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Úgy folytatódik tovább a jövő 
héten a Zöld ház program, 
hogy annak lebonyolítói nem 
tártak fel semmiféle rendelle-
nességet, nem foganatosítot-
tak semmilyen intézkedést, 
sőt az újraindításról szóló 
közleményben ismét szerepel 
valamennyi kivitelező, tehát 
nem zártak ki senkit.

 » BÍRÓ BLANKA

K özel két hónap felfüggesztés 
után november 6-án, vagyis 
szerdán 10 órakor újraindul 

az iratkozás a villamosenergiát 
előállító napelemek vásárlását tá-
mogató Zöld ház programra – je-
lentette be a programot lebonyolí-
tó Környezetvédelmi Alap (AFM). 
A csütörtökön kiadott közlemény-
ben a hatóság leszögezi, a szeptem-
ber 10-én feltöltött dokumentumok 
érvényesek, sőt azok is, amelyeket 
szeptember 10-ig iktattak a kivi-
telező cégeknél, de nem sikerült 
feltölteni, mert az applikációt le-
állították. Viszont akik szeptember 
10-e után jelentkeztek valamelyik 
kivitelező cégnél, kénytelenek 
lesznek frissíteni a pályázati irat-
csomót, tehát a 30 napra kiállított 
telekkönyvi kivonat és önkormány-
zati adóigazolás helyett újat kell 
kérniük, ha annak az érvényessége 
időközben lejárt.

Mint ismeretes, szeptember 10-
én néhány óra után arra hivatkoz-
va függesztették fel a regisztrációt, 
hogy le kell ellenőrizni a folyamat 
törvényességét. Felmerült ugyanis 
a gyanúja, hogy a kivitelező cégek 

NINCS MAGYARÁZAT A LEÁLLÁSRA, NEM ZÁRTÁK KI A HATÓSÁGOK AZ ESETLEGES CSALÓKAT ÉS A CSALÁS LEHETŐSÉGÉT

Napelemprogram: sok hűhó semmiért

Minden a régiben. Kizárások és módosítások nélkül folytatódik jövő héten a Zöld ház program

 » A cégek egy 
része petíciót 
kezdeményezett, 
kérve, hogy sza-
vatolják az esély-
egyenlőséget.

egy része robotprogramokat hasz-
nált, hogy gyorsítsa a folyamatot, 
ezzel csorbítva a többiek esélyét.

Nem szűrték ki a csalás 
lehetőségét
Minden folytatódik tovább, nem tár-
tak fel semmilyen rendellenességet, 
nem foganatosítottak semmilyen in-
tézkedést, sőt az újraindításról szóló 
közleményben mindegyik kivitelező 
újra szerepel, tehát nem zártak ki 
senkit – sorolta megkeresésünkre 
András Lehel, a székelyudvarhelyi 
székhelyű Melinda-Impex Instal Kft . 
vezérigazgatója. „Ez nagyon furcsa, 
nem erre számítottunk. Feltevődik 
a kérdés, hogy mi történt két hónap 
alatt, ha mindent ugyanúgy folytat-
nak, ahogy abbahagyták. Elvártunk 

volna legalább egy átlátható tájékoz-
tatást” – szögezte le a programban 
kivitelezőként részt vevő vállalat igaz-
gatója. A cégek egy része különben 
petíciót kezdeményezett, kérve, hogy 
szavatolják az esélyegyenlőséget.

András Lehel szerint ilyen kö-
rülmények között valószínű, hogy 
azok a cégek, melyek robotprogra-
mok segítségével nagyon gyorsan 
töltötték fel a pályázatokat, ugyan-
úgy folytatják, sőt időközben más 
kivitelezők is felkészültek erre a le-
hetőségre.

Pozitívumként említette ugyan-
akkor, hogy akinek a pályázatát 
feltöltötték, és aki szeptember 10-ig 
benyújtotta a kiválasztott céghez a 
pályázatát, nem kell megújítania a 
szükséges dokumentumokat, csak 

azoknak kell frissíteniük, akik szep-
tember 10-e után jelentkeztek a cé-
geknél.

Öröm az ürömben
András Lehel szerint az is „öröm az 
ürömben”, hogy ezzel a két hóna-
pos csúszással valószínűleg jobban 
tudják majd tartani a kivitelezési 
határidőt, hiszen a munkát tavasz-
szal kezdhetik meg, addig elhúzód-
nak a szerződéskötések, valamint 
az engedélyek kiváltása. A szerelés-
re megadott nyolc hónapból ilyen 
körülmények között nem tékozló-
dik el két hónap a tél miatt. „Nyolc 
hónap alatt felelősségteljesen meg 
lehet oldani a beszereléseket, nem 
kell az idő nyomása alatt dolgozni, 
ami esetenként a minőség rovásá-
ra mehetett volna” – részletezte a 
szakember.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a Zöld ház program több lé-
pésből áll, ha a pályázatot jóváhagy-
ja a hatóság, következik egy másik 
fontos mérföldkő: a kérelmező ma-
gánszemélynek be kell szereznie 90 
napon belül az áramszolgáltatójától 
a visszatáplálási engedélyt. Ezután 
kötik meg a fi nanszírozási szerző-
dést, majd a kivitelező felelőssége, 
hogy attól számítva nyolc hónapon 
belül átadja a munkálatot, és lead-
ja az elszámolási aktacsomót.  Leg-
több 20 ezer lejig terjedő támogatás 
hívható le, 10 százalék önrészt kér-
nek a legalább 3 kWp teljesítményű 
napelemek vásárlására és szerelé-
sére.

A programra 656 millió lejt külö-
nítettek el, ami a becslések szerint 
33 ezer rendszer telepítésére elég.  
Az applikáció szeptember 10-i le-
zárásáig, néhány óra alatt  13 271 
fi nanszírozási kérést regisztráltak.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

.F
O

RR
ÁS

: P
IX

AB
AY

.C
O

M

FO
RR

ÁS
: 

PR
ES

ID
EN

CY
.R

O

Lendületben 
a Mol értékesítései

Jelentősen nőtt a harmadik 
negyedévben a Mol Románia 

üzemanyag-értékesítése a tavalyi év 
azonos időszakához mérten – derül 
ki a vállalat csütörtöki közlemé-
nyéből. A benzin kiskereskedelmi 
értékesítése 47 kilótonna volt a 
harmadik negyedévben, közel 12 
százalékkal magasabb, mint 2018 
harmadik negyedévében, amikor 
42 kilótonna volt. Ugyanakkor a 
gázolaj kiskereskedelmi értékesítése 
7,5 százalékkal nőtt 2019 harmadik 
negyedévében az előző év azonos 
időszakához képest, 145 kilótonná-
ról 156 kilótonnára.

A közlemény ugyanakkor kiemeli, 
a gyengébb makrokörnyezet és a jó-
val alacsonyabb olaj- és földgázárak 
ellenére az erős harmadik negyed-
éves eredmények lehetővé teszik a 
vállalatcsoport számára, hogy 2,3-ról 
2,4 milliárd dollárra emelje a 2019-re 
tervezett éves EBITDA célkitűzését. 
Eközben a Mol történetének leg-
nagyobb organikus beruházása, a 
poliol üzem kivitelezési munkálatai 
a harmadik negyedévben újabb 
lendületet kaptak és a tervek szerint 
haladnak. (Krónika)

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Románia megépítette a Bulgári-
án, Románián, Magyarországon 

és Ausztrián áthaladó, BRUA gáz-
vezeték kétharmadát – jelentette 
ki csütörtökön Ludovic Orban ki-

jelölt miniszterelnök Podișoron, 
ahol felavattak egy kompresszorál-
lomást. Mint emlékeztetett, a Romá-
nián áthaladó vezeték hossza 479 
kilométer lesz, ebből 330 kilométer 
megépült. Orban szerint a román gaz-
daság egyik fejlődési hajtóereje az 
energia kell, hogy legyen, de úgy 
vélte, az eredmények még messze 
elmaradnak az ország adottságaitól. 
Felidézte, hogy a BRUA első szakasza 
a Transgaz román állami gázhálóza-
tot kezelő vállalat egyik legfontosabb 
projektje, amely lehetővé teszi új for-
rások elérését és földgáz szállítását a 
Kaszpi-térségből Kelet-Közép-Euró-
pába. Emlékeztetett, hogy a vezeték 
1,5 milliárd köbméter gáz szállítását 
teszi lehetővé Bulgária irányába és 
1,75 milliárd köbmétert Magyaror-
szág irányába. Rámutatott: három 
kompresszorállomása van a projekt-
nek, az elsőt szeptember 30-án avat-
ták fel Zsuppánál, a másodikat most 
Podișornál, a harmadik elkészítése 
folyamatban van Bibești-nél. Orban 
szerint ennek megépítése az előzetes 
ütemtervnek megfelelően halad.

 Az átadási ünnepségen Klaus 
Johannis  államelnök is jelen volt, 

aki ebből az alkalomból kitüntet-
te a Transgaz vállalatot. Az újabb 
mandátumért induló államfő bírál-
ta egyúttal a megbuktatott szociál-
demokrata (PSD) kormányt, amely 
a befektetők számára kedvezőtlen 
szabályozásokat fogadott el, és ez-
zel zavart okozott a romániai ener-
giapiacon.

 Az államfő szerint Romániának 
jelentős fejlődési lehetőségei vannak 
az energiaiparban, a BRUA révén pe-
dig a regionális szállítási hálózat kö-
zéppontjába kerülhet, így Bukarest 
fontos regionális szereplővé válhat 
az energia területén.     

Amint arról korábban beszámol-
tunk a BRUA-projekt első szakaszá-
ban 479 kilométer vezetéket fektet-
nek le a dél-romániai Podișortól a 
bánsági Temesrékásig, amelyet há-
rom gáznyomás-szabályozó állomás 
szolgál ki. A megépítés teljes költsé-
gét 550 millió euróra becsülik, ami-
ből 179 millió eurót az Európai Unió 
biztosít. A Transgaz egyik nyáron 
közzétett jelentése szerint a románi-
ai beruházás az eredeti határidőhöz 
képest várhatóan egy évvel később, 
2020 végére készül el.

Románia megépítette a BRUA gázvezeték kétharmadát

 » A Románián 
áthaladó vezeték 
479 kilométer 
lesz, ebből 330 
kilométer meg-
épült.

Kompresszorállomást adtak át a BRUA gázvezetéken




