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Több városban is találkozhatunk péntektől a Google gömbkamerával felszerelt autóival

EGYSÉGES DIGITÁLIS PLATFORMMAL EGYSZERŰSÍTENÉ A PÁLYÁZÁST AZ AFM TÓGA ISTVÁN ÚJ IGAZGATÓ BEJELENTÉSE SZERINT

Egy hónap múlva rajtolhatnak a roncsprogramok
Kiemelten kezeli a különböző roncs-
programok elindítását a Környezet-
védelmi Alap (AFM). Tóga István, 
az intézmény nemrég kinevezett 
igazgatója a Krónika megkeresésére 
azt mondta, jelenleg közvitán van 
az AFM költségvetése, erre még a 
kormánynak is rá kell bólintania, így 
a programok nagyjából egy hónap 
múlva kezdődhetnek el.

 » BÍRÓ BLANKA

A Környezetvédelmi Alap (AFM) ki-
emelten kezeli, hogy április végén 
biztonságos körülmények között, 

fennakadások nélkül el tudják indítani a 
gépkocsik és a háztartási gépek roncsprog-
ramját – jelentette ki a Krónika megkeresé-
sére lapunknak Tóga István, az intézmény 
nemrég kinevezett igazgatója (portrénkon). 
Felidézte, olyan rendszert örököltek meg, 

amely korábban nehézkesen működött, a 
háztartási gépek roncsprogramját tavaly 
el is lehetetlenítette, és folyamatosan azon 
dolgoznak, hogy a hibákat kiküszöböljék. 
Jelenleg a forgalmazók tesztelik a rend-
szert, a visszajelzések alapján jövő héten 
még egyszer egyeztetnek a szoft verfejlesz-
tővel, arra törekednek, hogy a platform a 
biztonság és kapacitás szempontjából is 
zökkenőmentesen működhessen.

„Ami az elmúlt évben történt tűrhetetlen, 
számítunk rá, hogy a program kiírásakor 
nagy lesz az érdeklődés, a forgalom, ehhez 
igazítjuk a platform teherbírását” – rész-
letezte az igazgató.  Ezzel párhuzamosan 
elkezdik egy egységes digitális rendszer 
kidolgozását, ami majd a pályázóknak és 
az intézménynél dolgozó szakembereknek 
is megkönnyíti a feladatát. „Nem kell fel-
találni a spanyolviaszt, több európai uniós 
pályázati rendszer fut egységes digitális 
platformon, miközben jelenleg a Környe-
zetvédelmi Alap minden programja külön 
rendszeren fut.  Adtunk magunknak egy 
határidőt, az év végéig kidolgozzuk a szoft -
vert, ami a kiírásainkat egységesen kezeli, 
és azt a jövő évtől elindítjuk” – jelentette be 
Tóga István.

Kell a büdzsé az induláshoz
A roncsprogramok beindítását kiemelten 
kezelik, ám készült egy prioritáslista arról, 
hogy idén még milyen programokat indí-
tanak. A tavalyról elmaradt kifi zetéseket is 
az intézmény költségvetésének elfogadása 
után tudják megejteni, és azután dönte-
nek, hogy megpályáztatják-e és milyen 
módon a Zöldház programban megmaradt 
uniós összegeket. „Ettől az évtől ugyanak-
kor újabb európai uniós összegek lesznek 
elérhetők, az új lehetőségekhez igazítjuk a 
programokat” – mondta az igazgató.

Az AFM költségvetését különben már 
közvitára bocsátották, Tóga István sze-
rint egy vonzóbb és logikusabb felépítésű 

büdzsét tudtak összerakni, mint tavaly. 
A közvita lezárása után elemzik a beér-
kezett javaslatokat, majd a költségvetést 
kormányhatározattal hagyják jóvá, és 
utána kezdődhetnek a kifi zetések, a roncs-
programok, köztük a roncsautóprogramok.

Több pénz a roncsautókért
Tóga István emlékeztetett, hogy a hagyo-
mányos roncsautóprogramban a régi gép-
kocsijukat beszolgáltatók a korábbi 6500 
lej helyett idén 7500 lejes utalványt kapnak, 
amit új autó vásárlására használhatnak 
fel. Az ökobónuszok értékét is növelték,  a 
hibridautó vásárlása esetén a 2500 lej he-
lyett 3000 lejt adnak, kisebb kibocsátású, 
autógázzal (LPG) működő autók vásárlása 
esetén az eddigi 1000 lej helyett 1500 lej 
hívható le. Ennek megfelelően mintegy 10 
százalékkal növelték a program keretét 440 
millió lejre. Tóga István elmondta, ebben a 
programban a számításaik szerint mintegy 
50–60 ezer roncsautót írhatnak ki a forga-
lomból. 

A Roncsautó Plusz programra eközben 
400 millió lejt szánnak, a tavalyi összeg 
kétszeresét, az elektromos autó vásárlása 
esetén legtöbb 10 ezer eurós, a plug-in típu-
sú hibridautókra 4500 eurós támogatás igé-
nyelhető, ám az értékjegy nem haladhatja 
meg a gépkocsi árának a felét. Reményeik 
szerint mintegy 6500 elektromos autó és 
5000 plug-in hibridautó vásárlásához nyúj-
tanak támogatást, mondta az igazgató. 
Hozzátette, ezzel párhuzamosan elindíta-

nak három új programot az elektromos au-
tók töltőállomásainak üzembe helyezésére, 
ezekben cégek és önkormányzatok is részt 
vehetnek majd.

Bővítik a háztartási 
roncsprogram keretét
Ezzel párhuzamosan összesen 75 millió 
lej lesz a háztartási gépek roncsprogram-
jának kerete, ezzel szinte megkétszerezik 
a 2019-es összeget, amikor 40 millió lejből 
mintegy 60 ezer régi háztartási gépet von-
tak ki a forgalomból, több mint 89 ezer 
utalványt felhasználva. „Környezetvédelmi 
szempontból fontos, hogy a régi, nagyobb 
fogyasztású háztartási gépeket új techno-
lógiával készült, energiatakarékos gépek-
re cserélje a lakosság” – húzta alá Tóga 
István. Egyelőre nem tudják megbecsülni, 
pontosan hány gépet tudnak az idei keret-
összegből lecserélni, hiszen attól is függ, 
mekkora összegű utalványt igényelnek. 
Arra is számítanak, hogy lesznek, akik fel-
iratkoztak, kérik az utalványkódot, majd 
azzal mégsem jelentkeznek 15 napon belül 
az akkreditált forgalmazónál, hogy megvá-
sárolják az új gépet, lecserélve a régit.

A támogatottak névsorát a Környezetvé-
delmi Alap oldalán teszik majd közzé. A 
tavaly meghirdetett kategóriák megtartják,  
hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek, 
mosogatógépek, légkondicionáló berende-
zések, televíziók, laptopok és táblagépek 
vásárlására lehet kérni támogatást. A prog-
ram szabályzata szerint egy régi háztartási 
gép leadása esetén az igénylők a követke-
zők szerint részesülnek az A++ és A+++ 
energiahatékonysági osztályú háztartási 
elektromos és elektronikus berendezések 
vásárlási utalványaiból: 300 lej a legalább 
A++ energiahatékonyságú mosógépekre; 
400 lej a legalább A++ energiahatékony-
ságú mosogatógépekre; 400 lej a legalább 
A++ energiahatékonyságú klímaberen-
dezésekre, beleértve a hordozható klíma-
berendezéseket is; 400 lej a legalább A++ 
energiahatékonyságú hűtőszekrényekre/ 
kombinált hűtőszekrényekre / fagyasztók-
ra / fagyasztóládákra; 400 lej a legalább 
A energiahatékonyságú tévékre; 400 lej a 
legalább A++ energiahatékonyságú ruha-
szárítókra; 200 lej a legfeljebb 43 kWh/év 
energiafelhasználású porszívókra. Ezenkí-
vül 500 lej értékű utalványt adnak a lapto-
pokhoz és 300 lejt a táblagépekhez.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

F rissítik a romániai térképeket és több mint 
száz település utcaképeit aktualizálják a 

Google Street View autói péntektől – tájékoz-
tatott csütörtökön a vállalat. A közlemény 
szerint március 26-ától  gömbkamerával fel-
szerelt Google-gépkocsikkal találkozhatunk 
többek között Bukarestben, Konstancán, 
Călăraşi-ban, Ploieşti-en, Oneşti-en, Paşca-
ni-ban, Nagyszebenben, Kolozsváron, Mára-
marosszigeten vagy Aradon.

 Mint ismeretes, a Google felvételeinek 
segítségével képek tekinthetők meg a világ 
számos országából, legyen szó utakról, vá-
rosokról, történelmi emlékhelyekről, kultu-
rális nevezetességekről, tájakról – száraz-
földön, vízen vagy vízben –, sőt az űrből is. 
A szolgáltatás elérhető a Google Earth és a 
mobiltelefonok Google Maps alkalmazásá-
ban is. A Google mostanáig 16 millió kilomé-

ter útról készített képeket, ami az egyenlítő 
négyszázszorosának megfelelő távolság.

 A Street View szolgáltatás 2010-ben je-
lent meg Romániában, akkor 39 városról és 
mintegy 40 ezer kilométer útról készítettek 
felvételeket, amelyekhez idővel turisztikai 
célpontokról – egyebek között a tordai sóbá-
nyáról, a Brukenthal Múzeumról, a törcsvári 
kastélyról – készített fotókat csatoltak. 2018-
ban a Természetvédelmi Világalap (WWF) 
Romániával együttműködésben a Duna-del-
ta 1500 kilométernyi csatornájáról készült 
fotókkal bővítették az állományt.

A Google Street View szolgáltatása a világ 
85 országában van jelen, beleértve az északi 
és a déli sarkvidéket. A Google-t 1998-ban 
alapította Larry Page és Sergey Brin, azó-
ta alkalmazottainak száma meghaladta az 
ötvenezret, számos népszerű szolgáltatást 
nyújt: kereső, térkép, hirdetések, levelezés, 
YouTube stb.

Szeben, Kolozsvár és Máramarossziget térképét is frissíti a Google

Megéri lecserélni. Az energiahatékony mosógépek vásárlására 300 lej támogatást adnak
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