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Mindennapi megtakarítások,  
azaz sok kicsi (nagyon) sokra megy, de sok nagy még többre!  

 
10-30%-os üzemanyag-megtakarítás mindenfajta 

fogyasztáscsökkentő kütyü, vagy adalék nélkül!  

 

Hogyan? Netán át kell ülni dízelbe, esetleg hibridbe, vagy gázüzeművé kell alakítani az 
autót? Nem! Habár a gázüzemre alakítás hasznos lehet, de ennél sokkal olcsóbb 
módszert ajánlunk! Át kell alakítani a vezetési szokásokat! Ha ez nem következik 
be, bármilyen járművet is vezetne, mindenképpen magasabb lenne a 
fogyasztás, mint szükséges.  

Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése manapság sajnos egyre fontosabb kérdés. 
Szakemberek már 2011 végére 400 forintos literenkénti üzemanyagárat 
prognosztizálnak. (Ami az arab országokon végigsöprő tüntetések miatt akár sokkal 
hamarabb is bekövetkezhet.) 50 literes tankolással számolva, egy benzinkút-látogatás 
ilyen benzinárral tehát kb. 20 000 forint lesz! 

Ha autója 10 litert fogyaszt száz kilométeren, az azt jelenti ezen a benzináron, hogy 
100 kilométert 4 000 forintért tett meg. (Csak az üzemanyagárral számolva.) 

Már ez is durva, de ez sem a plafon, pedig már ezen az áron is sokak számára a 
megtakarítások nem az "olcsóbban autózni" kérdéskörbe tartoznak, hanem az 
"autózni, vagy nem autózni" kérdésben döntők. Vajon lesz-e 500 forintos, vagy még 
magasabb üzemanyagár?  Ahogy a dolgok jelenleg kinéznek ez egyáltalán nem 
valószínűtlen. Ideje tehát most elkezdeni takarékoskodni az üzemanyaggal! 

Ennek amúgy az üzemanyag árára is van visszaható szerepe: a válság idején azért 
esett az üzemanyagok ára, mert csökkent a kereslet. Kb. 15 %-kal, ha jól emlékszem a 
hírekre. Ha pedig az autósok zöme csökkenti autójának fogyasztását, az a keresletben 
is meglátszik. 

Üzemanyag-takarékosságra vonatkozó tanácsaink betartásával, 10-20, sőt még több 
%-kal is csökkentheti autója fogyasztását! Szakértők szerint akár 30, sőt egyesek 
szerint 40 (!) % is "van a lábunkban", azaz a vezetési stílusunkban.  
Hasonlóan extrém többletfogyasztást okozhat az autó rossz műszaki állapota is. (Ez 
nem jelenti azt, hogy "véres a torka", elég, ha nem megfelelő a guminyomás.)  

Ekkora megtakarítás az átlagosnak tekinthető évi 20 000 kilométeres 
futásteljesítmény és 400 forint körüli üzemanyagár mellett, évi többszázezer forintos 
megtakarítást jelenthet! 

  
Ráadásul, ne feledje, azzal, hogy csökkenti autója fogyasztását, a 
környezetet is kíméli!  
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E témában számtalan (néha tévedéseket is tartalmazó) cikket lehet olvasni 
újságokban, illetve az Interneten. TV és rádióműsorok is adnak tippeket. Legtöbbször 
ugyanazt a 8-10 dolgot emelik ki. Ezek kifejtése, a hely- illetve idő szűke miatt 
rendszerint eléggé vázlatos, általános.  

Fejezetünk nem csak ezeket ismétli el, de számos olyan módszert és tényezőt is 
tartalmaz, amelyre lehet, hogy még soha életében nem gondolt.  

Úgy próbáltunk fogalmazni, hogy minden olvasónk, még a legkevésbé műszaki 
érdeklődésű is könnyen alkalmazni tudja a tanácsokat. Igyekeztünk semmi olyat nem 
kihagyni, ami akár a legcsekélyebb mértékben is befolyásolja a fogyasztást. Ezért az 
írás elég hosszúra sikerült, viszont minden sora hasznos lehet. Igen, több időbe 
kerül elolvasni, mint a 10 pontos listákat, viszont mi semmit sem hagyunk ki, ami 
pénzt jelent Önnek!  

Ahhoz, hogy ez az anyag ne legyen eredmény nélkül, fontos, hogy megalapozzuk az 
információt. Ennek érdekében azt a szemléletet is átadjuk, amivel a tanácsokat 
alkalmazva tényleg tartós eredményt lehet elérni, ezért ne ugorja át a bevezető 
részt! 

 

Sokkal könnyebb javítani a fogyasztáson, mint gondolná! 

  
Van egy csodakütyü, ami biztosan kihat a fogyasztásra, és ez a létező legbonyolultabb 
számítógép, ami nem máshol, mint az Ön két füle között foglal helyet. A fogyasztás 
javításához ennek autókezelési - közlekedési szoftverét kell finom-hangolni, vagy 
esetleg "frissíteni". ☺  

Nem csak a vad, az autót indokolatlanul erősen és sokszor felgyorsító, és emiatt 
gyakran erős fékezést is tartalmazó vezetési stílus energiapocsékoló, de a lassú, tesze-
tosza, bizonytalankodó vezetés is. Ez utóbbi nem csak amiatt, hogy az így vezetők 
lekésnek a zöld lámpákról, illetve az átlagosnál többet kell várakozniuk bizonyos 
helyzetekben, hanem amiatt is, mert az indokolatlanul lassú haladás nem használja ki 
a motor erejét, nem hatékony fordulatszám-tartományban használja azt.  
Azonban nem csak e két véglet az energiapocsékoló! Olyan vezetési stílusban is, 
ami alapjában jónak tűnik, simán lehet 15-20 százaléknyi többletfogyasztás 
"elrejtve"! Ezt a 15-20 %-ot is segítünk leleplezni!  

Amikor hozzáláttam a téma feldolgozásához, elkezdtem jobban odafigyelni arra, hogy 
én hogyan is vezetek. Rá kellett döbbennem, hogy jó néhány olyan rossz beidegződés, 
szokás jellemezte az én vezetési stílusomat is, ami bizony jelentősen fogyasztásnövelő 
hatású volt.  
Az ebben az anyagban leírtakra való odafigyeléssel, vezetési stílusom jócskán 
megváltozott. Maga a közlekedés mára jóval kevesebb stresszt jelent, és autóm 
fogyasztása, amit korábban is sikerült mindig gyári szint* alatt tartanom, mintegy 
további 10 %-kal csökkent!  

(*Autóm gyárilag megadott fogyasztási adatait még nem a mai mérési norma szerint 
számították ki, tehát közelebb van a valósághoz, mint a manapság megadott extrém 
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alacsony - normál körülmények között nem igazán elérhető értékek. Lásd: keretes 
részt!) 

Ez azt jelenti, hogy autóm korábbi kb. 10 liter körüli városi fogyasztása 9 liter köré 
csökkent! Véleményem szerint, még ezen is lehet kicsit javítani, úgy 8,7 l köré 
tartósan le tudnám szorítani. (Már értem el ilyen értéket normál használat mellett.)  

Mindezt amellett sikerült elérnem, hogy haladási tempóm semmit sem lassult, 
ráadásul a dinamika tovább fokozódott, sőt, még az átlagsebességem is nőtt! A 
közlekedés - jó értelemben - sokkal izgalmasabbá, szinte stratégiai játékká vált. 
Mindeközben, ha szükséges, használom a klímát, többször - ha a helyzet úgy kívánja - 
forszírozott gyorsítással indulok el, valamint közlekedésemet szinte kizárólag városi 
forgalom jellemzi!  

 

Azt sajnos nem ígérhetem, hogy a mai autók esetén a gyári érték alá viheti a 
fogyasztást, de nem ám saját hibájából, hanem azért, mert manapság a 
gyárak olyan fogyasztási értékeket írnak a prospektusokba, amiket utcai 
körülmények között majdnem lehetetlen teljesíteni.  

Az értékeket egy fedett csarnokban, próbapadon mérik, optimális 
hőmérséklet és páratartalom mellett, valami alacsony gördülési ellenállású 
felületen, gondolom kőkeményre fújt gumikkal, teljesen kiürített 
csomagtartóval és utastérrel, szinte porzó tankkal. A szimulált körülmények 
között nincs emelkedő, és nincs változó időjárás és persze a légellenállás 
hatását is csak kiszámítják.  

A mérésre valószínűleg a leggyengébben felszerelt modellt használják, ezzel 
is csökkentve az autó tömegét. Szerintem még az ablakmosó tartály is üres 
ilyenkor - az is számít egy-két kilogrammot.  

Ha van, a légkondi biztos ki van kapcsolva. Mivel a generátor meghajtásához 
is a motor kell, valószínűleg egyetlen elektromos fogyasztó sincs 
bekapcsolva. (Tehát, még szellőző ventilátor se, ami a normál életben 
biztosan működne. A tompított fényszóró sem ég, amit pedig a jobb 
láthatóságért még nappal is érdemes használni.)  
 
Az is elképesztő, hogy a mérési ciklus nagyobb része nem városi forgalmat 
szimulál, így adva még irreálisabban kedvező eredményeket.  

Végül kulcstényező az üzemanyag is: biztosan a legmagasabb minőségű, 
legtisztább üzemanyagokat használják, amiket benzinkutakon (legalábbis 
idehaza) biztosan nem lehet tankolni.  

A hibrideknek különösen kedvez a mérési folyamat, így azoknál még 
lehetetlenebb értékek jönnek ki.  

Az Euro 5-ös norma bevezetésével várhatóan új fogyasztás-mérési előírások 
lépnek életbe, remélhetőleg a jelenleginél reálisabb eredményeket adva.  
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Amit mi ajánlunk, azzal a valós körülmények között megvalósítható legnagyobb 
hatékonyságot érheti el!  

Ráadásul nem afféle általános megfogalmazással, hogy "igyekezzen kihasználni az 
autó lendületét, ha lehet, kerülje el a felesleges megállást!", hanem ehhez felsorolunk 
a gyakran előforduló helyzeteket, és ezekkel szemléltetjük, hogy mi a felesleges 
megállás, és hogyan lehet elkerülni. 

 

A módszereket azonban nem elég ismerni, alkalmazni is kell! 

  
Pszichológusok szerint egy szokás kialakítása 21 napba kerül. Ha Ön mondjuk 21 
naponta tízet-húszat szokásává tesz a helyes vezetéstechnikák közül, akkor pár 
hónap alatt mestervezetővé válik. Ezzel nem csak gazdaságosabban üzemeltetheti 
autóját, de sokkal hatékonyabban tud majd részt venni a közlekedésben, gyorsabban, 
dinamikusabban haladva jut el úticéljához.  
Ha gyorsabban akar a végére érni, haladjon szintén tízesével, próbáljon meg 
háromnaponta mindig az adott adagra fókuszálni, nem elfelejtve az előző tíz 
alkalmazását. Ha végigért a tanácsokon, olvassa el újra a fejezetet, és értékelje ki, 
hogy sikerült-e változtatni a változtatandókon. Ha valami esetleges rossz szokás 
megmaradt, a következő napokban azok megváltoztatására külön koncentráljon!  

Érdemes a módszereket ritkább forgalom idején begyakorolni, hogy aztán 
csúcsforgalom idején már maguktól értetődjenek. 

Figyelem: épp olyan könnyű visszaszokni a rossz beidegződésekre, mint amilyen 
könnyű tanácsainkat elsajátítani, ezért időről időre olvassa át ezt az eBookot, és 
ellenőrizze, hogy vajon még mindig alkalmazza-e az ajánlott módszereket! 

Az egyik legrosszabb, amit tehet az az, hogyha azt látja, hogy mondjuk fél tankig 
nem figyelt oda, és az üzemanyag ugyanúgy fogy, mint addig, feladja, mondván: "Most 
nem törődöm a fogyasztással, ezt a mérést már úgyis elszúrtam, majd legközelebb 
jobban vigyázok". Ne úgy közelítse meg a kérdést, hogy minden tankolásnál 
fogyasztási rekordot akar felállítani, és ha a rekord már biztosan nem jön össze, 
feladja az odafigyelést! Napi szinten is elkövethető ugyanez a hiba. Ha két-három 
esetben nem figyelt oda, és ezt észreveszi, ne adja föl aznapra!  
A cél az évi többszázezer forintos megtakarítás, nem a minden tankolásnál elért 
fogyasztási rekord! 

Másik, a témába vágó anyagunkban, amely a "A stresszmentes autózás titkai" címet 
kapta, összegyűjtöttük azokat a módszereket, amelyek alkalmazásával - illetve azokat 
a tényezőket, amelyek figyelembevételével baleseteket kerülhet el. Egy-egy elkerült 
baleset komoly, sokszor pénzben ki sem fejezhető megtakarítást jelent.  

Az e két fejezetben taglalt trükkök és vezetési stílus elsajátítása, igazán rutinos, 
tapasztalt és hatékony közlekedővé teheti Önt! (Ha már most is az, akkor is érdemes 
azért tovább olvasnia, hátha van még min változtatni.)  
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A fogyasztás mérése, az eredmények kiértékelése 

  
Ha az autóban nincs fedélzeti komputer, ami kiírja az átlagfogyasztást a legutóbbi 
nullázás óta, akkor fogyasztást viszonylag pontosan mérni, csak több 
teletankolás adatainak átlagolása útján lehet! (Mellesleg a fedélzeti komputerek 
sem mindig pontosak, ezért ellenőrzésre is ajánljuk ezt.)  
A két teletankolás közötti megtett távolság századrészével elosztva a tankolt 
mennyiséget, jön ki a száz kilométerenkénti fogyasztás. (Például, ha 45,2 litert 
tankolt, és a megtett kilométer 472,6 akkor a 45,2-t el kell osztani 4,726-tal, ami 
kiadja a fogyasztást: 9,56 l.)  

Arra is fontos odafigyelni, hogy mindig ugyanúgy álljon meg a benzinkútnál! Az is 
jelenthet 1-2 liter különbséget a teletankolások között, ha tankolásnál egyik 
alkalommal egy mélyedésben, másik alkalommal a mellette lévő kidomborodáson áll 
meg az egyik kerék, hiszen ez más-más állásszöget ad az üzemanyagtartálynak, ami 
befolyásolja a betölthető üzemanyag mennyiségét. Az is számít, ha autója egyik 
alkalommal üres, másik alkalommal pedig minden ülésen ülnek, és a csomagtartó is 
tele, hiszen ilyenkor is más a tank helyzete.  

Amíg a ténylegesen elért megtakarításokat ellenőrzi, érdemes mindig ugyanannál a 
benzinkútnál, azonos kútfőnél tankolni, és ha a pisztoly első kattanása után még 
rátölt, következetesnek lenni abban, hogy hányszor.  

Nem érdemes csurig tölteni sem a tankot, ez is okozhat némi veszteséget.  

Gumicsere is lehet hatással a kapott fogyasztási eredményekre. Kopott gumival, akár 
1,5-2 %-kal is jobb eredményeket kalkulálhat, mint a tényleges*. Ezért ha új gumit 
rakat föl, ne lepődjön meg az eredmények látszólagos leromlásán. Az eltérés ennél 
jóval jelentősebb, ha nem gyári méretű gumikat szereltet autójára. (A gyárinál 
nagyobb méret ráadásul azt a kockázatot is magában rejti, hogy a sebességmérő 
kisebb sebességet mutat a ténylegesnél, ezért hiába tartja be látszólag a 
sebességhatárokat, mégis megbírságolhatják gyorshajtásért.)  
(*A jelenség magyarázata: a kisebb átmérő kisebb a kerülettel jár. Így egy fordulatra 
kisebb megtett távolság jut. Így tehát a kilométer-számláló, ami a tengely-
fordulatokat számolja, nagyobb távolságot mér a ténylegesen megtettnél.)  

Ha mindezt betartja, a mérés akkor sem teljesen megbízható! Lehetnek minimális 
eltérések az üzemanyag-minőségben. Az sem mindegy, hogy milyen hőmérsékletű az 
üzemanyag, hiszen ez befolyásolja a térfogatát. Más hőmérsékleten, illetve más 
nyomással szivattyúzva pedig máshogy habzik fel, ami miatt máshogy "kattan le" a 
pisztoly.  

Mindezek miatt, a fogyasztási adatok több (minimum 3-4) tankoláskor kalkulált 
eredmény átlagából kiszámolva közelítik meg legjobban a valóságosat.  

Ha a gyári adatok nem jók viszonyítási alapnak, honnan tudhatja majd, hogy 
elégedett lehet-e az elért eredményekkel? Az Ön által használt gépkocsitípus 
klubjának honlapján általában olvashatja az azonos modellel rendelkező tulajdonosok 
fogyasztási beszámolóit is. (Túlzottan alacsony értékekkel kapcsolatban azért itt sem 
árt egy adag szkepszis.)  
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Akkor, ha a jobb értékek átlaga alá sikerül leszorítania a fogyasztást, már elégedett 
lehet, de azért még ne hagyja abba az esetleg még meglévő előnytelen vezetési 
szokások megváltoztatását! Lehet, hogy tud még faragni a fogyasztáson további 
százalékokat.  

 Térjünk tehát rá a módszerekre!  

 

Vezetési szokások megváltoztatásával  
elérhető megtakarítások  

  
Bizonyára Ön is átélte már azt, hogy egy-egy manőver után elgondolkodott: "Hát erre 
most mi a csudáért volt szükség?", vagy "Hogyan is kellett volna ezt igazából jól 
csinálni?".  
Tanácsunk, hogy figyelje meg saját vezetési szokásait, (és tanulságként mások 
manővereit), és ha az alábbiak tükrében helytelennek talál valamit, azon 
változtasson! Különösen azokon a berögződött rossz szokásokon, amelyek Önnél a 
leggyakrabban fordulnak elő! Ez szinte azonnal pozitív hatással lesz pénztárcájára.  

Elképesztő, hogy milyen sok múlik a helyes vezetéstechnikai szokások 
kialakításán. Néhány országban azon gondolkodnak, hogy e szokásokat már a 
gépjárművezető-oktatás folyamán részévé teszik a tananyagnak, és eredményes 
elsajátításuk vizsgafeltétel lesz. Ezt itthon, az autósiskolák helyzetét szemlélve 
egyelőre nemigen tudjuk elképzelni.  

Egyik kulcstényező a szokások megváltoztatásában az, ha tud olvasni a jelekből, és 
vezetés közben nem kész helyzetekre reagál, hanem bizonyos előjelekből 
következtetéseket von le, és ezek alapján idejekorán felkészül, hogy reagálhasson a 
kialakuló helyzetre, vagy lépéseket tesz annak teljes elkerülésére. (Ezt defenzív 
vezetésnek hívják, és általában a biztonságos vezetés módszerének tartják, de ezen 
túlmenően, a gazdaságos és folyamatos haladást biztosító vezetésnek is 
kulcstényezője.)  
Legyen tehát áttekintése a forgalomról, a távolabbi környezetről is, ne csak a 
közvetlenül Ön előtt haladókat figyelje!  

 
   

Elindulás-megállás. Lehetne kevesebbszer? 

  
A legnagyobb energiát, az álló autó megmozdítása emészti föl. Mintegy 600 %-kal 
több üzemanyagot használ föl az álló jármű mozgásba-hozása és felgyorsítása, 
az 5-10 km/h-val gurulóéhoz képest. (Ez hétszeres fogyasztást jelent!)  

Két összetevőn lehet változtatni (I, II.):  
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I. Kerülje el a felesleges elindulásokat!  

  
1. Piros lámpánál, gyakori rossz szokás, hogy sokan, amikor úgy érzik, hogy a 
lámpának ideje lenne már "kizöldülni", a váltót egyesbe rakva, elkezdenek 
előrearaszolni, kétszer-háromszor is elindulva, és néhányszor tíz cm után újra 
megállva. Ilyenkor az egyszeri elinduláshoz egyébként szükséges üzemanyagnál, 200-
400 %-kal is többet égetnek el. Ezt még gyakorlott, hivatásos sofőrök is elkövetik! 
Még BKV buszt is láttam így araszolni!  
Csak akkor induljon el, amikor a lámpa tényleg zöldre vált, illetve, ha az Ön előtt 
várakozó autó tényleg elindult, és nem csak előregurult két métert, majd megállt, 
mert előtte még nem indultak el! Ne próbálja ezzel az araszolással "siettetni a 
lámpát", csak üzemanyagot fogyaszt, valamint koptatja a motort és a hajtásláncot! 
Lépjen a fékre (tegye üresbe a váltót, és ne kinyomott kuplunggal várakozzon), és 
figyeljen oda, hogy csak akkor vegye le a fékről a lábát, amikor el is lehet indulni! 
Ezzel le is lehet szokni az araszolásról. Nekem ezt sikerült a legkönnyebben 
megváltoztatni.  

Azokat az automatákat, amelyek, ha nem lép a fékre "kúsztatják" az autót, érdemes 20 
másodpercesnél hosszabb megállás esetén 'N'-be rakni. Ezzel is megtakaríthat némi 
üzemanyagot. Amikor a féken tartja a lábát, az az energia, ami a kúszást előidézi, a 
váltón belül emésztődik föl. Fontos, hogy sárgánál, vagy amikor az akadály megszűnni 
látszik, tegye újra D-be a váltót, és csak akkor adjon gázt, amikor az autó már 
elkezdett kúszni, különben a váltó hirtelen igénybevételt kap, ami tönkremenetelhez 
vezethet! (Erről több automata specialistát megkérdeztem, valaki ajánlja, valaki nem, 
de az biztos, hogy rövidebb, pár másodperces megállások esetére nem javasolt.) 

 

2. Dugóban, vagy közlekedési lámpánál, ha a sor nem, de az Ön előtti autó előre 
gurul 2-3 métert, semmi szükség rá, hogy Ön egyből kövesse! Várjon, amíg a sor 
tényleg elindul! (Ez alól tegyen kivételt, ha azzal, hogy előrébb megy, segít valakit 
például a sávváltásban, az úton való áthajtásban, vagy abban, hogy megszűnhessen 
akadály lenni, például azáltal, hogy elhagyhatja a kereszteződést, ahova 
figyelmetlenül beragadt.)  

 

3. Amikor a zöldnél a sor tényleg megindul, akkor Ön is azonnal induljon. Egy 
általánosan elkövetett hiba miatt, a közlekedési lámpák zöld jelzésén, a lehetségesnél 
jóval kevesebb autó halad át. A sor nem viszonylag egyszerre indul el, és nem haladás 
közben (tehát a sebesség növekedése miatt, azzal párhuzamosan) növekszik meg az 
autók közötti követési távolság, hanem az autósok csak némi kivárással indulnak 
egymás után, ha már kialakult a menet közben szükséges - azonban a kezdeti kis 
sebesség mellett indokolatlan követési távolság. Induljon tehát egyszerre az Ön előtti 
autóval, és erre, mint követendő magatartásra minél több ismerőse figyelmét hívja 
föl!  
Ez nem lesz azonnali hatással járműve fogyasztására, de ha kellően sokan 
alkalmazzák, gyorsulni fog a forgalom, kevesebb várakozásra lesz szükség!  
(Viszont ilyenkor nagyon figyeljen, nehogy az Ön előtt haladóba hátulról belehajtson, 
ha az hirtelen megáll. Ne csak az Ön előtti járművet figyelje, hanem a teljes 
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környezetet. Nagy divat áthajtani piroson. Ilyesmi okozhatja azt, hogy az aki zöldnél 
elindult, hirtelen mégis blokkolni kényszerül...)  

 

Ugyanígy érdemes betartania, hogy egy kereszteződésbe csak akkor hajt be, 
ha annak elhagyása már a behajtás előtt biztosnak látszik! Ezzel jelentős 
dugók kialakulása akadályozható meg. Addig is, amíg a rendőrség nem tudja 
megfelelő számú közlekedési rendőrrel súlyosan, és visszatartó erőt jelentőn 
szankcionáltatni az ilyen beragadásokat, mi autósok fogjunk össze, és 
figyeljünk erre oda! Ha minél többen betartjuk ezt a közlekedési 
ALAPSZABÁLYT, a beragadóknak annál cikibb lesz, hogy akadályozzák a 
többieket, és annál többen fognak odafigyelni erre, így csökkentve az 
üzemanyag és időzabáló, feleslegesen kialakuló dugók számát.  

 

4. Ha hosszabb, közlekedési lámpa nélküli szakaszon (bevezető utakon, 
rakpartokon, Ferihegyi (gyorsforgalmi) úton, országutakon, autópályákon) 
dugóban araszolva, a kocsisor hirtelen meglódul Ön előtt, ne eredjen utánuk 
ugyanazzal a sebességgel, ahogy ők haladnak, csak akkor, ha előretekintve azt látja, 
hogy indokolt a meglódulás, mert most már tényleg akadálytalanul haladhatnak. 
Általában nem ez a helyzet, hanem sokkal inkább az, hogy a sor néhány száz méter 
után újra lassításra, vagy megállásra kényszerül. Ha erre figyel, közel egyenletes 
sebességgel haladhat, nem kell feleslegesen felgyorsítania, csak azért, hogy minél 
hamarabb megállhasson...  

 

Ha elindult, hogyan gyorsítson?  

  
5. A hetvenes évek végén, az olajválság idején, volt egy takarékossági kampány, ami 
azt hirdette, hogy "gyorsítson lassabban!". Hát, ezt sem jó szakember találhatta ki, az 
biztos! Így nem csak, hogy tutyimutyivá, másokat indokolatlanul feltartóvá - 
bosszantóvá válik a vezetés, de még üzemanyagot megtakarítani sem lehet vele, sőt!  

Van még egy módszer, amit tévesen gondolnak hasznosnak. E szerint padlógázt kell 
nyomni, és nagyon hamar (kb. 1.500-as fordulaton) kell feljebb váltani. Ezzel az a 
gond, hogy habár némi megtakarítás elképzelhető vele, meglehetősen idegessé és 
nevetségessé válik ettől a vezetés, ezen kívül régebbi autóknál az is előfordulhat, hogy 
a nem tökéletes égés miatt elégetetlen üzemanyag távozik a motorból, ami 
tönkreteheti a katalizátort. 

Akkor mi a legjobb módszer? 

A legjobb hatásfokú gyorsítás jobban kihasználja a motor erejét. Persze nem a 
csikorgó/füstölgő gumikkal, üveghangig pörgetett motorral történő "kilövésre" 
gondolunk.  
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A legtöbb autónál valahogy így érdemes: dinamikusan, de semmiképp sem vadul! 
Tehát városi forgalomban, ha nem az intenzív gyorsulás, hanem a gazdaságosság a cél, 
akkor úgy nyomja a gázpedált, (kb. 1/3, max. 1/2, gázzal) hogy a gyorsulás 
viszonylag jól érezhető, de ne túl intenzív legyen! Váltani a nyomatékmaximum 
közelében érdemes, ami a legtöbb átlagos benzines autón a maximális 
fordulatszám 40 - 55 %-a között van, dízeleknél kb. 30 - 40 % közé esik. (Ez függ 
a szelepek számától is.) A pontos adatokat a legtöbb autó üzemeltetési kézikönyve 
tartalmazza, a műszaki adatok fölsorolásánál. Ha ez nem áll rendelkezésre, percek 
alatt kideríthető az Interneten. Sajnos főleg a teljes terheléshez (azaz a teljesen nyitott 
fojtószelephez) tartozó görbéket adják meg, a valósághoz jóval közelebb álló ún. 
részterhelési diagramok nem jellemzőek, pedig a fentiek szempontjából ez lenne 
hasznosabb, ugyanis részterhelésnél a nyomatékgörbe a kisebb fordulatszámok felé 
tolódik el. Ezért a teljes terheléshez tartozó nyomatékmaximumnál valamivel kisebb 
fordulaton érdemes feljebb váltani. A legjobb fogyasztáshoz tartozó váltási 
fordulatszámot érdemes kikísérleteznie.  

Az üzemeltetői kézikönyvet azért is érdemes átolvasni, mert általában található 
benne egy hasonló című fejezet: "Gazdaságos és környezetkímélő vezetés", ami 
hasznos információkat ad a gyorsítással, sebességváltással kapcsolatban is, az adott 
autó sajátosságainak figyelembevételével.  

Ha márkaszervizben jár, kérdezzen rá, hogy autója hogy takarékosabb! Ha a 
szakszerviz nem tud információt adni, kérdezze meg a márkaklubok tagjait is. (Nem 
biztos, hogy az első fórum-hozzászólás lesz a tuti, többek véleménye kell.)  

 

6. A terepviszonyok is beleszólnak abba, hogy meddig húzassa ki a motort. 
Emelkedőn, vagy nagyon megterhelt autóval például gazdaságosabb a finomabb 
gyorsítás.  
Autóúton-autópályán, a magasabb elérendő sebesség miatt, a magasabb 
fordulatszám-tartományokig kell pörgetni a motort, különösen a 3. fokozattól 
kezdve.)  

Visszatérve a nagyon lassú gyorsítás árnyoldalaira, ez különösen, ha alacsony 
fordulatszám melletti felváltásokkal együtt alkalmazzák, a gazdaságtalanságon túl az 
autó "ellustulásához*" is vezet, valamint a dízelek koromszűrőjének sem tesz jót.  
(*Az autó ellustulása attól következik be, hogy a motorban (főleg a szelepek 
környékén) felrakódások keletkeznek, amik károsan befolyásolják a gázcserét.) 

 

7. Szükség esetére: a maximális gyorsításhoz nem az egyből tövig nyomott 
gázpedál szolgáltatja a motornak az optimális mennyiségű üzemanyagot. A 
legnagyobb gyorsításhoz is a pedál folyamatosan növekvő benyomására van szükség. 
Ha az optimálisnál gyorsabban nyomjuk be a pedált, az túl szegénnyé teszi az 
üzemanyag-levegő keveréket, így nehezítve a motor dolgát a teljesítmény hatékony 
leadásában. Ha szeret gyorsan elindulni, tapasztalja ki, hogy milyen sebességgel kell 
benyomnia a gázpedált a legnagyobb gyorsításhoz.  
Ma már egyre elterjedtebbek az olyan motorok, ahol a gázpedál benyomása csak a 
vezérlőkomputernek ad parancsot (fly by wire), amely mindig a kívánt teljesítmény-



11 

 

©Holics Gábor - AutósTITKOK Kft. 2001-2011. Minden jog fenntartva.  www.autostitkok.hu  

leadáshoz szükséges optimális mennyiségű üzemanyagot juttatja a motorba. Az ilyen 
gázpedált érdemes csak tövig nyomni a maximális gyorsításhoz.  

 

8. Csúszós úton (késő őszi, téli, kora tavaszi nyálkás időben, kezdődő esőben) a 
gyorsítás a szokásosnál kisebb gázzal történjen, ugyanis "slip" hatás érvényesül. 
Ilyenkor a kerék észrevehetően nem pörög ki, de néhány százalékkal valójában 
gyorsabban forog, mint amennyire az autót viszi előre, hiszen a csúszós úton kevésbé 
tud megkapaszkodni a gumi. Ez is többletfogyasztást okoz.  

   

Jól megtanultuk, de inkább felejtsük el! 

 
9. Mi még az autósiskolában úgy tanultuk, hogy a váltást csak szép sorban szabad 
végezni: 1-2-3-4-5. (Hol volt akkor még 5. sebesség az "ezerkettesen"!? A 
szerencsések vezettek csak "ötgangos" autót az ATI-nál vagy az MHSZ-nél! - Ha ezt 
teljesen érti, valószínű 1975. előtt született!☺)  

Pedig, ütemesen haladó városi forgalomban - (viszonylag) sík terepen - a 4. 
fokozatot egyszerűen el kell felejteni! Ha elérte az 50 km/órás sebességet, a 3-as 
után egyből kapcsoljon 5-ösbe! A mai motorok többsége megfelelően rugalmas ahhoz, 
hogy sík terepen már 50 km/h sebességnél, 5. sebességfokozatban is rángatás-
mentesen, erőlködés nélkül hajtsák az autót. Ennél a sebességnél a 4. fokozat 
használata, folyamatos tempós haladást lehetővé tévő forgalomban, sík úton, csak 
fölösleges megszokás. Egy adott útszakaszon, ahol azonos sebességgel 4-es helyett 5-
ös fokozatban halad, 10 - 15% üzemanyag megtakarítás is elérhető.  
Tehát, amennyit csak ésszerűen lehet, városban is közlekedjen 5. fokozatban!  

Három dologra azonban figyeljen oda!  

Az egyik: erőtlenebb motorok esetében elképzelhető, hogy az autó 5. 
sebességfokozatban 50-55 km/h sebességnél csak erőlködik. Ebben az esetben ezt a 
módszert ne használja!  

A másik egy olyan hiba, ami figyelmetlenség esetén könnyen rendszeres velejárója 
lehet a módszernek! Ha a forgalom tempója nem teszi lehetővé az ötös fokozatba 
kapcsolást, ne felejtse a váltót hármasban, hanem kapcsoljon fel négyesbe, illetve 
ha kissé le kellett lassítania (mondjuk 45-re) akkor gyorsításhoz kapcsoljon vissza a 
megfelelő fokozatba, és ne hagyja, hogy a motor ötösben erőlködjön, mert rossz lesz a 
gyorsítás hatásfoka.  

A harmadik pedig az, ami eleinte különösen könnyen előfordul, hogy 5. sebességben 
haladva, mire ránézünk a sebességmérőre, az már jóval 60 km/h feletti értéket mutat, 
ugyanis a fülünkkel megszoktuk, hogy városi forgalomban, 50-60 között milyen 
hangja van a motornak, és az a hang 5. fokozatban nyilván magasabb sebességnél 
jelentkezik.  

A fentiek nem az az elsődleges üzenete, hogy ötösben haladjon, hanem az, hogy a 
gyorsításnál kihagyhat sebességfokozatokat. Ha a haladási sebesség nem engedi az 5. 
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fokozatot, akkor ezt ne úgy alkalmazza, hogy hármasból ötösbe vált, hanem úgy, hogy 
kettesből négyesbe.  

Dinamikusabb gyorsításnál, ha mondjuk kettesben húzatja az autót 50-ig, még az is 
működik, ha kettesből egyből ötösbe vált. Ezt gyakorolni kell, hármasba ugyanis 
szinte beesik a váltó, ötöshöz viszont oda kell figyelni.  

Ha az autója hatsebességes, ennek megfelelően alkalmazza ezt!  

Kézzel is kapcsolgatható automatáknál nem biztos, hogy jót tesz a váltónak, ha 
gyorsan kettőt pöccintve két sebességgel vált feljebb, ezért jobb, ha pár pillanatig 
hagyja egy adott sebességfokozatban pörögni a váltót. 

Érdemes kizárni egy zavaró tényezőt is, ha tényleg a fogyasztás javítása a cél: a 
hangos zenehallgatás lehet, hogy örömtelibbé teszi az autózást, de a mellett, hogy 
veszélyes, hiszen kizárja a fontos környezeti zajokat (sziréna, duda, közeledő 
motoros), a motorhangot is elnyomja, így hajlamossá teszi a sofőrt a motor túlzott 
pörgetésére, a magasabb fokozatba kapcsolás késleltetésére, vagy elhagyására.  

 

10. Ha kisebb sebességgel, de egyenletesen lehet haladni, akkor válassza ki azt a 
sebességfokozatot, amelyben a motor a legalacsonyabb fordulatszámon jár, erőlködés 
nélkül! Gyorsításhoz ekkor is vissza kell kapcsolni, 
Azt, hogy a motor még az optimális fordulatszám-tartományon belül van-e, 
egyszerűen leellenőrizheti azzal, hogy kipróbálja, hogy egy finoman növekvő 
gázadással érezhetően képes-e gyorsítani az autót. Ha nem, akkor eggyel kisebb 
fokozatba kell váltani.  

Természetesen sohase gyorsítsa túl az autót, hogy azután fékkel kelljen a sebességet a 
forgalom ritmusa, illetve a megengedett sebesség szerint csökkentenie! 

A sebességfokozatok helyes megválasztásával kapcsolatban további gondolatokat 
tartalmaznak még a 42-44. pontok.  

  

Mielőtt folytatnám, szeretnék egy apróságot kérni! 

Ha tetszik Önnek, amit eddig olvasott, kérem "lájkolja" az AutósTITKOK Facebook 
oldalán, és legyen követője az AutósTITKOK Google+ oldalának is! 

Olyan hasznos, és gyakran szórakoztató megosztásokat olvashat, amiket az AutósTITKOK 
megoldáspostával nem küldök ki, de érdekesek, hasznosak, vagy vidám perceket 
szerezhetnek Önnek. 

Facebook link 
Kérem, "lájkolja"! 

Köszönöm! 

Google+ link 
Kérem vegye fel köreibe és 

adjon +1-et! Köszönöm! 
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II. Kerülje el a felesleges megállást! 
Annak az autója fogyaszt a legtöbbet, aki a legtöbbet használja a féket! 

 

Szomorú látni, ahogy sokan egy többsávos út szélső sávjában, valamilyen akadálynál 
állnak, befelé indexelve, várva arra, hogy valaki megszánja és beengedje őket.  
Pedig ezt rém egyszerű lenne elkerülni! Összesen annyin kell változtatni, hogy nem 
csak az orrunk előtt lévő autó hátulját figyeljük, hanem az előttünk haladó egész 
forgalmat szemmel tartjuk, legalább tőlünk 200-250 méterig, vagy az előttünk 
haladó akár 8 - 10. autóig. Ne csak a közvetlen forgalmat figyelje tehát, figyeljen 
messzebbre is! Megéri! 

 

11. Ha akár több száz méterre forgalmi akadályt észlel, akkor amint lehet, 
váltson sávot! Ne közelítse meg az akadályt! Ha azt látja, hogy Ön előtt akár 200-
250 méterrel, és akár vagy tíz autóval, már a második-harmadik jármű hagyja el 
egymás után az Ön sávját, akkor az szinte biztosan akadályt jelent. Váltson sávot Ön 
is! Ekkor még, mivel a másik sávban lévőkkel közel azonos sebességgel halad - 
hiszen az akadálytól még legalább 2-300 méterre van, könnyű dolga lesz. Ha 
megvárja, amíg odaér, a kikerülés hosszas várakozás, és fölöslegesen elégetett 
üzemanyag árán szokott csak sikerülni. 

 

12. Ha olyan útvonalon halad, ahol a buszmegálló számára nincs kialakítva öböl, 
akkor, ha Ön előtt a sávjában busz megy, a megálló közeledtével - különösen, ha a 
busz megállási szándékát jelezve indexel - váltson sávot! Ne várja meg, míg a busz 
megáll!  
Hasznos, ha a gyakran használt útvonalain tisztában van azzal, hogy milyen 
buszjáratok közlekednek ott, és ezeknek hol vannak a megállói.  

 

13. Ha többsávos út szélső sávjában közlekedve azt látja, hogy az Ön előtt (akár 
közvetlenül - akár több autónyira) haladó jármű kifelé indexel, akkor az két dolgot 
jelenthet: az illető vagy megállásra készül, vagy jobbra kis ívben történő befordulásra. 
Mindkettő esetben lehet, hogy időlegesen megáll a szélső sávban, feltartva a 
forgalmat. (Megvárja, míg kiáll egy autó, hogy beállhasson a helyére, vagy mondjuk az 
utcán, ahova befordulni készül gyalogos halad át, stb.)  
Emiatt, ahogy azt látja, hogy valaki kifelé indexel, vagy bekapcsolja az elakadás-
jelzőt, amint biztonságosan lehet, váltson sávot! 

 

14. Ha egy teherautó, vagy busz - amelynek amúgy a KRESZ szerint a külső 
sáv(ok)ban kell közlekednie - besorol a belső sávba úgy, hogy a közelben nincs balra 
fordulási lehetőség, az az esetek túlnyomó többségében, a szélső sávban lévő 
akadályt jelez. Ha Ön abban a sávban autózik, ahonnan a teherautó kisorolt, és nem 
látható, hogy nincs-e akadály, szintén váltson sávot!  
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15. Ha nem volt lehetősége sávváltásra, és egy akadály miatt megállásra kényszerül, 
ne közelítse meg azt teljesen, hagyjon tőle legalább 8-10 m távolságot, így esélyt 
hagy magának arra, hogy a belső sávban közlekedő autók közé könnyebben 
besoroljon, hiszen van hely a gyorsításra.  

Ugyanígy, ha pirosnál megáll egy autó mögött, olyan távolságban tegye, hogyha ki kell 
kerülnie (mert mondjuk lefulladt és nem tud gyorsan elindulni) akkor ne kelljen 
tolatnia. A gépjárművezető-oktatóm annakidején úgy tanított, hogy akkor vagyok 
megfelelő távolságban, ha látom az előttem lévő autó hátsó kerekét. (Persze ez csak 
átlagos személygépkocsik esetén jó mérce.) 

 

16. Ha van választása, ne soroljon be olyan autó mögé (busz, teherautó, furgon), 
amely akadályozza abban, hogy messzire előretekintsen. Azáltal, hogy nem lát túl 
az Ön előtt haladón, elveszíti az összes olyan előnyt, amit a távolra is figyelő vezetési 
stílus jelent, és az Ön előtt autózó vezet Ön helyett, hiába Ön ül a kormánynál.  

 

17. Felesleges megállás, és felesleges üzemanyag-pocsékolás kerülhető el azzal, 
ha a belső sávból automatikusan áttér a külsőbe, amennyiben közlekedik Ön előtt más 
jármű, és olyan helyhez közeledik, ahol a belső sávból szabad balra nagyívben 
kanyarodni úgy, hogy ilyenkor a szemből jövőket nem állítja meg lámpa.)  
Ha ezt az automatikus sávváltást elmulasztja, könnyen megállásra, illetve 
hosszú várakozásra kényszerülhet olyasvalaki(k) mögött, akik balra szeretnének 
fordulni, és ezt a szándékukat nem jelzik időben, vagy több kocsival vannak Ön előtt, 
és ezért Ön ezt nem látja meg időben.  
Ha párhuzamos haladásra alkalmas úton, olyan lámpás kereszteződésnél várakozók 
mögé érkezik, ahol lehet balra fordulni, de ehhez nincs külön lámpa, ill. lámpaváltási 
fázis, szintén érdemes a külső sávba sorolnia. Tegyen így annak ellenére, hogy a 
várakozó(k) esetleg nem indexel(nek) balra! Nem mindenki elég figyelmes ahhoz, 
hogy ezzel jelezze az érkező autósoknak: "Nem érdemes beállni mögém, 
föltarthatlak!". A belső sávban, a balra fordulni kívánók mögött ragadt autósok, lehet, 
hogy nem is jutnak át a kereszteződésen egy zöld alatt.  

 

Hogyan lassítson? 

 
Az itt taglalt szokások kialakításának az a célja, hogy vezetés közben minél 
kevesebbszer kelljen a sebességét fékezéssel elkoptatnia, majd az autót újra 
felgyorsítania. Minden ilyen esetben, az az üzemanyag, amit az autó felgyorsításának 
céljából égetett el, a fékeken keresztül, hőenergia formájában elpocsékolódik. (Kivéve 
egyes hibrideket, ahol a fékezés az akkumulátort is tölti.)  

 

18. Figyeljen oda a kiszámítható helyzetekre! Nem csak olyanok léteznek, amiket 
felsorolunk, de fölösleges is lenne minden egyes helyzetet részletesen tárgyalni. 
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Vegye észre időben, ha feltételezhetően lassítania kell az autót! Ilyenkor vegye le a 
lábát a gázról, de semmiképpen ne gyorsítson tovább, ha úgyis pillanatokon belül meg 
kell állnia! (Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor a megállás pont a gyorsítással 
kerülhető el - nem ezekre gondolunk.)  

A fék mellesleg jó indikátora annak, hogy milyen az Ön vezetési stílusa. Ha a 
fékbetéteket idő előtt cserélni kell, akkor lehetséges, hogy van min javítani, mert 
valószínűleg túl sokszor gyorsítja föl, és állítja meg fölöslegesen az autót! 
Elektronikus menet-stabilizátorral (ESP és társai), vagy kipörgés-gátlóval felszerelt 
autóknál, mivel mindkettőben szerepet kapnak a fékek is, a gyorsabban kopó fékbetét 
nem feltétlenül a túl gyakori és intenzív fékezés jele. Viszont lehet, hogy ugyanez jó 
figyelmeztető jele annak, hogy Ön túlságosan is vadul vezet, és az elektronikának túl 
sokszor kell beavatkoznia. Vezessen óvatosabban!) 

 

19. Gyakori vezetéstechnikai hiba, ha valaki bekanyarodás előtt, vagy piros 
lámpa előtt, utolsó pillanatban veszi le lábát a gázról, és fékezéssel lassítja az 
autót. Ez különösen gyér forgalom mellett indokolatlan, hiszen a bekanyarodó autós 
senkit nem tart föl azzal, ha nem a közvetlenül a kanyar előtt lassít le 50-60-ról 30-ra, 
hogy beforduljon, hanem a kanyartól 100-150 m-re leveszi lábát a gázról, és hagyja, 
hogy hadd vigye az autót a lendület. Ennek a távolságnak a megtétele alatt, az autó 
nem is igen fog 40 alá lassulni.  
Az is egy előforduló rossz szokás, hogy számos autóvezető, élesebb kanyarodás 
előtt, minden ok nélkül, szinte állóra fékezi autóját. Ennek kettős káros hatása 
van: egyrészt hátulról összetörhetik, hiszen a mögötte közlekedő nem számított 
ekkora lassulásra, másrészt a fölöslegen kis sebességre lelassított autót, újra fel kell 
gyorsítani.  

 

20. Ha csak lehet, lassításkor használja elsődlegesen a motorféket!  
Amikor motorfékkel gurul, nulla*, vagy közel nulla a fogyasztás, ugyanis motorfék-
üzemben nem kerül még alapjárati mennyiségű üzemanyag sem a motorba. Ez egész 
addig így van, amíg a fordulatszám bizonyos érték alá nem esik, ami általában 
néhányszáz fordulattal az alapjárati fordulatszám felett van.  
(*Ezt számos forrás állítja, de a megkérdezett szerelők nem tudták megerősíteni.) 

Ezért tehát, ha bármilyen helyzetben lassít, vagy megállni készül, használja a 
motorféket (is)! Nem érdemes tehát a váltót üresbe* tenni, vagy a kuplungot 
kinyomni. Ha nem akar gyorsan lassulni, mert távoli az akadály, megfelelően 
megválasztott sebességfokozat esetén alig lassul az autó, viszont, a motorfék-üzem 
lép életbe. 
(*Ráadásul, ha üresben, vagy kinyomott kuplunggal gurul, nem is csak alapjáraton 
forog a motor, hanem a modern vezérlések esetén néhány száz fordulattal felette.)  

Motorfékkel kapcsolatos további tényezők: ne pörgesse túl a motort motorfék 
üzemben (főleg ne tartósan, például lejtőn gurulva), ne menjen a fordulat 2500-3000 
fölé (dízeleknél 1500-1800 fölé), inkább válasszon magasabb sebességfokozatot!  
Automatáknál más a helyzet. A régebbi fajtáknál nem igazán hatásos a motorfék. Az 
újabbaknál rendszere válogatja, hogy melyiknek mennyire. 
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21. Amikor távolról meglátja, hogy a közlekedési lámpa Ön előtt sárgára vált, 
vagy piros, (és nem valószínű, hogy mire aktuális sebességével odaér zöld lesz), 
azonnal vegye le lábát a gázról, és motorfékkel lassítsa az autót! Azt is érdemes 
megtennie, hogy a lámpától akár 60-80 m-re, finoman lelassítja az autót annyira, 
hogy a lendület kitartson a lámpáig, de ne érjen oda, mielőtt az feltételezhetően 
zöldre vált. Így, mire odaér, a lámpa éppen zöld lesz, tehát már mehet is tovább 
anélkül, hogy az autót állóra kellett volna fékeznie.  
Ha a lámpától olyan nagy távolságra van, hogy az azonnali gázelvétel korai lenne, 
mert a lámpától még jó messzire túlságosan lelassulna, akkor természetesen a pont 
elején leírtakban az "azonnal" helyett a "kellő időben"-t kell használni.  

Kis forgalomban az is megoldás, hogy fék nélkül váltogat vissza egészen egyesig úgy, 
hogy minden fokozatban (közel) alapjáratig* engedi visszaesni a fordulatot, majd 
egyesben húzatja még mindig alapjáraton a kocsit. Ha szerencséje van, így mire odaér 
a lámpához, az zöld lesz, és már mehet is tovább megállás nélkül.  (*Ehhez további 
adalékot nyújt a 42. pont.) 
Ha a teljes gázelvétel nem is mindig, de egy tempó-visszavétel legtöbbször hasznos. 
Messze lévő közlekedési lámpánál, ha nincs a megengedett sebességre belőtt 
zöldhullám, még ismert útvonalakon is nehéz megtalálni azt a sebességet, amivel 
ilyenkor haladni érdemes, és azt a pontot, ahol el kell kezdeni a motorfékes lassítást.  
 

Ha Ön mögött ideges, sietős autós halad, de van neki lehetősége a szabályos 
előzésre, ne aggódjon miatta! Ha nem fér a bőrébe, majd előz. A miatt se 
aggódjon, hogy az illető esetleg Ön elé kerül. Ha ennyire siet, előbb-utóbb 
úgyis megelőzi Önt. Ha az illetőnek nincs módja előzni, és láthatóan nyomul, 
érdemesebb felfüggeszteni a fentiek alkalmazását, mint felidegesíteni egy 
esetleg agresszív autóst. Csúcsforgalomban, mindettől függetlenül, 
bölcsességgel alkalmazza ezt a tanácsot! Amúgy is a legfontosabb és 
leghasznosabb arra ügyelni, hogy (szabályosan) átérjen a lámpán és 
ebben másokat se akadályozzon.  

Akkor sem szoktam ezt alkalmazni, ha a sáv a kereszteződés előtt oszlik szét 
több felé, és az én irányom már piros, de van még irány, amerre zöld a 
lámpa, és mögöttem is halad autó. Ilyenkor csak akkor kezdem meg a 
lassítást, ha már átváltottam abba a sávba, amelyikben meg kell állnom. 
Addig a forgalom ritmusa szerinti sebességgel haladok, hogy ne tartsam föl a 
mögöttem haladót, nehogy miattam ne tudja még elkapni a zöldet. 

Általában is, a módszerek alkalmazásnál mindig vegye figyelembe a többi 
közlekedő érdekét, hogy Ön ne akadályozza őket a haladásban. 

 

22. Maximum csak a megállás előtti utolsó métereken, nagyon kis sebességnél 
érdemes a kuplungot kinyomva, alapjáraton gurulni, akkor, ha a gurulási sebesség 
már alapjárati fordulathoz is kicsi. (Ezzel is azért érdemes játszani, hogy esélyt 
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adhasson magának a teljes megállás elkerülésére.)  
 

FIGYELEM! Ha az autója alapjáratával gondok vannak, ne alkalmazza 
ezt, mert ha leáll a motor, lehet, hogy az újraindítással is gond lesz, meg 
másokat is föltarthat!  
Egyébként nagyobb sebességnél nem véletlenül ellenjavallt az üresben 
gurulás! Ha a motor bármilyen okból leáll, azonnal megszűnik a 
kormányszervó hatása, és rohamosan csökken a vákuumos fékrásegítés is, 
illetve szervofékes autóknál szinte azonnal megszűnik a rásegítés! Hirtelen 
manőver esetén, az autó stabilitása is rosszabb lesz, ha a kerekek és a motor 
között nincs kapcsolat. Ezen kívül, az üresbe tett váltót nem biztos, hogy 
egyből, és recsegés nélkül sikerül gurulás közben sebességbe tenni. 

23. Ha mégsem sikerült "kibekkelni" a pirosat, (és nem kényszerít ezzel senkit lassú 
haladásra) a következő módon is elkerülheti a teljes megállást: ha a lámpa már csak 
50-60 m-re van, és nem úgy látszik, hogy zöld lesz mire odaér az aktuális lassulással, 
fékezzen le lassú gurulásig, váltson vissza kettesbe, és hagyja, hogy a motor 
alapjáraton húzza az autót! Ha ez sem elég lassú, kettes után visszaválthat akár 
egyesbe is! (Csak óvatosan, nem minden váltó alkalmas erre!) 

 

24. Ha látszólag rövid időre meg kell állnia megtorpanó forgalomban, ne úgy 
időzítse a fékezést, illetve a lassulást, hogy közvetlenül a bármi miatt álló, vagy 
lassuló autót utolérve, attól egy-két méterre kelljen állóra fékeznie! Lassítson le úgy, 
hogy az Ön előtt haladó autótól (forgalomtól függően) 20-40 méterre, már csak 10-20 
km/órával guruljon, hogy ezzel is adjon egy lehetőséget magának arra, hogy elkerülje 
a teljes megállást, amennyiben az autók közben megindulnának.  

 

25. Ugyanez érvényes akkor is, ha zebrához közelít, és gyalogost akar átengedni. 
Kezdjen távolabb enyhén lassítani, jelezzen a gyalogosnak, hogy elengedi, és ha 
szerencséje van (mert a gyalogos felismerte, hogy átengedi és elindul időben), akkor 
mire Ön odaér a zebrához, ő már át is ért, és Ön megállás nélkül haladhat tovább! 

 

26. Gyakran használt útvonalon figyelje meg a lámpák váltási ritmusát, és ehhez 
igazítsa sebességét. (A lámpák váltási ritmusa, a napszakok szerint, illetve munkanap 
- ünnepnap viszonylatban változhat. Legyen tisztában ezzel is!)  

 

27. Ha olyan lámpához közeledik, amelynek nem ismeri várható zöldre váltási 
időpontját, ne úgy érkezzen, hogy a maximális megengedett sebességgel haladva, 
feltételezi, hogy a lámpa zöld lesz mire odaér, mert ha mégsem, akkor intenzív 
fékezéssel kell elveszítenie sebességét. Még főútvonalon haladva, előző lámpától 
érkezve sem lehet erre mindenhol számítani, mert nem mindenütt valósítható meg a 
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zöldhullám.  
 

Megjegyezzük, hogy a gyakori kritikával, miszerint Budapesten a 
forgalomtechnikusok képtelenek "zöldhullámot" létrehozni, így 
általában nem érthetünk egyet. Budapest lámpáinak beállításánál igenis 
törekszenek a lehető legtöbb zöldhullám létrehozására, de vannak 
körülmények, amivel a jelenlegi tér-idő kontinuumban nem lehet mit 
kezdeni. Ilyen például az, hogy vajon hogyan lehetne egy 
kereszteződésekkel teletűzdelt hosszú útszakaszon egyszerre mindkét 
irányban zöldhullámot biztosítani?  

 

28. Olyan kereszteződéshez közeledve, ahol Önnek várhatóan elsőbbséget kell adnia, 
ne nyomja a gázt az utolsó pillanatig! Használja ki az autó lendületét! Érdemes 
mihamarabb vissza is váltani, hogy amennyiben a kereszteződésben nem közeledik 
olyan jármű, amely számára elsőbbséget kellene adnia, minél gyorsabban 
áthaladhasson a kereszteződésen, illetve besorolhasson a főútvonal forgalmába.  
Figyelem! A STOP táblánál a KRESZ szerint muszáj megállni! Hiába belátható a 
kereszteződés, a rendőr nem fogadja el azt az érvet, hogy el akarta kerülni az 
energiapazarlást azzal, hogy nem állt meg...  
 

Természetesen az eddigiek alkalmazását nem szabad túlzásba 
vinni! Figyeljen oda, hogy ne akadályozza a többi autóst! Nem lehet cél, 
hogy az autó lendületét a végletekig kihasználjuk, és egy 
kereszteződéstől több száz méternyire már lassulva guruljunk, ezzel 
feltartva másokat. Akármennyire is hisszük, hogy ez a leghatékonyabb 
módja a közlekedésnek, a hátul jövő autósnak ez tűnhet idegesítő 
lassúságnak is, hiszen nem mindenki autózik olyan tudatosan, mint 
azok, akik e fejezet pontjaira odafigyelnek! Nem szabad önkéntes 
rendőrt játszanunk, és úgy gondolkodnunk, hogy "én tudom a tutit, te 
meg jobb, ha alkalmazkodsz az én tempómhoz, mert neked is az a jó!"  

Miközben a hatékony közlekedésre ügyel, arra is oda kell figyelni, 
hogyha egy párhuzamos haladásra alkalmas úton, az Ön melletti sávban 
is közlekednek, ne autózzon hosszasan "kötelékben" a másik 
járművel, mert a hátulról érkezőknek így nincs módjuk előzni! (Akkor se 
tegyen így, ha Ön a megengedett legnagyobb sebességgel halad.) Vagy 
gyorsítson föl/lassítson le annyira, hogy a külső sávba sorolva 
alkalmazhassa az amúgy is ALAPSZABÁLY* "jobbra tarts"-ot, vagy, ha 
Ön autózik a külső sávban, és a belsőben lévő halad Önnel "kötelékben", 
akkor finoman lassítson le egy kicsit, így csinálva helyet az előzéshez 
másoknak. Nagyon hálás lesz Önnek az illető ezért a figyelmességéért.  

Arra is figyelnünk kell, hogy ha piros lámpához közelítünk, a lendület 
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fenntartásánál fontosabb az udvariasság! Tehát, ha azzal, hogy a 
lámpától távolabb a szükségesnél jobban lelassítok, (sőt, esetleg meg is 
állok) segítek egy másik közlekedőt az útra besorolni, vagy az utat 
keresztezni, akkor inkább ezt választom, (főleg, ha mögöttem is jönnek), 
mint az "alacsony fogyasztást mindenáron". Esetenként épp az 
ellenkezőjével segíthetek: nem lassítok le annyira, mint ahogy a fentiek 
alapján jó lenne, hanem csak később, a lámpához közelebb érve 
csökkentem a sebességem, így hamarabb eltűnök az utat keresztezni 
kívánó útjából.  

*Elnézését kérem, hogy már másodszor kiabálok alapszabályt, de 
egyszerűen elképzelhető, hogy idehaza mennyire sokan hiszik, hogy 
bérletük van a belső sávba! Lehet luxusautó, vagy 25 éves szoci 
bontószökevény, bármelyikkel képesek a belső sávban araszolni, amikor 
nyugodtan kimehetnének a külső sávba. 

A biztonságos megálláson kívül,  
mire jó még a követési távolság helyes megválasztása? 

  
Előrebocsátjuk, hogy a követési távolság helyes megválasztásához némi 
gyakorlatra, az aktuális forgalmi helyzet állandó figyelemmel kísérésére van 
szükség. Sűrű városi forgalom mellett, az indokoltnál nagyobb követési 
távolság föltartja a többi közlekedőt, és az által, hogy másokat előzésre, sávok 
közötti cikázásra ösztönöz, előbb-utóbb úgyis megszűnik.  

 

29. Tartson ésszerű követési távolságot az Ön előtt haladó autótól! Ez segíti abban, 
hogy fenntartható legyen autója lendülete, hiszen nem kell az illető minden egyes 
lassítására szintén erőteljes fékezéssel reagálnia. Például ha ő elkanyarodik, és emiatt 
lassít, vagy ha sávváltás közben bénázik, akkor ha jó a követési távolság, Önnek nem 
is kell lassítania. Mire odaér, a másik autó már el is tűnt Ön elől.  

Emiatt is teljesen értelmetlen az előttünk haladó sort, vagy autót "tolni", hiszen 
egyfelől úgy sem fognak gyorsabban haladni, másfelől hátrányt szenvedünk amiatt, 
hogy lemondtunk a megfelelő követési távolságról.  

 

30. Amikor az Ön előtt akár 5-6 autónyira haladó féklámpája kigyullad, a gázról 
mindenképpen érdemes lelépnie, hiszen valószínűleg Önnek is lassítania kell majd.  
Ha láthatóan lassítani is kezdenek, Ön úgy lassítson, hogy minél kevésbé, és minél 
később kopjon el a követési távolság! Így esélye van arra, hogy elkerüljön egy 
esetleges teljes megállást - lehet, hogy elég lesz kicsit lassítani, közben hamar 
megszűnik a torlódás oka, és már haladhat is tovább. Ezzel egy esetleges sávváltásra 
is több teret ad magának.  
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31. A követési távolság arra is módot ad, hogy amennyiben sávot kell váltania, 
ne legyen kiszolgáltatva más autós jóindulatának. Ha az illető láthatólag nem akarja 
Önt beengedni, akkor a megfelelő követési távolság birtokában, akár két fokozatot 
visszaváltva és lassítás helyett gyorsítva "előreugorhat" oda, ahol befér. (Ezzel 
egyidejűleg "elégtételt véve" az udvariatlan autóson.)  
A messzire előre figyelés, és a megfelelő követési távolság, különleges előnyökhöz 
juttatja Önt! Az Ön körül közlekedők még észre sem vették az akadályt, el sem 
kezdtek felkészülni a manőverre, mire Ön már túl van a sávváltáson, és lassítás 
nélkül haladhat tovább.  

Az említett gyors sávváltási manővereket, különleges figyelemmel hajtsa végre, 
különösen a szélső sávban, mert ilyenkor nem csak a többi közlekedő, de a 
járdáról lelépő gyalogos - vagy lehajtó jármű is meglepetést okozhat.  

 

32. Sávváltásnál használja az irányjelzőjét! Ma már nem tendencia az, hogy "csak 
azért sem" engedik be azt, aki sávot szeretne váltani. Néhány évvel ezelőtt jellemző 
volt, hogy aki indexelt, az tulajdonképpen azt érte el, hogy a másik sávban közlekedők 
nem engedték sávot váltani. Ma inkább azt nem engedik be, aki láthatóan sávot akar 
váltani, de nem használja az irányjelzőt. Aki használja, azt általában elég hamar 
beengedik.  

Még valami a sávváltásról: mielőtt egy lassan haladó sávot elhagyna, győződjön 
meg róla, hogy abban a sávban, amelyikbe áttérni készül, nincs-e akadály, amely még 
inkább lelassíthatja majd, mintha ottmaradt volna eredetiben.  

 

Menni, és menni hagyni,  
avagy az utak királya nem az, aki mindenkit maga mögé utasít! 

  
A közlekedés egy nagy társasjáték, ahol a cél nem a győzelem, hanem az, hogy 
mindenki épségben odaérjen a céljához, a lehető leggyorsabban és a legkisebb stressz 
árán. Ezért, ha valaki elénk vág, vagy esetleg más kellemetlenséget okoz, azt nem kell 
kioktatnunk, és nem kell saját elménket terhelnünk a "büntetésével", nem kell 
veszélyeztetnünk a saját biztonságunkat azzal, hogy "jól megmutassuk neki", hanem 
egyszerűen hagyni kell, hadd menjen. Közlekedésileg, és lelkileg is "el kell engedni".  

 

33. Azok számára, akik sietnek, nem a nyomakodás, illetve a gyorshajtás, a 
lámpától lámpáig való gyorsítás, a sávok közötti cikázás jelenti a gyors 
előrejutást. Ez leginkább arra jó, hogy növelje a stresszt és balesetveszélyt okozzon. 
Ennél sokkal inkább eredményre vezet, a forgalom jóval magunk előtti figyelése, 
annak átlátása, és a helyzetekhez való gyors alkalmazkodás. A reggeli 
csúcsforgalomban jókat szoktam derülni azokon, akik tapossák a gázt és a féket, 
csikorogva indulnak, és állnak meg, cikáznak mint a villám, de a következő lámpánál 
valahogy mégis újra találkozom velük. (Ez persze nem azt jelenti, hogy én nem 
keresem a gyorsabb haladás lehetőségét.)  
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Sokszor sietéskor, a gyorshajtás csak egy önmegnyugtatás, hogy az illető mindent 
megtesz az időben érkezésért, pedig adott forgalmi helyzetben, semmivel sem ér 
előbb célhoz, mintha nyugodt tempóban haladna, ráadásul a sebesség-kényszer még a 
stresszt is növeli, hiszen megpróbál a forgalom ritmusánál gyorsabban haladni, ami 
ritkán sikerül, és ez frusztráltságot okoz.  

 

34. Ne versengjen az utakon! Sokan esünk abba a hibába, hogy néha meg akarjuk 
mutatni mindenki másnak, hogy a mi autónk gyorsulása a jobb, mi vagyunk a jobb 
sofőrök. Egy-egy ilyen manőver előtt jobb, ha eszébe jut, hogy a forszírozott 
gyorsulások 50-200 %-kal több üzemanyagot emésztenek föl, mint az amúgy 
egyébként dinamikus közlekedéshez szükséges gyorsítás!  

 

Egyáltalán nincs arra szüksége, hogy bárkinek bizonyítsa, hogy Ön jó 
sofőr! Ezt valószínűleg nem is a sebességgel a legjobb megtenni, másrészt 
mazsolák csak azok lehetnek, akik nem olvassák az AutósTITKOK-at! ☺ 

A legtöbben, akik felé oly gyakran érzünk bizonyítási kényszert, nem is 
igen tudnak jól vezetni! Elképesztő, hogy mennyien gondolják azt, hogy jól 
vezetnek, pedig csak a gázt és a féket kezelik vadul.  
Sokan, akik úgy gondolják, hogy sportosan vezetnek, csak az autót 
rángatják, mintha áram lenne vezetve a kormányba. Többen saját 
maguknak okoznak stresszt, mert úgy akarnak gyorsan haladni, ahogy 
nem lehet. 

A gyors vezetés nem feltétlenül jelent vezetni tudást, sőt a vezetni 
tudás nem feltétlenül jelent közlekedni tudást!  

Sokan annyira akarnak nyomulni, hogy csak közvetlenül maguk elé 
tudnak figyelni, és emiatt kerülnek olyan helyzetekbe, ami lassú haladásra, 
megállásra kényszeríti őket!  
Dinamikus vezetés helyett, idegesen, és az autót rángatva hajtanak, a sávok 
között cikázva-nyomakodva, arról nem is beszélve, hogy élesebb 
kanyarokban már megáll a tudományuk!  (Mindig jót derülök ezeken a 
nyomuló szerencsétleneken, amikor egy-egy húzósabb kanyarban aztán 
lemaradnak mögöttem vagy 20 méterrel, pedig addig rám voltak tapadva.) 

Az Ön önképét a legcsekélyebb mértékig sem kell, hogy befolyásolja az, 
hogy a másik (különösen a fentebb említett nyomakodós fajta) autós 
mit gondol Önről! 
A legtöbb esetben a másik egyáltalán nem tart semmit rólunk, egyszerűen 
csak mi hisszük úgy. Sőt, sok esetben, akiről azt hisszük, hogy versenyezni 
akar velünk, vagy bizonyításra akar kihívni minket, eszébe sem jut ilyesmi, 
egyszerűen csak sietős a dolga. Nem azért áll be mellénk a közlekedési 
lámpánál az "osonó sávba", mert azt gondolja, hogy könnyű préda vagyunk, 
akit "lenyomhat" (ez által javítva saját önképét), vagy mazsola, aki feltartaná 
őket, hanem egyszerűen csak siet. 



22 

 

©Holics Gábor - AutósTITKOK Kft. 2001-2011. Minden jog fenntartva.  www.autostitkok.hu  

Ne akarjon tetszeni a másik sofőrnek a sebesség által! Azért, mert ő gyorsan 
akar hajtani, Önnek nem kell "jó fejnek" lennie, és az általa diktált tempót 
felvenni, akárhogy is nyomja Önt az illető hátulról. Azzal sokkal jobban jár, 
ha inkább hagyja, hadd előzzön.  

Ugyanígy, ha esetleg elkövetett egy kisebb, vagy akár egy látványosabb 
hibát, elbámészkodott lámpánál, stb, nem szükséges a sebességével 
bizonyítania, hogy Ön mégiscsak jó sofőr.  

 

35. Magyarországon különösen gyakori rossz szokás, hogy egy látszólag siető 
autósnak meg akarjuk mutatni, hogy "nehogymárazthiggyehogyőajobb!". Csak 
azért sem engedjük be, ha piros lámpánál valaki "sportosan" megérkezik mellénk, 
megmutatjuk neki, hogy a mi verdánk a jobb, mi tudunk jobban vezetni, és különben 
is...  
Ezzel csak azt érjük el, hogy mivel az illetőt sikerült magunk mögött tartani, arra 
kényszerít minket, hogy gyorsabban haladjunk, mint szerettünk volna, hiszen az 
olyan ciki, hogy "nem engedtem be, most pedig araszolok előtte". Ez 
többletfogyasztást eredményez, és annak a veszélyét is, hogy gyorshajtás miatt 
bírságot kell fizetnünk.  

 

36. Ehhez hasonló az, amikor mi akarunk zöld lámpánál mindenképpen 
elsőként elindulni, és legyorsulni mindenkit, hogy a következő, egy sávosra szűkülő 
részen mi lehessünk az elsők. Ha sikerült, de a mögöttünk jövő, később láthatóan 
gyorsabban szeretne haladni, mint mi, kellemetlenül érezzük majd magunkat, mert 
"hogy ha a lámpánál olyan sürgős volt, most mégsem tarthatom föl, az olyan ciki!", és 
emiatt megint csak gyorsabban haladunk, mint szerettünk volna, és megint 
szembesülünk a kényszerű gyorsabb haladás előbb említett kellemetlenségeivel.  

Ha nem akar a megengedett sebességnél gyorsabban hajtani, és azt sem akarja, hogy 
"letolják az útról", akkor ezt az elsőként bevágást csak akkor tegye, ha a másik sávban 
láthatóan lassabb jármű van, és elé szeretne bekerülni.  
Ha nem hosszú az egysávos rész, és hamar elengedheti az Ön mögött jövő, gyorsabban 
haladni akaró autót, vagy ha a leszűkülő részen is lassú haladásra lehet számítani, és 
Ön csak a sorban akar előrébb kerülni, akkor is elfogadható ennek az alkalmazása, de 
csak annyira, hogy másokat sose veszélyeztessen, vagy bosszantson feleslegesen.  
 

Itt emelnék ki, egy olyan viselkedési mintát, ami az egyik legidegesítőbb 
az utakon: valaki bevág egy főúton haladó elé (csikorgó kerekekkel kiáll 
egy parkolóhelyről, vagy kihajt egy mellékutcából) majd nekiáll 
vánszorogni. Mindezt úgy, hogy meg sem lehet előzni, mert nincs rá 
mód, ráadásul maximum azt kellett volna kivárnia, hogy az az egy autó 
elhaladjon, hiszen nincs forgalom. Nos, kevés dolog tud jobban 
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fölbosszantani a közlekedésben, mint ez. ������!!! 

Illetve van még egy. Amikor valaki ráérősen indul (egy ráadásul rövid) 
zöldnél, illetve poroszkálva, messze a megengedett sebesség alatt vezet, 
mondván, "én úgyis átérek a zöldön" - nem törődve azzal, hogy miatta 
hány másik közlekedő fog pirosat kapni. Ismét: ������!!! 

Az ilyen hozzáállás teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a másik 
embert. Erről szól: "Csak az fontos, hogy én eljussak oda, ahova akarok, 
én azt tehessek, amit akarok, és úgy, ahogy én akarom. Mindenki más le 
van ejtve..." 

 

Az ilyen emberek állnak meg a mozgássérültek részére fenntartott 
parkolóhelyeken, az ilyenek nem hagynak helyeket a járdán a 
babakocsival közlekedőknek, parkolnak le második sorban a körúton a 
forgalmat föltartva - "csak beugrok a boltba" felkiáltással, ragadnak be 
rendszeresen a kereszteződésekbe pirosnál, stb, stb. 

Jobb lenne ezt a mentalitást teljesen kiirtani a közlekedésből! 

 

37. Általánosságban elmondható, hogy ez a közlekedés nevű társasjáték akkor 
működik a legjobban, ha mindannyian udvariasan viselkedünk, és másokra is 
tekintettel vagyunk.  

Ne féljen például előnyt adni másnak, még akkor is, ha az illető esetleg előzetesen 
"rossz fát tett a tűzre" - azaz mondjuk párszáz méterrel korábban pont ő nem engedte 
Önt sávot váltani! Ez a fajta megszégyenítő udvariasság az Ön részéről sokkal jobban 
el fogja gondolkodtatni, mintha cserébe Ön is betartott volna neki. 

Tapasztalatom szerint, a közlekedésben is jól működik a bibliai mondás: "Vesd a te 
kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt." (Prédikátor könyve 
11.1) Azaz, ha bedobjuk az udvariasságot a közösbe, nem feltétlenül attól kapjuk 
vissza, akinek adtuk, hanem más közlekedőktől, de ahogy egyre udvariasabbak 
vagyunk, egyre többen tesznek hasonlóan.  

Azonban, ha Ön az egyetlen, aki miatt a másik félnek várakoznia kell, és az Ön 
elhaladtával ő is azonnal tovább tud hajtani, nem szükséges egy udvarias gesztus 
miatt lelassítania, hiszen e nélkül is tud majd haladni a másik. Ne fékezzen 
feleslegesen!  

 

38. Ugyanakkor nem csak az előzékenységet kell elsajátítanunk, de azt is, hogy 
ha velünk udvariasak, azt észrevegyük, és késedelem nélkül elfogadjuk! 
Ezért legyen résen! Gyakran megfigyelhető, hogy amikor valakit el akarunk engedni 
egy kereszteződésben, az illető, miközben arra vár, hogy elengedjék, össze-vissza 
bámészkodik, mintha nem is lenne neki fontos, hogy elengedik-e, vagy sem. (Ez talán 
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a szociban belénk nevelt bűntudat miatt van így. "Ó, engem nem kell elengedni, nem 
vagyok fontos, csak úgy ácsorgok itt...") Pedig nem csak maguk miatt kéne figyelniük! 
Azokat is föltartják ezzel, akik mögöttük várakoznak!  

A mai felgyorsult tempóban, az, aki be akar valakit engedni, nem vár sokáig, hamar 
megváltoztatja szándékát, és továbbhalad.  
Többször előfordult, hogy egyértelmű fény- és karjelzésem ellenére, végül dudálnom 
kellett, mire az illető, akit el akartam engedni, végre fölocsúdott.  
Ha nem akar több lehetőséget elmulasztva sokáig várakozni, fontos, hogy amikor 
mások jóindulatára szorul, figyeljen oda rájuk, hogy egyből észrevehesse ha 
udvariasak Önnel!  

 

39. Másik ide tartozó jellemző tünet, a "rejtőzködve kéretőzők" esete, akik arra 
várnak, hogy egy kereszteződésen áthaladhassanak, de közben a parkoló autók 
vonaláig sem mennek előre, így a keresztező úton, sűrű forgalomban érkezők, nem is 
vehetik észre, és így nem tudnak időben lelassítani, és udvariasan elengedni a 
várakozót. Dugja ki tehát kicsit az autó orrát! Annyira, hogy ne akadályozza a 
forgalmat, de időben észrevegyék, hogy ott van, és Ön is jó rálátással legyen a 
keresztező forgalomra!  

Ha sokáig nem engedik el, néha egy kis szelíd erőszakosságra, az autó fokozatos 
előre"lopására" is szükség van, hogy valaki végre rászánja magát az udvariasságra. 
(Azért csak óvatosan alkalmazza ezt, nehogy elsodorják autója elejét! Ez esetben 
sajnos szinte kivétel nélkül Önt hoznák ki hibásnak egy balesetnél!)  

 

Az országúti, ill. autópálya-sebesség helyes megválasztása 

  

40. Fogyasztási szempontból is érdemes megfontolnia, hogy milyen sebességgel 
halad autóúton, autópályán. A legtöbb mai manuális váltójú autó, ötödik (ill. egyre 
több, hatodik) sebességfokozatban, a 90-120 km/h-s sebességtartományban a 
leghatékonyabb. (Motorerőtől és légellenállási együtthatótól függően.) 

Vegyünk alapul egy 100 km-es távolságot, és egy közepes hengerűrtartalmú 
(mondjuk 1,6-os) benzines autót. 120 km/h sebességgel haladva, kb. 6,5-7,5 literes 
fogyasztás érhető el, és 50 perc alatt tesszük meg az utat. Ha ugyanezt az utat 140 
km/h sebességgel vezetjük le, akkor a fogyasztás 10-11 liter, a menetidő pedig 42 
perc. A kettő között 8 perc különbség van, ugyanakkor kb. 1 500 forinttal többet 
költöttünk üzemanyagra. Ennyiből akár meg is ebédelhettünk volna az úticélnál! Csak 
az menjen (maximum) ilyen gyorsan, aki tényleg siet, illetve akinek a többletkiadást is 
megéri a sebesség, vagy akinek fizetnek ennyit* (vagy többet) 8 percéért. Arról nem is 
beszélve, hogy 140 fölött, már biztosan büntetnek gyorshajtásért.  
(*Ez 11 250 forintos órabér! Nem rossz!) 

Az is indokolja a sebesség 120 km/h köré való belövését, hogy a gyárak a 
fogyasztásmérési és CO2 kibocsátási előírások miatt (a méréskor 120 km/h a 
maximális sebesség), a vezérlést úgy állítják be, hogy a motorok 120 km/h sebességig 
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szegényített keverékkel üzemelnek, e fölött azonban nem, tehát a fogyasztás 120 
felett jelentősen megnő.  

További tényezők sem indokolják a 120-130-nál jóval magasabb tempót:  

• Először is, a száguldozás következtében jelentkező nagyobb fogyasztás miatt, 
gyakrabban kell tankolni. Az emiatti időveszteség úgy is csökkenti a gyorsaság 
miatti nyereséget.  

• Különösen itthon, a nagyobb tempó tartása szinte lehetetlen a sok 
csigatempóban előző kamion, és a belső sávban piknikező mazsola miatt. Így 
rengetegszer le kell lassítani, és újra felgyorsítani, ami viszont nagy 
többletfogyasztást jelent.  

• A rendőrség és az autópálya-felügyelet újabb és újabb módokon méri a 
sebességet, ami miatt nagyon megnőtt a bírság veszélye. (A legbiztosabb, az 
átlagsebességes módszer: a telepített kamerák rendszámfelismeréssel 
azonosítják az autót, és a rendszer méri a két kamerás észlelés között eltelt 
időt, ami alapján kiszámítják az autó átlagsebességét.)  

• Végül, de nem utolsósorban, 130-140 felett hatványozottan nő a 
balesetveszély. Veszélyessé válik a fékút hossza és a reakcióidő alatt megtett 
távolság. Az autó hirtelen manőverek alatti stabilitása is jelentősen romlik. NE 
KOCKÁZTASSON! NEM ÉRI MEG!  

A fogyasztás ilyen csekélynek látszó sebességkülönbség ellenére mégis jelentős 
növekedését elsősorban az indokolja, hogy a légellenállás a sebesség függvényében 
négyzetesen (hatványozottan) nő. Ahogy nő a sebesség, egyre meredekebb görbével 
írható le az összefüggés. A jelentősen nagyobb légellenállás pedig csak jelentősen 
nagyobb energiafelhasználással küzdhető le.  

 

41. Országúton, autópályán, de nyugodt városi forgalomban is figyeljen oda a 
sebességtartásra! Sokan sík úton is hol felgyorsítanak, hol hagyják az autót kicsit 
lelassulni. Plusz-mínusz 10 km/h sebességingadozás 4-5 %-kal is növelheti a 
fogyasztást az egyenletes haladáshoz képest. Ha az autóban van sebességtartó 
automatika (tempomat, cruise control), akkor használja!  

 

További jelentősebb tényezők 

  
A sebességfokozatok megválasztása 

  
42. A modern, komputer-vezérelt motorok előnye, hogy az alapjáratot állandó 
fordulaton tartják akkor is, ha a motort bizonyos mértékig terheljük. Így 
csúcsforgalomban araszolva, akár el is felejtheti a gázpedált, elég, ha a váltót egyesbe 
rakva, a kuplungot a szokásosnál kissé lassabban engedi fel. Az autó így is elindul, 
sőt akár kettes - hármas fokozatban is tud erőlködés nélkül, alapjárati 
fordulaton haladni. (Majdnem olyan, mintha az automata autó "kúszna".) Ha így, 
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gázadás nélkül elindulva araszol dugóban, akár 25 %-át is megtakaríthatja a bedugult 
szakaszon az üzemanyagnak, hiszen a motort nem pörgeti föl fölöslegesen az 
elindulással és a néhány méteres gyorsítással.  
Ha így halad, és fékezni kell, a váltót még azelőtt vegye ki üresbe, hogy a fordulatszám 
jelentősen leesne, mert az esetben a terhelés alól felszabaduló motort feleslegesen 
felpöröghet.  

Gyengébb motor az alacsonyabb nyomaték miatt, kis fordulaton nehezen mozdítja 
meg az autó tömegét, ezért a módszer a kuplungot erősebben igénybe venné a 
szükségessé váló nagyobb csúsztatás miatt. Ezért először próbálja ki, hogy nem kell-e 
túl sokat csúsztatni a tengelykapcsolót, illetve, hogy a motor nem kezd-e rángatni az 
autó tömegével küszködve. Ha igen, inkább ne próbálkozzon ezzel!  

43. Ha fölfelé vált, annál jobb, minél gyorsabban zajlik le a váltás folyamata. 
Nem arra gondolunk, hogy nagyon alacsony fordulaton váltson - ez inkább ártana, 
mint használna (lásd 5. pont) - hanem arra, hogy maga a váltás folyamata zajlódjon le 
minél gyorsabban, hogy az autó ne veszítsen sebességéből, és a motor fordulatszáma 
se essen le az alapjáratig.  

 

44. Néhány (reméljük hamarosan egyre több) új fejlesztésű autóban található egy 
sebességváltást segítő kijelző, ami mutatja az éppen optimális sebességfokozatot. Ha 
az Ön autójában van ilyen, "hallgasson" rá! A számos autóban, a kilométerórában 
különböző sebességeknél elhelyezett, a felfelé váltásra figyelmeztető kis nyilak - 
jelölések is hasznosak, ezeket is jó figyelembe venni.  

 

Haladás emelkedőn 

  
45. Hagyományos gázpedállal szerelt autókkal fordul elő, hogy amikor emelkedőn, 
magasabb sebességfokozatban haladunk, a gázpedált mélyebbre nyomjuk mint 
az adott sebességű haladáshoz kéne, viszont ezt nem vesszük észre, mert a magas 
sebességfokozat miatt az autó nem gyorsul. Ilyenkor a levegőmennyiség-szabályozó 
szelep jobban kinyílik, mint az adott körülmények között kellene. A motorba ez által 
nem megfelelő mennyiségű üzemanyag-levegő keverék jut. A motor vezérlése 
megpróbálja a túlságosan kinyitott levegőmennyiség-szabályzó álláshoz igazítani az 
üzemanyag mennyiséget. Mivel azonban a magas sebességfokozat miatt a motor nem 
tud felpörögni, az égés továbbra sem lesz tökéletes.  

Tehát ha tartósan fölfelé halad emelkedőn, érdemes a gázpedál lassú felengedésével 
ellenőrizni, hogy nincs-e túlságosan benyomva. Meg kell keresni azt a pontot, amíg az 
autó el nem kezd lassulni. (Előfordulhat, hogy ilyen gázelvételkor, az autó először 
szinte meglódul, hiszen a motorba a megfelelő mennyiségű üzemanyag-levegő 
keverék kerül.) Ezután ugyancsak finoman kezdje el újra benyomni a gázpedált addig, 
amíg a lassulás meg nem szűnik. (Ezt akkor hajtja végre helyesen, ha az egész művelet 
nem tart tovább 5-6 másodpercnél.) Ekkor a motor elkezd újra élni, nem szenved, 
nem fulladozik, optimális lesz az égés. Szükség esetén váltson vissza! Nem jó a motort 
szenvedni hagyni.  
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46. Rossz szokás, ha valaki emelkedőn kényszerül megállni, és gázadással, 
valamint a kuplung csúsztatásával tartja egy helyben az autót, ahelyett, hogy a 
fékkel tartaná meg. Ez rendkívüli mértékben koptatja a kuplungot, valamit fölösleges 
üzemanyag-fogyasztást eredményez. 

 

Nem csak az számít, hogy hogyan, hanem az is, hogy hol! 

  
47. Az útvonal optimalizálását is vegye figyelembe, amikor megtervezi napi 
programját. A földrajzilag egymáshoz közeli elintézendőket próbálja egymás utánra 
időzíteni! Ezzel elkerülhet fölösleges oda-vissza utakat. Szintén ebben segít, ha 
átgondolja, hogy mire lesz szüksége aznap, és ezt el is helyezi autójában. Igen 
bosszantó azért rohangálni a bedugult városban, mert elfelejtettünk egy találkozót, 
vagy elmulasztottunk valamit berakni a csomagtartóba.  

 

48. Az is hasznos, ha teendőit úgy időzíti, hogy egy-egy helyen ne kelljen sokat 
várakoznia, hogy a motor ne hűljön le. (A motor hidegen többet fogyaszt.) 

 

49. Mielőtt elindul, tájékozódjon a forgalomról! Ha sok a torlódás, és a dolga 
halasztható, inkább várjon 1-2 órát, amíg a forgalom enyhül.  
Megjegyzés: sokszor valótlan adatok hangzanak el a rádióban, és valószínűleg így van 
ez a TMC adatokkal is. (Forgalmi információk a navigációs rendszerek számára.) Volt 
már olyan, hogy egy olyan úton haladtam, az előttem lévő következő autó legalább 
200 méterre volt, a szembe jövő sávok is majdnem üresek voltak, de a közlekedési 
információkban azt mondták be, hogy lépésben lehet csak ott haladni. (Mielőtt a 
híreket bemondják, végigfutják a kamerák képeit. Ha egy adott pillanatban egy 
átmeneti torlódás van, azt bemondják, mert nem mindig veszik észre, hogy egy perc 
múlva már meg is szűnt.) 

Ha megválasztható egy adott helyre való eljutás időpontja, azt ne a 
csúcsforgalmi órákra időzítse! 

Budapestieknek rendelkezésre áll egy remek (egyelőre) ingyenes eszköz. Indulás 
előtti forgalom-ellenőrzésre használja az utv.hu-t (http://www.utv.hu), ahol egyes 
forgalomfigyelő kamerák ÉLŐképét Ön is figyelemmel kísérheti! 

 

50. Ismerje meg az alternatív útvonalakat, levágásokat! Kezdő autósok, főleg 
azokat az útvonalakat merik csak használni, amiken adott helyre tömegközlekedéssel 
jutottak el korábban.  
Azok, akik jól ismerik a várost, tudatában vannak a kerülő, vagy éppen levágást 
jelentő útvonalaknak, és ismerik a mellékutcákat, csúcsforgalom idején fele 
annyi idő alatt ott vannak úticéljuknál, mint akik csak a bedugult főútvonalakat 
használják.  
Gyakran a hosszabb út kevesebb időt, és kevesebb elégetett üzemanyagot, de 
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mindenképpen kevesebb stresszt és frusztrációt jelent, azáltal, hogy viszonylag 
folyamatosan lehet haladni a vargabetűkön.  

Íme egy módszer a "menekülő utak" földerítésére: (Nekem többször bejött, de 
nem garantáljuk, hogy 100 %-ban működik, valamint némi navigációs érzék is kell 
hozzá, és az sem árt, ha a környék nagyobb csomópontjait ismeri.)  
Ha Ön egy forgalmas útvonalon araszol, és Ön előtt már mondjuk a negyedik autó 
fordult be egy kis mellékutcába, akkor érdemes kipróbálnia azt az útvonalat, ugyanis 
nem valószínű, hogy a jelentéktelen utcácska lenne a befordulók célja, sokkal inkább 
várható, hogy az illetők ismernek arra egy alternatív útvonalat. Próbálja őket követni! 
Ha az útvonal bevált, legközelebb már tudatosan alkalmazhatja.  
Érdemes a napi útvonal megtervezése közben megkérdeznie mellékutakra vonatkozó 
ismereteikről barátait, rokonait! Tanulmányozza az útvonalainak környékét 
térképen! 

Ha van navigációs rendszere, és dugóba kerül, a következő letérési lehetőség előtt 
terveztesse újra az útvonalat, a bedugult szakasz kizárásával!  

A kerületi városvezetés a lakók kérésére folyamatosan igyekszik megszűntetni a 
főútvonalakkal való párhuzamos haladás lehetőségét a kis mellékutcákban, de ettől 
függetlenül érdemes néha felfedező útra indulni, mert azért még mindig meg lehet 
ismerkedni jól használható kerülőutakkal.  
Persze alkalmanként az ilyen felfedező utak, sőt a már bevált kerülőutak is járhatnak 
komolyabb időveszteséggel: túl sokan ismerik az adott kerülőt, és ugyanúgy bedugul, 
vagy találkozhatunk a mellékutcák rémével, a kikerülhetetlen kukásautóval is.  

 

51. Nem minden dugó, ami annak látszik! Sokszor, egy-egy torlódáson néhány perc 
alatt túl lehet lenni. Ilyen esetben, ha kerülőutat keres, azzal időt veszít, és 
fölöslegesen növeli a megtett távolságot.  
Ezért rendszeres útvonalain, ha torlódással találkozik, mielőtt másfelé venné az 
irányt, egyszer győződjön meg róla, hogy egy-egy ilyenen mennyi idő alatt lehet 
túljutni, és ez után döntsön, hogy kell-e alternatív útvonalakat keresnie!  

Abban az esetben azonban rendszerint érdemes más útvonalra térnie, ha a sor nem 
mozdul, mert ez balesetre, vagy más rendkívüli, forgalmat lassító okra utal. Érdemes 
lehet ilyenkor a fővárosiaknak fölhívni az Info Rádió Fővinform szolgáltatását (tel: 
20/463-6958 - amint a rádió bejelentkezik, egyből tárcsázzon egy hármast, így 
azonnal a közlekedési híreket hallja) amit 10 percenként frissítenek, így értesülhet 
például arról, hogy egy delegáció közlekedése miatt állították meg a forgalmat, és a 
kerüléssel sem érdemes próbálkozni, mert az alternatív útvonalakat is lezárták.  

 

52. Ha van navigációs rendszere, használja! Segítségével megtalálhatja a 
legrövidebb, vagy leggyorsabb, vagy akár a legköltséghatékonyabb útvonalakat. (Ha 
csak 40-50 km miatt kellene autópályadíjat fizetnie, zárja ki az útvonaltervezésből a 
fizetős szakaszokat.)  

Ha nem kell folyton félreállnia térképet böngészni, ha nem téved el, ha nem kell 
össze-vissza bolyongania, ha nem bizonytalankodik, hogy hol is kell lefordulni, egy 
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csomó stressztől, időveszteségtől, balesetveszélytől és többletfogyasztástól is 
megkíméli magát.  
Egy barátom, aki meglehetősen rutinos autós, miután beszerezte élete első navigációs 
berendezését, csodálkozva mesélte, hogy "tudott újat mutatni". Lakókerületéből a 
munkahelyére a BKV sztrájk idején "Moha bácsi" (így hívják a férfihangot az iGO 
navigációban) úgy hozta át a "kertek alatt" egy addig számára ismeretlen útvonalon, 
hogy elkerült egy csomó dugót. 

 

53. Ha nincs navigációs berendezése, használja az útvonaltervező 
weboldalakat! Ezekből mára már számos megbízhatóan működő van. A hazaiakból 
az én kedvenceim az Útvonalterv.hu. (http://www.utvonalterv.hu), 
A Térkép24.hu (http://www.terkep24.hu) a külföldi utazások útvonalát is segíti 
megtervezni. 

 

54. Kockakövön nem csak a futómű megy hamarabb tönkre, hanem nagyobb a 
menetellenállás, emiatt a fogyasztás is. Ezért, ha rendszeres útvonala vezet 
kockaköves úton, érdemes alternatív útvonalat keresnie.  
A kockakő másodlagos fogyasztásnövelő hatásáról, egyszer hallottam egy elméletet, 
amit nem ellenőriztem le, de érdekesen hangzik. Így szól: kockaköves úton, amiatt, 
hogy az egész autó rázkódik, rázkódik a gázpedált nyomó lábfej is, emiatt a gázpedált 
kis mértékben ugyan, de folyamatosan pumpálja, tehát a motor többet fogyaszt, mint 
sima úton. Hm. 

 

55. Kerülje az igazán felesleges utakat! Gyakorta félrevezetjük magunkat azzal, 
hogy valahova elautózunk, mert ez - vagy az olcsóbb, pedig az elpöfékelt üzemanyag, 
és az elhasznált idő értéke, esetenként többszöröse annak a pénznek, amit ezzel 
spórolni gondolt. 
Szintén gyakran elautózunk olyan, gyakorta kis értékű holmiért, amit ottfelejtettünk 
valahol, pedig olcsón újra beszerezhetnénk. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az 
üzemanyagköltség, ami erre az útra esik, gyakran többszöröse az ottfelejtett holmi 
árának. 

 

A továbbiakban is lehet tankolásonként legalább egy ezres! 

 
Először négy gondolat az alapjáratról 

 
56. Csak azért, hogy a motor bemelegedjen, nincs szükség arra, hogy 
alapjáraton járassa. (Mínusz 5 fok alatt érdemes, mondjuk 10 másodpercig járatni 
elindulás előtt.) Az üzemanyag-pocsékoló bemelegítés helyett, elég, ha az első 
néhány kilométert óvatosabban gyorsítva, alacsony motorfordulaton teszi meg. 
A terheletlen motor lassabban melegszik fel, ezért alapjáraton hosszabb ideig jár 
hidegen, ami nagyobb kopást jelent. 
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Tovább gyorsíthatja a motor felmelegedését, ha hamarabb kapcsol magasabb 
fokozatba, mint egyébként, ugyanis ezzel növeli a motor terhelését, viszont a fordulat 
alacsony marad, így a legkisebb a kopás! A fogyasztás is hamarabb beáll ezzel a 
normál üzemi szintre.  
Azért, hogy ne kelljen hidegen magasabb fordulatra pörgetnie a motort, ha lejtős 
utcában parkol, úgy álljon meg, hogy ne fölfelé kelljen később elindulni! 

 

57. 20-25 másodpercnél hosszabb megállásnál érdemes leállítani a motort. 
(Persze, csak jó állapotú aksi és önindító esetén.) Az ennél hosszabb alapjárati üzem 
több üzemanyagot fogyaszt, mint a motor újraindítása.  

Sajnos amilyen idiótán van ma Magyarországon megoldva a vasúti kereszteződések 
többségében a jelzés, ha leeresztett sorompót, vagy tilos jelzést lát, érdemes 
mindenképpen leállítani a motort. (A sorompót már akkor leeresztik, illetve a lámpa 
már akkor tilosra vált, amikor a vonat, vagy a HÉV még csak áll be az átkelő előtti 
állomásra. Köszönjük! Nagyon ügyes! Hogy az a...!)  

Gyorséttermeknél általában jobban megéri megállni a parkolóban, és bemenni a 
pulthoz, mint járó motorral várakozni az autós kiszolgáló sorban, de ha mégis az 
autós sorba áll, állítsa le a motort! Ha sok az autó Ön előtt, és a később érkezőknek 
még van hova állni, nem kell minden egyes előregurulást követnie. Kihagyhat egy-két 
autóhossznyit, és amikor a sor újra megindul, Ön csak akkor kövesse!  

Ha garázsba, vagy kapun való beálláshoz ki kell szállnia, akkor is állítsa le a motort 
(és vegye ki a slusszkulcsot)! Ezzel nem csak takarékoskodik, de az autó ellopását is 
megnehezíti. (Ha az autót kulccsal együtt viszik, akkor többnyire a biztosító sem 
fizet!)  

 

58. Ha lejtőn araszolnak lefelé, akár le is állíthatja a motort, DE VIGYÁZZON! Ahogy 
leállt a motor, szervós autóknál a kormányzás nagyon megnehezül! Nem csak 
annyira lesz nehéz a kormányzás, mint mondjuk egy régi, szervo nélküli autón, hanem 
olyan lesz, mintha a kormány megszorult volna. Arra is vigyázzon, ha a kulcsot 
teljesen alaphelyzetbe fordítja, egyes autókon a kormányzár már a kormány 
legkisebb elfordítására bekattanhat, és emiatt az autó irányíthatatlan lesz! Ennek 
elkerülésére, meg azért is, hogy a féklámpa továbbra is biztosan működjön, a motor 
leállítása után, indítózás nélkül újra tegye rá a gyújtást! Ha gyenge az akkumulátor, 
ilyenkor az elektromos fogyasztókat (lámpát, ventilátort, ablak-, ill ülésfűtést) ki kell 
kapcsolni, rádiót le kell halkítani!  

Ami talán még ennél is fontosabb, hogy a fék is nagyon felkeményedik, nagyon 
erősen kell nyomni a hatásossághoz.  
A vákuumos fékrásegítésű autóknál, az első két fékezésnél ez a felkeményedés még 
nem feltétlenül jelentkezik, ugyanis a vákuum még addig hatásos marad, de a 
harmadik fékezésnél már biztosan kell arra számítani, hogy igen nagy erővel kell 
taposni a pedált.   
Mindezek miatt tehát még egyszer kiemelem: tényleg csak araszolásnál állítsa 
le a motort, és nem árt, ha rutinos sofőr! 
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59. Csökkentse a légellenállást, drasztikusan csökkentheti ezzel a fogyasztást! 

Vegye le a tetőcsomagtartót, tetőbokszot, ha nem használja! Ha fennhagyja, az 
sebességtől függően 5-15 % fogyasztás-növekedést is okozhat. 

Ha kerékpár(oka)t szállít a tetőn, vegyen le róluk mindent, amit le lehet. (Lámpákat, 
csomagtartó-kosarakat, pumpát, kulacsot, esetleg, ha könnyen eltávolítható, az ülést 
is. Mindent, ami egyszerűen levehető.) Ezzel nem csak a légellenállást csökkenti, 
hanem annak esélyét is, hogy ha valahol megállnak ebédelni, akasztófára való tolvajok 
eltulajdoníthassanak ezt-azt a bringákról.  

Ha gyakran kényszerül holmit szállítani az autó tetején, (például létrát, vagy egyéb 
munkaeszközt) akkor érdemes beszerezni egy jó minőségű, áramvonalas tetőbokszot, 
és ebben szállítani ezeket. 
Ha nincs olyan tetőboksz, amiben a rendszeresen szállított holmi elférne, próbáljon a 
teherautók vezetőfülkéjének tetején elhelyezett légterelők mintájára valami 
áramvonalasító eszközt szerkeszteni. (Minimál megoldásnak az is jó lehet, ha a létrát, 
munkagépet egy erős műanyag-fóliával beburkolja, és úgy helyezi el, hogy a legkisebb 
keresztmetszetű, és leghegyesebb rész nézzen menetirányba.)  

Ha síelni jár, érdemes síbokszot beszereznie. Ha ritkán, akkor bérelni is lehet. 
Hosszabb utaknál a bérleti díj könnyen megtérül a fogyasztásban.  

Ha pick-up típusú autója, vagy platós kisteherautója van, és úgy vezet országúton, 
hogy nem szállít semmit a platón, (és nem lefedhető a plató) akkor érdemes 
levennie a hátfalat, mert annak légellenállása akár 15 %-kal növelheti fogyasztását. 
Ha rendelkezik platófedéllel, tegye fel! Erre a célra egy egyszerű ponyva is megfelel.  

Autópályán, autóúton nyitott ablakkal, vagy tetőablakkal közlekedve, 8-10 %-kal 
nagyobb fogyasztásra számítson.  

Az autón maradt hó is növeli a légellenállást, ezért jobb az egész autóról 
letakarítani a havat, nem csak a szélvédőkről. (Meg balesetet is okozhat a fent hagyott 
hó, ezt is jobb elkerülni.)  

A sportos kinézetű spoilerek többsége egyetlenegy percet sem töltött 
szélcsatornában, így könnyen belátható, hogy ezek csak a szemnek szólnak, csak 
marketing (dizájn) szempontok alapján lettek tervezve, tehát valószínűleg az autó 
gondosan megtervezett légellenállását jelentősen rontják. Csak olyat vegyen, amit 
komoly, nagynevű cégek állítanak elő, vagy aminek igazoltan tesztelt a légellenállása, 
és amit kifejezetten az Ön által használt autótípushoz terveztek! 

 

Csökkentse a tömeget,  
az elektromos fogyasztást,  

illetve a menetellenállást is! 

  
60. Pakoljon ki minden fölösleges holmit a csomagtartóból! Plusz 50 
kilogrammonként, a fogyasztás akár 2-3 %-kal növekedhet. Legyen "kíméletlen"! 
Mi az, amit 15 éve ott hurcol minden autójában, "minden esetre", de még sohasem 
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használta? Ki vele! Készítsen egy leltárt a csomagtartóban, vagy az egyéb pakoló 
helyeken hurcolt felesleges holmikról! Van Önnél egy garnitúra tartalék gyertya, 
nagykalapács, teljes szerszámkészlet és pótalkatrészek (amikkel út közben 
lerobbanva úgysem tud mit kezdeni egy modern autón), pedálos pumpa, egy jó nehéz 
olajos emelő, egy kanna plusz benzin, továbbá olyan nem kifejezetten autós használati 
tárgyak, amiket évente talán egyszer használ, de azért vannak ott a többi 364 napon, 
mert mi van, ha hátha mégis...? Ezeket pakolja ki az autóból!  
Nyáron feleslegesek a kocsiban a téli cuccok, de annak sincs értelme, hogy egész télen 
ott legyen a csomagtartóban a hólánc. Csak akkor vigye magával, ha valószínűleg lesz 
havazás, vagy hegyekbe megy! Egy nagyobb jégoldó spray is lehet vagy egy kiló. Ez is 
csak a hidegebb napokon legyen a kocsiban. 

Ne legyintsen semmire, hogy "ez úgy is könnyű", 6-8 ilyen "könnyű" cucc együttesen 
sok kilóra rúghat.  

5+2 üléses autója van, de ritkán visz többet 4 utasnál? Vegye ki a két pótülést is, 
feleslegesen növelik az autó tömegét. Ha kellenek majd, azt általában úgyis előre lehet 
sejteni.  

Brian Basset karikatúra-sorozatában az Adam@home-ban Adam egy nap a következő 
tanácsot kapja a TV "Egyszerű Praktikus Javaslatok" műsorából: "Uraim, adjanak le 
néhány kilót, ez is javít az autójuk fogyasztásán!". ☺ 

 

61. Olvastam egy olyan tanácsot is, hogy egyszerre csak keveset tankoljon, ne töltse 
tele a tartályt, mert ezzel is csökkenti az autó tömegét. Ezt nem tartom jó ötletnek. 
Egyrészt más forrás pont azt állítja, hogy amit ezzel megnyerhetne, azt a gyakrabban 
levett tanksapka miatt elpárolgó üzemanyaggal elveszíti. Másrészt hozzátenném még 
az ellenjavallatokhoz, hogy a gyakoribb tankolással elvesztegetett idő semmiképpen 
nem ér annyit, mint az a pénz, amit ezzel a tömegcsökkentéssel megtakaríthatunk, 
ráadásul az üzemanyagár manapság olyan ütemben megy fölfelé, hogy az a minimális 
megtakarítás, amit az ilyen tömeg-csökkenés okoz, akár fel is emésztődhet a 
legközelebbre esetleg bekövetkező árnövekedéssel.  

  

62. Miden bekapcsolt elektromos fogyasztó növeli a generátor 
teljesítményfelvételét, ezzel a fogyasztást, hiszen a generátort is a motor hajtja. Ez 
eggyel több ok arra, hogy indokolatlanul ne égesse a városban az első és hátsó 
ködlámpákat (A hátsók ráadásul vakítanak is rendesen, városban teljesen 
feleslegesek.) Ne felejtse el kikapcsolni a hátsó ablakfűtést sem, ha már nem párás az 
ablak! Ennek teljesítményfelvétele okozhat akár 1 literrel is növelheti a fogyasztást! 
Szintén nagy fogyasztó az ülésfűtés. Ezt is csak addig használja, amíg szükséges!  

A xenon égők nem csak jobb látást biztosítanak, de alacsonyabb az energia-felvételük 
is. Autóvásárlásnál az is egy jó szempont, hogy az autó legyen xenon fényszórós. 
(Mondjuk egy jelentős többlet-beruházás nem valószínű, hogy a fogyasztásban 
egyhamar megtérül, de a jobb látás miatt mégis megéri.)  

A helyzetjelzőket és a hátsó lámpákat is érdemes lehet kicserélni minőségi LED-es 
"izzókra". Ezek fogyasztása töredéke a hagyományos izzókénak, és a következő 
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autójába is magával viheti, hiszen elvileg nem égnek ki. (Kivéve a gagyik, amik nem 
bírják ki a kisebb feszültségcsúcsokat sem.) 

  

63. Figyeljen oda a guminyomásra! Legalább havonta egyszer ellenőriztesse! Az 
alacsony guminyomás, nagyobb fogyasztást okoz. Kezdetben minden hiányzó tized 
bar 0,5-1,5 %-kal is növelheti a fogyasztást (és 10 %-kal is csökkentheti a gumi 
élettartamát!). Ahogy nő a hiány, fokozottan nő a menetellenállás is! Ha az összes 
gumiból hiányzik 0,8-1 bar, a fogyasztás akár 40 %-kal is megemelkedhet! Ha 
felmelegedett abroncsba fújat levegőt, érdemes 1-2 tizeddel keményebbre fújatnia, 
mert amikor majd lehűl, kb. az előírt értékre áll be a nyomás.  

Ugyanakkor ne fújja túl a kereket, hogy ezzel tovább csökkentse a menetellenállást, és 
javítsa a fogyasztást, mert amit megtakarít az üzemanyagon, azt a hamarabb (akár 
fele idő alatt) elkopó gumik cseréjére költi majd, és a menetstabilitást is csökkenti 
ezzel. 
Az előírt guminyomást az ajtóoszlopra, a kesztyűtartóba, vagy a tanksapka-fedélre 
ragasztott matrica tartalmazza, illetve a gépkönyvben is benne van. Ha 
többedmagával, csomagokkal megpakoltan megy hosszabb útra, megéri azt a kis 
plusz fáradságot/odafigyelést, hogy az ilyen terhelésre előírt nagyobb értékekre 
fúvatja a kerekeket!  

 

64. A téli gumik menetellenállása nagyobb, így amíg ezekkel jár, a fogyasztás 5-
10 %-kal is több lehet. Csak addig hagyja fönt a téli gumikat, amíg szükséges! 
Tartósan 7 °C felett, nem érdemes fent hagyni.  

A téli gumi fokozottan kopik a meleg aszfalton, emiatt sem érdemes feleslegesen 
fennhagyni ezeket! 
Viszont a téli gumik óriási mértékben növelik az autó biztonságát +7 °C 
hőmérséklet alatt! Nem csak hóban nélkülözhetetlenek, de a száraz, viszont 
hideg aszfalton is sokkal jobbak, mint a nyári gumik.  
Az is megtakarítás, ha hóban nem pörög ki végeláthatatlan ideig a kerék, és ha nem 
szenved balesetet megcsúszás miatt. 

 

65. A széles gumik is károsan hatnak a fogyasztásra, mert növelik az autó 
menetellenállását. A gördülő ellenállásra minimálisan hatnak csak, de a 
légellenállásra annál inkább. Ha Önnek nem éri meg a valamivel dögösebb látvány a 
többlet-fogyasztást, akkor maradjon meg a gyári méreteknél!  

 

66. A csökkentett gördülési ellenállású gumik használata is csökkenti a 
fogyasztást, ezért a legközelebbi gumicserénél ilyet vegyen! (Kérdezze meg a 
gumistól, milyet ajánl, ne egy szupermarketben, vagy barkács áruházban próbáljon ez 
ügyben tanácsot kérni!)  

Mellesleg ez is eggyel több érv az olcsó vacak gumik ellen. Az olcsó, márkátlan 
gumikkal csak a vásárláson spórol, de minden másra ráfizet. Hamarabb kopnak, 
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zajosabbak, kisebb velük az autó stabilitása, csúszósabbak, romlik a menetkomfort, és 
nem utolsósorban legtöbbször a menetellenállásuk is nagyobb, mint a márkásaké.  

 

Kulcsfontosságú a jó műszaki állapot! 

 
67. Tartsa be az előírt szerviz-intervallumot! A rendszeres műszaki átvizsgálás 
idejekorán kiszűrheti a kezdődő meghibásodásokat, fogyasztás-növelő műszaki 
problémákat.  

 

68. Tartsa tisztán a légszűrőt! Érdemes a légszűrőcserék közötti intervallum 
felénél, illetve minden időszakos szerviznél (ha egyébként nem cserélnék ki), 
kifúvatni a légszűrőt. A piszkos légszűrő akár 10 % fogyasztásnövekedést is 
eredményezhet.  
Ha arra kényszerül, hogy hosszabb ideig poros környezetben közlekedjen, érdemes a 
tervezetten kívül cserélni, vagy kifúvatni.  

 

69. A gyertyák cseréjével sem szabad spórolni. Gyenge gyújtószikra tökéletlen 
égést okoz. Ez nem csak a hatásfokot rontja, de a katalizátort is pusztítja.  

 

70. Régi típusú, rotoros elosztós gyújtású autóknál érdemes az elosztófedél 
elektródáit kb. 5000 kilométerenként ellenőrizni. Az elektródákon ugyanis az 
állandó szikrázás miatt felrakódások keletkeznek, ami gyengíti a gyújtógyertya 
szikráját, ami miatt pedig az égés tökéletlenné válik. A felrakódások óvatosan 
lepattinthatók, lekaparhatóak. (Ha nem biztos magában, először kérjen meg egy 
szerelőt, hogy mutassa meg, hogyan kell ezt elvégezni.) 2-3-szori ilyen tisztítás után, a 
következő esedékességnél, érdemes inkább kicserélni az elosztófedelet, mert addigra 
megnövekszik a távolság a rotor (az elosztó forgórésze) és az elektródák között, ami 
szintén gyengíti a szikrát.  

 

71. Ha autója még karburátoros, nagyon fontos a jó beállítás! Rosszul beállított, 
vagy kopott porlasztó, 5-20 % fogyasztástöbbletet is okozhat. Ha karburátoros 
használt autót vesz, nézesse meg a beállításokat, egy környezetvédelmi 
felülvizsgálatot is végző műhelyben. Ha szükséges, újíttassa fel a karburátort. Ez lehet, 
hogy többtízezer forintba is kerülhet, de 3-6 hónap alatt megtérül a beruházás!  

 

72. Az elállítódott futómű, és az elhasznált lengéscsillapító is növeli a 
fogyasztást. A rendellenesség biztos jele az egyenetlen kopás a gumikon. (Ami 
megint csak pénzkidobás!) Évente egyszer ellenőriztesse a futómű-beállítást, és a 
lengéscsillapítók állapotát!  
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73. A kézifék, és a fékek állapota kihat a fogyasztásra is. A berágódott, szoruló 
fékek nem csak a különösen gyors elkopáshoz vezetnek, de a megnövekedett 
menetellenállás miatt, a fogyasztást is jelentősen megnövelik. Nem is beszélve arról, 
hogy az állandó súrlódás miatt felhevült fékek hatásukat veszthetik, így okozva 
életveszélyt.  
A szoruló fék egyik árulkodó jele, hogy a kerék felől fékezés nélkül is magas, sivító-
nyikorgó hang hallatszik, megállás után "fékszagot" a keréknél pedig nagy hőt lehet 
érezni. (Sose érintse meg kézzel a féktárcsákat miután megállt! Nagyon megégetheti a 
kezét!) 

 

74. Az autó jó általános műszaki állapota is visszahat a fogyasztásra. Elhanyagolt 
autó várhatóan többet fogyaszt, a megnövekedett menetellenállás, a motor 
megnövekedett belső ellenállása, gyengébb gyújtása, és leromlott gázdinamikai 
jellemzői miatt. Öregebb autók esetén pedig leginkább a beállítási hiányosságok 
miatt.  

Bármilyen, a motor környékén tapasztalt rendellenesség kihathat a 
fogyasztásra. Ha például az alapjárat ingadozik, az a fogyasztásban is jelentkezik. 
Ilyenkor valami nem stimmel vagy a gyújtás, vagy az üzemanyag-adagolás körül.  
Ha egy injektoros, komputeres motor hidegen rángat, akkor valószínűleg valami gond 
van a motorelektronikával. Ez is fogyasztásnövekedést okoz.  

Ez fordított megközelítésben is figyelmet érdemel: a fogyasztásnövekedés műszaki 
problémára utalhat, nézesse meg az autót szakműhelyben!  

 

75. Az új korukban helyesen bejáratott autóknak élettartamuk során, átlagosan 
5 %-kal jobb a fogyasztásuk. Ha új autót vesz, olvassa el a gépkönyvet a bejáratással 
kapcsolatban.  

 

76. Használjon minél magasabb minősítésű olajat, hogy csökkentse a motor 
belső súrlódását. Nem csak a motor élettartamát növelheti ezzel, de a motor belső 
veszteségét is csökkenti, ami energia-megtakarítást jelent. A fél-szintetikus, vagy 
teljesen szintetikus olajak ugyan drágábbak, mint a teljesen ásványiak, viszont 
hosszabb ideig őrzik meg jó kenőképességüket, és a súrlódást is jobban csökkentik. 
Figyelem! Az a minősítési szint, ami tíz éve csúcs volt, ma elavultnak számít! A 
legkorszerűbb olajok például. 2008-ban "SL" API minősítésűek benzinmotorokhoz, 
illetve "CF" minősítésűek voltak dízelekhez. (Az S, illetve C utáni betű az ABC szerint 
változik, ahogy az olaj minősége magasabb. Az ezredforduló körül kb. az SH volt a 
legmagasabb API minősítés benzinmotorokhoz.)  
További üzemanyag megtakarítást jelent, ha EC, vagy ECII jel is található az olaj 
flakonján. Ez az Energy Conserving - energia megtakarítás szavak kezdőbetűiből áll. 
Az ilyen olajjal szakcikkek szerint 1,5 - 2,7 %-os üzemanyag-megtakarítás érhető el.  
Öreg, kopott motoroknál ez magasabb olajfogyasztást eredményez, ezért nem 
ajánlott, illetve az eleve magasabb olajfogyasztás miatt nem gazdaságos.  
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77. Ha az autót főleg rövidebb utakra használja (tehát a motor rendszeresen nem 
éri rendes üzemi hőmérsékletét a használat során) javasolt minél hígabb 
(alacsonyabb viszkozitású) olajat használni. Ezek az olajak hidegebb állapotukban is 
elfogadható kenést biztosítanak.  
(Öreg, kopott motoroknál ez sem javasolt. A hígabb olaj kevésbé tömít, többet "eszik 
meg" belőle a motor.) 

Megjegyezzük, hogy a motor, attól még nem érte el üzemi hőmérsékletét, hogy a 
vízhőfok-mérő már ezt mutatja. Az olaj ilyenkor még nem teljesen üzemmeleg! 

 

78. Ne higgyen a marketingnek! Hiába ír elő a gyár 30.000 sőt, akár 45.000 
kilométerenkénti olajcserét, cseréltesse le az olajat 15.000 kilométerenként 
(dízeleknél akár még sűrűbben, mondjuk 10.000 kilométerenként)! A motor mind a 
fogyasztásban, mind az élettartamban jócskán meghálálja! 15.000 km felett nagyon 
leromlik az olaj kenőhatása.  
A megnövelt szerviz-periódus csak marketingfogás! Sokkal több a káros hatása, mint 
a megtakarítás. (Sőt nem egy szerelő szerint, az egész szervizintervallum-növelés azt 
a célt is szolgálja, hogy az autó hamarabb tönkremenjen, a garancia lejárta után 
többet kelljen vele szervizbe járni, és hamarabb kelljen lecserélni.)  

 

79. Végezetül, mit tehet még műszaki fronton a jó állapot biztosításán túl? A 
közhiedelemmel, és a gyakori újságírói tévedésekkel ellentétben, egy szolid tuning 
nem növeli, hanem csökkenti a fogyasztást. Hogy lehetséges ez, hiszen erősebb, illetve 
nagyobb teljesítményű lesz a motor? A válasz pont ez! Egy jól kivitelezett tuning (nem 
a párezer forintos gagyi chip-tuning!) elsősorban a motor nyomatékára van kedvező 
hatással. A megnövelt motorerő, és javított karakterisztika fokozza a rugalmasságot, 
így a motor már kisebb fordulaton is jól húz, nem kell annyit pörgetni, alacsonyabb 
fordulaton lehet feljebb váltani. A megtakarítás elsődlegesen ebből ered. 
Másodsorban pedig abból, hogy a megnövelt nyomaték megnövelt teljesítményt okoz, 
tehát javul az autó lóerő/tömeg aránya (tehát kevésbé kell a motornak erőlködnie).  

 

Egyéb fogyasztásnövelő tényezők, és ezek kiküszöbölése 

  
80. Csak akkor használja a légkondicionáló berendezést, ha szükséges! 0,3 - 1 
liter többletfogyasztást is okozhat a légkondi, ill. a klíma! (A manuális klímák nagyobb 
többletfogyasztást okoznak, mint az fejlett klíma automatikák, mivel a tényleg 
szükségesnél általában tovább üzemeltetjük a berendezést.)  
Tavasszal, és ősszel, illetve nem kánikulai nyári napokon, amikor beül autójába, és 
úgy érzi megsül, elég, ha a klímát csak 6-8 percig járatja. Ezalatt a lehűtött levegő 
lehűti a szellőzőrendszert, és az autóban felforrósodott levegőt is lecseréli. Ezután 
már a normál ventilátoros szellőztetés is elegendő. Ha a levegő újból felmelegszik az 
utastérben (10-15 percig valószínűleg nem fog), elég újra 4-5 percre bekapcsolni a 
klímaberendezést.  
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Azért, hogy a levegő minél kevésbé forrósodjon föl az autóban, ha csak lehet, 
parkoljon árnyékban, és/vagy parkoláskor tegyen hővisszaverő napellenzőt az 
ablakba! Minél kevésbé melegszik föl az utastér és azon belül a szellőző-rendszer, 
annál kevésbé kell majd klímával hűteni.  

Figyelem: ha manuális klímánál, a hideghez meleg levegőt is kevert a hőmérséklet 
kellemes beszabályozása végett, akkor a kikapcsolás előtt tekerje a szabályzót a 
leghidegebb fokozatra, nehogy feleslegesen fölfűtse az utasteret! 

 

81. A motorok legnagyobb kopását a hidegindítás okozza (a kopás 70 - 80 %-a 
ekkor történik.) Addig, amíg a motor nem melegedett föl az üzemi hőmérsékletére, a 
fogyasztás is jelentősen magasabb. (Téli autózásnál, különösen, ha az autót rövidebb 
utakra használja, ez 15-20 %-os fogyasztásnövekedést is jelenthet.) Ezért ha úgy 
autózik, hogy naponta többször rövid utakat tesz meg, ami miatt az autó motorja 
mindig lehűl, érdemes megfontolnia egy álló-helyzeti fűtőberendezés, vagy hűtővíz-
hőtároló beszereltetését. Ezek nem kerülnek csillagászati összegekbe, és lényegesen 
lerövidítik a motor felmelegedési idejét azáltal, hogy a hűtővizet programozott 
időpontban, vagy távkapcsolásra felmelegítik. Kényelmi szempontokból sem utolsó a 
dolog: télen megszűnik a jégkapargatás a szélvédőről, és a fagyoskodás beüléskor. 
(http://www.webasto.hu)  

 

82. Ha ahelyett, hogy hagyja az autót ide-oda vándorolni a sávban, ügyel arra, 
hogy egyenesen haladjon, 1-2 % megtakarítást érhet el. (A kormányszervó 
működtetése is energiát emészt föl, meg cikk-cakkban az út is hosszabb.) 

 

83. Ha olyan régi autót vezet, aminek még kézi szivatója van, sose felejtse azt kihúzva! 
Amilyen hamar csak lehet, tolja vissza! Hidegindítás után szinte egyből el lehet 
kezdeni a fokozatos visszatolást. Kísérletezze ki, hogy milyen hőmérséklet mellett, 
milyen hamar lehet visszatolni úgy, hogy egyidejűleg a motor alapjárata stabil 
maradjon, és jól reagáljon a gázadásra!  

 

84. A gázüzemre átalakítás is jelentős megtakarítást jelent 

A gáz-üzemmóddal mintegy 35-45%-os költségmegtakarítás érhető el. Az átalakítás 
egy olyan megtérülő beruházás, ami nem csupán a pénztárcáját kíméli, de a kisebb 
károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően, jelentősen hozzájárulhat a levegőtisztaság 
védelméhez.  
 

Nézzünk egy konkrét példát, hogyan határozhatja meg az átalakítás 
megtérülését!:  

Kiindulási adatok:  
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- az átalakítás költsége a legmodernebb típusú gázos egységgel, egy 1600 
cm3-es, lambdaszondás, hengerenkénti befecskendezésű, elterjedt típusú 4 
hengeres gépkocsi esetén: bruttó kb. 210 000,- Ft.  
- átlagfogyasztás benzinben: 8,0 liter/100 km  
- átlagfogyasztás gázban (kb. 15 %-kal magasabb fogyasztás): 9.2 liter/100 
km  
- átlagos benzinár: 367,- Ft/liter (2011. január 20.)  
- átlagos gázár: 213,- Ft/liter (2011. január 20.)  

Költségek:  
- egy km költsége benzinben: (8.0x367)/100=29,36 Ft/km  
- egy km költsége gázban: (9,2x213)/100=19,6 Ft/km  
- megtakarítás egy kilométeren: 29,36-19, 6=9,76 Ft/km  

A beruházás megtérülése:  
210 000,- Ft / 9,76 Ft / km = 21 516 km  

Tehát egy átlagos futásteljesítményű gépkocsi átalakítása kb. 1 év alatt 
megtérül, és további minden 10 000 km-en 97 600,- Ft-ot 
takaríthatunk meg a mai árakon számolva.  

Ha az autót főleg városi forgalomban használja, a megtakarítás tovább nő.  

Az átalakítási áraknak utánanézhet például itt: www.autogaz.hu  

Ha nem akar a számítással bajlódni, a következő weboldalon működik egy 
számító űrlap az átalakítás megtérülésének kiszámítására:  
http://www.medic-car.hu - "Számolja ki!" menüpont.  

Az autógázzal kapcsolatos további kérdéseire választ kaphat itt: 
http://www.autogaz.hu/faq.html  

Ha az átalakítás mellett dönt, előzetesen ezt a cikket mindenképpen olvassa 
el!: http://www.autogaz.hu/fontos.htm  

 
A gázautók további előnyei: a várhatóan magasabb eladási ár, és a hosszabb 
motorélettartam.  

Fontos tudni, hogy ma a legtöbb helyen tilos mélygarázsba beállni gázüzemű 
autóval, pedig a modern rendszerek egyáltalán nem veszélyesek, csak a szabályozás 
rendkívül elavult, és mindent tilt. Reméljük, ez hamarosan megváltozik. 

További megfontolandó tényezők: 

• Ha nem az autógyártó által beépített gázrendszerrel szerelt használtautót vesz, 
vásárlás előtt meg kell róla győződni, hogy a rendszer szabályos-e, 
rendelkezik-e minden szükséges papírral. (Be van-e jegyezve a forgalmiba, 
van-e hozzá a gázbiztonsági vizsgálatot- és a tartályt igazoló papír.) 
Az is fontos, hogy hazai forgalmazású legyen a gázrendszer, hogy megoldott 
legyen az alkatrészellátás. 
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Esetleg az ügyben érdemes kikérni egy szakműhely véleményét, hogy a 
rendszer az adott típushoz való-e. 

• Ha Ön építteti be a gázrendszert, sose spóroljon a minőséggel! Ez a használat 
során nagyon megtérül. 

• Az átalakítást érdemes az esedékes műszaki vizsga idejéhez időzíteni, hogy ne 
kelljen a külön vizsgáztatást megfizetni. 

• A tartály tízéves korában nyomáspróbát kell végeztetni, ezzel maximum öt 
évvel hosszabbítható meg a tartály engedélye. 

• A ritkábban gázosra alakított típusokhoz a beszerelést végző műhely nem 
biztos, hogy rendelkezik ún sorozatengedéllyel, ilyenkor az engedély 
beszerzését is meg kell várni, és valószínű, hogy ki is kell fizetni, valamint az 
egész eljárás bonyolultabb. Ha egy cégnél nincs az Ön autójára 
sorozatengedély, érdemes többet is megkeresni. 

• Ha az autó 4 évnél öregebb, a gázrendszert minden műszaki vizsga előtt külön 
gázbiztonsági szemlére kell vinni. 

• Végül, ha nagyon megnő a kereslet, az autógáz-árak is elszaladhatnak, és arról 
sincsenek illúzióim, hogy a jövedéki adó sokáig ezen a kedvezőbb szinten 
marad majd. 

  

Amit még érdemes lehet megfontolni:  
nem csak a fogyasztást, az egy tank üzemanyagra  

költött pénzt is lehet csökkenteni! 

  
85. Figyelje a benzinkutak árait! Az eltérés literenként akár 5-20 forint is lehet, ami 
tankolásonként átlagautók esetében 200-500 forintot jelenthet. Tankoljon olyan 
helyen, ahol a környéken több kút is van! Nagyobb az árverseny, alacsonyabb árakkal 
találkozhat! Kerülje az autópályákat, a városi ki- és bevezető szakaszokat, és az M0 
körgyűrűt. Az itteni árak 10-20 forinttal is magasabbak, mint ugyanannak a cégnek a 
városi kútjain.  

A társaságok kútjai között nem csak a benzin árában van különbség! Korábban, 
rendszeresen egy nagy nemzetközi társaság kútjainál tankoltam, ahol autóm 48 
literes tankjába, úgy, hogy nem sokkal a figyelmeztető jelzés kigyulladása után 
tankoltam, rendszeresen 47-48 litert tudtam tölteni. Elhittem azokat a válaszokat, 
amiket autós fórumokon szoktak válaszolni ilyenkor a társaságok képviselői: "1-3 
liter a csőbe is belemegy, meg a tank is lehet több mint 48 literes, mert a gyári adat 
ritkán pontos". Azonban később, egy lentebb részletezett okból elpártoltam tőlük. 
Már szinte kizárólag a MOL-nál tankolok, és láss csodát, azóta csak egyszer mutatott 
48 litert a kút műszere, de akkor már tényleg "porzott" a tank.  

Általában 44-45 litert tudok az autóba tölteni, pedig ugyanúgy járok tankolni, mint 
korábban. A különbözet tankolásonként jóval több mint egy ezres!  
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86. Számoljon, mielőtt messzebb elautózik egy olcsóbb, esetleg egy ún. diszkont 
kúthoz! Pár forint különbségért nem biztos, hogy megéri megtenni az extra 
kilométereket, mert ha közben még egy torlódás is kialakul, biztos elégeti a 
megtakarítást, ráadásul az elveszített idő is értékesebb. Gondoljon bele, ha valahol 2 
forinttal olcsóbb az üzemanyag, az csak 90-100 forint megtakarítást jelent egy 
tankoláson! 400 forint körüli üzemanyagárak, és mondjuk 8 literes városi fogyasztás 
esetén, ebből alig több mint 3,1 km tehető meg.  

Ha a diszkont-kutak megjelenésekor elkezdett valamelyikhez járni, és ott is maradt, 
gondolván, hogy az biztosan olcsóbb, mint a többi, időnként ellenőrizze az árakat! 
Lehet, hogy a különbség olyan kicsire "kopott", (esetleg megfordult, és egy 
környékbeli normál kút még olcsóbb is), hogy többé (vagy csak átmenetileg) már nem 
éri meg csak az olcsóbb üzemanyag miatt kiautózni a város szélére a 
bevásárlóközpont kútjához.  

Abból se induljon ki, hogy az X kút a legolcsóbb azon a környéken, ahol a 
rendszeresen szokott tankolni, amikor egy távolabbi helyen választ a kutak közül! 
Lehet, hogy ott a drágábbak között van ugyanaz a cég! 

Az épp érvényes árakat jó közelítéssel megtalálhatja a Holtankoljak.hu oldalon 
(http://www.holtankoljak.hu) az aktuális árak rovatban.  

 

87. Egyes benzinkút-társaságok az általuk forgalmazott készpénzkímélő 
megoldások alkalmazása esetén 3-5 forinttal kedvezőbb áron adják az 
üzemanyagot. A chipkártya feltöltése pénzzel néhány másodperces művelet, és 
bármikor elvégezhető.  

 

88. Benzinkutaknál azzal is jelentős pénzeket takarít meg, ha nem verik át! 
Sajnos még mindig sok helyen előfordul csalás, ügyeskedés, sőt lopás a kutasok 
részéről, ezért legyen nagyon óvatos! Az így elköltött összegek elérhetik az évi 
soktízezres nagyságrendet. Azt, hogy milyen veszélyeknek van kitéve, és hogy ezeket 
hogyan kerülheti el, az AutósTITKOK eBook II. kötetének külön fejezete tárgyalja, 
Vigyázzon "levehetik", avagy nagyon sokan pályáznak az Ön pénzére! címmel. (A 
teljes megoldáscsomagunk ára kevesebb, mint amit akár egy tankolásért pluszban 
kifizethet, ha becsapják!) 

Ne csak az üzemanyag árát vegye figyelembe! Vannak hírhedten koszos benzint áruló 
társaságok, vannak kutak, ahol rendszeresen vizezik az üzemanyagot, és vannak 
társaságok, akik vonzzák azokat az alkalmazottakat, akik egyéb módszerekkel is 
különösen szeretik megkárosítani a vevőt. (És van olyan is, ahol maga a cég 
kényszeríti bele az alkalmazottakat a sumákolásba.) A fent említett fejezet mellett, 
olvashat az autós fórumokon is bőven ilyenekről. Például az Index "Benzinkutas 
trükkök" című "topic"-jában.  
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Alternatív megoldások 

  
Három dolog, ami nem csökkenti az autó fogyasztását, de az üzemanyagra és 
autóra költött összeget igen:  

 

89. Ha olyan helyen lakik, illetve dolgozik, amit meg lehet közelíteni túlnyomó részt 
kerékpárutakon, akkor ha csak lehet, járjon biciklivel! A magam részéről, mivel 
olyan helyre költöztem, ahonnan könnyű és biztonságos is kerékpárral eljutni sok 
helyre, elkezdtem biciklivel járni. Nem csak a stressz-tűrésem növekedett meg 
jelentős mértékben, de az általános közérzetem is sokat javult, valamint nem csak egy 
tankolással kevesebbre van szükség havonta, de még testedzésre is jóval kevesebbet 
költök, mint eddig. Arról nem is beszélve, hogy nagyon élvezem magát a bringázást.  

Ehhez is egy jó tanács: ahelyett, hogy szupermarketekben venne kerékpárt, "mert ott 
olcsóbb és nagy a választék", menjen el egy kerékpár-szaküzletbe, és kérje meg az 
eladót, hogy segítsen az Ön igényeinek megfelelő biciklit választani. Ha az olcsó 
szupermarket-drótszamár mellett dönt, biztos lehet benne, hogy a kerékpár több időt 
tölt szervizben, mint használatban, soha nem lesz vele igazán elégedett, és végül így is 
úgy is rákölti ugyanazt a pénzt - ha nem többet, mint amibe egy jó bringa került volna.  

 

90. Vegyen egy robogót, vagy motorkerékpárt (persze vizsgázzon is le rá), és 
tavasztól őszig, ha csak lehet, járjon azzal! Sokkal kevesebb időt tölt majd 
dugóban, mindenhova gyorsabban odaér a városban, és az üzemanyag, illetve 
parkolási költségeken is rengeteget spórol! (Motorokra egyáltalán nem kell parkolási 
díjat fizetni!) Külön előny, hogy parkolóhelyet sokkal gyorsabban találhat bárhol, 
mint autóval.  

Kérdezhetné: "Jó, de honnan lesz pénzem motorra, vagy akár csak egy robogóra?". 
Erre a választ az AutósTITKOK eBook első kötetében találja. Tanácsainkkal 
többszázezer forintot megtakaríthat autóvásárlásnál, részletfizetésnél.  

Figyelem! Ha elkezd motorozni, felejtse el a bizalmi elvet! Ha úgy motorozik, hogy 
minden autós ellenség, aki csak az alkalomra vár, hogy Önt elpusztítsa, sokkal 
kevésbé valószínű valódi veszélyhelyzet kialakulása. Még, ha zöld a lámpa, akkor is 
nézzen be a kereszteződésbe! Volt olyan nap, hogy két kereszteződésben is elütöttek 
volna piroson áthajtó baromarcúak, ha nem nézek körbe, és nem állok meg rögtön 
elindulás után...  

 

91. Ha nap közben, nem a csúcsforgalmi órákban kell valahova, nem túl messze 
eljutnia, nem siet különösebben, nincs cipekedni valója, használja a 
tömegközlekedést! Ha inkább megszokásból, mint szükségből autózik, de az Ön 
esetében praktikusabb lenne a tömegközlekedés, ráadásul túl nagy 
kényelmetlenséggel sem járna, próbálja ki, hátha nem is olyan rossz az adott 
viszonylatban! Ha a hétköznapokra átszokik a tömegközlekedésre, szép pénzeket 
takaríthat meg. A bérlet ára akár egy hét alatt megtérülhet.  
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Ezt annak ellenére mondom, hogy kevés ember van, aki nálam hálásabb azért, mert 
nem kell a tömegközlekedésben szenvednie. Mégis, ezt az alternatívát, kb. 10 év után, 
néhány éve újra fölfedeztem, egy némileg elhúzódó autójavítás miatt. Érdekes 
kalandban volt részem! Egyrészt, mivel nem tömegközlekedési csúcs idején mentem, 
a járművek nem voltak zsúfoltak. Amit élveztem benne, az az volt, hogy volt időm 
olvasni, nézelődni, megszokott útvonalaimon volt lehetőségem megcsodálni a szépen 
felújított épületeket, stb.  

Azért nap mint nap nem választanám a tömegközlekedést, de ha átszállás nélkül, vagy 
maximum egy átszállással eljuthatok valahová, és nem kell több helyet is útba 
ejtenem, dolgokat cipelnem, immár megfontolom annak lehetőségét is, hogy autózás 
helyett inkább tömegközlekedjek.  

Nyilván, a tömegközlekedés az autózással szemben csak akkor jelent majd igazi 
alternatívát, ha kiszámíthatók lesznek a járat-követések, a járművek nem lesznek 
zsúfoltak és a büdös, koszos ruházatú csavargókat nem engedik utazni.  

  

Alkalmi pénz-megtakarítási lehetőségek a közlekedésben 

  
92. Ha szórakozni megy valahova, ahol várhatóan lesz italfogyasztás, 
semmiképpen se döntsön úgy, hogy iszik és vezet! Azok, akik kiirtottak családokat, 
vagy ronccsá tettek embereket ittas vezetéssel, vagy magukkal tették ugyanezt, mind 
úgy gondolták, hogy ők elég jól vezetnek ahhoz, hogy az a pár pohárka ne számítson. 
Ha csak annyi történik, hogy megállítja a rendőr, és elveszi a jogosítványát, akkor 
szerencsésen ússza meg, de jó drágán.  

Két nagyon kényelmes mód van ezek elkerülésére: menjen taxival, vagy saját 
autójával, viszont "alkalom után" hívjon sofőrt! Manapság vállalkozások tucatjai 
foglalkoznak ezzel. A Startlap taxi lapon (http://taxi.lap.hu) a "Sofőrszolgálatok" 
boxban megtalálja valamennyit. Én már többször igénybe vettem ilyen szolgáltatást, 
és panaszra nincs okom.  

Mielőtt dönt, hogy a taxi, vagy a sofőrszolgálat, érdemes egy rövid kalkulációt 
végezni. Általában rövidtávra a taxi az olcsóbb, nagyobb távolságra viszont a 
sofőrszolgálat lehet az. Pontosítás végett érdemes pár percet szánni a számolásra. 
Szinte minden sofőrszolgálatnak van a weboldalán tarifa-kalkulátor, amiben csak az 
indulási és érkezési kerületet kell megadni. Szintén minden taxi társaságnak (megint 
csak taxi.lap.hu) fent van weblapján a tarifa. Ahhoz, hogy megtudja, kb. mennyit kell 
majd fizetnie, a navigációs rendszerével, vagy az Útvonalterv oldalán 
(http://www.utvonalterv.hu) számoltassa ki a megteendő távolságot, és azt szorozza 
be a megfelelő tarifával! Vegye figyelembe, hogy a taxis alternatíva választása esetén 
oda-vissza kell számolnia a költségeket! Ne felejtse el, hogy a taxaméter a lámpánál 
való várakozásnál, illetve bármikor, ha álló helyzetben van az autó, várakozási díjat 
számít fel! Ez csúcsforgalomban (tehát a legtöbb "odaút" esetében) kb. 15-20 %-ot 
tesz a tarifára, éjszaka (azaz a legtöbb visszaút esetén) viszont csekély (3-5 %) az 
ebből eredő növekmény.  

A taxi mellett szól még egy két érv:  
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1. Ha saját autóval megy, akkor annak kilométerenkénti költségei is Önt terhelik, 
valamit adott esetben a parkolás is pénzbe kerül. 

2. Mivel a taxi használhatja a buszsávokat is, gyorsabban odaérhet vele 
úticéljához. Ezért, ha nagyon kiszámolta az időt, akkor inkább válassza a taxit! 
(Nem árt persze idejekorán hívni egyet.) Amikor hazafelé tart, akkor se az 
útszéli leintést válassza! A telefonos rendelés mindig olcsóbb, ráadásul ezzel a 
hiénákat is elkerülheti. Ha szórakozóhelyen van, nem biztos, hogy a 
személyzetre kell bízni a taxi-rendelést, kivéve, ha jó tarifát biztosít a velük 
szerződött társaság.  
Ha Ön rendszeresen ugyanazzal a taxis céggel utazik, előbb utóbb kiemelt 
ügyfélként kezelik, ezzel előrendelésnél előnye lehet egy "beeső" ügyféllel 
szemben. (Egy idő után, még kedvezmény-kártyát is kaphat.)  

 

93. A következővel a fogyasztást ugyan szintén nem csökkenti, de az adott úton 
az Ön által benzinre költött összeget igen: ha egy adott útra magával visz valakit, 
aki szintén oda utazik, akkor az illető fizetheti az üzemanyag rá eső részét. Az 
adóhatóság által jóváhagyott kilométerenkénti 9 forintos amortizációt is el lehet 
osztani arányosan.  
A viták elkerülése végett, célszerű az utazás megkezdése előtt teletankolni az autót, 
majd az úticélnál ismét. Így egyértelmű az összeg, amit fel kell osztaniuk egymás 
között. (Nyilván, az út kezdetekor tankolt mennyiség nem számít bele.)  
Útitársak keresésére több lehetőség is kínálkozik (például ingyenes internetes 
hirdetési oldalak), de van olyan szolgáltatás is, ami kifejezetten ebből a célból jött 
létre:  
Utazzunkegyütt.hu: http://www.utazzunkegyutt.hu  
Oszkár: http://www.oszkar.com. 
Ha beírja a Google-ba, hogy telekocsi, jó néhány oldalt talál a kereső hasonló témában. 
Van egy linkgyűjtemény is: http://telekocsi.linkpark.hu.  

FIGYELEM! Legyen rendkívül óvatos utastársainak megválasztásában! Ebben a 
mai őrült világban, nagyon megjárhatja, ha könnyelmű! Hirdetésükben a hölgyek sose 
említsék meg nemüket, sem életkorukat! Válaszlehetőségként olyan e-mail címet 
adjanak meg, amely a keresztnévvel nem utal nemükre! Az Önök által írt válasz e-mail 
se utaljon a nemre!  
Legjobb, ha indulás előtt, írnak egy rövid szerződést, amelyben Ön vállalja, hogy az 
utas(oka)t elviszi az úticélig, az utas(ok) pedig a közösen megtett kilométereknek 
megfelelő létszámarányos díjazást fizet(ik) az út költségeiből. A szerződéskötésnél 
kérje el az utasjelölt(ek) személyi igazolványát és lakcímkártyáját, (ezeket, ha lehet 
fénymásolja is le), és ez alapján állítsa ki a szerződést. (A szerződésben kösse ki, hogy 
amennyiben bármilyen okból Ön nem tud eljutni a kijelölt úticélig, vagy ha balesetet 
szenvednek, illetve az Ön autója ellen elkövetett lopás, feltörés miatt az utas 
bármilyen kárt szenved, Ön semmilyen kártérítéssel nem tartozik irányában. Ilyenkor 
viszont nem illik elkérni a megtett útra vonatkozó költségtérítést. Kösse ki, hogy az 
autóban kötelező a biztonsági öv használat, ha erre az utas nem hajlandó, inkább ne is 
vigye el. (Ha balesetet szenvednek, és az öv bekapcsolásának elmulasztása miatt 
szenved az utas súlyos sérülést, vagy életét veszíti, a törvény előtt Ön lehet a felelős! 
Egy halott nem tudja igazolni, hogy Ön szólt az öv bekapcsolása miatt!)  
Tájékoztassa az utasjelölte(ke)t, hogy a szerződést, indulás előtt, a fénymásolatokkal 
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együtt átadja valakinek. (Az is jó, ha egy egyszerűen postára adja, ha másra nincs idő.) 
Ennek következtében, aki rossz szándékú, valószínűleg eláll az együttes utazástól, de 
legalább csalárd tervétől. Ha az utasjelölt csak egy kicsit is nem bizalomgerjesztő, 
inkább ne vigye magával! 
Mindezen biztosítékok ellenére, hölgyeknek csak akkor ajánljuk az ilyesfajta 
költségcsökkentést, ha legalább másodmagukkal utaznak, és az utast harmadiknak, 
negyediknek veszik fel.  

 

94. Nem akarok lelketlennek tűnni, de van még egy terület, ahol, ha eddig sok pénzt 
adott ki, mert lelkiismeretére, érzelmeire hatottak, ezentúl jobban 
meggondolhatja majd, hogy kiktől hagyja magát befolyásolni, hogy valóban jó helyre 
kerül-e a pénze.  
Szinte minden forgalmasabb városi csomópontban, megtalálhatóak a "Fedél Nélkül" 
árusok, vagy az egyszerű kéregetők. Sokáig voltam dilemmában, vajon ezek az 
emberek tényleg rászorulnak-e a pénzemre? A Romániából importált bérkoldusokat 
messziről megismerni, nekik soha meg sem fordult a fejemben, hogy adjak. A 
többiekre találtam egy egyszerű "módszert", amivel ezt leteszteltem, és megdöbbentő 
eredményre jutottam: kb. 40-ből egy sem szorult rá a pénzemre! A teszt a következő 
volt: magam egy keresztény közösségbe járok, ahol vasárnaponként, Istentisztelet 
után, többen együtt szoktunk ebédelni. Amikor ezt a privát felmérést végeztem, az 
igen finom és igényes ebéd. Kb. 1.000 Ft-ból jött ki.  
Amikor egy-egy koldus megállt autóm ablakánál, a következőt mondtam: "Nem ötven 
forintot szeretnék Önnek adni, hanem sokkal többet, egy egész ebéd árát!" (Szem 
felcsillan...) "De ehhez be kell bizonyítania nekem, hogy tényleg szüksége van rá! 
Vasárnap délelőtt, itt-és itt (átadok egy meghívót) lesz egy Istentisztelet, amit egy 
finom ebéd követ. Az ebéd értéke kb. 1.000 forint, és ha eljön, meghívom egyre!" 
Szinte kivétel nélkül mindenki lelkesen igent mondott, de még soha, senki sem jött el.  
Talán nem vagyok távol az igazságtól, ha azt a következtetést vonom le, hogy az 
illetőknek nem volt szüksége a pénzemre. Sem az 1.000 forintomra, sem az azonnali 
ötvenesre. Ezzel a koldulással sok vélemény szerint jobban keresnek a kéregetők, (és 
a mögöttük megbúvó maffia) mint sok ember, aki dolgozik!  
Voltaképpen azzal, hogy adunk, inkább lenn tartjuk őket megalázó helyzetükben, 
mintsem, hogy segítenénk őket. Ha nem adnánk, más gondoskodás után kellene 
nézniük (például munka).  

Persze vannak tényleg igazán rászorulók, de ők látványukban is eltérnek a 
megélhetésnek ezt a módját életstílusként űzőktől. Nekik, ha csak tudok, adok.  

 

95. Rengeteg pénzt takaríthat meg, ha nem követ el szabálytalanságot! Ha 
vezetés közbeni mobiltelefonálásért megállítják, több tízezer forintot is otthagyhat a 
helyszínen, feljelentés esetén ez még többe kerül. Mennyivel olcsóbb egy "James 
Bond" szettet beszerezni! Bármelyik mobil típushoz kapható ilyen párezer forintért, 
szinte bármelyik hipermarketben, vagy bevásárlóközpontban. Már egy Bluetooth* 
fülhallgató is olcsóbb, mint egy bírság. Mellesleg én személy szerint örülnék, ha a 
rendőrség ezt még szigorúbban venné. 10 esetből 9-szer, ha valaki bénázással 
feltartja a forgalmat, az telefonálás miatt van. Ez akkor még bosszantóbb, ha az illető 
egy sok milliót érő kocsit vezet. Nem hinném, hogy nem telik neki egy kihangosítóra. 
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A hozzáállással vannak alapvető gondok. Tudja, a "kihaénnem". Kedvem lenne ideírni 
valami durvábbat is...  
(*Tévhit, hogy a Bluetooth veszélyes sugárzást jelent. A fülhöz tartott mobiltelefon 
nagyságrendekkel erősebben sugároz: annak a toronnyal kell kommunikálnia, nagy 
hatótávolsággal kell adnia, a Bluetooth füles csak néhány méteres hatótávolságú.) 

Mielőtt legközelebb átmegy egy piros lámpán, gondolkozzon el: ha nem megy át, az 
csak pár perces időveszteséget jelent, ha átmegy és megbírságolják, az manapság 
rengeteg pénz, ha a jogosítványát is elveszik, akkor rengeteg idő is, abba meg jobb 
bele sem gondolni, hogy mi van, ha balesetet okoz. 

Nem csak szándékos szabálysértéssel kockáztat bírságot. Olyanért is 
megbírságolhatják, amire legtöbben nem is gondolnánk, ha nem hívják föl rá külön a 
figyelmünket. Ilyen például az elsősegélycsomag szavatossági idejének lejárta. A 
dobozon rajta van a szavatossági idő, de a lényeges a tartalom lejárati ideje! 
Ellenőrizze azt is! (Kedvezőbb lehet a pótlás, ha patikában kicserélteti a csomag lejáró 
szavatosságú tartalmát. A patikus segít az összeállításban is. Ilyenkor a 
gyógyszertárban kaphat egy pecsétet a dobozra, ami igazolja a csere megtörténtét.)    

 

A következőkkel szintén nem a fogyasztást csökkenti,  
de az autózás rendszeres költségeit igen 

  
96. Vannak meg nem választható, adó jellegű költségek, és vannak szabadon választhatók. 
Az autó biztosítási költségei legalább részben az utóbbi kategóriába tartoznak. GFB-t 
ugyan kötelező fizetni, de abban, hogy mennyit, elég széles a választék. Megéri ezért a 
szerződéses évforduló előtt 2 hónappal tájékozódni a konkurensek díjairól, nem érdemes-e 
átpártolni egy másik céghez? (Az egyesületekkel legyen óvatos! Előfordulhat, hogy az 
olcsóbb drágább lesz, ugyanis ha a tartalék bizonyos összeg alá esik, a tagokat kötelezik 
pótlólagos, a havi díjon felüli befizetésre! - Lásd MÁV Biztosító Egyesület esetét 2008-
ban, ami ennek következtében évközben meg is szűnt!)  

Casco esetén talán még nagyobbak a különbségek! Vigyázzon, mert a szolgáltatások 
nagyon sokat számítanak. Ez esetben is lehet az olcsóbb jóval drágább, egy alacsonyra 
kalkulált kárkifizetésnél.  

A GFB és a casco árak összehasonlításában, illetve a biztosítás kényelmes 
megkötésében is kiválóan használható a Netrisk.hu (http://www.netrisk.hu) az 
erisk.hu (http://www.erisk.hu) és a Biztosítás.hu (http://www.biztositas.hu) 
weboldala. Az erisk.hu olyan egyedi módon kalauzolja végig Önt a folyamaton, amit 
igazán érdemes kipróbálni!  

Ha naponta parkol a városban, már megérheti megfontolnia az EME (Első 
Mobilfizetés Elszámoló Zrt. (http://www.fizessenmobillal.hu/eme) ajánlatát. Évi több 
tízezret takaríthat meg.  

 

97. Ha az autó használata során bizonyos dolgokra odafigyel, akkor lassíthatja az 
autó, illetve cserélendő - kopó alkatrészeinek elhasználódását. Ezzel egyrészt a 
javításra kell ritkábban és kevesebbet költenie, másrészt az autót hosszabban fogja 
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szeretni, később cseréli le, tehát új(abb) autóra is ritkában kell költenie. Arról, hogy 
mire kell ehhez figyelnie, az AutósTITKOK e-könyv II. kötetének Kisebb kopás, 
hosszabb élettartam c. fejezete szól.  

 

98. Ha Ön benzinkutak tekintetében márkahű, érdemes beszereznie kedvenc 
kútcégének pontgyűjtő kártyáját (ha van). Ha utánaszámol, nevetségesen alacsony a 
tankolásért visszajuttatott százalék, (1% alatt) mégis, egy év alatt annyi pontot 
felhalmozhat, hogy például a teljes téli fagyálló ablakmosó mennyiséghez pénz kiadása 
nélkül juthat hozzá. Vehet pontokért mosást, olajat, üzemanyagot, autópálya "matricát",  
stb.  
Shell Smart pontokért, "fizetés nélkül" ehet bizonyos szendvicseket, ill. menüket 
McDonald's-nál. Kéthavi tankolásért kapott pont "meghívja" egy ebédre. (No persze, az 
egészsége érdekében, ennél gyakrabban nem is érdemes ott látogatást tennie...) 

  

99. Amivel nem lehet mit kezdeni, de jó, ha tudja 

 
Számítson 10 % fogyasztásnövekedésre zuhogó esőben, és 1-2 % 
fogyasztásnövekedésre minden 5 °C hőmérséklet-csökkenésnél.  

Számítson (sokkal) rosszabb fogyasztásra abban az esetben, ha az Ön 
közlekedését főleg rövid távolságok (5-6 km-nél rövidebb) megtétele jellemzi, 
mert a motor az út nagy része alatt a normál üzemi hőmérséklet alatt üzemel, tehát 
többet is fogyaszt (és jobban is kopik).  

Jó tudni, hogy a szervókormány, a berendezés súlya, és a meghajtás 
teljesítményfelvétele miatt, akár 3 %-kal magasabb fogyasztást eredményez az 
adott típus szervó nélküli változatához képest. (Ettől függetlenül a kényelem és a 
biztonság jelentős növekedése miatt, ajánljuk, hogy szervókormányos autót vegyen.  

Ezeken a jelenlegi autójánál már nem tud változtatni, de a legközelebbi választásnál 
érdemes lehet erre is figyelemmel lenni:  

Jó tudni, hogy egy négysebességes (hagyományos hidropneumatikus) automata 
5-11 %-kal többet fogyaszt, mint egy helyesen használt 5 sebességes kézi-váltós 
modell. A modern, soksebességes (6, vagy akár 7 sőt több), illetve fokozat-nélküli 
automaták, és az ún. automatizált váltók esetén a helyzet sokkal jobb, sőt, akár 
kedvezőbb is a fogyasztásuk, mint a kézi-váltós autóknak. A DSG-s automaták is 
kedvező hatással vannak fogyasztásra. 

A régi automaták mindig sokkal többet fogyasztottak, mint ugyanannak a típusnak a 
kézi váltós darabjai.  

A CVT váltót fogyasztási szempontból azoknak ajánljuk csak, akik nagyon óvatosan 
szeretnek bánni a gázpedállal, és nem is szeretnek gyorsan menni. Ez esetben 
takarékos, de dinamikusabb közlekedés esetén ritkán. 

Már említettük: az automatikus légkondicionálók takarékosabbak a manuális 
vezérlésűeknél.  
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Minél kisebb erejű az autó motorja, a bekapcsolt légkondi annál nagyobb mértékben 
növeli a fogyasztást.  

Egy jól teleextrázott autó tömege is nagyobb, mint egy ugyanolyan típusúnak 
alacsonyabb felszereltséggel. (A ma népszerű panorámatető például elég sokat 
nyom.) 

Néhány drága kényelmi extra helyett is költhetne inkább a takarékosságra: 
választhatna például 5 helyett 6 sebességes váltót. Kihagyható extra lehet például, ha 
csak Ön vezeti az autót, az elektromos ülésállítás, hiszen nem lesz az ülés sokszor 
állítgatva. 

100. Mi nem (igazán) segít? 

  
Az autóhoz előírtnál magasabb oktánszámú benzin nem okoz kisebb fogyasztást, 
viszont többe kerül. Ha az autójához normál (95-ös) az előírt üzemanyag, teljesen 
felesleges 98-ast tankolnia. (Az oktánszám az üzemanyag kompresszió-tűrését jelenti, 
nem az üzemanyagban "tárolt" energiát.) 

(Ugyanakkor az előírtnál alacsonyabb oktánszámú (és olcsóbb), a rosszabb 
kompresszió-tűrése miatt, a motor kopogásához vezet (a benzin-levegő keverék 
hamarabb robban, mint kéne) ez pedig teljesítményvesztést jelent, és a motor is 
rongálódhat miatta. A teljesítményvesztés ráadásul a fogyasztást is növeli!) 

Bizonyos különlegesen adalékolt benzinek (mint például a Shell V-POWER Racing, 
MOL Tempo EVO, stb.) adnak többlet-teljesítményt, viszont jócskán többe is kerülnek, 
de sokak szerint tényleg élményszerű a különbség az autó erejében. Kipróbálni lehet, 
hogy érdemes, de ezekkel járni nem gazdaságos. Jellemzően nem nő annyit a motor 
hatásfoka, (tehát nem fogyaszt annyival kevesebbet ugyanannyi teljesítmény 
leadásához) mint amennyivel többe kerül az üzemanyag. (Ezen kívül, még nemigen 
találkoztam olyan emberrel, aki a megnövekedett teljesítmény ellenére nem kezdett 
dinamikusabban haladni, tehát tovább rontani a fogyasztásán...)  

Ezen felül érnek-e valamit, a különleges neveken reklámozott üzemanyagok? Az 
egyik nagy benzinkúttársaság különlegesen adalékolt, 95-ös oktánszámú, de az adalék 
nélkül forgalmazottnál lényegesen drágább benzinjéről azt állítja, hogy annak 
használata csökkenti a koromlerakódásokat, és megakadályozza az egyéb ráégett 
felrakódások képződését a hengerfejen, a szelepeken és a dugattyún, valamint tisztítja 
az üzemanyagrendszert is. 
Ezt el is hittem nekik, és autómba nullkilométeres korától kezdve, egészen 55 000 km 
megtételéig kizárólag ilyet tankoltam. Ekkor, mivel a hengerfejtömítésnél, annak 
gyártási hibája miatt elkezdett szivárogni az olaj, kénytelen voltam azt kicseréltetni. 
Megkértem a szervizt, hogy ha leszedték a hengerfejet, szóljanak, mivel szeretném 
megnézni. 
Az eredmény kiábrándító volt. Semmi különbséget nem láttam sem én, sem a szerelő, 
ahhoz képest, mintha teljesen normál (és természetesen olcsóbb), 95-ös benzint 
tankoltam volna. 
Kiszámoltam, hogy ezzel, az idő alatt, amíg ezt az üzemanyagot tankoltam, mintegy 
50-55 000,- forintot bizonyosan kidobtam az ablakon. 
Üzemanyagrendszer-tisztító hatása miatt esetleg érdemes ilyen speciális 
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üzemanyagot 5-6 tankolásonként egyszer használni, ennél gyakrabban azonban 
gyakorlatilag értelmetlen, ráadásul a MOL üzemanyagok alapáron tartalmaznak 
hasonló adalékot. (MOL Tempo.)  

Általában a hiper-szuper súrlódáscsökkentő olaj-adalékokat fenntartásokkal 
ajánljuk. Van néhány, ami használható, sőt igen jó, viszont van néhány 
agyonreklámozott fajta, amit semmiképpen sem tennék autóm motorjába. 

Valamekkora, legtöbb esetben alig kimutatható hatása bármelyik vacakabb 
csodakütyünek, vegyszernek, és kapszulának is lehet, de a legtöbb a saját árát sem 
hozza vissza, sőt, akár (igen jelentős) kárt is okozhat. 

+1 pont 

 
Ez csak legközelebbi autóvásárlásnál lesz fontos: a megcélzott kategórián belül, 
vegyen minél gazdaságosabb autót! Ezzel nem csak a fogyasztást csökkenti, hanem az 
autó eladási értékét is növeli. Ahogy megy fölfelé az üzemanyagok ára, egyre jobban 
számít az értékállóságban a gazdaságosság.  

Néhány szempont a fő rendszereken (tehát a motor-váltó együttes gazdaságosságán 
túl): 

• A start-stop rendszerek városi közlekedésben sok üzemanyagot spórolnak. 

• Az elektromos kormányszervók a legtakarékosabbak, de még az elektro-
hidraulikus fajták is jobbak a szimplán hidraulikusoknál, mert nem terhelik 
folyton a motort. 

• Érdemes költeni LED-es menetfényre. Ezek azért nagyon jók, mert nappal, 
amikor csak a láthatóság miatt van bekapcsolva a lámpák, töredékét 
fogyasztják annak, amit egy tompított fényszóró. 

Mielőtt ilyen extrákra költene, azért persze számoljon, hogy megéri-e!  

Ha évi 10-15 000 km-nyit használja az autót, nem biztos, hogy nyom annyit a latban 
1/2-1-2 literrel kevesebb fogyasztás, mint amennyivel esetleg egy kisebb étvágyú 
(mondjuk dízel, vagy hibrid, vagy "blue" kivitelű) autó, vagy a fentiekkel felextrázott 
kocsi többe kerül. Ha 10-12 000 km-nél is kevesebbet használja az autót, és nincs 
nagyon kicentizve a költségvetése, nem elsődleges szempont az autó fogyasztása. 
Ilyen kevés használat mellett, inkább az élményszerűség térül meg abban, hogy az 
autót szereti, öröme van benne, és nem utolsósorban emiatt valószínűleg nem is 
akarja majd gyorsan lecserélni, és ezzel takarít meg egy rakás pénzt.  
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Az autó kiválasztásához is készítettünk egy megoldáscsomagot! 

Az autóvásárlás (és eladás) témájában az AutósTITKOK I. kötetébe gyűjtöttük 
össze mindazt, amit ahhoz kell tudnia, hogy:  

  

Ne csak a szerencsén múljon,  

hogy legközelebbi autójával  
elégedett lesz-e vagy sem! 

 

Mindazt a tudást közzé tesszük, aminek nyilvánosságra kerülésétől egyes 
autókereskedők, illetve a nepperek rettegnek! 

Ezzel a most átadott eBookkal évi százezrek felesleges elköltésétől menekülhet meg. 
Az autóvásárlásról szóló eBookunk is százezreket, sőt, akár milliókat segít 
megtakarítani, hiszen az AutósTITKOK projekt részeseként olyan százezrek, akár 
milliók maradnak majd az Ön zsebében, amiket eddig kisebb-nagyobb trükkökkel, 
átverésekkel ki tudtak húzni Önből.  
Nemcsak az átverések, csalások, lehúzások révén veszíthet azonban pénzt! Egy rossz 
választás, vagy egyszerű tévedés is vezethet százezres, sőt milliós veszteségekhez! 
Előzze meg a bajt azzal, hogy birtokba veszi mindazt a tudást, amit összegyűjtöttünk 
Önnek!  

Az AutósTITKOK eBook segítségével  

• megtalálja a megfelelő pillanatot az autó lecserélésére,  

• megismeri a kereskedők gondolkodásmódját, hogy a lehető legügyesebben 
tárgyalhasson velük,  

• megtalálja az igazán Önnek való autót,  

• megtalálja a piacon fellelhető legjobb használtautót,  

• elkerüli a százezres, vagy akár milliós károkat okozó bepalizásokat 
használtautóknál, (sőt újautóknál is!)  

• jelentősen csökkenti (akár évi több mint százezer forinttal) autó-hitele 
költségeit,  

• eléri a lehető legnagyobb árkedvezményt!  

Az ezekhez szükséges, hatalmat jelentő tudást részletesen, érthetően és élvezetesen 
tálalva, könnyen kezelhető formában nyújtjuk át Önnek az AutósTITKOK eBookban.  

Az eBookból megtudhatja továbbá,  

• hogyan kerülheti el a legbiztosabban a mások hibájából bekövetkező 
baleseteket, illetve az autó megrongálódását,  
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• ha mégis megtörténik a baj, mi módon maximalizálható annak valószínűsége, 
hogy a biztosító gyorsan és korrektül kifizesse a kárt, és ne utasíthassa el a 
kártérítést,  

• hogyan kerülheti el a benzinkutas átveréseket, (van jó pár, fogadnék, hogy 
bárkinek tudunk újat mondani),  

• hogyan odázhatja el némi odafigyeléssel az autó bizonyos részeinek 
elhasználódását (ezzel tartva a piaci átlag felett az eladási értéket, és 
alacsonyan a szervizköltségeket),  

• valamint mik azok az apró trükkök, amikkel egyszerűbbé teheti életét az 
autózás területén, illetve amik bizonyos körülmények között hihetetlenül jól 
jönnek.  

 
Ha többet akar erről tudni, kattintson ide!: 

http://www.autostitkok.hu/promo.php 

 

Eddig tartott a "Mindennapi megtakarítások" témája. Ha a fenti pontokat betartja, sok 
ezer forintot takaríthat meg. Az üzemanyag folyamatos drágulása is sokkal kisebb 
hatással lesz Önre.  

Ne feledje, a fentieket nem csak elolvasni, alkalmazni is kell az eredmények 
eléréséhez! Ehhez kitartást, és sok sikert kívánunk! Kérjük, írja meg nekünk, hogy a 
most átadott ismeretanyag mennyire volt Önnek hasznos, mennyivel sikerült 
csökkentenie autója fogyasztását!  

Köszönjük!  

 
Holics Gábor 

www.autostitkok.hu 
autostitkok@autostitkok.hu 

 

 

Ha tetszett az eBook, és még nem "lájkolta" az AutósTITKOK Facebook oldalát, 
és nem követője a Google+ oldalának, kérem, tegye meg most! 

Olyan hasznos, és gyakran szórakoztató megosztásokat olvashat, amiket az AutósTITKOK 
megoldáspostával nem küldök ki, de érdekesek, hasznosak, vagy vidám perceket 
szerezhetnek Önnek. 

Facebook link 
Kérem, "lájkolja"! 

Köszönöm! 

Google+ link 
Kérem vegye fel köreibe és 

adjon +1-et! Köszönöm! 

 


