
Már csak Klaus Iohannis államfőnek 
kell kihirdetnie a veszélyeztetett 
energiafogyasztók védelméről szóló 
törvényt, és novembertől érkezhet is 
a fűtéstámogatás a leginkább rászo-
ruló háztartások számára, miután a 
parlament mindkét háza elfogadta a 
jogszabályjavaslatot. Újdonság, hogy 
a fával fűtőknek is jár szubvenció.

 » KRÓNIKA

M egszavazta a sérülékeny, veszé-
lyeztetett energiafogyasztók vé-
delméről szóló törvénytervezetet a 

bukaresti képviselőház, a jogszabály alap-
ján mintegy félmillió háztartás, vagyis több 
millió ember részesülhet állami fűtéstámo-
gatásban. A védendő fogyasztók minimá-
lis energiaszükségleteinek biztosításáról 
szóló törvényt döntéshozó kamaraként 
fogadta el kedden az alsóház (a szenátus 
már korábban megszavazta), már csak az 
államfőnek kell kihirdetnie, és akkor no-
vembertől hatályba lép. A jogszabály alap-
ján a koruk, egészségi állapotuk, elégtelen 
jövedelmük miatt szociálisan rászorulónak 
minősülő vagy energetikai szempontból 
elszigetelt területen élő családok, illetve 
egyedül élő személyek a lakásuk fűtéséhez 
használt energiahordozótól, illetve jöve-
delmüktől függően állami támogatást kap-
hatnak energiaszámláinak kifi zetéséhez.

Berendezések vásárlását is segítik
A védendő (a jogszabályban veszélyezte-
tettnek nevezett) fogyasztók energetikai 
szempontból hatékonyabb fűtésrendsze-
rek, illetve háztartási gépek beszerzésére is 
igényelhetnek támogatást.

Az állami szubvenció a lakás fűtéséhez, 
az energiafogyasztáshoz, a háztartás egész 
évi energiafogyasztásának egy részének fe-

dezésére, a lakás világításához, hűtéséhez, 
fűtéséhez és melegvíz-ellátásához szüksé-
ges energiahatékony berendezések megvá-
sárlására, a műszakilag elavult háztartási 
készülékek energiahatékony háztartási ké-
szülékekre való lecseréléséhez, az épüle-
tek energiateljesítményét javító termékek 
és szolgáltatások vásárlásához, illetve az 
energiaforrásokhoz való csatlakozáshoz 
igényelhető. Ezeket az állami költségve-
tésből, helyi költségvetésből vagy európai 
alapokból fi nanszírozzák, a kedvezménye-
zetteknek településük polgármesteri hiva-
talánál kell benyújtaniuk igénylésüket.

A nem pénzügyi intézkedések közé 
tartozik az energiaforrásokhoz való hoz-
záférés és csatlakozás megkönnyítése a 
minimális energiaszükséglet biztosítá-
sa érdekében, illetve annak megtiltása, 
hogy az energiaszolgáltatók lekapcsolják 
a szolgáltatásról a sérülékeny fogyasztók 
bizonyos kategóriáit.

Legalább félmillióan 
kapnak támogatást
Raluca Turcan munkaügyi miniszter 
becslése szerint mintegy félmillió ro-
mániai háztartásnak, vagyis több millió 
embernek nyújt segítséget a védendő fo-
gyasztókról elfogadott törvény. A gázfű-

téses lakások esetében a havi 250 lejnél, 
a villanyárammal fűtött lakások esetében 
az 500 lejnél, a szilárd vagy folyékony 
tüzelőanyagú fűtés esetében pedig a 
160 lejnél nem nagyobb energiaszámla 
kifi zetését minősítik támogathatónak. 
A fűtéstámogatás a védendő fogyasztó 
nettó jövedelme függvényében arányo-
san csökken. Az a rászoruló család, ahol 
az egy főre eső nettó jövedelem nem éri 

el a 200 lejt – a törvényben meghatáro-
zott, később kormányhatározattal ak-
tualizálható energiafogyasztási kereten 
belül – 100 százalékos fűtéstámogatásra 
jogosult. A legkisebb, 10 százalékos fű-

téstámogatást pedig olyan családok kap-
hatják meg, ahol az egy főre jutó nettó 
jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt.

A képviselők jóváhagyták a szociálde-
mokrata (PSD) Adrian Solomon módosító 
javaslatát, amelyet a szakbizottság eredeti-
leg elutasított. Ez a fával való fűtés támoga-
tására vonatkozik, és havi 160 lejről 320 lej-
re emeli a referenciaértéket. Szintén a PSD 
javaslatára a képviselők elfogadtak egy 
másik módosítást, amely havi 50 lejről havi 
70 lejre emeli az alacsony jövedelmű csa-
ládok és egyedülállók villamosenergia-tá-
mogatását, ha a lakásban ez az egyetlen 
használt energiaforrás. „A családok és az 
egyedülálló személyek havonta, beleértve 
a hideg évszakot is, a felhasznált energia-
forrásoknak megfelelő összegű energiatá-
mogatásban részesülnek, amelynek össze-
ge 30 lej/hó a villamos energia, 10 lej/hó 
a földgáz, 10 lej/hó a hőfogyasztás, 20 lej/
hó a fával való fűtés esetében. Ha az egyet-
len felhasznált energiaforrás a villamos 
energia, akkor a pótlék összege 70 lej/hó” 
– szerepel az Agerpres hírügynökség által 
ismertetett törvényben.

Mint ismeretes, Romániában az év elején, 
az energiapiac liberalizálásakor beindult 
a drágulási spirál, januárban átlagosan 
18 százalékkal emelkedett az elektromos 
áram lakossági ára. A trend azóta folyta-
tódott: a statisztikai hivatal adatai szerint 
júliusban az elektromos energia 24,65, míg 
a földgáz 20,5 százalékkal drágult tavaly jú-
niushoz képest, és nagyjából ugyanekkora 
arányú emelkedést regisztráltak 2020 de-
cemberéhez képest is. Akadnak ugyanak-
kor szolgáltatók, amelyek 100 százalékkal, 
vagy ennél is nagyobb arányban emelték 
az energiahordozó árát, illetve készülnek a 
drágításra ebben az időszakban.
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Támogatást kapnak a veszélyeztetett fogyasztók

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A  román kis- és kö zépvállalkozások 
(kkv-k) 98 százalékát érintette ked-

vezőtlenül a nyersanyag- és energiad-
rágulás – derült ki kedden a romániai 
kkv-k országos tanácsának egyik felmé-
réséből. A megkérdezettek 73 százaléka 
válaszolta azt, hogy 10–30 százalékkal 

nőttek a költségei, 18 százalékának 
több mint 30 százalékkal. A válaszadó 
vállalkozók 66 százaléka leginkább a 
nyersanyagok drágulására panaszko-
dott, 65 százalékát a villamos energia 
árának emelkedése érintette kedvezőt-
lenül. Szintén 65 százalék a munkaerő 
drágulására panaszkodott, a földgáz 
árának emelkedése 44 százalékukat 

érintette kedvezőtlenül. A felmérés 
során megkérdezettek 83 százaléka 
szerint a román államnak be kellett 
volna avatkoznia, hogy megállítsa az 
áremelkedéseket, amelyek láncreakci-
ót váltottak ki a gazdaságban és meg-
növelték az inflációt.  A vállalkozók 37 
százaléka emelte árait 10–30 százalék-
kal, vagy tervez ilyen arányú drágítást, 

31 százalék 10 százalék alatti áremelés-
ről számolt be, 25 százalék nem változ-
tatott, 6,3 százalék 30 százalék feletti 
drágítást jelölt meg. A felmérés szerint 
a vállalkozók 70 százaléka halasztotta 
el beruházásokat.

A kutatás augusztus második felé-
ben készült 760 vállalkozó megkérde-
zésével.

 » A gázfűtéses lakások 
esetében a havi 250 lejnél, a 
villanyárammal fűtött lakások 
esetében az 500 lejnél, a szi-
lárd vagy folyékony tüzelőanya-
gú fűtés esetében pedig a 160 
lejnél nem nagyobb energia-
számla kifizetését minősítik 
támogathatónak.

Kedvezőtlenül érintette a kkv-kat a nyersanyag- és energiadrágulás

Nagy segítség. Az a rászoruló család, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el 
a 200 lejt, 100 százalékos fűtéstámogatásra jogosult

A FŰTÉSTÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT AZ ALÁBBIAK SZERINT ÁLLAPÍTJÁK MEG:

FŰTÉSTÁMOGATÁS MÉRTÉKE
CSALÁD EGY FŐRE ESŐEGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLY

NETTÓ HAVI JÖVEDELME
100%nem haladja meg a 200 lejt
90%200,1–320 lej
80%320,1–440 lej
70%440,1–560 lej
60%560,1–680 lej
50%680,1–920 lej 
40%920,1–1040 lej
30% 1040,1–1160 lej
20%1160,1–1280 lej
10%1280,1– 1386 lej1280,1–2053 lej
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Magasak maradnak az energiaárak a Versenytanács szerint

Az energiaárak továbbra is magasak maradnak, ezért az embereknek hatékonyabbá kell 
tenniük a fogyasztásukat, a hatóságoknak segíteniük kell a rászorulókon, a vállalatoknak 
pedig szolidaritási adót kell fi zetniük – nyilatkozta tegnap az Agerpres hírügynökségnek 
a Versenytanács elnöke. Bogdan Chiriţoiu magyarázata szerint azért marad drága az 
energia, mert a jelenleg 50 euróba kerülő szén-dioxid-kibocsátási bizonylat ára becslések 
szerint a 100 eurót is elérheti. „A magas árak nem tűnnek el. Meg kell tanulnunk együtt 
élni a magas energiaárakkal” – fogalmazott. A Versenytanács elnöke hangsúlyozta, hogy 
az áram és a földgáz drágulása nemcsak romániai, hanem európai jelenség is. Részben a 
gazdaság világjárvány utáni talpra állásával megnövekedett kereslet magyarázza, másfe-
lől a légszennyezés szigorúbb büntetésének európai politikája, ami a szénalapú energia 
árának meredek emelkedéséhez vezetett. Bogdan Chiriţoiu azt tanácsolja az emberek-
nek, hogy mértékletesen fogyasszanak energiát, vegyenek kis fogyasztású háztartási 
gépeket, hőszigeteljék a lakásukat. Emellett a hatóságok ellensúlyozhatják az energia 
drágulásának negatív hatásait a rászorulók számláinak támogatásával. Amúgy úgy véli, 
hogy a drágulásoknak kiszolgáltatott fogyasztók támogatását az energetikai vállalatok 
által fi zetendő szolidaritási adóból lehetne fedezni. Emlékeztetett, hogy jelenleg csak a 
földgázkitermelők fi zetnek pótlólagos adót az energiaárak liberalizálása óta. Emlékezte-
tett arra is, hogy a Versenytanács az Országos Fogyasztóvédelmi Hatósággal (ANPC) és 
az Országos Energiaár-szabályozó Ügynökséggel (ANRE) karöltve az elmúlt időszakban 
szigorúan bírságolta a piaci szabályokat megszegő energiaszolgáltatókat. Szerinte az 
ANRE-nek még szigorúbban kellene fellépni azokkal a szolgáltatókkal szemben, amelyek 
önkényesen módosítanak a szerződésben rögzített áraikon.




