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Helyreállt az új gépkocsik 
piaca, növekszik az érdeklődés 
az elektromos autók iránt, az 
európai nagyvárosokban sokan 
támogatják a belsőégésű motor-
ral felszerelt gépkocsik tíz éven 
belüli betiltását. Nálunk azon-
ban még mindig sokan vásárol-
nak használt gépkocsit, de egyre 
kevesebben dízelt. A lapunk 
által megszólaltatott szakembe-
rek szerint az újabb gépkocsik 
minősége műszaki szempontból 
nem javul, szándékosan rövi-
debb élettartamúra tervezik, 
hiszen így lehet ösztönözni a 
vásárlást, a pénz forgását, a 
gazdaság működését.

 » BÍRÓ BLANKA

M árciusban megugrott a for-
galomba helyezett új autók 
száma az Európai Unióban, 

a 27 tagállamban  87,3 százalékkal 
több autót írattak forgalomba, mint 
egy évvel korábban. Ez arra is vissza-
vezethető, hogy tavaly márciusban 
megzuhant az új gépkocsik vásár-
lása. Ugyanakkor egy friss felmérés 
szerint az európai nagyvárosokban a 
megkérdezettek 63 százaléka támo-
gatta azt az elképzelést, amely sze-
rint kizárólag elektromos járműveket 
lenne szabad értékesíteni az Európai 
Unióban 2030-tól. Azért tiltanák be 
a  belsőégésű motorral szerelt jármű-
vek értékesítését, hogy csökkenjen a 
károsanyag-kibocsátás, és lassuljon 
a globális felmelegedés. Lassan, de 
változnak a trendek Romániában is, 
csaknem 2500 hibrid vagy elektromos 
autót értékesítettek az idei év első há-
rom hónapjában, ami 65 százalékkal 
haladja meg az előző év azonos idő-
szakában regisztrált szintet.

Szabadulnak a dízeltől
„A használt gépkocsik piacán egyér-
telműen nagyobb a kereslet a ben-
zines autók iránt, próbálnak szaba-
dulni a dízelmotoros gépkocsiktól” 
– vont mérleget a Krónika megkeresé-
sére Szabó Attila, a csíkszeredai Csík 
Autoland Kft . használt-autópiacának 
tulajdonosa. Mint részletezte, a dízel-
autók betiltásáról, a forgalomból való 
kivonásáról szóló hírek nem tesznek 

jót ennek a típusnak, így hiába ol-
csóbbak, kisebb a fogyasztásuk, még-
sem ezt választják, nehezebb eladni. 
A vállalkozó tapasztalatai szerint in-
kább már csak a haszongépjárművek-
nél keresik, vásárolják a dízelmotoros 
változatot, személyautók piacán alig 
van irántuk kereslet.

Kérdésünkre, hogy mi a helyzet a 
ma már a használt járművek piacán is 
egyre gyakrabban kínált hibrid gépko-
csikkal, Szabó Attila elmondta, ezzel a 
típussal az a gond, hogy a szerelőmű-
helyek nincsenek felkészülve a javítá-
sukra. Előfordult már olyan is, hogy 
csak bukaresti kirendeltségben tudták 
megoldani a javítást, miután a környe-
ző megyék műhelyeit körbejárták.

A szakember amúgy a jelenlegi köz-
hangulat ellenére dízelpárti, meglá-
tása szerint amíg nem állítják le ezek 
gyártását, nem is tiltják be ezeket. 
„Riogatják az embereket. Ha leállítják 
a dízelmotoros gépkocsik gyártását, 
utána még tíz év, amíg teljesen kivon-
ják forgalomból, tehát még legalább 
húsz évig futnak. Ha most valaki 
megvásárol egy ötéves dízelgépko-
csit, nyugodtan le tudja járni” – véli 
a kereskedő.

Tapasztalatai szerint amúgy mos-
tanság főként az 5–15 éves használt 
gépkocsikat vásárolják, a 15 évesnél 
régebbi autókat már szinte lehetet-
len eladni. A választáskor a vásárlók 
számára fontos szempont a környe-
zetvédelmi besorolás, a csíkszeredai 
vállalkozó által behozott használt 
gépkocsik 90 százaléka Euro 5-ös be-
sorolású, a fennmaradó 10 százalék 
Euro 4-es vagy 6-os.

Sok a szennyező gépkocsi
„A régebbi és újabb gépkocsik között 
a legfontosabb különbség a környe-

zetvédelmi besorolás, hiszen pél-
dául az euró 6-os besorolású autók-
nak fele akkor a füstkibocsátása, a 
szennyezése, mint az euró 5-ösnek” 
– szögezte le lapunknak Rácz-Be-
recz Zsolt autómérnök. Hozzátette, 
már 2004–2006 óta gyártanak euró 
5-ös besorolásnak megfelelő gépko-
csikat, tehát egy tizenöt éves autó is 
lehet környezetkímélő. A romániai 
forgalomba beíratott gépkocsik több 
mint fele ugyanakkor még mindig 
euró 4-es besorolás alatti, ezeket a 
gépkocsikat pedig a szakember sze-
rint valóban érdemes lecserélni, ki-
vonni a forgalomból, mert nagyon 
szennyeznek.

„A kilencvenes években sokan 
vásároltak használt dízelgépkocsit, 
mert nagyobb volt a nyomatéka, ki-
sebb a fogyasztása, sőt a gázolaj is 
olcsóbb volt. Idővel aztán olcsóbb 
lett a benzin, és kiderült, hogy a 
benzines autóknak olcsóbb a fenn-
tartása. A dízelautók a rövid utakon 
nem tudnak bemelegedni üzemi 
hőmérsékletre, gyorsan lekormo-
sodnak, lefullad a motor, hamar 
tönkremegy. Másrészt gyakrabban 
szorulnak javításra, hiszen négy-
szer annyi alkatrész, kisebb érzé-
kelő van bennük, mint a benzines 
változatban, ezek elromolhatnak” 
– ecsetelte az autómérnök. Rámu-
tatott: egyértelműen megcsappant 
a kereslet a dízelmotoros gépko-
csik iránt, hiszen az emberek attól 
félnek, még ha Romániában enge-
dik is közlekedni ezeket, a külföldi 
nagyvárosokból kitilthatják őket, 
tehát korlátozzák a mozgásukat. Rá-
cz-Berecz Zsolt azt mondja, a keres-
let csökkenése oda vezetett, hogy 
egy év alatt szinte felére esett vissza 
a dízelmotoros használt autók ára.

A KRÓNIKÁNAK NYILATKOZÓ SZAKEMBEREK SZERINT MA MÁR NEM ÚGY GYÁRTJÁK AZ AUTÓKAT, HOGY SOKÁIG TARTSANAK 

Nem minden roncs, ami régi, a dízel nem menő

Van piaca. Mostanság főként az 5–15 éves használt gépkocsikat vásárolják
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A régi kocsi még nem 
roncsautó
„Évtizedekkel ezelőtt egy gépkocsi 
úgy készült, hogy legyen teherbí-
ró, minél kevésbé szervizigényes, 
minél tovább tartson, most már 
ez megváltozott, úgy számolják, 
hogy 150–200 ezer kilométer vagy 
tíz év után kelljen lecserélni a gép-
kocsit” – irányította rá a fi gyel-
münket a szakember. Példaként 
hozta fel a hetvenes években gyár-
tott Mercedes Cobra modellt, ami 
annyira jól sikerült, hogy majd-
nem csődbe ment a gyár, mert 
alkatrészre sem volt szükség, és 
lecserélni sem akarta senki. Ebből 
tanult a gyártó, a 2020–2021-ben 
készült autók tíz év után már nem 
fogják bírni a normális közleke-
dést sem, hiszen a kis köbcentis 
motorok leterhelődnek. 

Rácz-Berecz Zsolt szerint ugyan-
akkor félő, hogy az elektromos  
gépkocsik hosszú távon jobban 
szennyeznek majd, mint a dízel-
autók, hiszen a az akkumulátorok 
előállítása és megsemmisítése na-
gyobb terhet  ró a környezetre. „Az 
akkumulátor nyolc-tíz év múlva 
elromlik, a cseréje a tulajdonos 
zsebét és a környezetet is megter-
heli” – húzta alá a szakember.

Az autómérnök szerint amúgy je-
lenleg a japán gyártású gépkocsik a 
legstrapabíróbbak, ezért ezek ben-
zines vagy hibrid változatát ajánlja 
leginkább. Környezettudatosság és 
költséghatékonyság szempontjából 
is előnyösnek tartja ugyanakkor a 
gázüzemű rendszerek beépítését.

„Műszaki szempontból az egyre 
újabb gépkocsik minősége egyre 
rosszabb” – vallja hasonlóképpen 
egy műszaki ellenőrzéseket vég-
ző műhely neve elhallgatását kérő 
tulajdonosa. Kifejtette, például a 
Volkswagen Passat 2005-ös kiadás 
sokkal jobb, mint a 2012-es, kemé-
nyebb a lemez, kevésbé romlik és 
rozsdásodik. Ugyanakkor ő is úgy 
látja, hogy gazdaságnak, az autó-
gyártóknak nem érdeke, hogy egy 
gépkocsi huszonöt évet fusson még 
akkor sem, ha a környezetvédelmi 
besorolása megfelelő. „Az újabb 
gépkocsikat már szándékosan úgy 
gyártják, hogy tíz év alatt elromol-
janak. Arra ösztönzik az embereket, 
hogy ötévente cseréljenek gépko-
csit, vásároljanak újat, így forog a 
pénz, működik a gazdaság” – ösz-
szegzett a vállalkozó.

 » Az autó-
mérnök szerint 
amúgy jelenleg 
a japán gyártású 
gépkocsik a leg-
strapabíróbbak, 
ezért ezek benzi-
nes vagy hibrid 
változatát ajánlja 
leginkább. Kör-
nyezettudatos-
ság és költség-
hatékonyság 
szempontjából 
is előnyösnek 
tartja ugyanak-
kor a gázüzemű 
rendszerek 
beépítését. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megerősítette a leggazdagabb ro-
mániai üzletember pozícióját 

Daniel Dines, akinek vagyonát 6 milli-
árd dollárra becsüli a Forbes magazin, 
miután a Romániában általa alapított, 
mára nemzetközivé vált UiPath válla-
latot bejegyezték a New York-i Tőzs-
dére. A Startupcafe.ro román portál 
szerint a 49 éves Dines a Forbes sze-
rint bekerült a világ 500 leggazdagabb 
embere közé azáltal, hogy szerdán 

bejegyezték a New York-i Tőzsdére az 
UiPath vállalatot, amely Romániában 
alapított cégként elsőként kerül jegy-
zésre a New York-i börzén.

 A tőzsdére való bevezetés következ-
tében a vállalat 1,34 milliárd dollárt 
gyűjtött a befektetőktől 23,89 millió 
részvény kibocsátása nyomán, ame-
lyeket 56 dollárért vásároltak meg. A 
robotizált folyamatautomatizálás te-
rületén globális piacvezetőnek számí-
tó vállalat értékét 29 milliárd dollárra 
becsülik. Dines korábban a Microsoft  

alkalmazottja volt, 2005-ben alapítot-
ta meg DeskOver név alatt az UiPath 
elődjét Marius Tîrcával együtt. A válla-
lat 2015-ben vette fel az UiPath nevet, a 
felfutása is akkor kezdődött. A jelenleg 
mintegy 7 ezer ügyféllel és 3 ezer dol-
gozóval rendelkező cég értéke alig öt 
év alatt elérte a 10,1 milliárd dollárt, 
jelenleg 29 milliárd dollárra becsülik.

 A 47 éves Dines 1990-ben kezdte el 
egyetemi tanulmányait, matematikát 
végzett, de bevallása szerint nem von-
zódott ehhez a tudományhoz. Öt évig 

az Egyesült Államokban dolgozott, 
majd 2005-ben költözött vissza szülő-
hazájába, ahol elkezdett vállalkozni 
a mesterséges intelligencia területén. 
A Forbes magazin már 2019 őszén Ro-
mánia leggazdagabb üzletembereként 
tartotta számon, vagyonát akkor 1,4 
milliárd dollárra becsülték, amely az-
óta 6 milliárd dollárra gyarapodott. A 
második leggazdagabb üzletember Ro-
mániában a 81 éves Ion Țiriac egykori 
teniszcsillag, akinek vagyonát 1,7 milli-
árd dollárra becsüli a Forbes.

A világ 500 leggazdagabbja között egy román üzletember

 » A Forbes már 
2019 őszén Romá-
nia leggazdagabb 
üzletembereként 
tartotta számon, 
vagyonát 1,4 mil-
liárd dollárra be-
csülték, ez azóta 
6 milliárd dollárra 
gyarapodott.




