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ANTAL LÓRÁNT SZENÁTOR A TÁVHŐ-GONDOKRÓL, A HÁLÓZATBŐVÍTÉSRŐL ÉS AZ ÁRKOMPENZÁLÁSRÓL

„Stabilizálódik a gázár tavaszra”
A technológiai újítások elmaradása 
és a szolgáltató cégek rossz me-
nedzsmentje miatt érhetők tetten 
gondok a távhőrendszerekkel, de 
ezekről leválni csak azoknak érde-
mes, akik elégedetlenek a szolgál-
tatással – mondta a Krónikának 
Antal Lóránt szenátor, a felsőház 
energiaügyi bizottságának elnöke. 
Az RMDSZ-es politikus szerint feltöl-
tötték a romániai gáztározókat, így 
nem fenyeget az a veszély, hogy gáz 
nélkül maradunk a tél folyamán.

» PATAKY ISTVÁN

– Temesváron nemrég fűtés- és meleg-
víz-hiány sokkolta a lakosság egy tekin-
télyes részét, miután fi zetésképtelennek 
minősítették az önkormányzati tulajdon-
ban lévő távhőszolgáltatót. Kialakulhat-e 
ilyen helyzet más romániai, erdélyi tele-
püléseken is?
– A távhő egy támogatott energiaterme-
lési aktivitás. Van egy törvény, amely 
szabályozza, hogy támogatásban része-
sítik azokat a városokat, önkormány-
zatokat, ahol távhőrendszerek vannak. 
Tény, ez a rendszer akadozott. Az úgy-
nevezett kogenerációs illetéket, ame-
lyet minden lakossági energiafogyasztó 
is fi zet, technológiai újításokra kellett 
volna használni. Csakhogy ezek a felújí-
tások rendre elmaradtak, és ez a pénz 
egyszerű fűtéstámogatásként jutott el 
az önkormányzatokhoz. Az energiaá-
rakat kompenzáló új kormányrendelet-
be viszont beiktattunk egy olyan részt, 
amely szerint a gázár 50 százalékát az 
energiaügy-minisztériumnak kell áll-
nia. Ezzel tulajdonképpen biztonságba 
helyeztük a távhőrendszereket. Minden 
egyes távhőrendszer helyzete más, sok 
függ a menedzsmenttől is, milyen be-
ruházásokat eszközöltek, mennyire el-
avult a technológiájuk.

– Az emberekben aggodalmak fogalma-
zódtak meg a temesvári eset után. Mit 
javasolna az átlagos lakossági fogyasztó-
nak, maradjon a távhőrendszerben, vagy 
inkább térjen át a kiskazános fűtésre?
– Ez egyéni döntés. Ott, ahol jobban 
működik a távhő, ha a fogyasztó elé-
gedett vele, akkor nincs ok a váltásra. 
Ahol viszont problémák vannak – s eb-
ben Bukarest jár az élen a korszerűsítés 
elmaradása miatt –, sokan hozzák meg 
azt a döntést, hogy leválnak a rend-
szerről. Tehát, ha gondokat észlelnek 

a fogyasztók a távhővel kapcsolatban, 
és anyagi hátterük is megengedi, akkor 
járható út a lekapcsolódás.

– Olyan hírek is felröppentek, hogy az Eu-
rópai Unió környezetvédelmi adót vetne 
ki a kiskazánokkal fűtő lakossági fogyasz-
tókra. Elképzelhető egy ilyen lépés?
– Ennek a hátterében az áll, hogy az eu-
rópai zöldmegállapodás, a Green Deal 
értelmében a dekarbonizációs folyamat 
eredményeként arról is beszéltek, hogy 
megadóztatják a kiskazánokat, mert a 
szén-dioxid-kibocsátása szempontjából 
a sok kiskazán sokkal több szén-dioxi-
dot bocsát a légtérbe, mintha távhőszol-
gáltatásról beszélnénk. A csapatos levá-
lás a távhőről Romániára volt jellemző, 
mert más, akár térségbeli államokban is, 
a távhő kérdését tudták rendezni, beru-
házásokat hajtottak végre, felújították 
a hálózatokat. Hogy milyen formában 
adóztatják meg a kiskazánokat, azt most 
még nehéz lenne megjósolni. De tény, 
hogy egy ilyen lépés nagyon sok embert 
érintene Romániában.

– Ugyancsak aggasztó hírként vonult vé-
gig a romániai médián, hogy veszélyesen 
kevés a gáz a tározókban. Valóban gázhi-
ány fenyegethet a télen?
– Ma ez már nem igaz. A gáztározókat 
feltöltötték. Még a nyár elején valóban 
csak 20 százalékig voltak feltöltve a táro-
zók, de most már más a helyzet. Az igaz, 
hogy stratégiai kérdésnek számít egy ál-
lam esetében a feltöltés időpontja. Tény, 
nyáron sokkal olcsóbban tudott volna 
gázt vásárolni az illetékes vállalat. Hogy 
ezt miért nem tette meg akkor, az egy 
jó kérdés. De az a veszély most nem áll 
fenn, hogy télen elfogy a gáz.

– Az országos gázhálózatok bővítése az 
egyik nagy ígérete a jelenlegi kormányzat-
nak. De anyagilag megéri áttérni a gáz-
alapú fűtésre a jelenleg fával fűtőknek?
– Az Anghel Saligny országos fejleszté-
si terven belül is külön program indult 
a gázhálózatok fejlesztésére, bővítésé-
re. Komoly pénzösszegek vannak erre 
a célra. Ne feledjük, hogy a tűzifa ára 
is igencsak megemelkedett, ma már fá-
val fűteni sem olcsó. A gázárak elsza-
badulása komoly probléma, amelynek 
oka, hogy több okból kifolyólag nincs 
gáz az európai piacon. Például sok gáz-
szolgáltató Kínába szállít, ahol hirte-
len megugrott az igény a gázra. De azt 
gondolom, hogy ez a helyzet átmeneti 
állapot. A gázár jövő tavaszra vélhető-
en stabilizálódik, azaz megéri a gáz-
hálózatok fejlesztésében gondolkodni. 
Ott, ahol rosszak a villamos hálózatok, 
vagy nincs gázhálózat, utópia gazdasá-
gi fejlődésről beszélni. 

– Törvény rendezte az elszabaduló ener-
giaárak problémáját november elseje és 
2022. március 31. között. Ezek szerint nem 
érhetnek meglepetések számlaügyben?
– Korábban az RMDSZ kezdeményezte a 
kérdést rendező sürgősségi kormányren-
deletet. Az utóbbit jóváhagyó törvényt 
átdolgoztuk, még kézzelfoghatóbb se-
gítséggel egészítettük azt ki. A jogsza-
bályban leszögeztük a villanyáram és 
a földgáz egységértékét. Így a szolgál-
tatók nem adhatják 1 lej/ kWh értéknél 
drágábban az elektromos áramot. Be-
vezettünk egy átlagértéket fogyasztásra 
is, amely sokkal nagyobb, mint egy 3–4 
szobás lakás fogyasztása. Így amennyi-
ben a villanyáram fogyasztása az 5 hó-
nap alatt nem haladja meg a 1650 kWh-t 
és a földgáz esetében az 1100 köbmétert 
egy háztartásban, akkor további kom-
penzációkban részesülnek a fogyasztók. 
A villanyáram esetében 0,29 lej kilowat-
tonként, valamint a földgáz esetében 33 
százalékkal csökken a kWh értéke. Pél-
dául ha egy 3 szobás lakás 150 kWh-t 
fogyaszt egy hónapban, akkor a villany-
számlájának értéke 150 lej, ebből levon-
juk a 0,29 lej kompenzálást kilowatton-
ként, amely 43,5 lej értékkel csökkenti a 
számlát. Így a számla végértéke 106,5 lej 
lesz. A földgáz esetében, szintén egy 3–4 
szobás lakásban a havonta elhasznált 
1,59 MWh (150 köbméter) kompenzálás-
sal 207,5 lej / MWh egységár alapján fi zet 
a fogyasztó. Így 329,25 lej értékű lesz a 
számla, amely a törvény hiányában akár 
500–600 lejre is rúgna. A háztartási fo-
gyasztókat nem terheli semmilyen továb-
bi intézkedés, a számlák már a kompen-
zált értékeket fogják tartalmazni.

Antal Lóránt szenátor

» RÖVIDEN

Különleges parancsnoksággal 
csapnának le az ártrükközőkre
Különleges fekete pénteki parancsnok-
ság létrehozását jelentette be csütörtökön 
az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(ANPC), céljuk a kecsegtetőbbnél kecseg-
tetőbb akciók nonstop ellenőrzése ebben 
az időszakban. „Azt követően döntöt-
tünk a parancsnokság létrehozásáról, 
hogy láttuk az ellenőrzések eredményét, 
amelyeket azoknál a cégeknél végeztünk 
az elmúlt napok során, akik »ellopták a 
kampány startját«. Ahogyan mindig is 
mondtam, zéró toleranciát tanúsítunk 
mindazokkal szemben, akik nem tartják 
be a törvényeket” – nyilatkozta Claudiu 
Dolot, a fogyasztóvédelmi hatóság elnö-
ke. Mint ismeretes, kijelentésével arra 
utalt, hogy a héten ártrükközés miatt 
50 000 lejre bírságolták az Altexet. Ha a 
fogyasztók trükközést észlelnének, akkor 
azt a bf@anpc.ro címen jelezhetik.

A korábbinál nagyobb infl ációra
számít a bukaresti jegybank
A Román Nemzeti Bank (BNR) 1,9 
százalékponttal, 7,5 százalékra emelte 
az idei év végi infl ációs előrejelzését. A  
bukaresti jegybank csütörtökön tette 
közzé legújabb infl ációs jelentését, 
amelyben közölte, hogy decemberben 
7,5 százalék fogyasztói árindexre számít 
az augusztusban közölt 5,6 százalékhoz 
képest. Rámutattak, hogy a szeptemberi 
gyors emelkedést követően az energia-
árak ideiglenes hatósági rögzítésének 
köszönhetően az infl áció lassulni fog, 
ezért számítanak év végére 7,5 száza-
lékos növekedésre. Áprilisban, amikor 
az árrögzítések hatályukat vesztik, arra 
számítanak, hogy az infl áció átmenetileg 
ismét növekedni fog, és 2022 második 
negyedévében eléri a 8,6 százalékot, ami 
várhatóan a csúcsot jelenti. Ezt követően 
a jövő év végéig 5,9 százalékra fog mér-
séklődni, majd a prognózis szerint 2023 
második negyedévében 3,5 százalékra, a 
harmadik negyedévében 3,3 százalékra 
fog lassulni, visszakerülve a jegybank 
által megállapított 1,5–3,5 százalékos 
célsávba. Mint ismert, októberben 7,94 
százalékra gyorsult a román éves infl áció 
a szeptemberi 6,3 százalékról.

A vártnál jobban teljesít 
a román gazdaság
A júliusi 7,4 százalékról 7 százalékra 
módosította csütörtökön közzétett prog-
nózisában a román gazdaság GDP-ará-
nyos növekedésére vonatkozó előre-
jelzését az Európai Bizottság. Az őszi 
gazdasági előrejelzés szerint 2022-ben 
5,1 százalékkal, 2023-ban 5,2 százalékkal 
bővül a román gazdaság. A prognózis 
szerint amúgy az Európai Unió gazda-
sága a vártnál gyorsabban kilábal a 
koronavírus-járvány okozta recesszi-
óból, 2021-ben 5 százalékos, 2022-ben 
4,3 százalékos, 2023-ban 2,5 százalékos 
növekedési ütemet fog elérni.
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