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TÖBB HATÓSÁG IS VIZSGÁLJA A VILLANYÁRAM-SZOLGÁLTATÓKAT A FELMERÜLT GONDOK MIATT

Nem indul zökkenőmentesen az árliberalizáció
Az energetikai minisztérium január 
15-e után arról dönthet, hogy sürgős-
ségi kormányrendelettel hosszabbítja 
meg azt a határidőt, ameddig a la-
kosság a versenypiacról kiválaszthat-
ja a számára legelőnyösebb ajánlattal 
kecsegtető villanyáram-szolgáltatót, 
miután minden jel arra utal, hogy a 
szolgáltatók nagyon sok fogyasztót 
nem értesítettek időben az energiapi-
aci liberalizációról.

 » KRÓNIKA

L iberalizálták január elsejétől a ro-
mániai energiapiacot, így a lakos-
sági fogyasztók ezentúl már nem az 

Országos Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) által megszabott, hanem a pi-
aci verseny által kialakított árat fi zetik 
a felhasznált villanyáramért. Az Agerp-
res hírügynökség szerint az a hatmillió 
fogyasztó, aki mostanig a szabályozott 
energiapiacon maradt, január elsejétől 
13–26 százalékkal nagyobb villanyszám-
lára számíthat, ha nem kötött a verseny-
piacon új szerződést, és továbbra is az 
egyetemes szolgáltatási rendszerben ma-
radt. A legnagyobb mértékű, 26 százalé-
kos drágulásra a bánsági Enel Distribuţie 
ügyfelei számíthatnak, ezt követi az Enel 
Distribuţie Muntenia területe (benne Bu-
karest), ahol a villamos energia ára 23 
százalékkal nő, az Enel Distribuţie Dob-
rogea 18 százalékkal, az Electrica Transil-
vania Sud és a CEZ Distribuţie pedig 17 
százalékkal drágít. A legalacsonyabb, 
13–14 százalékos áremelésre az E.ON 
Distribuţie és az észak-erdélyi Electrica 
ügyfelei számíthatnak.

A fogyasztók amúgy az ANRE honlapján 
találnak egy árösszehasonlító alkalma-
zást, amelynek segítségével – a lakhelyü-
kül szolgáló megye és az átlagos energi-
aigény függvényében – kiválaszthatják a 
számukra legkedvezőbb ajánlatot. Fontos 
tudni, hogy aki semmit nem tesz, az sem 
marad villamosenergia nélkül.

Új szabadpiaci szerződés ajánlott
A szakemberek azt javasolják, hogy a 
fogyasztók mondják fel jelenlegi szer-
ződésüket, amelyek nagyobb számlákat 
jelentenek, és keressenek jobb árakat és 
feltételeket a szabadpiacon, ahol lehető-
ségük van megtartani a forgalmazójukat 
vagy választhatnak másikat. Nagy-Bege 
Zoltán, az ANRE alelnöke a múlt héten az 
Agerpresnek úgy nyilatkozott, hogy mos-
tantól az energia olcsóbb lesz a szabad-
piacon, mint az egyetemes szolgáltatási 
piacon, ezért az embereknek új szabad-
piaci szerződéseket kell kötniük, ha jobb 
árakat akarnak. Kifejtette: a háztartási 
fogyasztóknak a versenypiacon alakuló 
árakra kellene fi gyelniük, az egyetemes 

szolgáltatási árak azoknak szólnak, akik 
forgalmazó nélkül maradnak. 

„Ezentúl mindenképpen az lesz a ter-
mészetes, hogy a versenypiacon kialakult 
árak alacsonyabbak legyenek, mint az 
egyetemes szolgáltatási árak” – szögezte 
le Nagy-Bege.

Bogdan Chiriţoiu, a Versenytanács elnö-
ke a minap szintén arról beszélt: nagyon 
fontos, hogy az emberek új szerződést kös-
senek akár a jelenlegi forgalmazóval, akár 
egy másikkal, annak érdekében, hogy elő-
nyösebb feltételeket élvezhessenek. „Azo-
kat a háztartási fogyasztókat, akik nem 
választják a versenypiacot, továbbra is el-
látják elektromos energiával, de várható-
an előnytelenebb feltételek mellett, mint 
ami a versenypiaci ajánlatokban elérhető” 
– magyarázta Chiriţoiu. Emlékeztetett: a 
gázárak is csökkentek azok számára, akik 
2020. július 1-je után szabadpiaci szolgál-
tatóval kötöttek szerződést.

Megkésett levél
Bár az energiapiac teljes árliberalizáció-
járól csaknem egy éve döntött a bukaresti 
kormány, és a jogszabály tájékoztatási kö-
telezettséget is megszabott az ANRE, vala-
mint a szolgáltatók számára, egy decem-
beri felmérés szerint a fogyasztók több 
mint 90 százaléka nem tudott arról, hogy 
2021. január elsejétől szabadpiaci árat kell 
fi zetnie az áramszolgáltatásért, illetve 
hogy az előnyösebb díjszabás érdekében 
szolgáltatót válthat.

Az óév utolsó napján Virgil Popescu 
energetikai miniszter pedig egy rádiós in-
terjúban azt mondta: ő maga sem kapott 
értesítést a szolgáltatójától az energiapia-
ci árliberalizációról, és egyértelmű, hogy 
a lakosság nagy része nem tudja, mi a te-
endő. A tárcavezető szerint kivárnak még 
január 15-éig, de nem kizárt, hogy az első 
tapasztalatok alapján törvényi közbelé-
péssel fogják segíteni a fogyasztókat a 
legjobb megoldás megtalálásában. A mi-
niszter azt szeretné, hogy a fogyasztók ne 
kerüljenek automatikusan az egyetemes 
szolgáltatás – a versenyszféra által aján-

lottnál – drágább piacára, ameddig nem 
választottak áramszolgáltatót.

„Mi, mint minisztérium még kivárunk 
január 15-e körülig, hogy lássuk, ponto-
san hogy is működik, ami után, ha úgy 
alakul, tényleg közbelépünk, hogy tör-
vényi eszközökkel segítsük az embere-
ket megtalálni a legolcsóbb és legjobb 
megoldást a villanyáramra, és ne kerül-
jenek át automatikusan az egyetemes 
szolgáltatás drága piacára, ameddig nem 
választanak. Épp ellenkezőleg, azt sze-
retném, ha az emberek közvetlenül a ver-
senypiacra kerülnének át, ami olcsóbb, 
és később, ha nem jutnak megállapodás-
ra a szolgáltatókkal, ha nem történnek 
meg bizonyos dolgok, akkor legyenek az 
egyetemes szolgáltatás piacán” – jelen-
tette ki az energetikai tárca vezetője az 
RFI műsorában.

Nem számítanak sok szerződésre
Az energiapiac liberalizációjának halasz-
tását ellenben nem tartja megoldásnak. 
„Nem hiszem, hogy megoldás lenne a 
liberalizáció elhalasztása hat hónappal, 
mivel hat hónap után ugyanaz lenne. In-
kább meghosszabbítanánk a szolgáltató-
választási határidőt, hogy ne csak január 
31-éig lehessen szolgáltatót találni a ver-
senypiacon” – lebegtette meg a lehetősé-
get Virgil Popescu.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a határ-
idő halasztásáról az Országos Energia-
ár-szabályozó Hatóság (ANRE) hozhat 
döntést, de nem zárja ki annak a lehetősé-
gét sem, hogy közbelép a kormány. „Nor-
málisan az ANRE-re tartozik ez a döntés, 
és ők ezt a január 31-ei időpontot tűzték ki. 
Ezért mondtam, hogy mi várunk január 
15-e környékéig, hogy lássuk, hány szerző-
dést kötöttek meg a versenypiacon, tisztá-
ban legyünk az összképpel. Meggyőződé-
sem, hogy nem lesz nagyon sok szerződés, 
ez nyilvánvaló, de látni akarom, pontosan 
hogyan működik, és amennyiben az ANRE 
nem teszi meg, evidens, hogy kiadhatunk 
egy sürgősségi kormányrendeletet” – fo-
galmazott a miniszter.

Az energiaügyi tárcavezető beszélt 
ugyanakkor arról is, hogy ha valakinek 
már szerződése van a versenypiacon, ak-
kor őt nem érinti a piaci liberalizáció a 
szerződés érvényessége alatt, ám ha lejár, 
új szerződést kell kötnie.

Ellenőrzések várhatók
Az energiapiaci liberalizáció folyamatát, 
az árak alakulását, a szolgáltatói tájékoz-
tatás késlekedését több hatóság is gór-
cső alá veszi az elkövetkező időszakban 
a hivatalos bejelentések szerint. Virgil 
Popescu energiaügyi miniszter a múlt hé-
ten már bejelentette, hivatalosan kérte a 
Versenytanácsot, hogy indítsanak vizsgá-
latot a villanyáram-szolgáltatók által az 
egyetemes piacon – ahol azok a fogyasztók 
maradnak, akik nem kötnek új szerződést 
a szabadpiacon – megállapított árak ügyé-
ben, mivel visszaélést sejt. Eközben Sorin 
Susanu, az Országos Fogyasztóvédelmi 

Hatóság (ANPC) brassói regionális igazga-
tóságának a vezetője a napokban közzétett 
Facebook-bejegyzésében arról számolt be, 
hogy a fogyasztóvédelmi felügyelők egy 
csapata kizárólag az energetikai ágazattal 
fog foglalkozni, miután a fogyasztók érde-
keit súlyosan sértő gondokat fedeztek fel 
az árliberalizációval összefüggésben. El-
lenőrzik egyebek mellett annak a módját, 
ahogyan a szolgáltatók tájékoztatták (vagy 
nem) a fogyasztókat a liberalizációról, vizs-
gálják, hogy történtek-e nem szabályos ke-
reskedelmi gyakorlatok, megnézik, hogy a 
magánszemélyekkel megkötött szerződé-
sekben vannak-e visszaélésre lehetőséget 
nyújtó előírások, mint ahogy azt is, hogyan 
tudnak az ügyfelek kapcsolatba lépni a 
szolgáltatókkal, miután az elmúlt időszak-
ban sokan panaszkodtak arra, hogy sokáig 
várakoztatják a telefonon érdeklődőket.

Mint ismeretes, Románia volt az utolsó 
olyan ország az Európai Unióban, amely 
nem liberalizálta a villamosenergia-pia-
cát. Ezt az európai jogszabályok már ko-
rábban kötelezővé tették, de a bukaresti 
kormányok az évek során több halasztást 
kértek, ez volt az utolsó lehetséges hatá-
ridő a folyamat befejezésére. A hatóságok 
különben 2018-ban már bevezették egy-
szer az elektromos energiaszolgáltatás 
lakossági piacának részleges liberalizá-
cióját, azonban 14 hónap elteltével, 2019. 
március 1-étől kezdődően a kormány visz-
szaállította az árak hatósági szabályozá-
sát, megakadályozandó, hogy a szolgál-
tatók a lakossági fogyasztókra terheljék 
az energiaszektorra kivetett – majd 2020 
januárjában eltörölt – különadót.

 »  A fogyasztók az ANRE honlap-
ján találnak egy árösszehasonlító 
alkalmazást, amelynek segítsé-
gével kiválaszthatják a számukra 
legkedvezőbb ajánlatot.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

2021. március 15-ig igényelhető marad a 
koronavírus-járvány kapcsán lehetővé 

vált hiteltörlesztés halasztása Romániá-
ban, de a részletfi zetés felfüggesztésének 
időtartama nem haladhatja meg a kilenc 

hónapot. Az erről szóló sürgősségi rende-
letet tavalyi utolsó ülésén fogadta el az új 
kormány.

Mint ismeretes, a hiteltörlesztés halasz-
tását március vége óta kérhették azok a 
hitelesek – cégek vagy magánszemélyek 
–, akiknek az előző év azonos időszaká-

hoz képest legalább 25 százalékos bevé-
telkiesést okozott a koronavírus-járvány. 
A mostani rendelet szerint a hiteltörlesztés 
felfüggesztését továbbra is kérhetik azok, 
akik egyáltalán nem, vagy kevesebb mint 
9 hónapig vették igénybe korábban ezt a 
lehetőséget.  

A kormány ugyanakkor 2021. június 30-
ig meghosszabbította azt a programot is, 
amelynek értelmében az 50 év feletti állásta-
lanokat, illetve a 16 és 29 év közötti munka-
nélkülieket teljes munkaidőre alkalmazó cé-
gek egy éven keresztül havi 2500 lejes állami 
támogatásban részesülnek.

Továbbra is igényelhető a hiteltörlesztés halasztása
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A  szakemberek új szerződés megkötését ajánlják valamely villanyáram-szolgáltatóval




