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ÚJ FELTÉTELEKKEL FOLYTATJÁK A RONCSAUTÓPROGRAMOKAT

Zöldülhet az autópark
A korábbinál nagyobb állami 
támogatás jár azoknak, akik 
a Roncsautóprogram kereté-
ben új autót vásárolnak, régi 
gépkocsijukat pedig kiírják 
a forgalomból. A zöldautók 
esetében a támogatás értéke 
a tavalyi szinten marad, ám a 
környezetvédelmi minisztéri-
um megduplázta a Roncsautó 
Plusz költségvetését.

 » BÁLINT ESZTER

A korábbi 6500 lejről 7500 lejre 
nő a hagyományos Roncsa-
utóprogram keretében kap-

ható állami támogatás mértéke, a 
környezetkímélő személygépkocsik 
vásárlásához igényelhető Roncsautó 
Plusz program költségvetése pedig 
a 2020-ban rendelkezésre álló ösz-
szeg kétszerese lesz – jelentette be 
tegnapi sajtótájékoztatóján a vár-
ható módosításokat Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter.

„A hagyományos Roncsautó-
program mind a polgárokat, mind 
a hazai ipart segíti a gépjárműpark 
lecserélését célzó utalványokkal” 
– hangsúlyozta az RMDSZ-es tárca-
vezető. Mint részletezte, a szabály a 
régi: a használt, környezetszennye-
ző személygépkocsijukat forgalom-
ból kiíratók 7500 lejes utalványt kap-
nak, amelyet új autó vásárlásához 
használhatnak fel. A hagyományos 
roncsprogram keretében jár ugyan-
akkor két ökobónusz is: ha valaki 
régi autóját hibrid meghajtásúra 
váltja, akkor a tavalyi 2500 lej helyett 

immár 3000 lejes állami támogatást 
kap, a 96 gramm szén-dioxidnál ki-
sebb kibocsátású, autógázzal (LPG) 
működő autó vásárlásakor pedig az 
eddigi 1000 lej helyett 1500 lej jár.

Tánczos bejelentése szerint a ha-
gyományos roncsprogram büdzsé-
je 10 százalékkal lesz nagyobb a 
2020-asnál, és eléri a 440 millió 
lejt. Egy személy legtöbb 2250 eurós 
ökobónuszt halmozhat.

Ami pedig a Roncsautó Plusz 
programot illeti, erre 400 millió lejt 
irányoznak idén elő, ami a tavaly 
rendelkezésre álló keret kétszere-
se. A program keretében összesen 
6600 teljesen elektromos és nagyjá-
ból 5000 hibrid plug-in típusú sze-
mélygépkocsit lehet az év folyamán 
vásárolni. Ebben a programban vál-
tozatlan marad az állami támogatás 
összege, így egy 100 százalékban 
elektromos autóra legtöbb 10 000 
eurós, egy hibrid plug-in gépkocsira 
pedig maximum 4500 lejes állami 
támogatás igényelhető, ez az ösz-
szeg azonban nem lehet magasabb 
a megvásárolt gépkocsi árának 50 
százalékánál.

„Láttam, hogyan reagálnak a 
polgárok, amikor megjelenik egy 
új elektromos autó a piacon. Azt 
akarjuk, hogy minél több elektro-
mos autó közlekedjen a romániai 
utakon, hogy a szennyezést minél 
jobban vissza lehessen szorítani. 
Jelenleg a Romániában értékesített 
elektromos személygépkocsik va-
lahol 1 százalék körül mozognak, 
ezért országos programokra és a 
környezetvédelmi tárca komolyabb 
beavatkozására van szükség” – fo-
galmazott Tánczos Barna.

 » „Jelenleg 
a Romániában 
értékesített 
elektromos sze-
mélygépkocsik 
valahol 1 százalék 
körül mozognak, 
ezért országos 
programokra és a 
környezetvédelmi 
tárca komolyabb 
beavatkozására 
van szükség” 
– fogalmazott 
Tánczos Barna.

 » B. E.

Románia hidrogénmeghajtású 
vonatokat akar tesztelni – jelen-

tette be tegnap Cătălin Drulă köz-
lekedésügyi miniszter egy szakmai 
konferencián. Mint hangsúlyozta, 
ez egy új és ígéretes technológia. 
„Szeretnék kidolgozni egy tervet 
hidrogénmeghajtású vonatokra. 
Már tárgyaltam az ágazat képvi-
selőivel, de örvendenék, ha early 
adoptersek lennénk – hogy az IT-s 
start-upok területén használt kife-
jezéssel éljek –, és alkalmaznánk 
egy kezdetleges fázisban levő tech-
nológiát. Ez lehetővé tenné szá-
munkra, hogy európai uniós forrá-
sokat használjunk fel, és elérnénk 
a karbonsemlegességgel kapcsolat-
ban kitűzött globális európai célki-
tűzéseket” – fogalmazott a közleke-
dési tárca vezetője.

Az viszont a ködbe vész, hogy 
mikor is láthatunk ilyen hidrogén-
vonatokat a romániai sínpárokon. 
A miniszter sem mondott konkré-
tumokat, ráadásul némi iróniával 
úgy fogalmazott: „amikor az oltyán 
zsiráfot lát”. De a tesztelést, úgy tű-
nik, komolyan gondolja. „Segíthet 
kifejleszteni egy iparágat, és úgy 
gondolom, az a legjobb, ha túl a 

stratégiákon, szavakon és papíro-
kon, kipróbálod. Használni fogok 
egy kifejezést: amikor az oltyán 
zsiráfot lát – akkor látjuk a hidro-
génvonatot, amikor közlekedünk 
vele, és láthatjuk, hogy fenntart-
ható-e működés közben is, úgy hi-
szem, mindez hozzá fog járulni az 
új technológia népszerűsítéséhez” 
– idézte Cătălin Drulă nyilatkozatát 
a Hotnews.ro hírportál.

Hollandia, Németország, Auszt-
ria és Olaszország amúgy egy ideje 
„kóstolgatja” az új technológiát. 
Hollandia már bejelentette, hogy 
Groningen tartományban hidro-
génmeghajtású szerelvényeket fog-
nak üzembe állítani, és a másik há-
rom országban is zajlottak tesztek 
az elmúlt években, és rendeltek is a 
gyártóktól hasonló szerelvényeket, 
amelyeket viszont csak a jövőben 
fognak megkapni.

Egyelőre viszont nem várható, 
hogy itthon vagy külföldön túl 
gyakran találkozzunk hasonló vo-
natokkal, mivel bár környezetkí-
mélők, és csendesen közlekednek, 
jóval drágábbak, mint a hagyomá-
nyos, elektromos vonatok, a szak-
emberek szerint ráadásul nincs túl 
nagy autonómiájuk, és a nagy se-
besség sem az erősségük.

Hidrogénvonat Romániában?

Az Alstom hidrogénmeghajtású személyvonatát Németországban már kipróbálták

Bekeményítenek. A tavalyi összeg kétszeresét szánja a környezetvédelmi tárca zöldautók vásárlására

 » KRÓNIKA

A bukaresti törvényszék az észak-er-
délyi autópálya Maroskece és 

Aranyosgyéres közötti szakaszának 
megépítésével licit nyomán megbí-
zott Straco cég kérésére felfüggesztet-
te az országos közútkezelő társaság 
(CNAIR) szerződésbontásra vonatkozó 
döntését. A határozat nem jogerős, de 
egyelőre alkalmazni kell. Cătălin Drulă 
közlekedési miniszter azt mondja, a 
táblabíróságon folytatják a küzdelmet 
a problémás szerződés felbontásáért.
Mint ismeretes, a CNAIR március 11-én 

jelentette be, hogy szerződést bontott 
a Maroskece és Aranyosgyéres közötti 
szakaszt építő vállalkozással, miután 
az elmúlt időszakban szinte meg sem 
mozdultak a munkagépek, öt hónap 
alatt 1 százalékos előrelépést sikerült 
produkálniuk úgy, hogy a már meg-
épült infrastruktúra állaga is romlani 
kezdett. A szerződésbontás a hivata-
los kiértesítés után 14 nappal lépne 
érvénybe.

A 15,7 kilométeres sztrádaszakasz 
megépítéséről még 2015-ben kötött 
szerződést az útügyi hatóság a romá-
niai Straco céggel, amely 280 millió 

lejért vállalta a munkálatok elvégzé-
sét, holott ez az össze az eredetileg 
becsült summa alig 45 százaléka. „A 
2016-ban elkezdett és 2021-ben alig 40 
százalékon álló munkálatokkal nem 
tudunk teljesítményt felmutatni az inf-
rastruktúra és általában véve Románia 
fejlődése terén” – szögezte a közleke-
dési minisztérium március 11-ei közle-
ménye.

Mint a dokumentum is emlékezte-
tett, a Straco fi zetésképtelenné vált, az 
alvállalkozóit sem fi zette ki. „A cég a 
román hatóságok minden jóindulatát 
élvezte, de eljött a pillanat, amikor azt 

kell mondanunk: elég. Ezt a megol-
dást a CNAIR minden erejével próbál-
ta elkerülni, mivel a versenytárgyalás 
újbóli kiírása relatíve hosszú folyamat. 
Azonban nem tudjuk megfosztani Ro-
mániát az A3-as autópálya ezen sza-
kaszától. Sürgősen szükségünk van az 
infrastruktúrára” – nyilatkozta a szer-
ződésbontás kapcsán Cătălin Drulă.

A közlekedési tárca vezetője ugyan-
akkor bejelentette, azt kérte a CNAIR 
illetékeseitől, gyorsított menetrenddel 
fussanak neki a versenytárgyalás újbó-
li kiírásának, hogy mielőbb szerződést 
köthessenek az új építővel.

Megvétózott szerződésbontás a problémás Maros megyei szakaszon

 » Cătălin Drulă 
közlekedési 
miniszter azt 
mondja, a táblabí-
róságon folytatják 
a küzdelmet a 
problémás szerző-
dés felbontásáért.
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