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Az év eleji kiírásból megmaradt 
34 millió lejes kerettel indítják el 
újra a háztartási gépek roncs-
programját, ezúttal is laptopot, 
televíziót, táblagépet, porszívót, 
légkondit, mosógépet, szárító-
gépet, mosogatógépet, hűtőt, 
fagyasztót lehet állami támoga-
tással vásárolni.
» BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

P énteken 10 órakor kezdődik az 
iratkozás a háztartási roncs-
program idei második forduló-

jára – számolt be csütörtökön a Kró-
nika megkeresésére Fülöp Lóránd, 
a programot lebonyolító Környe-
zetvédelmi Alap (AFM) elnöke. Em-
lékeztetett, 75 millió lej a program 
idei eredeti költségvetése, ebből az 
előző fordulóban megmaradt 34 
millió lej, erre az összegre lehet 
értékjegyeket kérni az újabb, pén-
teken kezdődő kiírásban. Amint 
arról korábban beszámoltunk, az 
év első felében lekérték ugyan a tel-
jes összegre az értékjegyeket, viszont 
utólag ezek egy részét nem használ-
ták fel, így maradt meg 34 millió lej, 
amit most írnak ki.

Indul a regisztráció
Fülöp Lóránd elmondta, november 
19. és 25-e között lehet regisztrálni, 
majd akárcsak korábban, három 
kategóriában lehet lekérni az érték-
jegyeket. November 25. és december 
2. között a mosógépekre, mosogató-
gépekre, hűtőszekrényekre kérhető 
a támogatás, ennek a kategóriának 
a költségvetése 14 millió lej. A máso-
dik kategóriában televíziók, táblagé-
pek és laptopok vásárlását fi nanszí-
rozzák, az értékjegyeket  december 3. 
és december 9. között lehet lekérni, 
a büdzsé szintén 14 millió lej. A har-
madik kategóriában a légkondicio-
náló  berendezések, ruhaszárítógé-
pek és porszívók vásárlására lehet 
kérni támogatást, ez esetben kisebb, 
6 millió lejes a költségvetés.

Mindhárom kategóriában ezúttal 
rövidebb, mindössze egy hétig tart 
az értékjegyek lekérésének határide-
je – ez azzal magyarázható, hogy a 
roncsprogramra az idei évre kiutalt 
költségvetési forrásokat az év végéig 
el is kell használni. 

A Környezetvédelmi Alap vezetője 
ugyanakkor felidézte, hogy az eddigi 
tapasztalat szerint amúgy is kevesebb 
mint egy hét alatt lekérik a regiszt-
rálók az értékjegyeket. Arra is kitért, 
aki már egyszer regisztrált az AFM 
oldalán, nem kell újra megtennie. Aki 
pedig már valamelyik kategóriában 
kapott  értékjegyet, ugyanabban nem 
kérhet, de egy másikra igen. Tehát aki 
már vásárolt mosógépet, nem kérhet 
támogatást mosogatógépre vagy hű-
tőszekrényre, viszont televízióra, táb-
lagépre, laptopra, szárítógépre, lég-
kondicionálóra vagy porszívóra már 
igen. Az is kérhet újra támogatást bár-
melyik kategóriában, aki kapott már 
értékjegyet, de nem használta fel azt.

Az utalványoknak 15 napos lejárati 
idejük van attól a pillanattól kezdve, 
hogy a Környezetvédelmi Alap érvé-

nyesíti azokat, ennyi idő áll a kedvez-
ményezettek rendelkezésére, hogy 
a programban részt vevő üzletekből 
megvegyék az új háztartási gépeket.

Módosított feltételek
„A program első fordulójában szer-
zett tapasztalatok és a visszajelzések 
alapján megtettük a szükséges vál-
toztatásokat, hogy így még inkább 
fel tudjuk karolni azokat az embere-
ket, akik felismerik az energiataka-
rékosság fontosságát, és hajlandóak 
lecserélni a régi, sokat fogyasztó 
háztartási gépeiket újabbakra, ener-
giatakarékosabbakra. Mindenkit arra 
biztatok, hogy éljen a lehetőséggel, és 
még karácsony előtt tegye energiaha-
tékonyabbá a háztartását, amiben a 
környezetvédelmi minisztérium és a 
Környezetvédelmi Alap ezzel a prog-
rammal nyújt egy kis segítséget” – 
nyilatkozta a rajt előtt Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter.

A tárcavezető által is említett módo-
sítások egyike, hogy ez alkalommal 
az értékjegy névre szóló, és nem átad-
ható, vagyis annak kell felhasználnia, 
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Rajtol a háztartási gépek roncsprogramja

Fontos módosítás. Már F és G besorolású televízió is vásárolható a roncsprogram keretében
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aki regisztrált és lekérte azt. A má-
sik módosítás a televíziók energe-
tikai besorolására vonatkozik, míg 
korábban csak E besorolásig lehe-
tett felhasználni az értékjegyet, ez-
úttal már a kevésbé hatékonyabb G 
besorolású televízió is vásárolható. 
Fülöp Lóránd elmondta, erre a mó-
dosításra azért volt szükség, mert a 
tapasztalat szerint a nagy márkák 
komolyan vették a besorolást, míg 
a kisebb, ismeretlen márkák nem 
mindig pontosan tüntették fel az 
energiahatékonyságot, vállalva a 
lebukás kockázatát. A módosítás-
sal most már 2–3 ezer lejes márkás 
tévét is lehet vásárolni a háztartási 
gépek roncsprogramjával, mutatott 
rá a Környezetvédelmi Alap elnöke.

Mennyi az annyi?
A voucherek értéke a tavaszi szin-
ten marad, így a régi háztartási 
gép helyett energiatakarékosabb 
új gépet vásárlók a következő ér-
tékű utalványokat kaphatják: 400 
lej a legalább C-s energiaosztályú 
mosógépek/mosó-szárító gépek 
vásárlására; 400 lej a legalább D-s 
energiaosztályú mosogatógépek 
vásárlására; 400 lej a legalább 
A++ besorolású, akár mozgatha-
tó légkondicionáló berendezések 
vásárlására; 400 lej a legalább E-s 
energiaosztályú hűtőszekrények, 
hűtőládák, fagyasztók vásárlásá-
ra;  400 lej a legalább G-s energia-
osztályú televíziók vásárlására; 
400 lej legalább AA++ besorolású 
ruhaszárító gépek vásárlására; 
200 lej az évi 43 kWh-nál kisebb 
fogyasztású porszívókra; 500 lej 
laptopokra; 300 lej táblagépekre.

A laptopokra és táblagépekre be-
váltható utalványokért cserébe régi 
számítógépet vagy a programban 
szereplő más háztartási gépet is le 
lehet adni. Régi laptopot és tábla-
gépet nem fogadnak el. A moso-
gatógépek és a ruhaszárító gépek 
megvásárlására fordítható érték-
jegyekért cserébe is a programban 
szereplő bármilyen régi háztartási 
gépet le lehet adni.

» „Mindenkit 
arra biztatok, 
hogy éljen a lehe-
tőséggel, és még 
karácsony előtt 
tegye energiaha-
tékonyabbá a ház-
tartását” – nyilat-
kozta a rajt előtt 
Tánczos Barna 
környezetvédelmi 
miniszter. 

» KRÓNIKA

Romániai elemzők csökkentették 
az idei várható gazdasági növe-

kedésre vonatkozó prognózisukat, 
miután várakozáson alul alakult 
a román bruttó hazai termék (GDP) a 
harmadik negyedévben – írta csütör-
tökön a Ziarul Financiar. A gazdasági 
napilap emlékeztetett, a román gaz-
daság teljesítménye a nyers adatok 
szerint 7,1 százalékkal nőtt az idei 
első kilenc hónapban a tavalyi év 
azonos időszakához mérten, de a har-
madik negyedéves nyers adatok sze-
rinti 7,2 százalékos éves növekedés 
és a kiigazított érték szerinti 8 száza-
lékos bővülés elmaradt az elemzői 
várakozásoktól. Egyes elemzők 10,5 
százalékos növekedésre számítot-
tak. A második negyedévhez képest 
a román gazdaság teljesítménye 0,3 

százalékkal nőtt a harmadik negyed-
évben. A legfontosabb kereskedelmi 
bankok közül négy is csökkentet-
te az előrejelzését, így a piacvezető 
Transilvania Bank 7,3 százalékról 6,1 
százalékra, a BCR 7,4 százalékról 6,4 
százalékra, a Raiff eisen Bank 7,5 szá-
zalékról 6,2 százalékra és az ING Bank 
7,5 százalékról 6,5 százalékra mérsé-
kelte a prognózisát.  Elemzők szerint 
a harmadik negyedévi szerényebb 
teljesítmény az ipari termelés lassu-
lásával és az építőipari termelés alig 
0,4 százalékos növekedésével magya-
rázható. Ugyanakkor a  kormány alá 
tartozó országos gazdasági előrejelzé-
si bizottság a harmadik negyedéves 
adatok közlése után is megerősítette, 
hogy változatlanul 7 százalékos gaz-
dasági növekedésre számít 2021-ben. 
Ez megegyezik a  kormány hivatalos 
prognózisával is.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A romániai lakosság felének van 
tartozása, de 77 százaléka nem 

érzi erkölcsi kötelességének, hogy 
határidőre kifi zesse az adósságát – 
derül ki a Kruk Románia követelés-
kezelő cég megrendelésére készült 
legfrissebb felmérésből. A közvéle-
mény-kutatást az IRES végezte no-
vemberben. A most ismertetett ered-
mények szerint a megkérdezettek 47 
százaléka nyilatkozta azt, hogy van 
tartozása, 39 százalék pedig beis-
merte, hogy nem fi zeti ki határidőre 
az adósságát. Mindössze 8 százalék 
tartja felelősségének a törlesztést, 
77 százalék ezt nem érzi erkölcsi 
kötelességének. Sőt 88 százalék úgy 
érzi, jutalmat érdemel, ha határidő-
re törleszt. A felmérés szerint a tar-
tozásokkal rendelkező romániaiak 

16 százaléka számára a törlesztés 
nem jelent prioritást, 3 százalékuk 
pedig úgy gondolja, hogy semmi 
baja nem származik abból, ha nem 
fi zet határidőre.

A közvélemény-kutatás eredmé-
nyeiből ugyanakkor arra is fény de-
rül, hogy a romániaiak fele nem tesz 
félre pénzt egy átlagos hónapban. A 
legtöbben bankba helyezik a megta-
karításaikat, annak ellenére, hogy 
68 százalékuk nem bízik a pénzin-
tézetekben. Mindössze 1 százalékuk 
fekteti aranyba és 2 százalékuk krip-
tovalutába a megtakarításait.

A pénzügyminisztérium 2020. 
szeptember végi adatai szerint a 
romániai bankok ügyfelei összesen 
42,9 milliárd lej értékű hitel törlesz-
tésének kérték az átütemezését. Ez 
az összeg a banki kölcsönök 14,7 
százaléka. 

Romló gazdasági kilátások Nem prioritás a kölcsön törlesztése

»  Mindössze 
8 százalék tartja 
felelősségének 
a törlesztést, 
77 százalék ezt 
nem érzi erkölcsi 
kötelességének. 
Sőt 88 százalék 
úgy érzi, jutalmat 
érdemel, ha határ-
időre törleszt.




