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Folyamatosan csökken a hasz-
náltautó-bejegyzések száma a 
korábbi évekhez képest, ennek 
hatására pedig a várakozási 
idő is egyre rövidebb a jármű-
bejegyzési közszolgálatoknál. 
Ezzel párhuzamosan az új 
járművek eladása emelkedik, 
a kedvező irányzatot pedig a 
roncsautóprogram minap el-
indított újabb kiadása tovább 
erősítheti.

 » ISZLAI KATALIN

A lábbhagyott az autóvásár-
lási kedv Romániában, 
legalábbis ami a külföldről 

behozott használt autókat illeti. 
Erről árulkodnak a gépkocsik be-
íratásáért és a jogosítványok kibo-
csátásáért felelős igazgatóság (DR-
PCIV) statisztikái is. A múlt évre 
vonatkozó beszámolójuk szerint 
közel kilenc százalékkal csökkent 
a használtautó-bejegyzések száma 
2018-ban a korábbi évhez képest, 
amikor a környezetvédelmi illeték 
eltörlése miatt robbanásszerűen 
megnövekedett a számuk. Az ak-
kori, tehát a 2017-ben forgalomba 
íratott 520 ezer járműhöz képest 
tavaly „csak” 473 ezret jegyeztek 
be. Noha ez sem kevés, az minden-
képp kedvező, hogy a tavalyi csök-
kenés idén is folytatódni látszik. 
A DRPCIV legfrissebb, márciusi 
adatai szerint 37 375 használt autót 
jegyeztek be idén az említett hónap-
ban, tavaly márciusban viszont 41 
539-et, ami 10,02 százalékos csök-
kenést jelent (2017-ben egyébként 
51 684-et, így a csökkenés valóban 
jelentős). A kedvező változás másik 
előnye az, hogy míg korábban hó-
napokat kellett várni a külföldről 
behozott használt autók beíratásá-

EGYRE KEVESEBB RÉGI SZEMÉLYGÉPKOCSI KERÜL A ROMÁNIAI UTAKRA, FOLYAMATOSAN EMELKEDIK AZ ÚJ AUTÓK SZÁMA

Alacsonyabb fokozatra kapcsolt a használtautó-piac

Alábbhagyott a lendület. Csökkenőben a nyugati országokból behozott használt autók száma

 » A használt 
autók számának 
csökkenésével 
párhuzamosan 
továbbá az új 
autók száma 
folyamatosan 
emelkedik.

ra, ma már csak néhány napot, eset-
leg hetet. Aki most szeretne időpontot 
foglalni a járműbejegyzési közszolgá-
latnál külföldről behozott használt 
autó bejegyzésére, már május máso-
dikára is találhat szabad időpontot 
Hargita megyében, Maros megyében 
pedig még áprilisi helyek is akadnak.

Változó trendek
A használt autók számának csökke-
nésével párhuzamosan továbbá az új 
autók száma folyamatosan emelke-
dik: a DRPCIV adatai szerint 9813 új 
járművet jegyeztek be az országban 
márciusban, ez pedig 20,82 százalé-
kos növekedést jelent a tavalyi 8122-
höz képest. Az idei első negyedévben 
egyébként 35 836 új autót, a tavalyi év 
hasonló időszakában 28 643-at, 2017 
első három hónapjában pedig csak 22 
276-ot jegyeztek be, így a gyarapodás 
igen látványos.

Tény viszont, hogy a pozitív tren-
dek ellenére, a romániai gépko-
csipark még mindig az egyik legöre-
gebb európai uniós összevetésben: 
jelenleg mintegy 6,4 millió autó rója 
a romániai utakat, amelyek közül 
kevesebb mint 550 ezer fi atalabb 5 
évesnél, 3 millió pedig öregebb 15 
évesnél.

 Idén is két roncsprogram
Akik viszont most gondolkodnak 
azon, hogy újra cseréljék régi jár-
művüket, segítséget is kapnak hoz-
zá, hiszen múlt héten elkezdődött a 
2019-es roncsautóprogram. A prog-
ram költségvetése ezúttal 320 millió 
lej, az előírások szerint pedig a nyol-
cévesnél idősebb autókat lehet lead-
ni az ócskavastelepeken. A környe-
zetvédelmi minisztérium ráadásul a 
tavaly bevezetett, kötelező műszaki 
vizsgálatra vonatkozó előírást is eltö-

rölte, így idén ismét leadhatók azok 
a járművek is, amelyeknek nincs ér-
vényes műszaki vizsgájuk. A pályá-
zók kilométerenként legfennebb 130 
gramm szén-dioxid-kibocsátású új 
autót vásárolhatnak a támogatás ré-
vén, amelynek összege 6500 lej. Eh-
hez hozzáadódhat további 1700 lej, 
ha a pályázó hibridautó vásárlása 
mellett dönt, illetve 1000 lej azoknak, 
akik 98 grammosnál alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású gépkocsit 
vásárolnának. A 6500 lejes alaptámo-
gatás és a két ökobónusz értéke össze 
is adódhat, tehát a pályázó egyszerre 
mindhárom támogatást megkaphat-
ja, így összesen 9200 lej kezdőtőkét 
halmozhat fel.

Emellett idén is elindul a Roncs-
autó Plusz Program, amely az elekt-
romos és hibridautók vásárlását ösz-
tönzi. Érdekesség, hogy a program 
első évében, 2016-ban mindössze 150 
ilyen járművet vásároltak a támoga-
tás révén, ezért 2017-ben átalakították 
a programot (a támogatás összegét 
közel 10 ezer euróra növelték, amely a 
legmagasabb ilyen jellegű támogatás 
Európában), ennek hatására pedig 
tavaly már több mint 1400 „zöld au-
tót” vásároltak a romániaiak a támo-
gatás segítségével. A Plusz Program 
idei költségvetése 93 millió lej, általa 
pedig a százszázalékosan elektromos 
meghajtású járművek vásárlása ese-
tén 45 ezer lejes, míg a hibridautók 
esetében 20 ezer lejes támogatást 
igényelhetnek az érdeklődők, utóbbi 
esetében feltétel a kilométerenkénti 
legtöbb 50 grammos szén-dioxid-ki-
bocsátás. Mindkét program esetében 
a pályázó az új jármű vásárlásakor 
kapja meg a támogatást (az autó ér-
tékesítője vonja le az árból), miután 
igazolta az autókereskedésnél, hogy 
megsemmisíttette és kiíratta forga-
lomból régi járművét. Feltétel emel-
lett az is, hogy az igénylő romániai 
lakcímmel rendelkezzék, és ne legye-
nek tartozásai.  

 » KRÓNIKA

Az ország minden szegletéből ér-
kezett taxiktól sárgállott tegnap a 

bukaresti Győzelem tér – a szervező CO-
TAR munkáltatói szövetség 5000 bérfu-
varozót várt a kormánypalota elé, és a 
tér kora reggeltől fokozatosan megtelt. 
A tiltakozók immár sokadik alkalom-
mal szerveztek megmozdulást, kérve 

az illegális – vagyis engedély és licenc 
nélkül személyszállítást végző – fu-
varozók tevékenységének betiltását, 
illetve az úgynevezett közlekedési 
hiénáknak a közutakról való kitiltá-
sát. Mint ismeretes, hiénának azokat 
a taxisokat nevezzük, akik egyetlen 
taxis társasághoz sem csatlakoznak, 
és rendszerint a piacinál jóval maga-
sabb árakkal verik át a turistákat. A 
COTAR szerint ugyanakkor az illegális 
személyszállítás fogalmába beletar-
toznak az olyan okostelefonos appli-
kációk is, mint a Clever vagy az Uber. 
Miközben tény, hogy utóbbit több or-
szágból vagy világvárosból is kitiltot-
ták, és nem kell sem taxislicenc, sem 
engedély ahhoz, hogy valaki sofőrként 
a rendszerhez csatlakozzék, addig a 
Clevert csak taxisok használhatják, 
tehát nincs benne semmi illegalitás. 
Sok munkáltató ellenben azt szeretné 
elérni, ha a modern technológiákat 
lesöpörve az asztalról, tényleges disz-
pécserszolgáltatáshoz kötnék a bérfu-
varozás fogalmát.

Sok taxis használ Clevert 
vagy Ubert
A Clever éppen ezt hangsúlyozta teg-
napi, a tiltakozásra válaszként adott 
közleményében. Leszögezte, a taxi-
sok immár 70 százaléka használja 
az alkalmazást, és utasokat vesz fel 
annak közvetítésével, ráadásul 2,5 
millió romániai lakos használja napi 
rendszerességgel az applikációt. Mint 
rámutatnak, amennyiben lesöpörnék 
a korszerű alkalmazásokkal műkö-
dő szolgáltatásokat a piacról, csak a 
diszpécserszolgálatok monopóliuma 
maradna. „Ezek a munkáltatók nem 
gondolkodnak sem az utasok, sem a 
taxisok javára” – jelentették ki a Clever 
illetékesei. Közben az Uber Románia 
a nagyszabású tiltakozó megmozdu-
lás apropóján közölte, szándékában 
áll együttműködni a taxitársaságok-
kal. „Együtt akarunk működni a ta-
xiágazattal, ahogyan tesszük azt más 
országokban is. Tulajdonképpen sok 
taxisofőr már használja az appliká-
ciónkat. Azonban soha nem fogunk 

egyetérteni a munkáltatókkal, akik 
ellenzik a technológiát és a fogyasz-
tók választáshoz való jogát. Bízunk 
abban, hogy a kormány nem választja 
a ridesharing típusú szolgáltatások 
korlátozását, hanem korrekt szabá-
lyozást vezet be, románok millióinak 
érdekében, akik használják ezeket az 
applikációkat, és a továbbiakban is 
több opciót  szeretnének a közleke-
désre” – hangsúlyozták az Uber ille-
tékesei.

Alakul a szabályozás
A hiénák tevékenységének betiltását 
előíró, 2019/21-es számú sürgősségi 
kormányrendelet különben éppen 
kedden jelent meg a Hivatalos Köz-
lönyben. Daniel Suciu fejlesztési mi-
niszter pedig hétfőn úgy nyilatkozott, 
hogy az Uber, illetve Taxify típusú sze-
mélyszállítási platformok szabályozá-
sára is készülnek, egy munkacsoport 
már két hete foglalkozik a témával. 
Suciu szerint már közel is állnak egy 
végső formához.

Tiltakoztak a taxisok – a Clever és az Uber korrekt bánásmódot vár
 » A tiltakozók 

újfent kérték az 
illegális fuvaro-
zók tevékenysé-
gének betiltását, 
illetve a közleke-
dési hiénáknak a 
közutakról való 
kitiltását.
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Incidensektől sem volt mentes a tiltakozás

Több személy is incidensekbe keveredett a tegnapi buka-
resti taxistiltakozáson, a bukaresti csendőrség tájékoztatá-
sa szerint több esetben is a beavatkozásukra volt szükség. 
Két taxisra például azért róttak ki fejenként 500 lejes 
pénzbírságot, mivel tojásokkal dobáltak meg egy bukaresti 
taxist, aki nem vett részt a megmozduláson, és a tüntetés 
idején utasokat szállított. Egy másik taxis, a környéken 
autózó, és a tüntetőket szidalmazó sofőrrel keveredett 
szóváltásba. Ők sem úszták meg, a sofőr 500 lejes bírságot 
kapott obszcén tettek vagy gesztusok miatt, a tüntető csak 
írásbeli fi gyelmeztetésben részesült.




