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NINCS ÖSSZEFÜGGÉS AZ ÁRLIBERALIZÁCIÓ ÉS A MÓDSZERTAN KÖZÖTT

Távhőár: még minden a régi
Nincs köze egymáshoz a 
földgáz július 1-jétől történő 
árliberalizációjának, illetve 
a hőenergia árszabályozásá-
nak módszertanában eszkö-
zölt esetleges módosítások-
nak – szögezte le Nagy-Bege 
Zoltán, a Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) alelnöke, akit olyan 
sajtóhírek megjelenése kap-
csán kérdeztünk, amelyek 
szerint az idei év közepén 
várható gázárliberalizációt 
követően valószínűleg már 
nem az ANRE, hanem a helyi 
hatóságok fogják megállapí-
tani a távhő árát.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A földgáz július 1-jétől törté-
nő árliberalizációjának és 
a hőenergia árszabályozá-

sának módszertanában eszkö-
zölt esetleges módosításoknak 
nincs köze egymáshoz, a kettőt a 
központi sajtó mosta össze – pon-
tosított a Krónika megkeresésére 
Nagy-Bege Zoltán, a Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) alelnöke (portrénkon). 

Rámutatott, valóban felmerült 
annak a lehetősége, hogy a mód-
szertant a hatóság dolgozza ki, 
hagyja jóvá és felügyeli, de azt 
az önkormányzatok alkalmaz-
zák. Erre csak a hőenergia-el-
látási közszolgáltatásról szóló 
2006/325-ös törvény módosítása 
után lenne lehetőség – hívta fel 
a fi gyelmet az illetékes, hangsú-

lyozva, mindez nem függ össze 
a földgáz július 1-től életbe lépő 
árliberalizálásával.

Kié az utolsó szó?
Nagy-Bege Zoltánt azután ke-
restük meg, hogy a bukaresti 
sajtóban olyan cikkek láttak 
napvilágot, amelyek energiapi-
aci forrásokra hivatkozva arról 
írtak: az idei év közepén várha-
tó gázárliberalizációt követően 
valószínűleg már nem az ANRE 
fogja megállapítani a távhő árát, 
ahogyan eddig, hanem a helyi 
hatóságok. Az Economica.net 
mérvadó gazdasági hírportál 
például azt írta, a helyzet alakí-
tásához közelálló források azt 
mondták munkatársának, hogy 
a hatóságok módosítani szeret-
nének a szabályozási kereten. 
„Így az ANRE, amely mostanáig 
jóváhagyta az előállítási árakat, 
a továbbiakban is kidolgozza a 
módszertant, de már nem hagyja 
jóvá az árakat. Ezeket a helyi ha-
tóságok állapítják meg az emlí-
tett módszertan szerint, az ANRE 
pedig időszakosan ellenőrizni 
fogja ezeket az árakat” – áll az 
idézett cikkben.

Mint a portál is emlékeztet, 
jelen pillanatban különben a 
távhő gigakalóriánkénti ára az 
ANRE által meghatározott előál-
lítási árból, valamint a forgalma-
zó és a szolgáltató által megha-
tározott díjból tevődik össze, és 
végül – ha akar – az önkormány-
zat biztosíthat szubvenciót.

Elfogadásra várnak
az új szabályok
Amint arról több ízben is beszá-
moltunk, idén július 1-jétől meg-
szűnik a földgáz megawattórán-
ként 68 lejes szabályozott ára, a 
földgázt a lakossági fogyasztók 
és a hőenergia termelők is sza-
badpiaci körülmények között vá-
sárolják meg ettől az időponttól. 
Az ANRE alelnöke szerint azon-
ba ez még nem vonja maga után 
a hőenergia árszabályozásának 
változtatását. „Ha a földgáz sza-
badpiaci ára növekedik – ám ez 
nem biztos –, a hőenergia terme-
lők költségei is emelkednek, és 

ezt beleszámolhatják az áraikba” 
– részletezte Nagy-Bege Zoltán.

Másrészt ahhoz, hogy a mód-
szert módosítani tudják, első 
lépésben a parlamentnek el 
kell fogadnia a 2006/325-ös tör-
vény módosítását. A jogszabály 
kapcsán már tavaly elkészült az 
utolsó szakbizottsági jelentés, de 
még a plénum elé kell kerülnie. 
Nagy-Bege Zoltán emlékeztetett, 
az ANRE már 2016-ban átvette a 
hőenergia árszabályozást az Or-
szágos Közszolgálati Szabályozó 
Hatóságtól (ANRSC), ám azóta 
nem tudtak saját módszertant 
és szabályzatokat kiadni, mert 
a törvényben erre nincs meg a 
hatáskörük. Ha a jogszabály mó-
dosítását elfogadják, akkor köz-
vitára bocsátják a hőenergia-sza-
bályozás módszertanát, és 
valóban egyik lehetőség, hogy az 
önkormányzatokra bízzák annak 
az alkalmazását. A közvita során 
megfogalmazódott állásfoglalá-
sok függvényében elképzelhető, 
hogy csak kisebb „kozmetikázá-
sok” lesznek a módszertanban, 
ám Nagy-Bege Zoltán szerint 
szükség van radikálisabb változ-
tatásokra, főként ha a kormány 
kidolgozza a fenntartható támo-
gatási rendszert a veszélyeztetett 
fogyasztók védelmére.

A szakember rámutatott tu-
lajdonképpen eddig is az ön-
kormányzatoké volt az utolsó 
szó a hőenergia árának szabá-
lyozásában, hiszen miután az 
ANRSC jóváhagyta a termelőnek 
a költségekkel alátámasztott 
árat, azt a helyi önkormányzat 
is meg kellett, hogy szavazza. 
Emiatt gyakran fordult elő patt-
helyzet, arra is volt példa, hogy 
szerződést bontottak, mert nem 
egyezett meg a szolgáltató és az 
önkormányzat az árat illetően. 
„A javaslat szerint a hatóság 
kidolgoz egy szakmailag meg-
alapozott módszertant, hogy a 
hőenergia termelő mi alapján 
számolja ki az árait, bekerülhet 
egy láttamozási kötelezettség, de 
az utolsó szó az önkormányzaté 
lesz, ahogy tulajdonképpen je-
lenleg is történik” – mutatott rá 
Nagy-Bege Zoltán.

 » B. E.

A várakozásokkal ellentétben 
az Orban-kabinet bukása 

után 0,3 százalékkal erősödött a 
román deviza az egységes euró-
pai fi zetőeszközhöz viszonyítva: 
a Román Nemzeti Bank (BNR) 
csütörtöki referencia-árfolyama 
4,7651 lej/euró. Ez különben a leg-
alacsonyabb szint az elmúlt négy 
hétben. A lej rögtön a szerdai 
parlamenti szavazást követően 
megerősödött a nemzetközi de-
vizapiacon, a külföldi bankárok 
pozitív fejleményként értékelték 
a kormány bukását. Mint isme-
retes, az elmúlt hónapokban a 
lej a történelmi csúcs körül moz-
gott, amelyet november 21-én ért 
el. Akkor a bukaresti jegybank 
referencia-árfolyama 4,7808 lej/
euró volt. Azóta a román deviza 
azért is tudott ezalatt a szint alatt 
maradni, mivel a BNR beavatko-

zása megtámogatta, a bukaresti 
központi pénzintézet több mint 
1 milliárd eurót használt fel a va-
lutatartalékából az elmúlt három 
hónap alatt, hogy gátat vessen a 
lej értékvesztésének.

A román deviza erősödött a 
svájci frankhoz képest is – 4,4469 
lej csütörtökön a szerdai 4,4566 
lej után, és teret nyert az amerikai 
dollárhoz viszonyítva is – 4,3311 
lej az előző napi 4,3347 lejt követő-
en. A font sterling árfolyama erő-
teljes zsugorodást mutat: 5,6146 
lej a szerdai 5,6597 lej után.

Az arany térnyerése viszont 
folytatódik: a csütörtöki hiva-
talos árfolyam grammonként 
218,0249 az előző napi 216,3134 
lejt követően. A háromhavi irány-
adó bankközi kamatláb (ROBOR 
3M) is 3,16 százalékról 3,18 szá-
zalékra emelkedett, miközben a 
6 havi ROBOR is 3,24 százalékról 
3,25 százalékra nőtt.

Váratlanul erősödött a lej
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„Eltekert” hírcsap. Nem módosul a hőenergia árszabályozása a liberalizációval egy időben

Nem várt fordulat. Erősítette a lejt a kormánybuktatás




