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Egyelőre csak kérdőjelek vannak
Zajlanak az egyeztetések arról, miként tud belepótolni a kormány a téli rezsiszámlákba

B Í R Ó  B L A N K A

A kiszolgáltatott energiafo-
gyasztók támogatásáról szó-
ló törvényt próbálja kiterjesz-

teni a bukaresti kormány úgy, hogy 
kompenzálják a sokkoló energiadrá-
gulást. A jogszabály tervezete – mint 
ismeretes – már rég a parlamentben 
van, az önmagában megoldást je-
lentett volna az energiapiac liberali-
zálása után, ha nem következik be a 
nagymértékű drágulás az energiapi-
acon – mutatott rá megkeresésünkre 
Derzsi Ákos, az energiaügyi minisz-
térium államtitkára. A drasztikus 
áremelkedés miatt került napirendre  
a támogatási rendszer kiterjesztése, 
hogy a kormány mérsékelje az erős 
hatást, és szavatolja, hogy a lakosság 
biztonságos körülmények között vé-
szelje át a telet.

Sok még a kérdőjel

„Nem kizárt, hogy az energiaárak 
idővel mérséklődnek, a piaci viszo-
nyok diktálnak, de addig gyors meg-
oldást kell találni erre a télre. Ezért 
folyamatosan zajlanak az egyezteté-
sek az energiaügyi és a munkaügyi 
minisztérium képviselői között, ho-
gyan lehet a kiszolgáltatott fogyasz-
tók védelmére kidolgozott támogatási 
rendszert időszakosan kiterjeszteni, 
átmenetileg segíteni a fogyasztókat, 
hogy a drágulás ellenére is átvészel-
jék a telet” – részletezte az elképzelé-
seket az államtitkár. Hozzátette, sok 
kérdésben azonban még nem jutot-
tak dűlőre, egyebek közt abban, hogy 
milyen jövedelmi szintig ítélnek meg 
támogatást, annak mértékét lejben 

vagy energiamennyiségben határoz-
zák meg, milyen procedúra alapján 
folyósítják a segítséget, az erre vonat-
kozó átmeneti jellegű támogatást be-
lefoglalják a kiszolgáltatott energia-
fogyasztókról szóló törvénybe, vagy 
erről külön jogszabályt alkossanak.

Ugyanakkor Derzsi Ákos elmon-
dása szerint azt is ki kell számolni, 
hogy mekkora összeget szán erre a 
célra a kormány, mert hiába szeretné-
nek mindenkit támogatni, ha nincs 
erre anyagi fedezet. Az elképzelés 
szerint a kiterjesztett támogatási 
rendszer esetében a munkaügyi mi-
nisztérium a szolgáltatóknak törleszt, 
a háztartási fogyasztók pedig csök-
kentett összegű számlát kapnak, de 
erre is ki kell dolgozni az eljárást. „A 
támogatás a fűtésre szól, tehát min-

denki arra az energiára kapja, amivel 
fűti a lakását. Akárcsak a kiszolgálta-
tott fogyasztók esetében a tűzifára és 
a távfűtésre is kiterjed, de még erre is 
meg kell találni a módszert” – sorolta 
a tennivalókat Derzsi Ákos. Hozzá-
fűzte: jelenleg ott tartanak, hogy ke-
resik a megoldást, ám ennek kivitele-
zése technikailag is bonyolult.

Hogyan számolnak?

A kiszolgáltatott energiafogyasztók 
védelmére alkotott törvény tervezetét 
tavasszal megszavazta a szenátus, a 
képviselőház a döntő ház, ott fel fog-
nak gyorsulni az események, mert 
„beütött a krach” és megemelkedtek 
az energiaárak – emlékeztetett a szak-
politikus. A tervezetben egyebek mel-
lett meghatározzák azt is, hogy kik 
az energiaszegénységben élők. Mint 
Derzsi rámutatott, az alacsony jöve-
delemmel rendelkezők, a beteg, idős, 
kiszolgáltatott személyek, és azok, 
akik el vannak szigetelve az energia-
forrásoktól, kerülnek ebbe a kategóri-
ába. A jogszabályjavaslat értelmében 
egy háztartásban a kevesebb mint 810 
lej egy főre eső havi jövedelem esetén 

folyósítanak támogatást. Az esetben, 
ha valaki egyedül él egy háztartás-
ban, ez a plafon 1450 lej. A támogatás 
mértéke százalékarányosan történik, 
a legkevesebb 10 százalék. „Tehát ha 
valakinek egyáltalán nincs jövedel-
me, megkapja a 100 százalékos támo-
gatást. A jövedelem növekedésével 
a támogatás mértéke 10 százalékig 
csökken. A 100 százalékos támoga-
tás mértéke attól függ, hogy milyen 
energiaforrást használnak az adott 
háztartásban, a földgáz esetében leg-
több havi 250 lej, az elektromos áram 
esetében havi 500 lej, míg akik fával 
fűtenek havi 160 lejt kaphatnak” – 
magyarázta az államtitkár.

A földgáz és az elektromos áram 
esetében a munkaügyi minisztérium 
költségvetéséből fedezett támogatást 
a szociális kifi zetési ügynökségen ke-
resztül folyósítják, a tűzifa esetében 
pedig a polgármesteri hivatalokon 
keresztül. A hőenergia, vagyis a táv-
fűtés esetében szintén jár támogatás, 
ám ezt havonta állapítják meg az át-
lagfogyasztás és a helyben kiszám-
lázott árak függvényében. A fűtési 
támogatás azt jelenti, hogy a szezon-
ban, tehát öt hónapig – november 1. 

és március 31. között – folyósítják, 
ám a kiszolgáltatott, kis jövedelmű 
fogyasztók egész évben kapnak egy 
kisebb értékű támogatást, azaz havi 
30 lejt az áramra, 10 lejt a gázra és a 
hőenergiára, 20 lejt a tűzifára. Ha egy 
háztartásban az elektromos áram az 
egyetlen energiaforrás, akkor a tá-
mogatás értéke 50 lej. Az államtitkár 
kifejtette, a munkaügyi minisztérium 
becslése szerint 430 ezer kedvezmé-
nyezettel kell számolni, ám meg-
látása szerint ennél sokkal többen 
vannak olyan helyzetben, hogy jogo-
sultak lesznek a támogatásra.

Nem kizárt a spekuláció

„A jelenlegi energiadrágulás min-
denkit sokkolt, hiszen ha egy csa-
ládban a bevétel 30–40 százalékát 
energiára kell fordítani, az nagy 
energiaszegénységet jelent” – fogal-
mazta meg ugyanakkor kérdésünk-
re Derzsi Ákos. Meglátása szerint a 
piac liberalizálása elkerülhetetlen 
volt. „Az Európai Unióban utópia 
azt mondani, hogy az energiaárakat 
megállítjuk egy bizonyos szinten és 
nem engedjük tovább növe-
kedni. Az állam nem szólhat 
bele a liberalizált piacba, 
az már intervenciós maga-
tartás lenne” – húzta alá a 
szakpolitikus, aki szerint kü-
lönben az energiapiac libe-
ralizálását sokkal hamarabb 
el kellett volna kezdeni, és fokozato-
san, lépcsőzetesen meglépni. „Nem 
mindegy, hogy 8 százalékkal drágul 
az energia, mint ahogy most történik 
Franciaországban, vagy egyszerre 
35–40 százalékkal, mint nálunk. 
Lehet, hogy mindenképpen eljutot-
tunk volna ezekhez az árakhoz, de 
ha ez fokozatosan történik, fel lehet 
rá készülni, és a piac szabályozza 
önmagát” – fogalmazta meg Derzsi 
Ákos. Az energiaügyi minisztérium 
államtitkára ugyanakkor nem tartja 
kizártnak, hogy a jelenlegi nagymér-
tékű áremelkedés hátterében van 
egy bizonyos szintű spekuláció is, „a 
szolgáltatók azért is emelik az árakat, 
mert most már megtehetik”.

Kérdés, hogy mi alapján 
számolják ki az esetleges 
támogatás mértékét
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A Maros megyei város polgármes-
teri hivatala tegnapi közlemé-

nyében arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy egy 40 éves székelymosoni férfi  
lett a medvetámadás áldozata. (A Ma-
rosvásárhelytől 13 kilométerre fekvő 
falu közigazgatásilag Nyárádszeredá-
hoz tartozik). A pásztort hétfőn este 
támadta meg a nagyvad egy Székely-
sárd és Moson közötti külterületen, 
súlyos sérüléseket okozva a fején. A 

polgármesteri hivatal tájékoztatása 
szerint az áldozat állapota stabil, de 
műtétre szorul. Tóth Sándor, Nyá-
rádszereda polgármestere közölte, 
a szóban forgó terület magas kocká-
zatúnak számít a medveállományt 
tekintve. A vadásztársaság adatai 
szerint miközben 15 évvel ezelőtt 7 
medve élt ezen a 7000 hektárnyi terü-
leten, most 40 egyednél is többet tar-
tanak számon. Az ott élők elmondása 

szerint napi szinten bejár a nagyvad 
a belterületekre is. Az elöljáró hoz-
zátette, Nyárádszereda önkormány-
zata megteszi a szükséges lépéseket, 
viszont a nemrég életbe lépett 81-es 
számú sürgősségi kormányrende-
let értelmében nem tudnak eljárni, 
mert a jogszabály csak a belterüle-
teken történt esetekre vonatkozik, 
a külterületeken történt támadások 
esetében – mint jelen helyzetben is 

– nem alkalmazható a törvény. „Nem 
várhatunk tovább, nem engedhetjük, 
hogy a nagyvadak még több áldoza-
tot szedjenek. Kérjük a lakókat, lehe-
tőség szerint ne egyedül menjenek a 
mezőre, és vészhelyzet esetén hívják 
a 112-es segélyhívó számot!” – olvas-
ható az 5500 lakosú város polgármes-
teri hivatalának felhívásában.

Mint ismeretes, a környezetvédelmi 
minisztérium úgynevezett medveren-
deletét július 21-én fogadta el a kor-
mány, a jogszabály azonnali beavat-
kozást tesz lehetővé medvetámadás 
esetén. Augusztus 13-án megjelentek 
a Hivatalos Közlönyben a környezet-

védelmi tárca kiegészítő rendeletei is, 
ennek megfelelően lehetővé vált a ve-
szélyes ragadozók eltávolítása a tele-
pülésekről, illetve az emberekre táma-
dó nagyvadak kilövése. Valamennyi 
esetben az önkormányzatokra hárul a 
feladat, nekik kell szerződést kötniük 
állatorvosi és vadászati szakszolgál-
tatásokra. Egyébként arról, hogy egy-
egy medve milyen kockázati kategó-
riába tartozik, az azonnali sürgősségi 
beavatkozást végrehajtó csapat dönt, 
amelyet a polgármester, esetenként az 
alpolgármester irányít.

Rostás Szabolcs

Súlyosan megsebesített a medve egy férfit, az önkormányzat nem tud eljárni
• Súlyosan megsebesített a medve egy férfit Nyárádszereda térségében, a város polgár-
mestere szerint az önkormányzat a hatályos rendelkezések hiányossága miatt nem tud 
intézkedni a ragadozó eltávolítása érdekében. 

• Mindenki arra az energiaszámlára kap majd támo-
gatást a téli hónapokban, amivel lakását fűti, tehát 
nemcsak a földgázra és a villanyáramra, hanem a 
tűzifára is fog vonatkozni a készülő törvénytervezet 
– mondta el Derzsi Ákos energiaügyi államtitkár, aki 
szerint még sok a kérdőjel, keresik a megoldásokat, 
folyamatosan zajlanak az egyeztetések.




