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Illeték és környezetszennyezés

A Fiat és a Toyota a „legzöldebb”

Hiába esett vissza a megemelt ille-
tékszint miatt a külföldről behozott 
használt gépkocsik száma, ez nem 
érinti hátrányosan a környezetvé-
delmi illetékekből az államkasszá-
ba befolyt pénzösszeg nagyságát. 
A környezetkímélő autók száma 
viszont nő, tavaly a Fiat és a Toyo-
ta volt a „legzöldebb”.
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Az EU bíróságának döntése, 
miszerint a bevezetett kör-
nyezetvédelmi illeték sérti 

az uniós jogot, nem jelenti azt, hogy 
a bejegyzési illeték meg fog szűnni. 
„Legyen világos, nem fogjuk meg-
szüntetni” – jelentette ki újólag 
Borbély László környezetvédelmi és 
erdőgazdálkodási miniszter. Előre-
láthatólag e hónap végéig azonban 
eldől, kell-e módosítani a jelenleg 
hatályos jogszabályt, illetve annak 
egyes előírásait. Mindenesetre tény, 
hogy a megemelt illetékszint miatt 
idén jelentős mértékben visszaesett 
a forgalomba bejegyzett külföldről 
behozott használt gépkocsik száma. 

Az elmúlt esztendőben Romániá-
ban közel 215 ezer olyan használt 
gépkocsi forgalomba való beíratására 
került sor, amelyeket külföldről hoz-
tak be. Az úgynevezett beíratási ille-
tékből befolyt összeg több mint 1,5 
milliárd lejt tett ki, amely több mint 
kétszerese a 2009-es esztendeinek. 
Idénre a becslések szerint kétmilliárd 
lejes bevételre lehet számítani.

Az év első három hónapjában vi-
szont jelentős mértékben visszaesett 
a forgalomba bejegyzett, külföldről 
behozott használt gépkocsik száma. 
Márciusban 5196 ilyen autót írattak 

be a forgalomba, 60 százalékkal ke-
vesebbet, mint a megelőző esztendő 
azonos hónapjában. Az első évne-
gyed viszonylatában 31 439 ilyen 
gépkocsit jegyeztek be, ami 2010 
hasonló időszakához viszonyítva 11 
százalékos visszaesést jelent. Ilyen 
körülmények között várhatóan 
gya rapodik a bejegyzési illetékből 
befolyt pénzösszeg, hiszen mint is-
meretes, idéntől az illetékek szintje 
megemelkedett. 

Az fizessen, aki szennyez
A bejegyzési illeték tulajdonkép-

pen egy környezetvédelmi illeték, s 
azt értelemszerűen annak kell meg-
fizetnie, aki a szennyezést okozza. 
Egyébként az Unió számos országá-
ban él hasonló jellegű jogszabályozás, 
amelynek az a célja, hogy mérsékelje 
a környezetszennyezést, arra serkentse 
az autógyártókat, hogy kevésbé szeny-
nyező járműveket állítsanak elő, és a 
potenciális vásárlókat, hogy előnyben 
részesítsék az alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású járműveket. Ez utóbbit ösz-
tönzi az egyes országokban alkalma-
zott roncsprogram, amely keretében a 
támogatás összege annak is függvénye, 
hogy a megvásárlandó új személygép-
kocsi mennyire szennyez.

Az Európai Unió 2015-re üte-
mezte be a szén-dioxid-kibocsátás 
felső határaira vonatkozó előírásokat, 
s amennyiben azokat a gyártók túl-
lépik, büntetést kell fizetniük. Egy 
kompromisszumos megoldás szerint 
ezeket a kibocsátási értékhatárokat 
az adott személygépkocsik átlagsúlya 
függvényében állapították meg. Így 
például a Fiat márkájú gépkocsik ese-
tében a felső kibocsátási értékhatár 
116,1 gramm/km lesz, a Mercedes 

esetében 136,4 gramm/km. A meg-
adott értékhatárok minden egyes 
grammal való túllépése esetén növek-
vő arányú lesz a gyártókra kirótt ille-
ték. Így például egygrammos túllépés 
esetén 15 euró, kétgrammos esetén 
pedig 25 euró. Vélemények szerint 
megtörténhet, hogy lesznek olyan 
autógyártók, amelyeknek évente 
akár egymillió eurót is be kell majd 
fizetniük. Mindez egyelőre csak cél-
kitűzés. 

2010-ben egyébként az európai 
uniós országokban eladott új gép-
kocsik között 60 százalékot tett ki 
azok aránya, amelyek széndioxid-ki-
bocsátása 140 gramm/km alatt állt, 
míg ez az arány 2003-ban csak 23 
százalék volt. Romániában erre vo-
natkozó nyomon követés a tavalyig 
nem volt, így nehéz lenne bemutatni, 
hogyan fest a hazai járművek szén-
dioxid-kibocsátási helyzetképe. Azt 
viszont tudni, hogy a hazai gyártmá-
nyú Dacia személygépkocsik nem 
jeleskednek e tekintetben: 2010-ben 
azok átlagos szén-dioxid-kibocsátása 
147,6 gramm/km volt, valamelyest 
javulva 2009-hez képest, amikor 
150,9 gramm/km volt.

Egy másik statisztika szerint a 2010-
ben eladott új személygépkocsiknál a 
szén-dioxid-kibocsátás szempontjából 
a legjobb helyzet Portugáliában volt: 
127,4 gramm/km, Franciaországban 
ez 130,8 gramm/km, Dániában 131,7 
gramm/km, Olaszországban pedig 
132,8 gramm/km-t mutatott. Kevésbé 
volt kedvező a helyzet Németország-
ban, ahol nagyobb arányt képviselnek 
a nehéz, nagy fogyasztású és nagy hen-
gerűrtartalmú személygépkocsik. 

Környezetkímélő toplista
Európai viszonylatban a gépkocsi-

márkák tekintetében a környezet-
kímélő toplistát a Fiatok vezetik. A 
modellek tekintetében az első helyre 
a Toyota Yaris került, amelynek szén-
dioxid-kibocsátása 119 gramm/km 
volt, azt követte a Fiat 500 és a Panda 
119,9, illetve 122,4 gramm/km-rel. 
A negyedik helyen a Ford Fiesta áll 
125,4 gramm/km-rel, majd követke-
zik a Fiat Punto 127,9 gramm/km és 
a Renault Clio 129,4 gramm/km-rel.

A márkák tekintetében a toplista a 
következőképpen fest (gramm/km):

Márka 2008
(g/km)

2010
(g/km)

2015 
(célkitűzés)

Fiat 133,7 123,1 116,1
toyota 144,9 128,1 124,8
seat 150 131,1 130,9
Peugeot 138,1 131,4 125,2
Citroen 142,4 131,8 125,2
renault 142,7 134 123,4
Ford 147,9 136,9 125,3

A Dacia a 2010-ben elért szén-
dioxid-kibocsátási szintjével még az 
első 15 közé sem kerülhetett volna be 
ebbe a táblázatba, de a cég egyelőre 
nem hozta nyilvánosságra a jövőre 
vonatkozó célkitűzéseit sem. Azt vi-
szont tudni, hogy konkrét tervek kö-
zött szerepel a Mioveni-ben gyártott 
autók olyan motorokkal történő ellá-
tása, amelyek lehetővé teszik a szén-
dioxid-kibocsátás viszonylag jelentős 
csökkentését. Állítólag már 2012-től 
ilyen motorok kerülnek a különböző 
típusú Dacia személygépkocsik ka-
rosszériájába.

hargitanépe2011. április 27., szerda  | 11. oldal 

Nissan LEAF: a Világ Év Autója. Az Audi A8-at és az 5-ös 
BMW-t lekörözve lett a Világ Év Autója a Nissan LEAF. A New York-i 
Autószalonon átadott díj egy újabb fontos kitüntetés az európai Év 
Autója cím után, amelyet az elektromos meghajtású kompakt bezsebelt 
idén. A LEAF már Japánban, az Egyesült Államokban és a főbb európai 
piacokon elérhető, de jövőre újabb országokban jelenik meg. Jelenleg 
kizárólag a japán Oppama üzemben készül, de egy-két éven belül az 
egyesült államokbeli Smyrnában és az angliai Sunderlandben is meg-
indulhat a gyártás. A LEAF passzív biztonságát különben törésteszten 
vizsgálta az amerikai biztosítótársaságok által pénzelt IIHS. Az ered-
mény: Top Safety Pick minősítés, ami az EuroNCAP-nál alighanem 
öt csillagot jelentene, bár a vizsgálati körülmények nem azonosak, így 
nem lehet közvetlenül összehasonlítani a két szervezet eredményeit. A 
LEAF utascellája szépen egyben maradt frontális ütközésnél, és oldal-
ütközésnél is hatékonyan védték a próbabábukat a sérülésektől. A me-
netstabilizáló rendszer alapfelszerelés, így nem is lehetett kérdés, hogy a 
legjobb minősítést kapja. Korábban az IIHS a Toyota Prius és a Honda 
Insight biztonságát is hasonlóan magas szintűnek ítélte, ami azt mutat-
ja, hogy a szintén önálló fejlesztésű japán hibridek passzív biztonságá-
val sincsenek komolyabb problémák.


