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H I R D E T É S

 » Idén 20 000 
lejes állami 
támogatást 
kaphatnak mind-
azok a magán-
személyek, akik 
napelemekkel 
szeretnék ellátni 
otthonukat.

 NAPELEMEK VÁSÁRLÁSÁT IS TÁMOGATJA A ROMÁN ÁLLAM

Folytatódik az Első otthon
Az már biztos, hogy idén is 
lesz Első otthon program, és 
napelemek vásárlását is támo-
gatja az állam, tehát egyfajta 
Zöld ház programra is számít-
hatunk.

 » BÁLINT ESZTER

Mivel hasznosnak bizonyult 
Románia gazdaságára néz-
ve, folytatódik az Első ott-

hon program – ígéri Eugen Teodoro-
vici pénzügyminiszter, ám a jövőben 
a fi atalok lakásvásárlását támogató 
kormányprogramnak hangsúlyosabb 
szociális jelleget kívánnak szánni. 
Teodorovici minderről az Antena 3 
hírcsatorna vasárnap esti műsorá-
ban beszélt, de tulajdonképpen nem 
mondott sok újdonságot, hiszen 
a szociálliberális kormány tagjai 
régóta rebesgetik a sok fi atalt – az 
alacsony önrésznek köszönhetően 
– jelzáloghitellel saját otthonhoz 
juttató program átalakítását, ám 
konkrét előrelépések a témában 
nem történtek. A pénzügyminisz-
ter ezúttal sem árult el többet. 
Arra a kérdésre, hogy terveznek 
határt szabni kor vagy jövedelem 
függvényében, közölte: nem akar 
becslésekbe bocsátkozni, mivel 
nem áll a rendelkezésére elég adat. 
Ám azt ígérte, hogy a hét folyamán 
előrukkolnak a részletekkel, mint 
ahogy arra is ígéretet tett, hogy a 
héten a 2019-es évi állami és tár-
sadalombiztosítási költségvetésről 
szóló törvénytervezetről is lerántják 
a leplet.

A többéves, a 2017–2021 közötti 
időszakra vonatkozó, korábban 
az Első otthont a piacról kivezetni 
tervezett program szerint 2019-
ben amúgy – 2018-hoz hasonlóan 
– 2 milliárd lej áll rendelkezésre, 
ekkora értékben vállalhat garan-
ciát az állam a lakossági otthon-
teremtési jelzáloghitelekért. Mint 
ismeretes, a kölcsönök összegének 
40–50 százalékáért garantál az ál-
lam, ezzel is csökkentve a bankok 
kockázatát, így pedig a piaci hite-
leknél kedvezőbbek tudnak lenni a 
feltételek, bár tény, hogy a három-
havi irányadó bankközi kamatláb 
(ROBOR) alakulása az elmúlt egy 
év alatt átlagosan bő 200 lejjel 

Új év, új remény. Idén még biztosan elérhető az Első otthon

megnövelte a havi törlesztőrészle-
teket. Az Első otthon 2009-es útjá-
ra indításától 2018. október végéig 
a hivatalos statisztikák szerint 
264 578 lakásra vállalt garanciát 
a román állam összesen 23,4 mil-
liárd lej értékben.

Közben a Környezetvédelmi Alap 
(AFM) elnöke az Econimica.net gaz-
dasági hírportál megkeresésére arra 
tett ígéretet, hogy idén 20 000 le-
jes állami támogatást kaphatnak 
mindazok a magánszemélyek, akik 
napelemekkel szeretnék ellátni ott-
honukat. Konkrétan nem nevezik 
Zöld ház programnak a támogatást, 
de az elnök szerint márciustól lehet 
pályázni erre a támogatásra. Mint 
ismeretes, a Zöld ház első körben 
azok számára volt elérhető, akik 
napelemet szereltek házukra, ám 
azóta több környezetbarát techno-
lógiára is kiterjesztették a kormány-
programot. Most Cornel Brezuică 
azt mondta, idén 30 000 lakást le-
het ellátni napelemmel a program 
keretében, a pénzalapot pedig a pá-
lyázatok beérkezési sorrendjében 
osztják szét.

Holtponton a háztartási gépek roncsprogramja

Sajtóinformációk szerint amiatt állt le a háztartási gépek csereprogramja, mert még nem fogadták 
el a 2019-es évi állami költségvetést. A Környezetvédelmi Alap (AFM) illetékesei szerint amint a 
büdzsé megjelenik a Hivatalos Közlönyben, folytatódhat a régi hűtők, fagyasztók, mosógépek és 
légkondicionáló berendezések új és energiatakarékos berendezésekre cserélésének állami támo-
gatása. Amint arról beszámoltunk, a program hatalmas sikernek örvendett a romániai lakosság 
körében, két nap alatt a 20 millió lejes költségvetésből már 12 millió lej értékű vásárlási utalvány-
nak megvolt a gazdája. Sajtóhírek szerint azonban nem minden voucherből lett háztartási gép, 
sokan ugyanis A+++ energiahatékonyságú gép vásárlására vállalkoztak, ám csak később derült ki 
számukra, hogy mennyire drága egy ilyen. Amint arról korábban beszámoltunk, a program lényege 
– a roncsautóprogramhoz hasonlóan – abban áll, hogy a fogyasztónak le kell adnia régi háztartási 
gépét, és az új gép árából levonódik az ezért járó utalvány értéke. A voucher ugyanakkor csak A++ 
vagy  A+++ energiahatékonyságú háztartási gépek vásárlása esetén hasznosítható. Amennyiben 
a régi háztartási gépét leadó személy A++-os új mosógépet vásárol, akkor 200 lejes voucherre 
jogosult, ha A+++-ost választ, akkor a kedvezmény értéke eléri a 300 lejt. Az A++-os hűtő vásárlása 
esetén a régi gép leadása 300 lejes árengedményre jogosít, A+++-os esetében pedig 400 lejért 
számolják be a leadott háztartási gépet. A légkondicionáló berendezések esetében viszont mind-
két energiahatékonysági kategória esetén 300 lejes utalvány jár.
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