az új címkék mind a 28 Európai Uniós tagállamban, az EGT országokban (azaz Izlandon, Lichtensteinben és Norvégiában), valamint Macedóniában, Szerbiában, Svájcban és Törökországban,
ahol szintén alkalmazzák a CEN standardjait.

Az Egyesült Királyság feladata, hogy döntsön arról, hogy az EU
szabályait hogyan alkalmazzák a Brexit után, de az új járműveken elhelyezik a címkéket a gyártósoron, így az Egyesült Királyság piacára
belépő járművek továbbra is a címkével rendelkeznek.
Feltételezzük, hogy az Egyesült Királyságban is minden töltőállomás
használja majd a címkéket.

This document has been prepared by ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope and
UPEI, the organisations representing European vehicle manufacturers (powered two-wheelers, cars, vans and heavy-duty vehicles) and the European refining and downstream fuel supply sectors. The information contained in this
document is subject to the specific national laws implementing Directive
2014/94/EU in each member state of the EU.
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