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Nemesfémtolvajok lehettek
Személyautók katalizátorait lopták le Csíkszeredában
• Az elmúlt hétvégén 
több autótulajdonos is 
azt tapasztalta, hogy 
autója kipufogója a 
földön hever. Mint 
kiderült, a motor által 
kibocsátott gázok ká-
rosanyag-tartalmának 
csökkentésére szol-
gáló katalizátorokat 
lopták le az autókról.

KORPOS ATTILA

Az egyik károsult lapunk meg-
keresésére elmondta, péntek-
ről szombatra virradóra történ-

hetett az eset. A tulajdonos hozzátette, 
bár katalizátor nélkül is működőképes 
a régebbi évjáratú jármű, nagyon zajos 
lenne és a károsanyag-kibocsátása is 
nagyon megnőne, ami nem törvényes, 
így mindenképp újat kell beszereznie. 
Számításai szerint ez több száz lejbe 
fog kerülni. Az autókatalizátor egy 

alkatrész, amelynek szerepe a 
motor által kibocsátott gázok 
(kipufogógázok) káros anyag-
tartalmának csökkentése. A 
károsanyag-tartalom csökke-
nését úgy érik el, hogy a mű-

ködés során kialakuló magas 
hőmérsékletnek köszönhetően a kata-
lizátorban található nemesfémek a ká-
ros anyagok egy részét oxidálják vagy 
ártalmatlan anyagokká alakítják. 

„Levágják a csőről a katalizátort, 
amely megfelelő szerszámokkal pil-
lanatok alatt lent is van” – közölte 
érdeklődésünkre egy autóalkatré-
szekkel foglalkozó szakember. Koráb-
ban ő is hallott már hasonló esetekről 
külföldön, és bár Romániában itt-ott 
felbukkantak már katalizátor- és ré-
szecskeszűrő-tolvajok, eddig nem 

volt gyakori jelenség sehol. „Nem 
végzik az ócskavasban ezek az alkat-
részek. Nem magáért az alkatrészért, 
sokkal inkább a benne lévő értékes 
nemesfémekért lophatják el, hiszen 
van benne platina, palládium és ródi-
um is” – mutatott rá a probléma lehet-
séges nyitjára. Hozzátette, nem titok, 
hogy kivonják a katalizátorból az em-
lített nemesfémeket, amelyeket horror 
áron értékesítve aztán újrahasznosí-
tanak. „Lopás esetén utángyártottat 
lehet vásárolni olcsóbban, pár száz le-
jért, az eredeti gyári katalizátoroknak 
viszont széles a piaci értékük, típustól 
függően akár a több ezer lejt is elérhe-
tik” – pontosította.

Drága mulatság

Utánajártunk, mennyibe is kerülnek 
az említett fémek. A platina gramm-

jáért 160–180 lejt fi zetnek. A palládi-
um a nemesfémcsoport platinaszerű 
ezüstfehér fémje, amelyet unciában 
mérnek. 1 uncia 28 gramm, így 1 
uncia palládium piaci értéke jelen-
leg 1900 euró körül mozog, a ródi-
um pedig ötször-hatszor ennyit ér. 
„Ezekből néhány gramm, esetleg 
mikrogramm van a katalizátorban. 
Palládiumból például 3–7 gramm 
van egy benzines autó katalizátorá-
ban” – egészítette ki egy autószere-
lő. Meglátása szerint jelen esetben 
inkább a benzines autók vannak 
veszélyben. „A Facebookon naponta 
jelennek meg katalizátorokat felvá-
sárló hirdetések. Olyan katalizátor-
típus is van, amelyért 600–700 eurót 
kínál a felvásárló. Ha még ő is ennyit 
fi zet érte, neki később mennyire ér-
heti meg az értékesítése?” – tette fel 
a költői kérdést. Szerinte két ember-

nek egy autóemelő és egy akkumulá-
toros fl ex (sarokcsiszoló) már elegen-
dő a művelethez, miközben egyikük 
még az őrszem is lehet. „Sok az autó, 
kevés a köztéri kamera, ráadásul 
az éjszakai kijárási tilalom miatt 
nincs nagy mozgás sem. Ellenben 
vannak típusok, amelyekről nem 
lehet levágni, mert a kipufogó első 
részében vagy a motor hátánál van, 
és nem lehet hozzáférni” – fejtette 
ki a szerelő. Meglátása szerint nem 
az országban értékesítik az alkat-
részeket, sokkal inkább Lengyelor-
szágból és Németországból érkezik 
nagyobb kereslet az alkatrészekre. 
„Sok pénz lehet benne, ez tény, és 
hamar lecsapnak rá. Nem véletlen 
az sem, hogy ha valaki olyan hir-
detést tesz közzé, amelyben bontott 
járművet kínál, az első érdeklődők 
a katalizátor megléte felől érdeklőd-

nek” – jelezte. Egyébként egy kata-
lizátor beszerelése nem ördöngös (a 
kipufogórendszert kell szétszerelni), 
ám az igazi drága mulatság, ahogy 
már említettük, az autóhoz megfe-
lelő alkatrész beszerzése; íme egy 
példa: egy 2005-ös évjáratú Opel 
Corsa esetében egy megfelelő katali-
zátor beszerzése legalább ezer lejbe 
kerülhet. Gheorghe Filip, a Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
szóvivője érdeklődésünkre közölte, 
a hétvége folyamán két bejelentés 
érkezett katalizátorok ellopása miatt 
Csíkszeredából. „Mindkét esetben 
büntetőeljárást kezdeményeztünk 
minősített lopás megalapozott gya-
nújával. Már van egy gyanúsítotti 
körünk, ennek alapján halad előre a 
nyomozás” – számolt be. 

▾  I N F O G R A F I K A  F O R R Á S A :
     E V O A U T O . H U

A tegnapi egyetlen napirendi pont 
arról szólt, hogy ki kell írni egy 

versenytárgyalást, amelyen kivá-
lasztják azt a céget, amely Ma-

rosvásárhelyen köztisztasági 
szolgáltatásokat végez. A 
tervezet tartalmazta a fel-
adatfüzetet, a maximális díj-
szabásokat, és ami nagyon 
fontos: részletesen kitért arra 
is, hogy az új szolgáltató kö-

teles lesz szelektíven is gyűjteni 
a hulladékot. A 15 órakor kis késéssel 
megkezdődött ülésen a Szabad Embe-

rek Pártjának tanácsosa, Pápai László 
azt sérelmezte, hogy a rendkívüli taná-
csülést az utolsó percben hívták össze, 
a napirendre került tervezetet utolsó 
percig módosították, a kétszáz oldalas 
anyagot senki nem tudta elolvasni. Hi-
ányolta, hogy egy ilyen fontos kérdés-
ben, mint a köztisztasági szolgáltató 
kiválasztása, nem tartottak bizottsági 
üléseket, ahol nyugodtan át lehetett 
volna beszélni, mit várnak el a követ-
kező szolgáltatótól. Claudiu Maior, a 
Pro Románia párt tanácsosa egyetér-
tett Pápaival, és javasolta, hogy a ter-

vezetet halasszák el, amíg mindenki 
át tudja rágni magát rajta és a szakbi-
zottságokban is egyeztetni tudnak. A 
tanácsosok egyöntetűen elfogadták 
ezt, elhalasztva a tervezetet.

Szerződést bontottak

Ezzel azonban az ülés nem ért véget, 
hiszen, mint kiderült, van egy újabb 
sürgősségi napirendi pont, amit az 
utolsó percben tettek a tanácsosok 
elé, és ez arról szól, hogy bontsák fel a 
szerződést a jelenlegi szemétszolgál-
tatóval, a Sylevy Salubriserv vállalat-
tal. Ennek a tervezetnek az esetében 
is elhangzott a halasztási javaslat. 
Az ülésen megjelent Soós Zoltán pol-
gármester, aki arra kérte a tanácso-

sokat, hogy fogadják el a szerződés 
felbontását. Indoklásában kitért arra, 
hogy a tavaly júniusban kötött, köz-
tisztasági szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésben szereplő egész éves ke-
retösszeg nagy része elfogyott. A vá-
rosvezető azt is elmondta, hogy bár 
a Sylevy azt kérte, közös megegyezés 
alapján bontsák fel a szerződést, ez 
nem előnyös a városnak, amely nem 
ismeri el minden számla jogosságát, 
amit korábban már benyújtott a cég. 
Mint ismert, a polgármesteri hiva-
tal illetékesei szerint a Sylevy cég 10 
millió lejjel többet számlázott, mint 
amennyi szolgáltatást a valóságban 
elvégzett. Marosvásárhely polgár-
mestere kihangsúlyozta: az érvény-
ben lévő jogszabályok értelmében a 

cég köteles még 90 napig biztosítani 
ezt a szolgáltatást, és a város ennek 
ellenértékét ki fogja fi zetni neki, szin-
tén a törvényes keretek között. Ez idő 
alatt elindítják a közbeszerzést az új 
szolgáltató kiválasztására. Végül a 
tanácsosok egy tartózkodással és két 
ellenszavazattal elfogadták a Syle-
vy Salubriserv szolgáltatóval kötött 
szerződés felbontását.

Az RMDSZ-frakció vezetője, Frun-
da Csenge a Székelyhonnak siker-
ként értékelte, hogy felbontották 
a tavaly megkötött szerződést egy 
olyan céggel, amellyel a városnak 
már hetek, hónapok óta nézetéltéré-
se van, hiszen múlt héten több napig 
az utcán hagyták a háztartási hulla-
dékot. (Simon Virág)

Felbontották a hulladékszállítási szerződést
• Rendkívüli ülésen bontották fel a marosvásárhelyi ta-
nácsosok a Sylevy Salubriserv céggel tavaly júniusban 
kötött hulladékszállítási szerződést. 




