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H I R D E T É S
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BMW, látható alvázszámmal 
(VIN), dízel, 2013-as gyártá-

sú, valamivel kevesebb, mint 150 
ezer kilométert futott, ára 15 ezer 
euró körüli – erre az autóra vágyik 
a legtöbb romániai, amikor úgy 
dönt, használt személygépkocsit 
vásárol. Legalábbis az Inspector-
Auto.ro platform által tegnap 
nyilvánosságra hozott elemzés 
szerint, amelynek elkészítéséhez 
a legfrissebb 1000 online apróhir-
detést nézték meg. Mint kiderült, a 
legtöbben 2013. után készült autót 
szeretnének vásárolni, ami pedig a 
meghajtást illeti, még mindig a dí-
zel a népszerűbb. A viszonteladók 
szerint ugyanakkor az ár is döntő 
szempont, így többnyire olyan au-
tókat hoznak be külföldről, amely-
nek ára 15 ezer euró körül alakul. 
Egy ilyen autón 1000–1500 eurós 
nyereségük van.

„Egy másik kényes pontja a 
használtautó-vásárlásnak termé-
szetesen a kilométeróra. Ennek 150 
ezer kilométer körül kell állnia, a 

viszonteladók pedig ennek pró-
bálnak is megfelelni vagy reálisan, 
vagy pedig néhány száz euróval a 
„fi úknál”. Így egyáltalán nem meg-
lepő, hogy a megvizsgált 1000 au-
tóból, amelyeknek az alvázszámát 
is közölték, 30 százaléknak vissza 
volt tekerve a kilométerórája, ösz-
szesen több mint 3,2 millió kilomé-
terrel” – nyilatkozta Mihai Cune, 
az InspectorAuto.ro alapítója.

Az elemzés elkészítéséhez hasz-
nált mintán a legnépszerűbb már-
káknak a BMW (24,3 százalék), az 
Audi (16,7 százalék), a Volkswagen 
(16,6 százalék), a Volvo (9,3 száza-
lék), az Opel (6,4 százalék), a Ford 
(5,5 százalék), a Mercedes (5,2 szá-
zalék) bizonyult, a többi nem érte 
el az 5 százalékot. Ami a meghaj-
tást illeti, 82 százalék dízel, 15,6 
százalék benzin, 2 százalék hibrid, 
0,4 százalék pedig elektromos. A 
viszonteladók a leggyakrabban 
Németországból (30%), Hollandi-
ából (27,5%) Belgiumból (20%), 
Olaszországból (12,3%), Franciaor-
szágból (7,4%), valamint Luxem-
burgból (2,4%) hoznak be autókat.

Ha használt, akkor BMW?

SZATMÁR MEGYÉBEN „MESÉNEK” TEKINTIK A VOLT KÖZLEKEDÉSI MINISZTER ÁLTAL MEGLEBEGTETETT AUTÓPÁLYA TERVÉT

Egyszerű vágyálom maradhat az északi sztráda
Nem olyan szegény, hogy 
ne tudjon ígérni: Răzvan 
Cuc volt közlekedésügyi 
miniszter a hétvégén azt 
ígérte, hogy meghirdetik a 
versenytárgyalást a Szatmár 
és Suceava megyét összekötő 
autópályára, erre azonban 
lapunk értesülései szerint 
nem került sor.

 »  BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

S zatmár megyét kötné össze 
Suceava megyével az észa-
ki autópálya – Răzvan Cuc 

volt közlekedésügyi miniszter a 
hétvégén még tárcavezetőként 
konkrét lépések foganatosítását 
ígérte az ügyben. Mint mond-
ta, Sorin Scarlat, az Országos 
Közútkezelő Vállalat (CNAIR) 
igazgatója őt arról tájékoztatta, 
hétfőn megjelenik a Közbeszer-
zések Elektronikus Rendsze-
rében (SEAP) a dokumentáció 
és a hirdetés, ami alapján az ér-
deklődő cégek 2020 januárjáig 
jelentkezhetnek a sztráda meg-
valósíthatósági tanulmányának 
elkészítésére. Lapunk informá-
ciói szerint azonban tegnap késő 
délutánig még nem jelent meg a 
kiírás az amúgy nem nyilvános 
SEAP-on. Amúgy hétfői és keddi 
hirdetések is szerepeltek, ame-
lyeket a CNAIR tett közzé, ám au-
tópályával kapcsolatos csak egy, 
és az is a Szászváros és a Nagy-
szeben közötti sztráda munkála-
taira vonatkozott.

Cuc amúgy a hétvégén azt 
hangsúlyozta: az autópálya meg -
tervezése szerepelt a Szociálde-

mokrata Párt (PSD) kormány-
programjában, és azért gyorsítot-
ták fel az ütemet, hogy az azóta 
már hivatalba lépett Orban-kor-
mány „véghez vigye, ne kifogáso-
kat keressen, hanem biztosítsa a 
fi nanszírozást”.

Szkeptikus fogadtatás
Szatmár megyében
„Öreg vagyok én már ahhoz, hogy 
higgyek a mesékben, mert ez a 
téma amúgyis minden kampány-
ban előkerült. Örülünk, hogy 
elindult valami, de Cuc mondott 
már nagyokat az idén” – fogalma-
zott tegnap a Krónika kérdésére 
Pataki Csaba, a Szatmár megyei 
önkormányzat elnöke, aki sze-

rint természetesen jó lenne, ha 
történnének előrelépések, és 
megvalósulna ez az általuk is oly 
régóta várt beruházás. Felhívta 
a fi gyelmünket ugyanakkor arra 
is, hogy a Szatmár és a Suceava 
megyei önkormányzat nagyjából 
tizenkét éve, saját költségvetési 
forrásokból elkészített egy meg-
valósíthatósági tanulmányt egy 
gyorsforgalmi útra, ami a két 
északi megyét kötné össze. Ezt a 
dokumentumot még akkor oda-
adták az éppen hivatalban levő 
közlekedésügyi miniszternek, az 
akkori kormány meg is megígérte, 
hogy „dübörögve haladnak vele”, 
de azóta sem történt semmiféle 
előrelépés. Tizenkét év eltelté-

vel most újra napirendre került 
ugyan a téma, ám a PSD-kormány 
részéről semmiféle megkeresés 
nem érkezett mostanában a szat-
mári hatóságokhoz, a tervezett 
nyomvonalról sincsenek informá-
cióik, és engedélyeket sem kértek 
tőlük. „Nyilván ez kampányfogás 
volt” – kommentálta Cuc bejelen-
tését Pataki Csaba, aki szerint vi-
szont „az is több mint semmi”, ha 
valóban meghirdetik a verseny-
tárgyalást a tervekre.

Ő maga amúgy szkeptikus. Mint 
felidézte, még 2004-ben szervez-
tek Nyíregyházán egy olyan nem-
zetközi fórumot, amelyen ma-
gyarországi, romániai, moldovai 
köztársasági, valamint ukrajnai 

helyi önkormányzatok képvise-
lői közös nyilatkozatot írtak alá, 
amelyben kérték az érintett négy 
ország kormányát, hogy támo-
gassák ezt a közlekedési folyosót, 
hiszen van létjogosultsága. Elég 
csak azt megnézni, hogy a petei 
határátkelőnél tavaly több mint 
2,5 millió ember haladt át. „Nem 
kell ahhoz forgalmi tanulmányt 
készíteni, hogy lássuk, mekkora a 
forgalom” – jegyezte meg Pataki 
Csaba.

Magyarországon már
a pénz is megvan
Kitért ugyanakkor arra is, hogy 
Magyarország kormánya terve-
zi az M3-as meghosszabbítását 
gyorsforgalmi útként egészen a 
határig, ez szerepel is a költség-
vetésükben, így jó eséllyel ha-
marosan meg is valósul. Közben 
épül Szatmárnémeti körgyűrűje – 
nagyjából 35 százaléka készült el. 
Pataki szerint pedig jó lenne, ha 
legalább a határátkelőtől a kör-
gyűrűig terjedő, nagyjából 6 ki-
lométeres szakaszon gyorsforgal-
mi utat alakítanának ki. Ha nem 
építi meg a kormány, megteszi 
Szatmár megye saját erőforrásból 
– szögezte le a partiumi elöljáró.

Pataki azt mondja, jelenleg an-
nak is örülne, ha az újonnan beik-
tatott kormány annyit megtenne, 
hogy kormányközi megállapo-
dással elérné, hogy megnyissák 
a magyar–román határon már 
megépült, ám a schengeni csat-
lakozás késlekedése miatt hasz-
nálhatatlan határátkelőket, mivel 
már ezzel is megoszlana a forga-
lom a határátlépési pontoknál. Ez 
nem kerül pénzbe, sem időbe” – 
szögezte le a Szatmár megyei köz-
gyűlés elnöke.Sztrádán Szatmárról Suceaváig? Távozása előtt még ígért egy autópályát Răzvan Cuc

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

RR
ÁS

: P
IX

AB
AY

.C
O

M




