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H I R D E T É S

ÉRDEMES MEGKERESNI A KEDVEZŐBB ÁRAT AJÁNLÓ SZOLGÁLTATÓT

Egy hét a gázár-liberalizációig

Bár a romániai piacon 
jelen levő két legnagyobb 
földgázszolgáltató egyelőre 
nem készül árat csökken-
teni, a piac, illetve egy, a 
parlament napirendjén levő 
törvénytervezet rákénysze-
rítheti erre őket.

 » BÍRÓ BLANKA

E gy héttel a július 1-jei gáz-
árliberalizáció előtt a sza-
bályozott 68 lejnél keve-

sebb megawattóránkénti ár alatt 
zajlanak a nagykereskedelmi 
tranzakciók, és bár a két legna-
gyobb gázszolgáltató – az E.ON 
és az Engie – nem csökkentette 
az árait, egyre több más kereske-
dő hajlandó kisebb árajánlattal 
előrukkolni. „Az alacsony nagy-
kereskedelmi árak előbb-utóbb 
tükröződni fognak a lakossági 
számlákon is” – igyekezett azon-
ban megnyugtatni a gázszám-
láik miatt aggodalmaskodókat 
Nagy-Bege Zoltán, az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) alelnöke. A Krónika 
megkeresésére ugyanakkor ar-
ról is beszámolt, hogy a parla-
mentben szerepel egy tervezet, 
amely az úgynevezett „windfall 
tax” bevezetését írja elő, tehát 
megadóznák a szolgáltatók több-
letbevételét, ha azt a helyzet ki-
használásával szerezték, ezzel 
is ösztönözve az árcsökkentést. 
„A gázár alakulása attól is függ, 
hogy a két nagy szolgáltató kon-
kurenciája hogyan lép fel. Ha a 
nagy játékosok azt látják, nin-
csenek erős versenytársaik, nin-
csenek olyan ajánlatok, melyek 
veszélyeztetnék a piaci helyze-
tüket, akkor tartják az árakat. 
Ellenkező esetben kénytelenek 
lesznek csökkenteni” – muta-
tott rá Nagy-Bege Zoltán. Ugyan-
akkor a hatóság ár-összehason-
lítójában azt tapasztalni, hogy 
egyre több kereskedő hajlandó 
jóval alacsonyabb árat ajánla-
ni a nagyokhoz képest, és ezek 

között a piacra újonnan belépő 
nagy, tapasztalt vállalatok is 
vannak. Ezt azért merik meg-
lépni, mert a nagykereskedel-
mi árak még mindig alacsony 
szinten vannak, most már a 
téli időszakra is lehet alacso-
nyabb áron szerződést kötni, 
mint a liberalizáció előtt érvé-
nyes, szabályozott 68 lej.

A hatóság alelnöke emlé-
keztetett, hogy jóváhagytak 
egy szabályzatot, amely köte-
lezi a földgáztermelőket, hogy 
bizonyos mennyiségeket pi-
acra dobjanak – hónapos, ne-
gyedéves, szezonális és éves 
– szerződések alapján. Június 
18-án volt az első tranzakció a 
szabályzat értelmében, azóta 
naponta kötnek szerződéseket. 
Múlt szerdán az utolsó negyed-
évre, tehát a téli időszakra 51 
lejért szerződték le a földgáz 
megawattóráját.

A szakember rámutatott, 
valóban a téli időszakra a leg-
drágább a földgáz, de még ez 
jóval alatta marad a lakosság 
védelmében leszabályozott 68 
lejnek. Ugyanakkor a harmadik 
negyedévre 35 lejen is zárultak 
tranzakciók. „Ha 50 lej körül 
lehet szerződni a téli időszakra 
a földgázt, az előbb-utóbb tük-
röződni fog a lakossági számlá-
kon, csökkenni fognak az árak. 
Ám ez attól függ, milyen erős 
a két legnagyobb szolgáltató 
konkurenciája. Ha azok bát-
ran ajánlanak, lakosság pedig 
nem marad passzív, a nagyok 
is kénytelenek lesznek árakat 
csökkenteni, ha meg akarják 
tartani az ügyfeleiket” – szö-
gezte le Nagy-Bege Zoltán.

Többletadóval 
az árcsökkentésért
„A parlament ipari bizottságá-
ban már tárgyalták azt a terve-
zetet, amely többletadót róna 
ki a földgázkereskedőkre, ha 
nem a saját érdemük alapján 
jutnak bevételhez” – emelte ki 
Nagy-Bege Zoltán. Az ügyne-
vezett „windfall tax” olyan pi-

aci szereplőkre róható ki, akik 
nem a saját érdemük, hanem 
a konjunktúra alapján jutnak 
többletbevételhez. Tekintettel 
arra, hogy a gázár-liberalizáció 
egybeesik a drasztikus nagyke-
reskedelmi gázárcsökkenéssel, 
az ebből szerzett többletbevé-
telt megadózhatják. Ezzel pró-
bálják rávenni a szolgáltatókat 
az árcsökkenésre, hiszen való-
színűleg inkább olcsóbban ad-
ják majd a gázt a lakosságnak, 
mintsem adózzanak. Nagy-Be-
ge Zoltán dicséretesnek tart-
ja, hogy a tervezetben az is 
szerepel, az így befolyt adót 
célirányosan a veszélyeztetett 
fogyasztók támogatására for-
dítanák. Bár a kormány arra 
hivatkozva halogatta a libera-
lizációt, hogy ki kell dolgoznia 
egy mechanizmust a veszé-
lyeztetett fogyasztók védelmé-
re, ez a kérdés azóta sem került 
napirendre.

Bármikor válthatunk
Mint ismeretes, július elsejétől 
liberalizálják a romániai föld-
gázpiacot. Nagy-Bege Zoltán 
ugyanakkor kérdésünkre tisz-
tázta, hogy amennyiben egy 
fogyasztó nem lép semmit sem 
az elkövetkező egy hétben, ak-
kor a szerződése megy tovább 
a jelenlegi szolgáltatójával, 
azon az áron, amit az a július 
1. utáni időszakra felajánlott. 
Ugyanakkor felhívta a fi gyel-
met, hogy ha a fogyasztó talál 
a piacon egy számára kedvező 
árajánlatot, bármikor szolgál-
tatót válthat. Nem kell az egy 
évet kivárni, különösképpen, 
ha olyan szerződés van érvény-
ben, mely nincs határidőhöz 
kötve. „Viszont a szerződést 
érdemes mindig fi gyelmesen 
elolvasni, mert lehetnek benne 
kötelezettségek” – fi gyelmez-
tet Nagy-Bege Zoltán. A ható-
ság különben arra biztatja a 
fogyasztókat, hogy nézzenek 
utána, hasonlítsák össze az 
ajánlatokat, és válasszák ki a 
számukra legkedvezőbbet.

Nem mindegy, mennyit fi zetünk majd a télen. Előnyünkre fordíthatjuk a gázár-liberalizációt

 » B. K. B.

Az egyik legnagyobb romá-
niai földgázszolgáltató, az 

E.ON Románia továbbra is kitart 
amellett, hogy nem csökkentheti 
a lakossági földgáz árát a július 
1-jei gázár-liberalizáció után 
– érvelése szerint ennek az az 
oka, hogy a piacon nincs elég 
gázmennyiség hosszú távra el-
fogadható áron. Azonban azt 
sem tartják kizártnak, hogy ez 
a következő időszakban mégis 
megtörténik. Amint arról la-
punkban korábban beszámol-
tunk, a két nagy gázforgalmazó 
az E.ON és az Engie új ajánlatá-
ban is korábbi ár szerepel, te-
hát nem csökkentettek semmit. 
Közben Virgil Popescu gazda-
sági miniszter azt állítja, hogy 
a gázszámlák értékének a libe-
ralizálást követően 10–15 száza-
lékkal kellene csökkennie.

Az E.ON vezetőitől az Ager-
pres hírügynökség kérdezte 
meg, mi áll a hátterében annak, 
hogy nem módosították az ára-
kat.  Válaszában a szolgáltató 
arra hivatkozik, hogy a 2020. 
július 1. és 2021. június 30. kö-
zött értékesített gáz végső fel-
használói árába beleszámolták 
a már betározott földgáz árát, 
valamint annak az árát, amit 
július 1. utáni időszakban kell 
felvásárolniuk. Azzal érvelnek, 
hogy az ajánlatuk tizenkét hó-

napra stabil árat tartalmaz, 
ezen az áron biztosítják a téli  
szükségletet, amikor a költsé-
gek is magasabbak, hiszen a 
megnövekedett fogyasztás mel-
lett a tározókban is tartalékol-
niuk kell. Magyarázatuk szerint 
a lakosság éves fogyasztásának 
80 százalékát a télen használja 
el, ebben az időszakban, hogy 
a csúcsfogyasztást biztosítani 
tudják, kénytelenek külföldről, 
drágábban importálni.

Arra is hivatkoznak, hogy az 
Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) arra kötelezte 
őket, hogy kiküldjék a július 1. 
utáni időszakra szóló áraján-
lataikat a mintegy 1,55 millió 
ügyfelüknek, mielőtt ezeket a 
mennyiségeket leszerződtették 
volna. Ugyanakkor nem tartják 
kizártnak, hogy ha hosszú távra 
a belső piacról be tudják szerez-
ni a szükséges mennyiséget elfo-
gadható áron, ez a számlákon is 
megmutatkozik. „Egy jól műkö-
dő liberalizált piacon kaphatnak 
az ügyfelek megfelelő ajánla-
tokat, és ösztönözheti a befek-
tetőket is” – vélik a szolgáltató 
vezetői. Arra biztatják ugyanak-
kor a fogyasztókat, hogy amikor 
összehasonlítják az ajánlatokat, 
nézzék meg az ár mellett a szer-
ződés futamát, hogy milyen fel-
tételekkel módosítható, és hogy 
milyen ügyfélszolgáltatásokat 
tartalmaz.

Érvelés a gázár tartása mellett
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