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M ától jelentkezhetnek a 
szakcégeknél azok a ter-
mészetes személyek, akik 

napelemrendszerrel szerelnék fel 
otthonukat az állam által fi nan-
szírozott Zöld Ház programban. A 
projektet lebonyolító Országos Kör-
nyezetvédelmi Alap (AFM) nemrég 
közleményben hívta fel a fi gyelmet 
arra, hogy egyes híresztelésekkel 
ellentétben az érdekelteknek nem 
a polgármesteri hivataloknál kell 
pályázniuk a támogatásért, hanem 
közvetlenül valamely, az AFM-mel 
szerződésben álló napelem-forgal-
mazó szakcégen keresztül bonyolít-
hatják le a fotovoltaikus rendszerek 
beszerzését és felszereltetését. A 
közleményben arra is kitértek, hogy 
szintén álhír az az információ, mi-
szerint a pályázáshoz beiratkozási 
díjat kell fi zetni, az ugyanis valójá-
ban teljesen ingyenes.

Nem adnak pénzt, utalványt

A kifejezetten napelemes, azaz a nap-
fényt hasznosító, elektromos áramot 
termelő zöldenergiás rendszerek be-
szerzését és felszerelését támogató 

Zöld Ház programban az igénylők 
nem pénzt vagy utalványt kapnak, 
hanem a szükséges engedéllyel ren-
delkező szakcégeken keresztül kor-
szerűsíthetik otthonukat. Ezzel pár-
huzamosan zajlik ugyan egy másik, 
hasonló program, abban viszont kife-
jezetten az elszigetelt, az országos vil-
lamosenergia-hálózathoz nem csatla-
koztatott háztartások napelemekkel 
történő villamosítását támogatja az 
állam. Vélhetően innen eredt a félre-
értés, miszerint a Zöld Ház program-
ban is a polgármesteri hivatalok révén 
igényelhető a támogatás.
Szakcéget csak a megadott listáról

A támogatást a háztulajdonos 
kérheti olyan ingatlan napelemes 
korszerűsítésére, amely nem tárgya 

semmilyen peres eljárásnak, egy 
másik feltétel pedig az, hogy a tu-
lajdonosnak nem lehet tartozása az 
állam, illetve valamely állami intéz-
mény felé. Az érdekeltek az Országos 
Környezetvédelmi Alap honlapján 
(www.afm.ro) érhetik el megyékre 
lebontva azoknak a szakcégeknek 
a listáját és elérhetőségét, amelyek 
részt vesznek a programban. Ezek 
valamelyikénél kell jelentkezniük, 
majd a cég kiállítja a beruházás 
megvalósíthatóságára vonatkozó 
igazolást, és ezt követően kerül sor a 
fi nanszírozási szerződés aláírására. 
A sikeres pályázók vissza nem térí-
tendő támogatást kapnak, amely a 
beruházás értékének legfeljebb 90 
százalékát fedezi, így 10 százalék 

önrésszel kell rendelkezniük. Egy 
igénylő legfeljebb 20 ezer lejes támo-
gatást igényelhet.

Idén júniustól egyébként egy tör-
vénymódosítás nyomán már nem 
kell építkezési engedélyt kérniük 
azoknak, akik napelemrendszerrel 
szerelik fel ingatlanjukat, de a beru-
házásról tájékoztatniuk kell az ille-
tékes polgármesteri hivatalt. A Zöld 
Ház programban biztosított támo-
gatás elnyeréséért így telekkönyvi 
kivonatot kell igényelni, illetve iga-
zolást arról, hogy a kérvényező nem 
rendelkezik adóhátralékkal.

SZÉCHELY ISTVÁN

F ontos újításokkal köszöntött be 
az ősz a nyugdíjasok számára, 

szeptember elsejétől ugyanis a nyug-
díjpont, illetve a minimálnyugdíj 
értéke is emelkedett. A nyugdíjpont 
értéke 15 százalékkal, a korábbi 1100 
lejről 1265 lejre nőtt. Az intézkedést 
már a tavalyi, 2018/114-es számú sür-
gősségi kormányrendelet is előírta, 
a nyugdíjpont értékének fokozatos 
emelkedését ugyanakkor a 2019/127-
es számú, júniusban elfogadott új 
nyugdíjtörvénybe is belefoglalták. 

Ez utóbbi alapján jövő év szeptember 
elsejétől a nyugdíjpont értéke 1775 
lejre, majd 2021 szeptemberétől 1875 
lejre fog nőni.

Növekedett ugyanakkor a mini-
mális nyugdíj is, amelynek értéke a 
korábbi 640 helyett immár 704 lej. Az 
új nyugdíjtörvény szerint egyébként 
2021-től teljesen átalakul a mini-
málnyugdíjak kiszámításának mód-

szertana. Míg jelenleg az említett 
minimális összeget, havi 704 lejt kap 
mindenki, akinek a ledolgozott évei 
alapján kevesebb nyugdíj járna, két 
év múlva már diff erenciált számítás 
alapján fogják biztosítani a járandó-
ságot, amelynek értéke függ majd 

egyrészt az aktuális bruttó minimál-
bér értékétől és az illető ledolgozott 
munkaéveinek számától. Az előírá-
sok alapján a minimális nyugdíj ér-
téke egyrészt nem lehet majd keve-
sebb, mint a bruttó minimálbér 45 
százaléka – ez a jelenlegi 2050 lejes 

minimálbér alapján 922 lej lenne –, 
ugyanakkor nem haladhatja meg en-
nek 75 százalékát sem – ami jelenleg 
1537 lej. A minimális nyugdíjra ezen 
felül rászámolnak majd 1 százalékot 
minden, a minimális 15 éves mun-
kaviszony után ledolgozott évre úgy, 
hogy a végső összeg ne haladja meg 
az említett maximumot.

Az új törvény egyébként azt is 
előírja, hogy 2021-től a mesterképzés 
időszaka is bele fog számítani a hoz-
zájárulási időszakba, amely alapján 
kiszámolják, hogy ki mekkora nyug-
díjra jogosult.

Felvillanyozó lehetőség háztulajdonosoknak
A szakcégeken keresztül lehet támogatást igényelni napelemek megvásárlására és felszerelésére

Nyugdíjtörvény: fokozatosan bevezetendő újdonságok

• Akár 20 ezer lejes 
állami támogatást is 
kaphatnak mától azok 
a háztulajdonosok, 
akik napelemrend-
szerrel szerelnék fel 
otthonukat. Idén már 
építkezési engedély 
beszerzésére sincs 
szükség a beruházás 
kivitelezéséhez.

• Már elkezdték folyósítani az érintetteknek a szep-
tember elsejétől megemelt nyugdíjat, amely a követ-
kező években tovább növekszik. Az új nyugdíjtörvény 
alapján ugyanakkor 2021-től a bruttó minimálbér és a 
ledolgozott évek alapján differenciáltan számolják majd 
ki a minimálnyugdíjak értékét.

Ezúttal kifejezetten a napelemes 
korszerűsítést támogatják. Indul a 
Zöld Ház program
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Az érdekeltek az Orszá-
gos Környezetvédelmi 
Alap honlapján érhetik 
el azoknak a szakcégek-
nek a listáját, amelyek 
részt vesznek a prog-
ramban.

A minimális nyugdíj ér-
téke 2021 szeptemberétől 
nem lehet majd keve-
sebb, mint a bruttó mini-
málbér 45 százaléka.

A nyugdíjasok egy része már kézhez 
kapta a szeptembertől megemelt 
nyugdíját
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