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A termelési nehézségek miatt az 
új autók ára világszinten emel-
kedett, ugyanakkor sok esetben 
hónapokat, akár egy évet is vár-
ni kell egy-egy megrendelt gép-
járműre. Emiatt felértékelődtek 
a használt autók, ugyanakkor 
világszinten ezek ára is növe-
kedésnek indult. Ez azonban 
nem mindenhol érhető tetten, 
legalábbis a hivatalos használ-
tautó-kereskedők szerint.

» KUDELÁSZ NÓBEL

T ovábbra is jobbára feketén 
vásárolnak az emberek hasz-
nált autót, kevésbé tűnik 

fontosnak, hogy megbízható, elle-
nőrizhető és legális úton jussanak 
hozzá a gépkocsihoz – vont mér-
leget lapcsaládunk megkeresésére 
Demeter-Schmitz Zsolt, a székely-
udvarhelyi Joe Car Center hasz-
náltautó-kereskedés tulajdonosa. 
„Hogyha hivatalosan jársz el, és 
reális kilométeres autókat próbálsz 
árulni, ezt nem tudod ugyanabban 
az árban megtenni, mint egy feke-
tén árusított, visszatekert kilomé-
ter-számlálós autó eladása eseté-
ben” – tette hozzá.

Mások ugyanakkor a költség-
vonzatok is: a hivatalos kereskedő-
nek számos járulékos 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 meg-
éri az eladónak. Ebből következik, 
hogy a feketepiac nem szűnt meg, 

mint ahogy a használt autók iránti 
igény sem. „Ha végigmegyek a vá-
roson, látom, hogy az autók változ-
nak, cserélődnek, a legtöbb embert 
nem érdekli, hogy mit vesz a pénzé-
ért, csak olcsó legyen” – mondta az 
autókereskedő. Példával folytatta: 
egy Lengyelországból feketén beho-
zott 4x4-es Duster 6–7000 euróba 
kerül, egy ugyanilyen motorizációjú 
és felszereltségű, de Belgiumból, 
vagy Franciaországból érkezett, 
reális kilométerrel, hivatalos keres-
kedőnél árult példány legalább ezer 
euróval többe kerül. Ugyanakkor a 
vásárlási mentalitással is gond van 
a szakember tapasztalatai szerint, 
sokan képesek átmenni Csíksze-
redába, Kézdivásárhelyre, Maros-
vásárhelyre, vagy akár messzebb 
is egy-egy autóért, ahelyett, hogy 
helyben keresnének maguknak 
megfelelő gépjárművet. Míg előbbi 
esetben gyakorlatilag nincs kinél 
reklamálni, ha utólag kiderül, hogy 
a kocsi műszaki állapotával valami 
baj van, utóbbi esetben a helyi ke-
reskedővel közösen utólag is kerül 
megoldás a problémára. „Sok eset-
ben az így megspórolt pénzt utólag 
rá is költik az autóra, de az akkor se 
lesz olyan, amilyennek lennie kelle-
ne, mégis az számít, hogy minél ol-
csóbb legyen vásárláskor” – fejtette 
ki tapasztalatait Demeter-Schmitz 
Zsolt.

Marossy András Lajos, az Au-
togroup Simó használtautó-rész-
legének értékesítési igazgatójának 
elmondása szerint náluk jobb a 
helyzet: megnőtt a forgalmuk, hi-
szen sokan nem győzik kivárni az 
új autót, inkább vesznek egy 2–3 
éves modellt. „Az újakat drágáb-

ban vesszük, de a használtak árait 
nem emeltük meg, és az is vonzó, 
hogy egyéves garanciát is adunk a 
hatéves, 120 ezer kilométernél nem 
többet futott autókra, zömmel ilyen 
Dacia és Renault márkákat áru-
lunk” – részletezte Marossy.    

A koronavírus-világjárvány idején 
kialakult helyzet a használt autók 
piacát is negatívan befolyásolja, jó-
val nehezebb lett ugyanis a gépjár-
művek behozatala. Nem is annyira 
a költségekkel van gond – habár az 
üzemanyagárak emelkedése miatt 
darabonként akár 30–50 euróval 
nőtt a fuvarköltség –, hanem az 
okoz fennakadást, hogy nincs mi-
vel szállítani. A nyersanyaghiány, 

PIACI SZEREPÜK FELÉRTÉKELŐDÖTT, ÁM A JÁRVÁNYHELYZET MIATT KÖRÜLMÉNYESEBB A HASZNÁLT GÉPKOCSIK BEHOZATALA

Autóvásárlás: a lényeg, hogy olcsó legyen

Nem a kereskedő által biztosított garancia, hanem az alacsony ár a fontosabb használt autó vásárlásakor 

Fény az alagút végén. Az utolsó simításokat végzik az autópályán, hamarosan közlekedhetünk rajta 
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az autógyártóknál világszinten 
jelentkező chiphiány miatt je-
lentősen csökkent a gyártás, így 
az export is – magyarázta Deme-
ter-Schmitz Zsolt. Mivel a külföld-
re irányuló szállítás üteme vissza-
esett, 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 egy-
re gyakrabban hallani arról, hogy 
rövidebb-hosszabb ideig le kell 
állítaniuk a termelésüket az au-
tógyáraknak. Ez a folyamat pedig 
jelentős kiesést eredményez az új 
autók leszállításában is. 

» „Hogyha 
hivatalosan jársz 
el, és reális kilo-
méteres autókat 
próbálsz árulni, 
ezt nem tudod 
ugyanabban az 
árban megtenni, 
mint egy feketén 
árusított, visz-
szatekert kilo-
méter-számlálós 
autó eladása 
esetében” – tette 
hozzá.

» SIMON VIRÁG

Még nincs teljesen kész, ezért a 
sokat hangoztatott december 

elsejei átadás még nem időszerű – 
tudtuk meg az észak-erdélyi autópá-
lya Nyárádtő és Marosvásárhely kö-
zött megépült szakaszának átadása 
kapcsán. A jó hír az, hogy már csak 
kisebb simítások vannak hátra, így 
december 10. után biztosan közle-
kedhetünk majd rajta. 

Cristian Pistol, a Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Országos Társaság (CNA-
IR) vezetője a napokban arról számolt 
be, hogy ellenőrizte a Nyárádtő és Ma-
rosvásárhely között elkészült autópá-
lya-szakasz és gyorsforgalmi út hely-
zetét, és úgy értékelte, decemberben 
már közlekedhetünk rajta. Örvendetes 
tényként sorolta, hogy még a hivatalos 
határidő lejárta előtt befejezték a mun-
kálatokat, mi több, a versenytárgyalá-
son megszabott összegért sikerült ki-
vitelezni a 9,2 kilométeres útszakaszt, 
amelyből 4,7 kilométernyi a kétsávos 
gyorsforgalmi út, amely bevezet Ma-
rosvásárhelyre, a Metro áruház mellé. 
Pistol szerint azért is sikerült időben és 
a kialkudott árért elkészíteni az utat, 
mert a tervet már korábban alaposan 
elkészítették, és a tervezés nem volt ré-

sze a Strabaggal kötött szerződésnek. 
Ugyanis nem ritka, hogy a  tervezés so-
rán nehézségekbe ütköznek a cégek, 
és akkor derül ki, hogy a terv megvaló-
sítása több pénzbe kerül, mint eredeti-
leg gondolták volna.

A CNAIR vezetője szerint a követ-
kező autópálya-szakaszoknál is fi gye-

lembe kell venni mindezt, és lehet, 
hogy külön fogják meghirdetni a köz-
beszerzést a tervek elkészítésére és kü-
lön a kivitelezésre.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a Strabag 2020 májusában írta 
alá a szerződést az autópálya-szakasz 
és gyorsforgalmi út kivitelezésére, és 

július 22-én kezdte el a munkálato-
kat, amelyeknek a kivitelezési ideje 
18 hónap volt. Mivel egyre többen hí-
resztelték, hogy már december else-
jén átadják az említett útszakaszokat, 
megkérdeztük a  Brassói Útügyi Igaz-
gatóság szóvivőjétől, Elekes Róbert-
től, hogy mit lehet tudni az átadási 
időpontról. Mint lapcsaládunknak 
elmondta, bár látszólag a munkálatok 
kész vannak, jelenleg csak 97 százalék-
ban fejezték be az útszakaszt, és van 
néhány kiegészítés, amit még el kell 
végezni.

Elekes Róbert úgy vélekedett, az 
már biztos, hogy december elsején 
nem lesz avatás, de az körvonala-
zódik, hogy december közepéig, de 
akár december 10-éig hivatalosan 
is megnyitják a Nyárádtő és Maros-
vásárhely közötti útszakaszt. Mint 
ismeretes, amint ezt átadják a forga-
lomnak, akkor a Kolozsvár irányából 
autópályán érkezőknek egy kis sza-
kaszon, Aranyosgyéres és Maroskece 
között kell letérniük a pályáról, de 
másképp egészen Marosvásárhe-
lyig száguldhatnak. A Székelyföldre 
igyekvők Lőrincfalvánál letérhetnek 
a nemsokára átadásra kerülő pálya-
szakaszról, és az Alsó-Nyárádmentén 
folytathatják útjukat.

Decemberre ígérik az új sztrádaszakaszt Maros megyében
» Elekes Róbert 
úgy véli, akár 
december 10-éig 
hivatalosan is 
megnyitják a Nyá-
rádtő és Maros-
vásárhely közötti 
útszakaszt. 




