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Kecsegtető  programok
Fűtésrendszerekre, napelemre, nyílászárókra ígérnek pénzt
• Az energiahaté-
konyságot növelő 
újabb programokkal 
kecsegtet a környe-
zetvédelmi miniszter, 
miközben a több mint 
másfél éve elindított 
Zöld Ház programra 
még egyetlen szerző-
dést sem kötöttek. 

B Í R Ó  B L A N K A

Costel Alexe minapi sajtótájé-
koztatóján arról beszélt, hogy 
a Környezetvédelmi Alap eb-

ben az évben két, teljesen új, ener-
giahatékonyságot növelő programot 
fog lebonyolítani. Az Energiaha-
tékony ház elnevezésű programra 
429 millió lejt különítettek el, és 

becslések szerint hat- és tíze-
zer között lehet a kedvezmé-
nyezettek száma. A vissza 
nem térítendő támogatásra 
magánszemélyek és közin-
tézmények is pályázhatnak, 

tehát magánházak, középü-
letek energetikai hatékonyságának 
növelését támogatják. A miniszter 
azt fejtegette, fűtésberendezésekre, 
energiatakarékos világításra, szi-
getelő rendszerekre is adnak pénzt. 
„Ez azt jelenti, hogy pellettüzelésű 
kazánokat, nyílászárókat, napelem-
rendszereket lehet vásárolni. Hogy 

az otthonukat energiatakarékossá 
tegyék, az emberek megvásárolhat-
nak egy rendszert, de akár többet is” 
– közölte Costel Alexe.

Led-izzók ideje

A másik, szintén teljesen új prog-
ramot a közigazgatási egységek 
számára írják ki a közvilágítás 
korszerűsítésére. A hagyományos 
égőket Led-izzókra cserélnék, ezzel 
a szaktárca reményei szerint nő az 
energiahatékonyság és csökken a 
villanyszámla értéke. A miniszter 

szerint erre a célra is elkülönítet-
tek már a költségvetésben 384 mil-
lió lejt. A tárcavezető arra is kitért, 
hogy a Környezetvédelmi Alap költ-
ségvetését szinte megkétszerezték a 
tavalyhoz képest: idén 2,8 milliárd 
lejből gazdálkodhatnak, miközben 
az elmúlt évben 1,5 milliárd állt ren-
delkezésére. Ezzel egy időben azon-
ban a sokak által nagyon várt Zöld 
Ház program keretében még egyet-
len szerződést sem kötöttek, holott 
országszerte több mint 25 ezer ma-
gánszemély kérvényezte a pályáza-
tonként legtöbb 20 ezer lejig terjedő 

támogatást, amiből 10 százalékos 
önrész mellett legalább 3 kWp telje-
sítményű napelem-rendszert lehet 
vásárolni és felszerelni. A progra-
mot először 2018 nyarán hirdették 
meg, és azóta egyetlen fotovoltai-
kus rendszert sem szereltek fel ál-
lami támogatással. Amint arról be-
számoltunk, legutóbb a Greenpeace 
Románia hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a Környezetvédelmi Alap 13 millió 
eurót költött el a program lebonyolí-
tására, járulékos költségekre.

Napelemek egy székelyföldi 
házon. Lehetőségek 
széles skáláját rejti az 
energiahatékonyság

▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Alkotmányosnak bizonyult és így 
továbbra is érvényben marad az 
a sürgősségi rendelet, amellyel 

a – kisebbségi anyanyelvhasználatot 
is szabályozó – közigazgatási kódexet 
léptette hatályba tavaly nyáron az ak-

kori szociáldemokrata buka-
resti kormány. Az alkotmány-
bíróság többszöri halasztás 
után tegnap utasította el az 
ombudsman tavaly augusz-
tusban emelt alkotmányos-
sági óvását – számolt be az 

MTI. Az alapjogi biztos szerint 
semmilyen sürgősség nem in-

dokolta, hogy a kormány a rendkívüli 
helyzetekre kitalált jogalkotási mód-
szerrel avatkozzék be a törvényalkotás 
folyamatába, de az alkotmánybíróság 
nem adott neki igazat.

Az RMDSZ is bírálta

Korábban az RMDSZ is bírálta a köz-
igazgatási törvénykönyv kormány-
rendelettel elfogadott változatát, 
arra hivatkozva, hogy csorbítja a 
kisebbségi jogokat, és visszalépést 
jelent a korábban hatályos anya-
nyelvhasználati rendelkezésekhez 
képest. A teljes központi és helyi 
közigazgatás működését egységes 
keretbe foglaló kódexet hosszas 
parlamenti egyeztetés után erede-
tileg 2018-ban, az akkori szociál-
liberális (USL) kormánytöbbség és 
az RMDSZ szavazataival fogadta el 
a parlament. A jogszabály azonban 
elbukta az előzetes normakontrollt, 
ezért a Viorica Dăncilă vezette ka-
binet, hogy „időt nyerjen”, tavaly 

nyáron sürgősségi rendelettel lép-
tette hatályba a törvénykönyv ki-
igazított – kisebbségi szempontból 
hiányos – változatát. Az RMDSZ 
a visszalépések közé sorolta a 
megszerzett jogok védelmének el-
törlését, azt, hogy a helyi tanács 
dokumentumait ezután kizárólag 
románul hozzák nyilvánosságra, 
és azt is, hogy a kisebbségek által 
lakott településeken is kötelezik a 

közintézményeket, hogy az állam 
nyelvén is kommunikáljanak.

Hiányzó passzusok

A közigazgatási kódex tavaly nyá-
ron hatályba léptetett változatából 
hiányoznak olyan, a nyelvi jogokat 
bővítő rendelkezések is, amelyeket 
az RMDSZ-nek a törvénykönyv par-
lamenti előkészítése során sikerült 

elfogadtatnia a kormánytöbbséggel. 
Egyebek mellett azok a pontosítások 
sem szerepelnek már benne, ame-
lyek szerint a kisebbségi anyanyelv-
használati jog kiterjed az utcák, terek 
és parkok elnevezéseinek többnyel-
vű feliratozására, illetve a közüze-
mekkel és a kormányzati szervek 
helyi képviseleteivel történő kommu-
nikációra. A megszerzett jogok tekin-
tetében nem került be a hatályos kó-
dexbe az a 2006 óta érvényes előírás, 
hogy egy közösség akkor sem veszíti 
el megszerzett anyanyelvhasznála-
ti jogait, ha egy adott településen 
szám aránya a jövőben 20 százalék 
alá esik. A sürgősségi kormányren-
delet szerint ez csak a következő nép-
számlálás jóváhagyásáig érvényes. 
Az azonnal hatályba lépő sürgősségi 
kormányrendeleteket utólag a parla-
ment is megvitatja, és módosíthatja.

Érvényben marad az anyanyelvhasználati jogcsorbításokat eredményező rendelet
• Nem talált kivetnivalót az alkotmánybíróság a 
PSD-kormány által sürgősségi rendelettel tavaly elfoga-
dott közigazgatási kódexben, amely csorbítja a kisebb-
ségi jogokat, és visszalépést jelent a korábban hatályos 
anyanyelvhasználati rendelkezésekhez képest.

Hiányzik az utcák, terek és parkok 

elnevezéseinek többnyelvű 
feliratozására vonatkozó passzus
◂   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Áramimportőrré vált 
Románia
Romániában 2019-ben egy szá-
zalékkal csökkent az elektromos 
áram fogyasztása, az ország 
mégis nettó importőrré vált – 
közölte tegnap az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). Az 
elmúlt évben az ország 55,2 
terrawattóra (Twh) elektro-
mos energiát fogyasztott, egy 
százalékkal kevesebbet, mint 
egy évvel korábban. A behozatal 
5,11 Twh volt, 74 százalékkal 
több, a kivitel pedig 3,592 Twh, 
34 százalékkal kevesebb, mint 
egy évvel korábban. A lakossági 
fogyasztás 2019-ben 21,9 száza-
lékkal, a közvilágítás fogyasztá-
sa pedig 10,6 százalékkal nőtt, 
az ipari fogyasztás azonban 6,3 
százalékkal csökkent. Az elekt-
romosenergia-termelés 59,3 Twh 
volt, 7,8 százalékkal kevesebb, 
mint egy évvel korábban. 

Csökkent 
az ipari termelés
Tavaly 2,3 százalékkal csökkent 
az ipari termelés a nyers adatok 
szerint az előző évhez mérten 
– jelentette be az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). Kilenc 
év után először csökken az ipari 
termelés éves összevetésben, 
hiszen legutóbb 2009-ben je-
gyeztek 5,5 százalékos mérsék-
lődést a nemzetközi gazdasági 
válság idején, ezt követően 
kilenc év folyamatos növekedési 
időszak következett. Csökke-
nést regisztráltak valamennyi 
ágazatban, így a villamos- és hő-
energia, a gáz termelése és szol-
gáltatása 4,2 százalékkal esett 
vissza, a bányaipar teljesítmé-
nye 2,7 százalékkal romlott, míg 
a feldolgozóiparban a termelés 
1,9 százalékkal csökkent. 

• RÖVIDEN 




