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• A termelési ne-
hézségek miatt az új 
autók árai világszerte 
emelkedtek, ugyanak-
kor sok esetben hóna-
pokat, akár egy évet 
is várni kell egy-egy 
megrendelt gépjár-
műre. Emiatt felérté-
kelődtek a használt 
autók, ám ezek árai 
is emelkedni kezd-
tek. Ez azonban nem 
mindenhol érződik, 
legalábbis a hiva-
talos használtautó- 
kereskedők szerint.

K U DE L Á S Z NÓB E L

Továbbra is jobbára feke-
tén vásárolnak az emberek 
használt autót, kevésbé tű-

nik fontosnak, hogy megbízható, 
ellen őrizhető és legális úton vá-
sároljanak maguknak gépjármű-
vet, tudtuk meg Demeter-Schmitz 
Zsolttól, a székelyudvarhelyi Joe 
Car Center használtautó-keres-
kedés tulajdonosától. „Hogyha 
hivatalosan jársz el, és reális ki-
lométeres autókat próbálsz árul-
ni, ezt nem tudod ugyanabban az 
árban megtenni, mint egy feketén 
árusított, visszatekert kilomé-
ter-számlálós autó eladása eseté-
ben” – tette hozzá.

Költségvonzatok

Mások a költségvonzatok is: a hi-
vatalos kereskedőnek számos já-
rulékos kiadása van, könyvelőt és 
adót is kell fi zetnie, míg a feketén 
behozott gépjármű után nem – és ez 
utóbbi esetben a száz-kétszáz eurós 
haszon is megéri az eladónak. Eb-
ből következik, hogy a feketepiac 
nem szűnt meg, mint ahogy a hasz-
nált autók iránti igény sem. „Ha vé-
gigmegyek a városon, látom, hogy 
az autók változnak, cserélődnek, a 
legtöbb embert nem érdekli, hogy 
mit vesz a pénzéért, csak olcsó le-
gyen” – mondta az autókereskedő. 

Példával folytatta: egy Lengyelor-
szágból feketén behozott 4x4-es 
Duster 6–7000 euróba kerül, egy 
ugyanilyen motorizációjú és fel-
szereltségű, de Belgiumból vagy 
Franciaországból érkezett, reális 
kilométerrel, kereskedőnél árult 
példány legalább ezer euróval töb-
be kerül. Ugyanakkor a vásárlási 
mentalitással is gond van, sokan 
képesek átmenni Csíkszeredába, 
Kézdivásárhelyre, Marosvásárhely-
re vagy akár messzebb is egy-egy 

autóért ahelyett, hogy helyben ke-
resnének maguknak megfelelő gép-
járművet. Míg előbbi esetben gya-
korlatilag nincs kinél reklamálni, 
ha utólag kiderül, hogy a kocsi mű-
szaki állapotával valami baj van, 
utóbbi esetben a helyi kereskedővel 
közösen utólag is kerül megoldás 
a problémára. „Sok esetben az így 
megspórolt pénzt utólag rá is költik 
az autóra, de az akkor se lesz olyan, 
amilyennek lennie kellene, mégis 
az számít, hogy minél olcsóbb le-
gyen vásárláskor” – fejtette ki ta-
pasztalatait Demeter-Schmitz Zsolt.

Marossy András Lajos, az Au-
togroup Simó használtautó-részle-

gének értékesítési igazgatója sze-
rint náluk jobb a helyzet: megnőtt 
a forgalmuk, hiszen sokan nem 
győzik kivárni az új autót, inkább 
vesznek egy 2–3 éves modellt. 
„Az újakat drágábban vesszük, de 
a használtak árait nem emeltük 
meg, és az is vonzó, hogy egyéves 
garanciát is adunk a hatéves, 120 
ezer kilométernél nem többet fu-
tott autókra, zömmel ilyen Dacia és 
Renault márkákat árulunk” – rész-
letezte Marossy.

Körülményesebb a behozatal

A koronavírus-világjárvány ide-
jén kialakult helyzet a másodkézi 
autók piacát is negatívan befolyá-
solja, jóval nehezebb lett ugyanis 
a gépjárművek behozatala. Nem is 
annyira a költségekkel van gond – 
bár az üzemanyagárak emel-
kedése miatt darabonként 
akár 30–50 euróval nőtt a 
fuvarköltség –, hanem az 
okoz fennakadást, hogy 
nincs, amivel szállítani. A 
nyersanyaghiány, az au-
tógyártóknál világszinten 
jelentkező chiphiány miatt 
jelentősen csökkent a gyártás, 
így az export is – magyarázta De-
meter-Schmitz Zsolt. Mivel a kül-
földre irányuló szállítás üteme visz-
szaesett, a befele fuvar is csökkent, 
és körülményesebbé vált. 

Mint ismert, globális chiphiány 
alakult ki világszerte, ez pedig az 
autóipar legnagyobb problémájá-
vá vált, épp ezért világszerte egyre 
gyakrabban hallani arról, hogy 
rövidebb-hosszabb ideig le kell ál-
lítaniuk a termelésüket az autógyá-
raknak. Ez a folyamat pedig jelen-
tős kiesést eredményez az új autók 
leszállításában is.

A lényeg, hogy olcsó legyen
A járványhelyzet miatt körülményesebb a használt autók behozatala

Továbbra sem a kereskedő által 

biztosított garancia, hanem 

az alacsony ár a fontosabb 

használt autó vásárlásakor 
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GE RGE LY I M R E

L assan befejeződik a Rózsák ut-
cájának teljes felújítása, és a 

két járda mentén kialakított virág-
ágyásokba be is ültették a ró-

zsatöveket. Mivel az utca is 
annak köszönheti a nevét, 
hogy egykor sok virág dí-
szítette, a felújítás során 
eleve úgy terveztek, hogy 

ezt az arculatot visszaadják. A 
rózsatöveket nemrégiben ültették el, 
és sokakat felháborított, hogy már 
sok hiányzik belőlük. 

Újakat ültetnek

„Úgy húzták ki a rózsatöveket, hogy 
elsőre ne tűnjön fel a hiány, van 
olyan ágyás ahonnan 2, máshonnan 
8 tövet vitt el valaki, átlagban 4–5 
tűnt el, így 40–50 hiányzik. A gyö-
kerek még persze nincsenek meg-
kötve, így nem volt nehéz kihúzni 
azokat” – feltételezte Len Emil gyer-
gyószentmiklósi alpolgármester. 
Nem az anyagi, hanem az eszmei 

érték a nagy – tette hozzá. A gyer-
gyószentmiklósi közéletre fi gyelő 
Facebook-oldalakon és csoportok-
ban is komoly felháborodást keltett 
a lopás, sokan értenek egyet Len 
Emillel, aki úgy fogalmaz: „sajnos 

ilyenek vagyunk mi, emberek, ha 
valami szépen meg van csinálva, azt 
sem becsüljük meg, nem vagyunk 
képesek arra, hogy megtartsuk”. 
Az ellopott virágok helyére másokat 
fognak ültetni.

Jelzésértékű lopás háborította fel a gyergyószentmiklósiakat
• Máris megdézsmálták a gyergyószentmiklósi Rózsák 
utcájában alig egy hete elültettek 1500 rózsatövet. Az 
anyagi kár nem jelentős, de a cselekedet sokakat felhá-
borított.

Új formát kapott az utca. A rózsatövek 

egy része azonban eltűnt
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Ingyenes 
szűrővizsgálat
Székelyudvarhely is csatla-

kozik a Movember elneve-

zésű, évi rendszerességgel 

megszervezett világszintű 

kampányhoz, amelynek célja, 

hogy felhívja a férfiak figyel-

mét az egészségmegőrzés, 

valamint a szűrővizsgálatok, 

kivizsgálások fontosságára. 

A Székelyudvarhelyi Városi 

Kórház járóbeteg szakren-

delésén ingyenes szűrést 

tartanak november 22. és 30. 

között minden hétköznap 14 

és 17 óra között. A fizikális és 

ultrahangos vizsgálatra mind-

össze telefonos előjegyzés 

szükséges a 0266-212186-os 

számon (a 156-os belső szá-

mot kell kérni). Feliratkozni 

hétköznapokon 13 és 14 óra 

között lehet.
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