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A Roncsautóprogram 

mintájára a háztartá-

si gépekre is hasonló 

támogatási konstrukció 

beindítását tervezi a 

Környezetvédelmi Mi-

nisztérium – a kiszivár-

gott információk szerint 

ez azt jelentené, hogy 

ha hivatalosan leadjuk 

a régi televíziót, hűtőt 

vagy mosógépet, érték-

jegyet kapunk, amit egy 

új háztartási gép vásár-

lásakor lehet beváltani.

A Krónika által megkérde-
zett szakértők szerint min-
denképpen szükség volna 

ösztönzésre, hogy „áttörjék az 
érdektelenség falát”, ám nem 
biztos, hogy hatékony új gép meg-
vásárlásához kötni a programot, 
hiszen ilyen már működik a ke-
reskedőknél, ám nem mindenki-
nek van pénze, hogy új háztartási 
gépet vásároljon.

Szükség van az e-hulladékra

A Környezetvédelmi Minisz-
térium hivatalosan még nem 
közölte a voucher értékét, ám 
források szerint 150 lejt adná-
nak egy nagyobb háztartási be-
rendezés, például hűtőszekrény 
vagy mosógép leadása esetén, 
a kisebbekért, a televízióért 
vagy főzőlapért 100 lejt. Graţiela 
Gavri lescu környezetvédel-
mi miniszter úgy nyilatkozott, 

egyeztetés zajlik, hogy bein-
dítsák az országos lomtalaní-
tás „motorjait”, és meghirdessék 
a háztartási gépek roncsprog-
ramját. Abban bíznak, hogy a 
bónuszrendszerrel ráveszik a 
lakosságot, hogy megszabadul-
janak a meghibásodott háztartá-
si gépektől. A tapasztalat szerint 
ugyanis ezeket ritkán hasznosít-
ják újra, inkább a lakásban rak-
tározzák, mert a gyűjtőpontok 
általában a települések szélén 
vannak, és amúgy is elenyésző 
összegeket fizetnek a roncso-

kért. Roxana Puiu, az e-hulla-
dék begyűjtésére szakosodott 
Environ cég menedzsere szerint 
a gyakorlatban kétféle módon le-
hetne kivitelezni a programot: 
vagy a leadják a roncsokat a 
begyűjtőközpontokban, vagy el-
viszik bejelentés nyomán a ház-
tartásokból. Az európai uniós 
vállalások értelmében Romániá-
nak évente egy főre 4 kilogramm 
elektromos háztartási hulladé-
kot kellene újrahasznosítania, 
jelenleg viszont mindössze 1,25 
kilogrammot sikerül.

Hatástanulmány kellene

„Az érdektelenség falát át kel-
lene törni, de felmerül a kérdés, 
hogy a plusz 150 lej használ vagy 
sem” – vélekedett megkeresé-
sünkre Korodi Attila RMDSZ-es 
parlamenti képviselő. A volt kör-
nyezetvédelmi miniszter szerint 
szükség lenne egy tanulmányra, 
ami alátámasztja a roncsprogram 
szükségességét, hiszen a pontos 
adatok hiányában nehéz megítélni, 
hogy az mennyire lenne hatékony. 
Azt kellene látni, hogy jelenleg 

mekkora értékben és hova adnak 
le elektronikai hulladékot, hiszen 
elvileg most is vannak évi kvóták, 
a vásárlók, már amikor megve-
szik az elektronikai berendezése-
ket, kifizetnek egy plusz költséget, 
amit arra fordítanak, hogy az új-
rahasznosítás kötelezettségét át-
vállaló szervezeteken keresztül 
begyűjtik az elektromos szeme-
tet. Korodi Attila emlékeztetett, 
önkéntességi alapon tulajdonkép-
pen már működik ez a rendszer, 
hiszen a kereskedők is gyakran 
ajánlanak fel árkedvezményt, ha 
a vevők beviszik a régi gépet. Kér-
dés, hogy kell-e ennél több? – vetet-
te fel a politikus.

A roncsautóprogram nagyon bevált

Mint ismeretes, 2010 óta létezik 
Romániában a Roncsautóprogram, 
amelynek keretében régi sze-
mélygépkocsikat lehet leadni 
a roncstelepeken, és cserébe a 
Környezetvédelmi Alap új au-
tó vásárlásakor felhasználható 
utalványokat biztosít. Ugyan ta-
valy felmerült, hogy megszüntes-
sék a támogatást, a lakosság és 
az autókereskedők egyaránt fel-
emelték a hangjukat, így kiderült, 
hogy továbbra is van létjogosult-
sága a gépkocsipark felújítását  
célzó programnak.  2018-ban a 
Roncs autóprogram keretében a 
magánszemélyek 133 millió lej, a 
jogi személyek pedig 20 millió lej 
értékben kaphatnak kedvezmé-
nyeket új személygépkocsi vásár-
lásakor, amennyiben leadnak a 
roncstelepen egy nyolcévesnél ré-
gebbi járművet. A februárban el-
fogadott módszertan szerint egy 
leadott autóért 6500 lej jár, így a 
keret több, mint 20 400 új személy-
gépkocsi megvásárlására lesz 
elegendő. Az úgynevezett alap-
program mellett ugyanakkor idén 
is elindult a Roncsautó Plusz Prog-
ram, amely az elektromos és hib-
rid autók vásárlását ösztönzi.

BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A szakemberek szerint nem feltétlenül hatékony, ha új berendezés megvásárlásához köti a kormány a bónuszt

Dolgoznak a háztartási roncsprogramon

A kormány a háztartási gépekre is kiterjesztené a roncsprogramot. Utalvány járna az e-hulladék után
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Megállapodást írt alá az észak-
koreai atomarzenál felszámolá-
sáról és az Egyesült Államok által 
nyújtott biztonsági garanciákról 
Donald Trump amerikai elnök és 
Kim Dzsong Un észak-koreai ve-
zető tegnapi, történelmi találkozó-
ján a szingapúri Sentosa szigetén. 
Ezt megelőzően négyszemköz-
ti tárgyalást is folytattak. Trump 
kijelentette a média előtt, hogy a 
négyszemközti találkozó „nagyon 
jól” sikerült Kim Dzsong Unnal, 
és kiváló kapcsolat alakult ki kö-
zöttük, együtt meg fognak oldani 
„egy nagy problémát, egy nagy di-
lemmát”. Trump és Kim kézfogás-
sal indították el a megbeszélést a 
városállam Sentosa szigetén ta-
lálható szállodában. A kézfogás 
12 másodpercig tartott. Ezt kö-
vetően körülbelül 40 percig tár-

gyaltak négyszemközt, kizárólag 
tolmácsok társaságában. Ez-
után Trump tárgyalópartnerével 
a Capella szálloda hosszú tera-
szán sétált végig, és nyilatko-
zott röviden a sajtónak. Majd 
elkezdődött egy szélesebb körű 
tárgyalás, amelyen már tanács-
adók is részt vettek.

Kim: jelentős változás jön

Trump a csúcstalálkozó után 
bejelentette: „nagyon gyorsan 
megkezdődik” az atommentesíté-
si folyamat Észak-Koreában. Az 
amerikai elnök azt is közölte, biz-
tos, hogy meghívja Kim Dzsong 
Unt a washingtoni Fehér Házba. Az 
észak-koreai vezető a maga részé-
ről a találkozójukon elért haladás-
ról szóló dokumentum aláírásakor 

azt mondta, „a világ jelentős válto-
zást fog tapasztalni”, ő és Trump 
úgy döntött, hogy „maguk mögött 
hagyják a múltat”.  Trump „nagyon 
tehetséges embernek” nevezte Ki-
met, „aki nagyon szereti a hazáját”. 
Kijelentette, hogy „nagyon különle-
ges kötelék” jött létre közte és Kim 
között, és az Egyesült Államok 
kapcsolata Észak-Koreával az ed-
digiekhez képest nagyon más lesz.

A találkozót követő sajtótájékoz-
tatóján Trump arról beszélt: az 
Egyesült Államok kész új alapok-
ra helyezni kapcsolatát Észak-Ko-
reával. Hírügynökségek már eleve 
áttörésnek tartják, hogy létrejött 
az első és ezért történelminek 
mondható amerikai-észak-koreai 
csúcstalálkozó, amely egy diplo-
máciai folyamatnak csak a kez-
detét jelenti. (BALOGH LEVENTE)

Történelmi Trump-Kim találkozó Szingapúrban

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök
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