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Kevesebb jármű talált új gazdára
Az autópiacra is rányomta bélyegét a járványhelyzet
• Romániában is érez-
hetővé vált a járműbe-
jegyzések számának 
csökkenése a koro-
navírus-járvány miatt 
eszközölt korlátozá-
sok következtében. 
Az elmúlt időszakot 
főleg az új autók pia-
ca sínylette meg, de 
a használt járművek 
esetében is visszaesés 
történt.

ISZLAI KATALIN

M íg az első negyedév után 
arról számoltunk be, hogy 
a koronavírus-világjárvány 

sem tudta számottevően visszafogni 
a használt autók számának növe-
kedését Romániában, május végére 
már érezhetővé vált a járványhelyzet 
hatása az országban is. A Gépko-
csigyártók és Importőrök Egyesüle-
tének (APIA) friss összesítése szerint 
májusban 45 százalékkal csökkent az 
új, illetve 31,4 százalékkal a használt 
autók forgalomba írása az országban.

Románia nem áll rosszul

Az új autók piaca Európa-szerte 
megsínylette az elmúlt időszakot: 
Nyugat-Európában márciusban 52,9, 
áprilisban 80, májusban pedig 57,3 
százalékos csökkenést jegyeztek, 

míg az év első öt hónapjában ösz-
szességében 43,5 százalékosat. A 
járványhelyzet kedvezőtlen hatásai 
a kezdeti stagnálás után Románi-
ában is érezhetővé váltak, de az 
európai átlaghoz képest még így is 
jobb helyzetben van az ország a ja-
nuár és május között jegyzett 31,4% 
százalékos visszaeséssel. Májusban 
egyébként 7155 új járművet jegyeztek 
forgalomba az országban, 45 száza-
lékkal kevesebbet a korábbi év ha-

sonló időszakához képest. Az APIA 
szerint 2139 bejegyzéssel továbbra is 
a Dacia a legkedveltebb márka (34,9 
százalékos csökkenés 2019 májusá-
hoz képest), ezt követi a Hyundai 
(555 bejegyzés, 5,5 százalékos nö-
vekedés), a Škoda (493 bejegyzés, 
57,2 százalékos csökkenés), a Re-
nault (491, -52,7%) és a Toyota (469, 
-6,9%). A dízelautók továbbra is 
háttérbe szorulnak a benzinesekkel 
szemben. A májusban értékesített új 

autók 66,6 százaléka benzines volt, 
és mindössze 27,7 százaléka dízel. A 
fennmaradó 5,7 százalékot az elekt-
romos és hibrid járművek tették ki, 
amelyekből összesen 2223-at jegyez-
tek be az első öt hónapban. A „zöld” 
járművek esetében egyébként csak 
elenyésző, 0,8 százalékos visszaesés 
volt tapasztalható a vizsgált időszak-
ban. Elektromos autóból 374-et írat-

tak forgalomba január és május kö-
zött, ami 19,5 százalékos növekedést 
jelent a korábbi év hasonló idősza-
kához képest. Plug-in hibrid jármű-
vekből 209-et jegyeztek be, ez 59,5 
százalékos növekedésnek felel meg, 
hibrid autókból pedig 1640-et, ami 
8,7 százalékos csökkenést jelent.

Kevesebb, de még mindig sok

Az új járművekhez képest a hasz-
nált autók esetében jóval alacso-
nyabb a visszaesés, de az elmúlt 
években tapasztalt robbanásszerű 
növekedés után már ez is számotte-
vő csökkenésnek számít. Májusban 
az új autókhoz képest 3,7-szer több, 
26 616 használt járművet írat-
tak forgalomba az ország-
ban, ami 30,4 százalékos 
csökkenést jelent 2019 máju-
sához képest. Az első öt hó-
napban viszont mindössze 
15,8 százalékkal csökkent 
a bejegyzések száma a tava-
lyi év hasonló időszakához képest, 
miután idén 154 941 használt autót 
írattak forgalomba január és május 
között a tavalyi 184 091-hez képest. 

Adrian Pănescu, a Hargita Me-
gyei Prefektusi Hivatal szóvivője 
megkeresésünkre elmondta, az 
országos tendencia Hargita megyé-
ben is érezhető volt, ahol az első öt 
hónap alatt mintegy 20 százalék-
kal csökkent a járműbejegyzések 
száma. Hozzátette azonban, hogy 
az elmúlt napokban már enyhe 
növekedést tapasztaltak, így meg-
látása szerint a korlátozások teljes 
feloldását és a roncsautóprogram 
újraindulását követően ismét a jár-
ványhelyzet előtti értékekre lehet 
majd számítani. 

Csökken, de így is sok. Még mindig 
3,7-szer több használt autót 
íratnak forgalomba, mint újat
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A polgármesterek és önkormány-
zati képviselők megbízatása 

június 21-én jár le. Mandátumuk 
meghosszabbításáról már korábban 
is születtek jogszabályok, amelyeket 
azonban – a választások kitűzésének 
jogáról folyó belpolitikai csatározás 
közepette – az alkotmánybíróság ha-
tályon kívül helyezett.

Változások lesznek

A törvény lerövidíti a választási 
előkészületek időtartamát, és felére 
csökkenti a jelölésekhez szükséges 

támogatói aláírások számát. Lehe-
tővé teszi az internetes aláírásgyűj-
tést, továbbá azt is, hogy a pártok 
és a független jelöltek elektronikus 
úton juttassák el a választási bi-
zottsághoz az induláshoz szüksé-
ges dokumentumokat.

A tegnapi ülésen a baloldali több-
ség és az RMDSZ ismét leszavazta a 
kisebbségben kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) módosító indít-
ványát, hogy a választások időpont-
ját továbbra is a kormány határozza 
meg. A törvény végső változatában 
így az szerepel, hogy erről a parla-
mentnek kell sarkalatos törvényt 
hoznia – az eddigi 75 helyett – lega-
lább 60 nappal a kijelölt dátum előtt. 
A törvénytervezetet ezek után a PNL 

tartózkodása közepette, szavazat-
többséggel fogadta el a képviselőház.

Lehet még akadály

Jövő héttől azonban mégis meg-
szűnhet az önkormányzatok mű-
ködésének jogalapja, ha most bárki 
újabb alkotmányossági óvást emel 
a hétfőn elfogadott törvény ellen, 
vagy Klaus Iohannis államfő nem 
hirdeti ki azonnal a jogszabályt. Az 
esetleges alkotmányossági norma-

kontroll igénylésére három nap áll 
a törvényhozók, illetve az államfő 
rendelkezésére, az elnök által ki-
hirdetett törvények pedig – ha nincs 
bennük halasztó rendelkezés – a 
Hivatalos Közlönyben történt publi-
kálásuk után három nappal lépnek 
hatályba. A helyhatósági választást 
egyébként várhatóan szeptember 

27-ére írják majd ki, miután 
a jelentősebb pártok meg-
állapodtak az indőpontról. 
Eddig úgy tűnt, hogy az el-
lenzéki PSD minél későbbi, 
a népszerűtlen kormányzati 
intézkedések miatt leszálló 
ágba került PNL pedig minél koráb-
bi időpontban érdekelt. 

Parlamenti igen a mandátumhosszabbításra
• Elvileg elhárult az a veszély, hogy egy hét múlva megszűnjön a polgármesterek 
és a megyei közgyűlési elnökök mandátuma, miután a szenátust követően tegnap a 
képviselőház is megszavazta az önkormányzati tisztségviselők mandátumát novem-
ber elsejéig meghosszabbító törvénytervezetet. Mint ismeretes, az önkormányzati 
választásokat a koronavírus-járvány miatt nem tartották meg június elején.

Nem maradnak üresen a tanácstermek, folytathatják 
munkájukat a választott tisztségviselők
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