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Kiemelten támogatja az ener-
giahatékonyságot a háztar-
tási gépek roncsprogramja, a 
Környezetvédelmi Alap (AFM) 
által lebonyolított programra 
idén 75 millió lejt irányoztak 
elő. Újdonság továbbá, hogy 
idén laptopok és táblagépek 
vásárlásához is igényelhető 
állami támogatás.

 » BÍRÓ BLANKA

H árom fontos módosítást fo-
gadtak el háztartási gépek 
roncsprogramjában – tájé-

koztatta tegnap a Krónikát Tóga 
István, a Környezetvédelmi Alap 
(AFM) vezetője. Meglátása szerint 
a legfontosabb változás a prog-
ram költségvetésére vonatkozik: 
miközben tavaly 40 millió lej volt 
előirányozva erre a célra, ezt idén 
csaknem megkétszerezik, 75 millió 
lej áll rendelkezésre.

További módosítás, hogy a tá-
mogatást az energetikai besorolás 
függvényében ítélik meg. Tóga 
István felidézte, az Európai Unió 
megváltoztatta a háztartási készü-
lékek energetikai besorolását, ez 
az intézkedés már március elejé-
től életbe lépett. A korábbi A+++ 
skálát egyszerűbb váltotta fel, 

TÖBB PONTON MÓDOSÍTOTTÁK A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP NÉPSZERŰ PROGRAMJÁT, LAPTOP ÉS TÁBLAGÉP IS VÁSÁROLHATÓ

Háztartási roncsprogram új szabályokkal

Kint is, bent is. A járványadatoktól függetlenül szeretnének működni a vendéglátósok

 » Aki részt 
vesz a program-
ban, érdemes 
odafi gyelnie 
arra, hogy a 
kiszemelt új 
eszköz milyen 
besorolásban 
van, mert minél 
energiahatéko-
nyabb, annál 
nagyobb értékű 
utalványt kap-
hat. Az A besoro-
lás a leghatéko-
nyabb, a G pedig 
a legkevésbé, és 
ennek függvé-
nyében változik 
a támogatás 
értéke.

az energiacímke A-tól G-ig terjed, 
a plusz szimbólumok nélkül.  Az 
új címkét első körben a háztartási 
hűtőszekrények, fagyasztók, mosó-
gépek és szárítók, mosogatógépek, 
televíziók és elektronikus kijelzők 
számára vezetik be.

Figyelni kell a besorolásra
„Az új besorolás szélesebb spektru-
mot ölel fel, így a háztartási gépek 
roncsprogramjában a besorolás függ-
vényében ítélik meg a támogatást” 
– részletezte a Környezetvédelmi 
Alap vezetője. Tehát aki részt vesz a 
programban, érdemes odafi gyelnie 
arra, hogy a kiszemelt új eszköz mi-
lyen besorolásban van, mert minél 
energiahatékonyabb, annál nagyobb 
értékű utalványt kaphat. Az A beso-
rolás a leghatékonyabb, a G pedig a 
legkevésbé, és ennek függvényében 
változik a támogatás értéke.

Így például egy A besorolású új mo-
sógépre 300 lej a támogatás, miköz-
ben a B besorolásúra 250 lejes értékje-
gyet adnak, a C besorolásúra 200 lejt. 
Ha A energetikai besorolású  szárító-
val felszerelt mosógépet vásárolnánk 
úgy, hogy leadjuk a régit, akkor már 
500 lejes támogatást kaphatunk, a B 
besorolásúra 450 lejt, a C-re 400 lejt.  
Az A kategóriás mosogatógép, az A 
kategóriás hűtőszekrény vagy hűtő-
láda és hasonló besorolású televízió  
esetében 400 lej az utalvány értéke, 
és kategóriánként 50 lejjel csökken.

Több termékcsoport esetében, 
mint például a légkondicionálás, a 
fűtés és a melegvíz-előállítás, ruha-
szárítók esetében az új címkéket ké-
sőbb vezetik be. Ennek értelmében 
a légkondicionáló berendezésre a 
régi címkézés szerint A++ besorolás 
esetén 400 lej támogatást adnak, az 
A++ ruhaszárítóra szintén 400 lejt, 
az A+++ besorolású ruhaszárítóra 
már 500 lejt. A kevesebb, mint évi 
43 kWh fogyasztású porszívókra 
200 lej a támogatás értéke.

Tóga István felhívta a fi gyelmet, 
hogy a támogatás értéke nem halad-
hatja meg a kiszemelt új háztartási 
készülék  árának a felét. 

A vonatkozó jogszabályok értelmé-
ben amúgy március 1. után a kereske-
dőknek kötelező módon az üzletek-
ben és az online platformokon is fel 
kell tüntetniük a besorolásokat, ezzel 
segítve a vásárlókat a döntésben. A 
tavaly november 1-je előtt gyártott ké-
szülékek esetében a régi és az új beso-
rolást is fel kell tüntetni, a november 
után gyártott termékek esetében csak 
az újat. A Környezetvédelmi Alap 
vezetője viszont rámutatott, a keres-
kedők még csak most szokják az új 
rendszert.

Az energiacímkét különben 1994-
ben vezette be az Európai Unió, a 
fogyasztókat érintő egyik legsike-
resebb kezdeményezésnek tartják, 
hiszen segítik az embereket az 
energiatakarékos termék kiválasz-

tásában, ezzel pedig segíti az Unió 
energiapolitikai célkitűzéseit. A 
különböző termékcsoportok eseté-
ben az energiahatékonyságot több 
mint 80 százalékkal javították, és 
ez bizonyos esetekben több száz 
eurós költségmegtakarítást ered-
ményezett a termék élettartama 
alatt. Ugyanakkor a felülvizsgált 
címkézési skála ösztönzi a gyártó-
kat arra, hogy még innovatívabb, 
energiatakarékos termékeket állít-
sanak elő.

Laptopra is jár támogatás
Tóga István elmondta, a harmadik 
módosítás, hogy a laptop és a táb-
lagép is bekerült a háztartási gépek 
roncsprogramjába. A laptopra 500 
lej, a táblagépre 300 lej támogatást 
lehet lehívni a régi eszköz beszolgál-
tatásával.

A tegnap elfogadott rendeletet még 
alá kell írnia Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszternek, majd azu-
tán lép érvénybe, hogy megjelenik a 
Hivatalos Közlönyben. Tóga István 
hangsúlyozta, a programot már a mó-
dosításokkal írják majd ki.

A háztartási gépek roncsprogramja 
keretében 2019-ben az akkori 40 mil-
lió lejes keretből mintegy 60 ezer régi 
háztartási gépet vontak ki a forga-
lomból, több mint 89 ezer utalványt 
felhasználva. A tavaly az informatikai 
rendszer körüli gondok miatt nem si-
került kiírni a programot.
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 » BÁLINT ESZTER

Segélykiáltást fogalmaztak meg 
tegnap a romániai vendéglátók 

és szállásadók, akik ama ágazatok 
közé tartoznak, amelyeket a legjobban 
sújtottak a koronavírus-világjárvány 
terjedésének megfékezése érdekében 
bevezetett korlátozások – munkáltatói 
szövetségük a kormányhoz fordult a 
sürgős megoldásra váró gondjaikkal, 
kéréseikkel.

Nyitásra várnak
A Vendéglátóipari Munkáltatók Szö-
vetsége (FIO) elsőként azzal a kérés-
sel fordul a bukaresti kabinethez, 
hogy június elsejétől válasszák szét az 
ágazatot a járványügyi adatoktól, ne 
függjenek többé attól, hogy az egyes 
településeken ezer lakosra hány ko-
ronavírus-fertőzött jut olyan körül-
ményke között, mivel úgy számolnak, 
akkorra a gazdasági szektorban dol-
gozók nagyjából 90 százaléka be lesz 
oltva Covid–19 ellen.

„A vendéglátóipar sorsdöntő pilla-
nathoz érkezett. Miután elmaradt az 
ágazat megsegítése a lezárás után és 
egy éve korlátozzák a tevékenységét, a 
vállalkozói környezet számára nagyon 
fontos, hogy a nyitás a legjobb körül-
mények között történjen. Ennek jegyé-
ben támogatjuk, hogy a legbiztonságo-
sabb körülmények között induljon újra 
az ágazat az országos oltási program-
nak köszönhetően. Ezzel egy időben 
azt kérjük a kormánytól, vizsgálja meg 
annak a lehetőségét, hogy a HorReCa 

ágazatra ne vonatkozzon az inciden-
cia, ez a legfőbb óhajunk” – idézte a 
FIO közleménye Corina Macrit, a mun-
káltatói szövetség elnökét.

A vendéglátók hét pontja
A sajtóhoz eljuttatott dokumentum 
szerint a vendéglátásban érdekelt 
vállalkozók hét pontban fogalmaz-
ták meg kéréseiket. Ezek sorában az 
első, hogy nyitva tartásuk ne függjön 
a járványadatoktól,  a vendéglők is 
tarthassanak épp úgy nyitva karantén 

vagy szükségállapot idején is, mint a 
szállodák, az élelmiszerüzletek, a szu-
permarketek, a plázák vagy éppen a 
barkácsáruházak. A FIO azt javasolja, 
hogy az éttermek belső terei kapacitá-
suk 50 százalékában fogadhassanak 
vendégeket, egy asztalnál pedig ne 
ülhessen hatnál több személy. Egyút-
tal egy szigorú szabályrendszer kidol-
gozását is vállalják, ezek betartásának 
elmulasztása esetén pedig drasztikus 
bírság vagy a tevékenység felfüggesz-
tése járna.

A HoReCa ágazat képviselői kérik 
továbbá, hogy legyen újra aktív az az 
intézkedés, ami révén a kormány áll-
ja a bruttó alapfi zetés 41,5 százalékát 
azon alkalmazottak esetében, akik a 
kényszerszabadság után újra felve-
szik a munkát, és más, az alkalmazot-
tak után járó kedvezmények igénybe-
vételét is kérik párhuzamosan.

Adókedvezményt is szeretnének az 
ágazatban kifi zetett bérek után, il-
letve a szektorban alkalmazott mini-
málbér emelését is kérik a kormány-
tól. 3000–3500 lejes maximumban 
gondolkodnak, és az építőiparban 
alkalmazotthoz hasonló adókedvez-
ményt kérnek öt éven át. Ez az intéz-
kedés állításuk szerint bátorítaná, 
hogy a szakképzett munkaerő itthon 
maradjon, és ezzel egy időben hozzá-
járulnak az úgynevezett szürke zóna 
kifehérítéséhez, mint ahogy segítené 
az ágazat kilábalását is a válságból 
és a minőségi szolgáltatásokat.

Ötödik pontként azt kérik, hogy 
legalább 50 százalékkal csökkentsék 
a rájuk vonatkozó helyi adókat és il-
letékeket a 2021-es és a 2022-es évre, 
továbbá azt szeretnék elérni, ha az 
általános forgalmi adó (áfa/TVA) a 
jelenlegi 9 százalékról 5 százalékra 
csökkenne a házhoz szállított élelmi-
szeripari termékek estében.

A vendéglátók munkáltatói szö-
vetsége kéri továbbá az áfa-vissza-
térítés felgyorsítását, a hitelmorató-
rium meghosszabbítását is egészen 
addig, amíg felpörögnek az ágazat 
motorjai.

Segítséget és nyitást kérnek a vendéglátók és a szállásadók

 » A FIO azt ja-
vasolja, hogy az 
éttermek belső 
terei kapacitásuk 
50 százalékában 
fogadhassanak 
vendégeket, 
egy asztalnál 
pedig ne ülhes-
sen hatnál több 
személy. 




