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B Á L I N T  E S Z T E R

K ülönadót fi zethetnek a 
másfél évtizedesnél régeb-
bi autók tulajdonosai, az 

Európai Bizottság ez irányú kérése 
a koronavírus-világjárvány által 
okozott gazdasági válságból való 
kilábalást segíteni hivatott orszá-
gos helyreállítási tervbe (PNRR) is 
bekerült. A már egy ideje közszájon 
forgó hírt a minap egy televíziós in-
terjúban Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszter is megerősítette. 
A tárcavezető „nagyon új témá-
nak” nevezte a kilátásba helyezett 
új adót, amelyet a brüsszeli illeté-
kesek vetettek fel a helyreállítási 
tervről zajló egyeztetések során.

„Gyakorlatilag az Európai Bizott-
ság javaslata, hogy a közúti infra-
strukturális befektetésekre adott vá-
laszként Romániának megoldást kell 
találnia arra, hogy elbátortalanítsa 
az embereket a 15 évesnél idősebb 
autók vásárlásától. Ez újdonság a tár-
gyalásban részt vevő összes minisz-
térium – az európai uniós források 
lehívásáért felelős és a közlekedési 
tárca – számára, mint ahogy ne-
künk is. Egy olyan elem, amelyet 
meg kell vizsgálnunk, és javasla-
tokkal kell előrukkolnunk” – idézte 
Tánczos nyilatkozatát az Adevărul.

ro hírportál. A témában meg akar-
tuk szólaltatni Tánczos Barnát, ám 
többszöri megkeresésünkre sem si-
került elérnünk.

„A szennyezés visszaszorítása 
részét képezi azoknak a feltételek-
nek, amelyek teljesítését Románia 
vállalta a közúti infrastruktúra fej-
lesztéséhez szükséges pénzössze-
gekért cserébe” – nyilatkozta ha-
sonlóképpen a napokban Cristian 
Ghinea európai uniós forrásokért 
felelős miniszter is, aki szerint a 
cél, hogy az embereket „lebeszél-
jék” a régi autók forgalomba íra-
tásáról. „Még nincs döntés arról, 
hogy ez miként fog megtörténni, de 
el kell kerülnünk, hogy a jövőben 
is Európa autótemetője legyünk” 
– hangsúlyozta a tárcavezető, aki 
szerint egyelőre nem zárnak ki 
semmilyen lehetőséget.

Cîţu másképp gondolja

Némileg ellentmond viszont két tár-
cavezetőjének Florin Cîţu minisz-
terelnök, aki az elmúlt időszakban 
többször is határozottan leszögezte 
a témában: nem híve annak, hogy 
adókkal bátortalanítsák el az em-
bereket a használt régi autók for-
galomba íratásától, ő maga inkább 
a gépkocsipark felújítását célzó 
intézkedéseket támogatná. Egy, a 
helyreállítási tervről szóló múlt csü-

törtöki sajtótájékoztatón leszögez-
te, a dokumentum nem írja elő egy 
gépkocsiadó bevezetését. „Ott nem 
azt írja, hogy adó. Azt írja, elriasz-
tó intézkedés, tehát több mindenről 
lehet szó. Meglátjuk, mivel áll elő 
a környezetvédelmi és a pénzügyi 
tárca. Én nagyon határozott voltam 
az Európai Bizottsággal folytatott 
egyeztetések során is, megmond-
tam, nem vagyok az adók híve, nem 
akarok adókat, akkor sem, ha kör-
nyezetvédelmi adóról van szó, mi-
vel pozitív intézkedésekkel is 
lebeszélhetjük az embereket 
a régi autók vásárlásáról” – 
fogalmazott a kormányfő. 
Cîţu szerint amúgy a gaz-
dasági növekedés nyomán 
egyre többen engedhetnek 
majd meg maguknak új sze-
mélygépkocsit, ráadásul a 
roncsautóprogramok keretében az 
állam is támogatást nyújt új autók 
vásárlásához.

Mint ismeretes, az akkori ro-
mán kormány már az ország euró-
pai uniós csatlakozásakor célként 
tűzte ki, hogy Románia ne váljon 
Európa gépkocsitemetőjévé, ezért 
regisztrációs adót vezettek be. 
Ezt azonban az európai illetékes 
hatóságok diszkriminatívnak ítél-
ték meg, a begyűjtött pénzt pedig 
vissza kellett fi zetni. Azóta több 
hasonló próbálkozás is történt, de 
valamennyi kudarcba fulladt.

A legfrissebb statisztikák sze-
rint jelen pillanatban a Romániá-
ban forgalomba írt mintegy 7,3 mil-
lió gépkocsiból nagyjából 4 millió 
15 évesnél idősebb.

Eladó használt autók. Ismét 
szóba került a sokat emlegetett 
adóztatás 

▴  KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

  Folytatás a  6.  oldalról

Egyébként a bukaresti utam kap-
csán egy körlevelet küldtem az ösz-
szes Hargita megyei önkormány-
zatnak, arra kérve őket, hogy 
jelöljék meg, milyen problémákat 
kellene megtárgyalni a kormány 
illetékeseivel. Ugyanis azt szeret-
ném elérni, hogy legyen itt a me-
gyében egy olyan találkozó, ahol 
egy bukaresti delegáció egyszerre 
találkozhat a megye önkormány-
zati vezetőivel. Ilyenre korábban 
tudomásom szerint nem volt pél-
da. A javasolt problémákból egy 
igen komoly és részletes kimuta-
tás készült. A prefektusi hivatal 
nem rendelkezik erre vonatkozó 
költségvetéssel, nincs közvetlen 
mód arra, hogy bármilyen fejlesz-
tést segítsünk, viszont van lehe-
tőségem jogi ügyekre megoldást 
találni, illetve helyi problémákat 
a kormány felé közvetíteni. Vagy 
ha éppen két település között van 
vita a határokról, abban is az én 
feladatom közvetíteni.

– Apropó, határvita: Békás- 
szoros? Úzvölgye? A megyehatá-
rok esetében is vannak gondok. 
Sőt, ezek azok, amelyek igazán 
érdeklik az embereket.

– Valóban, léteznek ezek a 
kérdések, de ezek az ügyek eddi-
gi hivatali időmben nem kerültek 
még elém. Annyit tudok róluk én 
is, amennyit a sajtóból olvastam. 
Egyelőre tehát ez alapján tudok 
annyit mondani, hogy biztosan 
lehet ezekre is megfelelő megol-
dásokat találni. A törvények és az 
álláspontokat alátámasztó doku-
mentumok a döntőek. 

 
– A prefektúra véleménye-

zi törvényességi szempontból 
az önkormányzatok által elfo-
gadott határozattervezeteket. 
Sokat kell ezek közül vissza-
dobnia a prefektúrának? Mik a 
jellemző problémák? Melyek a 
leggyakoribb hibák? 

– Valóban nem kevés esetben 
kell javításokra kérnünk az illető 
önkormányzatokat. Nem tudnék 
általánosítani, hogy melyek a jel-
lemző hibák. Vannak elírások, 
vagy nem megfelelő törvényre hi-
vatkoznak, vagy épp olyan témák-
ról hoznak döntést, amelyekben 
az önkormányzat nem illetékes. 
Konkrét eseteket nem emelnék ki, 
közel 70 önkormányzat aktáival 
foglalkozunk, plusz a megyei ta-
nács határozataival. Az észlelt hi-
bákat indoklással együtt közöljük 
az adott hivatallal. Vastag paksa-
métákkal dolgozunk mindennap.

 
– Bizonyára tud róla, a ki-

sebbségi jogokért folyamatosan 
kiálló Árus Zsolt több alkalom-
mal is felemelte szavát azért, 
hogy a prefektúra nem tesz meg 
mindent a nyelvi jogok betarta-
tásáért a megyében. Több pert 
is indított. Mennyire volt alkal-
ma megismerni ezeket a pana-
szokat? Tett-e lépéseket ebben 
a kérdésben? 

– Igen, és már az elmúlt két hó-
napban is kaptunk ilyen leveleket 
Árus úrtól, és ezek valóban reális 

problémákra hívták fel a fi gyel-
met. Ennek alapján már magyarul 
is ki van írva a kataszteri hivatal 
vagy a hajtási jogosítványokat ki-
bocsátó iroda neve is. Van, ahol a 
munkaprogram szerepelt csak ro-
mánul most, az is két nyelven ol-
vasható, ahogy magyarul is meg-
találhatják immár az ügyfelek azt 
a listát is, amely a jogosítvány 
megszerzéséhez szükséges do-
kumentumokat sorolja fel. Árus 
Zsolt teljesen jogos meglátásokat 
közölt, és ezeket meg is oldottuk. 
Egyébként azt tapasztaltam, hogy 
többnyire nem is szándékosan 
maradtak el a magyar feliratok, 
hanem egyszerűen megfeledkez-
tek ezekről az intézményvezetők. 
Most, hogy felszólítottam őket, 
megtették, amit a törvény is elő-
ír. Ilyen panasz volt még, hogy 
Vasláb község határában a tele-
pülésjelző táblán csak románul 
szerepel a helységnév. Továbbí-
tottuk a jelzést Vaslábnak, és az a 
válasz érkezett, hogy a hivatalos 
tábla mellett egy másik táblán ott 
van a magyar név. Nos, jeleztem 
nekik, ez nem helyettesítheti azt, 
hogy a hivatalos helységnévtábla 
kell kétnyelvű legyen. Felszólítást 
kaptak, hogy intézkedjenek, és 
ebben azt is közöltük, ellenkező 
esetben büntetésre számíthatnak. 
A törvényt igenis be kell tartani.

– Ön tanár, sőt román nyel-
vet oktat heti néhány órában 
az egyik gyergyószentmiklósi 
iskolában. Ilyen minőségében 
kérdezem: mit változtatna a je-
lenlegi tanügyi rendszeren an-
nak érdekében, hogy a magyar 
gyerekek jobban el tudják sajá-
títani a román nyelvet? Jön az 
érettségi, a képességvizsga, és 
most is a román lesz a mumus...

– Én nem mondanám, hogy a 
román nyelv a fő mumus. Ahogy én 
tudom, matematikából is hasonló 
vagy rosszabb a rosszul vizsgázók 
aránya. Sőt azt is el kell mond-
jam, hogy vannak olyan román 
megyék, ahol rosszabb a helyzet 
a románvizsga tekintetében, mint 
Hargita megyében. Szurkolok a fi -
ataloknak, hogy úgy alakuljanak a 
vizsgák, ahogy ők szeretnék. Ettől 
függetlenül egyetértek azzal, hogy 
szükség van a változtatásra. A ki-
indulópont az kell legyen, hogy 
mást várjunk el a román anya-
nyelvű diákoktól és mást azoktól, 
akiknek nem ez az anyanyelvük. 
Az viszont hosszú folyamat lesz, 
amíg ezt az eddigi rendszert úgy 
lehet átalakítani, hogy valóban a 
nyelvtanulást szolgálja. Minden-
képpen el kellene választani a 
kompetencia fejlesztését a tárgyi 
tudás követelésétől. A kettőt sokan 
összetévesztik. A képesség, vagyis 
hogy a székely fi atal valóban meg-
tanuljon románul beszélni, írni, 
olvasni, sokkal fontosabb szerin-
tem, mint a tárgyi tudás. Az utóbbi 
időben már történtek lépések ebbe 
az irányba, de még sokára lehet ezt 
elérni. Az pedig, hogy egy vizsgán 
kinek mi könnyű és kinek mi ne-
héz, egy másik beszélgetés témája 
lehetne...

Gergely Imre

• Egyre biztosabb, hogy ha nem is tér vissza a sok-
szor bevezetett, majd visszafizetett regadó, a bu-
karesti kormány olyan intézkedésekkel rukkol elő, 
amelyek valamilyen szinten büntetik azokat, akik 15 
évesnél régebbi gépkocsit vezetnek.

Extra adó régi autókra?
A 15 évesnél idősebb gépkocsik tulajdonosait érinti




