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Belepótolnak a számlákba
Áprilisig nyújtanak energiaár-támogatást a lakossági fogyasztóknak

ROSTÁS SZABOLCS

Á llami támogatással ellen-
súlyozzák a következő fű-
tésszezonban a villanyáram 

és a földgáz drágulását a lakossági 
fogyasztók számára. Hétfői, me-
nesztése előtti utolsó ülésén elfoga-
dott sürgősségi rendeletében a bu-
karesti kormány úgy döntött: azok a 
lakossági fogyasztók, akik havonta 
30 és 200 kilowattóra közötti villa-
mos energiát használnak el, 21 ba-
nis árkompenzációban részesülnek 
kilowatt óránként, függetlenül attól, 
hogy milyen tarifával vásárolják az 
áramot. A kompenzáció a november 
1-jétől március 30-áig terjedő öt hó-
napos időszak villanyszámláiban 
jelenik majd meg, tehát az érintett 
fogyasztóknak nem kell ezt külön 
kérvényezniük, hanem a kompen-
záció összegével kisebb számlát fog-
nak kapni.

Konkrét példák

Virgil Popescu energiaügyi minisz-
ter a kormányülést követő sajtóér-
tekezletén, hétfőn este elmondta: 
jelenleg a román piacon a legalacso-
nyabb energiaár 68 bani kilowat-
tóránként, a kompenzáció ettől a 
referenciaártól indul, vagyis erre a 

szintre hoz minden olyan villany-
számlát, amelynél az eltérés nem 
nagyobb 21 baninál. Popescu szerint 
ezzel arra akarják bátorítani a fo-
gyasztókat, hogy átiratkozzanak az 
alacsonyabb tarifákkal dolgozó szol-
gáltatókhoz. Romániában ugyanis a 
tavaly végrehajtott energiaár-libera-
lizálás nyomán a lakosság mintegy 
fele kötött szabadpiaci szerződést. A 
miniszter konkrét példákkal illuszt-
rálta, miként támogatja az állam a 
lakossági áramfogyasztókat. Esze-
rint a havi 100 kilowattóra áramot el-
használó háztartás villanyszámlája 
kilowattóránként 90 banis tarifával 
számolva 90 lej. Az állam kilowatt-
óránként 21 banival, vagyis 21 lejjel 
pótol be a számla kifi zetésébe, így a 
fogyasztónak végül 69 lejt kell kifi -
zetnie. Ez kilowattóránként 69 banit 
jelent, ami egy banival nagyobb a 
referenciaárnál. Ha azonban a ház-
tartás olyan szolgáltatóval szerző-
dött, amelyik nem 90, hanem csak 
80 banit kér kilowattóránként, akkor 
az állami támogatás révén kilowat-
tóránként 21 banival kevesebbet, 59 
banit kellene fi zetnie. „Csakhogy az 
59 bani kisebb a referenciaárnál, így 
végül a fogyasztó a 80 bani helyett 
a referenciaárat, azaz 68 banit fog 
kifi zetni kilowatt óránként, vagyis 
esetében az állam kilowattóránként 
12 banival pótol be a számlába” – 
magyarázta Virgil Popescu.

Aki gázzal fűt

A földgáz esetében 25 százalékos 
árkompenzációt vezetnek be a kö-
vetkező öt hónapra azok számára, 
akik ebben az időszakban havi 20 
és 200 köbméter közötti gázmeny-
nyiséget fogyasztanak. A földgáz-
nál a megawattóránként 125 lejes 
referenciaár feletti részt kompen-
zálják. Popescu közölte, a kormány 
azzal számol, hogy a villanyáram 
és a földgáz drágulásának ellen-
súlyozása 1,3 milliárd lejes több-
letterhet jelent a költségvetésnek. 
Az energiaügyi miniszter szerint 
az árkompenzáció 5,2 millió ház-
tartási áramfogyasztót (a lakosság 
55 százalékát), illetve 2,2 millió 
háztartási földgázfogyasztót (a há-
lózatba kötött 3,6 millió háztartás 
csaknem kétharmadát) érinti. Bár 
a földgáz és a villamos energia ára 
októbertől a legtöbb szolgáltatónál 
75–100 százalékkal vagy ennél is 
nagyobb mértékben emelkedett, 
és korábban Florin Cîțu kormány-
fő meglebegtette, hogy felső határt 
szabhatnak az energiaáraknak, er-
ről végül letett a kabinet.

Elfogadta hétfői ülésén a kor-
mány a szociális védelemre szoruló 
energiafogyasztók támogatásáról 
szóló törvény alkalmazásának 
szabályait is. A kabinet ülése után 
Raluca Turcan munkaügyi minisz-
ter emlékeztetett, hogy azok a csa-
ládok jogosultak állami támogatás-
ra, amelyekben az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg 
az 1386 lejt. Az egyedülál-
ló személyek esetében ez a 
küszöbérték 2053 lej. A tár-
cavezető elmondta, a most 
elfogadott kormányhatáro-
zat a törvény alkalmazásá-
ban illetékes intézmények 
feladatait rögzíti. Turcan rámu-
tatott, a törvény hatálya alá eső 
családok két típusú támogatásban 
részesülnek: az állam egyfelől tá-
mogatja az energiaszámláik kifi ze-
tését, másfelől az energiadrágulás 
kompenzálásáról szóló sürgőssé-
gi kormányrendelet révén kisebb 
számlákat kell kifi zetniük. 

Emelik a minimálbért 
január 1-jétől
Január 1-jétől nettó 10 szá-
zalékos minimálbér-eme-
lést előirányzó határozatot 
fogadott el hétfői ülésén a 
kormány. Raluca Turcan mun-
kaügyi miniszter bejelentése 
szerint 2022. január 1-jétől 
a bruttó minimálbér értéke 
10,9 százalékkal, 2300 lejről 
2550 lejre emelkedik. A nettó 
minimálbér így 10 százalékkal, 
138 lejjel, 1524 lejre nő. Ez az 
elmúlt évek legnagyobb net-
tóbér-emelése, négyszerese a 
tavalyinak” – jelentette ki Tur-
can. Eddig a mintegy 5,6 millió 
munkaszerződéssel rendel-
kező romániai dolgozó közül 
körülbelül 1,5 millió keresett 
hivatalosan a minimálbérnél 
kisebb vagy azzal megegye-
ző összeget, ami a dolgozók 
mintegy egynegyedét jelenti. 
Az új minimálbér értéke szerint 
ez az intézkedés 1,970 millió 
személyt fog érinteni, ugyanis 
jelenleg hivatalosan ennyien 
keresnek a januártól megeme-
lendő minimálbér értékénél ki-
sebb összeget. A munkáltatók 
sokallták a növelést, ők bruttó 
8 százalékos emelést tartottak 
volna elfogadhatónak a kor-
mány által javasolt 11 százalék 
helyett. A szakszervezetek 
nagyobb indexálást szerettek 
volna, különös tekintettel 
arra, hogy az év végéig akár 7 
százalékra is emelkedhet az 
infláció.

Zöld útlevél

A kormány hétfői ülésén 
elfogadta azt a jogszabályt, 
melynek értelmében zöld 
rendszámtáblával látják el az 
elektromos autókat – közölte 
Tánczos Barna környezetvé-
delmi miniszter. „Ez a rendszer 

egyfajta zöld útlevélként fog 
működni a településeken, 
különböző előnyökhöz juttatva 
majd a személygépkocsik tulaj-
donosait” – idézi az Agerpres 
Tánczos hétfő esti nyilatkoza-
tát. Az RMDSZ tájékoztatása 
szerint a kezdeményezést a 
belügyminisztériummal közö-
sen dolgozta ki a környezetvé-
delmi szaktárca. A környezet-
barát autók rendszáma fehér 
alapon zöld betűk és számok 
kombinációja lesz. Így sokkal 
egyszerűbb lesz megkülönböz-
tetni őket és előnyökhöz juttat-
ni az ilyen típusú autók tulajdo-
nosait a nagyvárosokban, 
legyen szó akár parkolásról, 
akár bizonyos zónákba való 
behajtásról, akár az adóztatás-
ról – sorolta a miniszter.

• RÖVIDEN 

• Az otthonukat villamos energiával fűtő la-
kossági fogyasztók kilowattóránként 21 banis 
támogatásban részesülnek, míg a földgáz 
esetében 25 százalékos árkompenzációt ve-
zetnek be a bukaresti hatóságok a következő 
öt hónapra. Az intézkedés 5,2 millió háztartási 
áramfogyasztót, illetve 2,2 millió földgázfo-
gyasztót érint, és 1,3 milliárd lejes többletter-
het jelent a költségvetésnek.

Rábólintott a szenátus a tűzifa áfájának lefaragására

Egyhangúlag elfogadta a szenátus plénuma az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) törvénymódosító javaslatát, miszerint a jelenlegi 19-ről 
5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját. A tervezet az adótörvénykönyv 
291-es cikkelyét módosítja, és egyik kezdeményezője, Radu Oprea 
PSD-szenátor szerint az intézkedés sokat segítene a vidéki lakosság 
helyzetén, amelynek 85 százaléka fával fűt. A felsőház költségvetési 
bizottsága által elfogadott módosító javaslat értelmében a jogszabály 
már 2021. november 1-jétől érvénybe lépne, az eredetileg javasolt 
2022. június 1-je helyett. A tervezet kidolgozóinak becslése szerint az 
intézkedés 150 millió lejes terhet róna az állami költségvetésre. Oprea 
úgy véli, az áfacsökkentés visszaszorítaná a falopást, mert elfogadha-
tóbb áron lehetne legálisan hozzájutni a tűzifához. A pénzügyminiszté-
rium nem támogatja a tervezetet, amelyről a képviselőház mondja ki a 
végső döntést.




