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Autók másodkézből

Mit ér, ha használt?
Hogy mennyibe kerül egy használt 
autó, azt bárki megtapasztalhatja 
akár itthon, akár külföldön. Vég-
eredményben a kereslet-kínálat 
szabályozza az árak alakulását, 
és esetenként még alkudni is le-
het. De egy az ár és más az érték 
– pontosabban egy adott gépkocsi 
elhasználtsági foka és az azt befo-
lyásoló tényezők.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Bonyolultnak tűnik a kérdés, 
amikor egy használt autó érté-
két próbáljuk meghatározni. Itt 

van például az amortizáció ügye. Az 
valójában számviteli probléma, és a ha-
zai jogszabályozás szerint a működési 
időtartam öt esztendő, ez alatt az idő 
alatt kell a gépkocsi árát amortizálni. 
Ez viszont még nem jelenti azt, hogy 
az illető járművet ki kell vonni a for-
galomból, mint ahogy azt sem, hogy 
esetleg nem lehet „jó áron” eladni.

A biztosítótársaságok is számol-
nak egy adott jármű korával és annak 
függvényében értékével, ezen az ala-
pon állapítják meg a biztosítási díj-
szabást, illetve az esetleges kártérítés 
kvantumát. Ebből a felsorolásból is 
kitűnik, hogy egy használt gépkocsi 
értékét több tényező függvényében is 
meg lehet állapítani. És van egy szak-
szerű megközelítés, amely bizonyos 
ismérvek alapján próbálja körülhatá-
rolni egy adott jármű értékét.

A neves németországi piackutató 
cég, a Bähr&Fess szakértői nemré-
giben készítettek egy úgynevezett 
értékvesztési tanulmányt. Szerintük 
eleve nem lehet eltekinteni a jármű tí-
pusától, a márka imázsától, egy adott 
jármű átlagos felszereltségi színvona-
lától, de szem előtt kell tartani azt is, 
hogy az új gépkocsi megvásárlását 
követően az adott országban módo-
sultak-e a különböző illeték és adóne-
mek, hogyan alakult a potenciális ve-
vők vásárlóereje, nem jelentek-e meg 
új verziói egyik vagy másik autónak, 
vagy időközben nem ültettek-e gya-
korlatba bizonyos kiselejtezési vagy 
jármű-felújítási programot.

A nemzetközi tapasztalatok és 
számításaik szerint is érdekesen alakul 
a személygépkocsik értékvesztése: a 
megvásárlás pillanatától számított egy 
éven belül az átlagos értékcsökkenés 
24 százalékos, az ezt követő három év 
során pedig évi átlagban 5-6 százalék. 
Ezek csak megközelítő számítások, 
illetve átlagok, mert a márkák és a 
típusok függvényében igen eltérően 
alakulhat az értékcsökkenés.

Az általuk végzett számítások a 
2011 áprilisában érvényes németor-
szági kiskereskedelmi árakból indul-
tak ki, és arra kívántak választ találni, 
hogy amennyiben évi átlagban az 
adott jármű által megtett kilométer 
nem haladja meg a 15 000-et és a kar-
bantartást szakszerűen végzik, akkor 
2015 áprilisában milyen arányban ér-
téktelenedik el az a személygépkocsi. 

Különböző kategóriák és modellek 
esetében végezték el ezeket a számítá-
sokat. Az alsó osztályba tartozó Dacia 
Sandero 1,2-es megvásárlási ára 6990 
euró, a 2011–2015-ös időszakban 50 
százalékot veszít értékéből, abszolút 
számban az értékcsökkenés 3495 euró, 
és ugyanennyi a maradványérték. Ez 
elméletileg azt jelentené, hogy a szó-
ban forgó gépkocsit 2015 áprilisában 
ezen az áron lehetne értékesíteni. De 
ez csak egy feltételezés, mert közben 
megváltozhatnak a piaci körülmé-
nyek, s amint arra már utaltunk, azt, 
hogy mennyiért kel el egy használt 
autó, a piaci, illetve a kereslet-kínálat 
szabja meg. Ugyanebben a kategóriá-
ba egyébként a Renault Clio Campus 
Acces 1,2-es értékcsökkenése jóval 
nagyobb, 5295 euró, de ha tekintettel 
vagyunk arra, hogy pillanatnyilag a 
megvásárlási ára 9990 euró, akkor az is 
kiderül, hogy a maradványérték csak 
4695 euró.

Egy újonnan megvásárolt személy-
gépkocsi tulajdonosát talán az érdekli 
a legjobban, hogy ha évek múltán azt 
el akarja adni, mennyit is nyerhet majd 
vissza az eredeti árból. Ez nem csupán 
az elértéktelenedés százalékarányának 
a függvénye, hanem az elértéktelene-

dési érték és a megvásárlási ár közötti 
különbség abszolút számokban tör-
ténő kifejezésének a függvénye. Ilyen 
tekintetben például a német szakem-
berek szerint a BMW X3 ígérkezik je-
lenleg a legkedvezőbbnek. Annak ára 
áprilisban 39 400 euró volt, 2015 ápri-
lisában az elértéktelenedés százalékará-
nya 57,5 százalék lesz, tehát viszonylag 
magas, de a maradványérték 22 655 
euró, s ilyenképpen ha majd akkor el 
akarja adni a jelenlegi tulajdonos azt 
a személygépkocsit, csak 16 745 eurós 
„veszteséget” könyvelhet el. 

Tulajdonképpeni veszteségről 
azonban nincs szó, mert 2011–2015 
között ő használta azt a járművet, és 
az óhatatlanul kopott, de ilyen körül-
mények között még mindig kedvező, 
legalábbis az ő szempontjából a már 
említett értékkülönbözet. Nem így 
viszont a Dacia Duster 1,6 4 x 4-es 
esetében, amely jelenlegi megvásárlási 
ára 13 890 euró, 2015 áprilisáig 6459 
eurós értékvesztésre, illetve 7431 eurós 
maradványértékre (ami a megvásárlási 
ár 53,5 százaléka) lehet számítani, ez 
pedig azt is jelenti, hogy a megvásárlási 
árból visszaszerzett érték tekintetében 
kedvezőtlenebb a majdani eladás a je-
lenlegi tulajdonos számára.

Mindez virtuális számítás, de 
hangsúlyozandó, hogy nem megala-
pozatlan. A külföldi használtautó-
kereskedésben megvolt és megvan a 
maga szerepe az árak alakulásában, 
azok képzését sokszor nem kis mér-
tékben befolyásolva. Másképpen fo-
galmazva, az ilyenszerű számítások, 
tanulmányok készítése nem tekinthe-
tő feleslegesnek, öncélúnak.
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Eddig Alain Prost verseny 
Dustere volt a csúcs, amellyel 
hóban és jégen terrorizálja a 

versenytársakat a Trophée Androson, 
de a Pikes Peak hegyi versenyre épí-
tett, Daciának kinéző tárgy még an-
nál is bő kétszer erősebb. A román 
márka megjelenése Pikes Peaken 
elég meglepő, hiszen a Dacia Észak-
Amerikában teljesen ismeretlen már-
ka. A franciák teljes erőbedobással 
támogatják a projektet: a motort a 
Renault Sport Technologies szállítja, 
az autó többi része pedig az Andros 
kupás gépen alapul. Persze a lámpa-
testeken és a formákon túl a csővázas, 
középmotoros gépnek nincs sok köze 
a sorozatgyártású Daciákhoz, de ez 
a Pikes Peaken eredményes autóknál 
általában így van.

A Dacia Duster „No Limit”-be a 
Nissan GT-R-ből származó, 3,6 lite-
res V6-os benzinmotort szerelték és 
tuningolták fel 850 lóerősre. Az erő-
átvitelt egy hatsebességes szekven-
ciális váltóval oldották meg, az ae-

rodinamikai kialakítás több órányi 
szélcsatornás tesztelés eredménye.

A középmotoros Duster volánja 
mögé Jean-Philippe Dayraut ülhet 
be, akinek elévülhetetlen szerepe 
volt abban, hogy a Renault Sport 
Technologies és a Dacia összehozza 
a rengeteg pénzbe kerülő projek-
tet. Dayraut Franciaországban hat-
szor nyert bajnoki címet zártpályás 
versenysorozatokon, de a Trophée 
Androson, a helyi jégralin is három-
szor eredményes volt már.

A Pikes Peak a világ leghíresebb 
hegyi gyorsulási versenye. A 19,99 
kilométeres pályán 156 kanyar van, a 
rajt és az érkezés közötti szintkülönb-
ség 1439 méter. Az út vegyes – aszfalt 
és murva – borítású, és csak a pálya 
alsó részén van szalagkorlát. A japán 
Nobuhiro „Monster” Tajima 10 perc 
1,408 másodperccel 2007-től tartja 
a pályarekordot a külön erre a célra 
épített Suzuki XL7 autójával. A Co-
lorado Spring melletti Pikes Peak-en 
1916 óta 88 alkalommal rendeztek 
hegyi gyorsulási versenyt, idén június 
26-án kerül sor a ralira.

850 lóerős Duster


