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Időt adnának a kiválasztásra
Lépni kell: drágább lesz az energia annak, aki március 31-éig nem köt szerződést
• Minden jel arra 
utal, hogy mivel a 
villanyáram-szolgál-
tatók nem értesítették 
ügyfeleiket és így a 
lakossági fogyasz-
tók számottevő része 
nem is tudott arról, 
hogy január elsejétől 
a romániai hatóságok 
liberalizálták az ener-
giapiacot, a polgárok 
haladékot kapnak.

 

B Á L I N T  E S Z T E R ,
B Í R Ó  B L A N K A

A felmerült gondok nyomán 
március 31-éig meghosz-
szabbíthatja az Országos 

Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) azt az időpontot, ameddig 
a lakossági fogyasztók kiválaszt-
hatják a számukra legelőnyösebb 
árat kínáló szolgáltatót a verseny-
piacon és szerződést köthetnek a 
vállalkozással. Az erről szóló ren-
delettervezetet hétfőn bocsátották 
közvitára, a végső döntés pedig 
január 15-én várható.

A jogszabályjavaslat olyan kon-
textusban született, hogy – mint 
ismeretes – január elsejétől libera-
lizálták a romániai energiapiacot, 

így a lakossági fogyasztók 
ezentúl már nem az ANRE 
által megszabott, hanem 
a piaci verseny kialakítot-
ta árat fi zetik a felhasznált 
villany áramért. Annak a 
hatmillió fogyasztónak vi-
szont, aki nem kötött a ver-
senypiacon új szerződést 

és továbbra is az egyetemes 
szolgáltatási rendszerben maradt, 
január elsejétől 13–26 százalékkal 
nagyobb villanyszámlára kellene 
számítania.

Bár az energiapiac teljes árli-
beralizációjáról csaknem egy éve 
döntött a bukaresti kormány, és 
a jogszabály tájékoztatási kötele-
zettséget is megszabott az ANRE, 
valamint a szolgáltatók számára, 
egy decemberi felmérés szerint a 
fogyasztók több mint 90 százalé-
ka nem tudott arról, hogy 2021. 
január elsejétől szabadpiaci árat 
kell fizetnie az áramszolgáltatá-
sért, illetve hogy az előnyösebb 
díjszabás érdekében szolgáltatót 
válthat.

A helyzet pedig azóta sem 
változhatott nagyot, mivel sok 
fogyasztó – köztük Virgil Popes-
cu energiaügyi miniszter is – azt 
mondja, nem kapott értesítést 
múlt év végén a küszöbön álló 

liberalizációról. A tárcavezető 
éppen ezért már december utolsó 
napjaiban meglebegtette annak 
lehetőségét, hogy elhalasztják a 
szerződéskötések eredetileg janu-
ár 15-ére kitűzött határidejét.

Mint ismeretes, a fogyasztók 
az ANRE honlapján találnak egy 
árösszehasonlító alkalmazást, 
amelynek segítségével – a lakhe-
lyükül szolgáló megye és az átlagos 
energiaigény függvényében – kivá-
laszthatják a számukra legkedve-
zőbb ajánlatot. Fontos tudni, hogy 
aki semmit nem tesz, az sem marad 
villamos energia nélkül.

Szerződéskötésre fel!

Március végéig tolná ki a határidőt 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság, amíg a lakossági fogyasz-
tók szabadpiaci szerződést köthet-
nek a jelenlegi vagy az új szolgál-
tatóval anélkül, hogy ez drágulást 
eredményezne – erősítette meg 
tegnap lapcsaládunk megkeresé-
sére Nagy-Bege Zoltán, a hatóság 
alelnöke. Mint részletezte, a hétfőn 
közvitára bocsátott tervezethez jövő 
csütörtökig várják a módosító javas-
latokat, és pénteken a szabályozó 
tanács elé terjesztik jóváhagyásra. 
A jogszabályjavaslat lényege, hogy 
aki március végéig szerződést köt, 
nem kell az egyetemes szolgáltatási 
árat fi zetnie, hanem az időközben 
választott szabadpiaci árat vissza-

menőleg, már január 1-jétől alkal-
mazzák. Ez azért fontos, mert – mint 
ismeretes – az egyetemes szolgálta-
tási rendszerben 13–26 százalékkal 
drágábban számlázzák az áramot 
a szolgáltatók, tehát március 31-éig 
érdemes szolgáltatót választani, 
szerződést kötni a meglévő vagy 
egy új szolgáltatóval. A drágulás 
az inaktív fogyasztókat érinti, akik 
maradnak a szabályozott szerződé-
sen, az egyetemes szolgáltatási áron 
– hívta fel a fi gyelmet az ANRE alel-
nöke, hangsúlyozva: választani kell 
egy ajánlatot a jelenlegi szolgáltatói 
kínálatából, vagy új kereskedővel 

kell szerződni, mert az egyetemes 
szolgáltatói árnál minden kereske-
dő szabadpiaci ára kedvezőbb.

Késnek az értesítések, 
az árajánlatok

A március 31-éig történő halasztás 
több ok miatt is indokolt – húzta 
alá Nagy-Bege Zoltán is. Elmondta, 
hétfőn egyeztettek a szolgáltatók-
kal, és kiderült, hogy hatalmas 
az érdeklődés, próbálják elke-
rülni, hogy tömegek gyűljenek 
össze a kapcsolattartó fiókoknál, 
tekintettel a járványügyi korláto-
zásokra. A halasztással ugyanak-
kor időt adnak a fogyasztóknak, 
hogy tájékozódjanak, majd tuda-
tosan döntsenek. Az ANRE ezen a 
héten beindít egy telefonvonalat, 

a call centerben kizárólag az ener-
giaár-liberalizációval kapcsolatos 
kérdésekre válaszolnak.

Az időre mindenképpen szükség 
van, mert a fogyasztók többsége 
nem tudja, milyen árat, csomagokat 
kínál a jelenlegi szolgáltatója. Az 
ANRE alelnöke felidézte, a keres-
kedőknek 2020 folyamán két tájé-
koztatót kellett volna kiküldeniük, 
a második, decemberben esedékes 
értesítéssel pedig már meg kel-
lett volna érkeznie a szabadpiaci 
árajánlatnak, feltüntetve az egye-
temes fogyasztói árat is, amivel 
folytatódik a szerződéses viszony 

abban az esetben, ha a lakossági 
fogyasztó nem tesz semmit és nem 
köt új szerződést.

Bár ezt a szolgáltatóknak decem-
berben kellett volna megtenniük, a 
kötelezettség januárra is érvényes. 
A hatóság várja a jelentéseket, hogy 
december folyamán hány értesítőt és 
ajánlatot küldtek ki, kivizsgálják a 
helyzetet, amennyiben pedig a szol-
gáltatók nem tettek eleget a kötele-
zettségeknek, büntetésre számíthat-
nak – mutatott rá Nagy-Bege Zoltán. 
Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy azok 
a háztartási fogyasztók, akik már a 
szabadpiacon vannak, nem kapnak 
értesítést. A számla bal felső sarkán 
van feltüntetve, hogy „szabadpiaci 

a szerződés” (piața concurențială), 
tulajdonképpen már decemberben 
meg kellett volna kapniuk, és ezek a 
fogyasztók nem kapnak új ajánlatot. 
A hivatalos statisztikák szerint Ro-
mániában mintegy 8 millió lakossági 
fogyasztó van, közülük 2 millió már a 
szabadpiacon, tehát 6 millió háztartá-
si fogyasztót kellett volna december-
ben kiértesíteni.

Az ár a döntő tényező

Nagy-Bege Zoltán kérdésünkre arra 
is kitért, hogy – mint a hatóság hon-
lapján elérhető ár-összehasonlítóban 
is megjelenik – változó vagy fi x árat 
lehet választani. Ugyanakkor a szer-
ződés időtartamát is ki lehet válasz-
tani, három hónaptól akár három 
évig terjedő időtartamra lehet meg-
állapodást kötni. Aki a leszerződött 
időszakra a fi x árat választja, nem 
érheti meglepetés, hogy a szolgáltató 
utólag módosítja a díjszabást. Van-
nak ugyan a szerződésben kitételek, 
hogy bizonyos körülmények között 
módosulhat a megállapodás vagy 
akár az ár, de bármilyen módosítás-
ról a szolgáltató legalább 30 nappal 
korábban köteles értesíteni a fogyasz-
tót, aki eldöntheti, hogy elfogadja azt 
vagy keres másik szolgáltatót. Több-
nyire ahol fi x árat választ a fogyasz-
tó, az árat nem módosítják, hiszen a 
kereskedők hosszú távra szerződik az 
energiát, hogy az árat tartani tudják. 

Személyesen, 
online vagy telefonon

Mint a hatósági illetékes részletezte, 
minden kereskedő legalább három 
lehetőséget biztosít a szerződéskö-
tésre: személyes, online vagy tele-
fonos megoldást. Nagy-Bege Zoltán 
elmondta, az egyeztetések során az 
derült ki, hogy a szolgáltatók csak 
telefonos időpont-egyeztetés után 
fogadják személyesen az ügyfeleket, 
hogy elkerüljék a torlódást. Online 
a kereskedő honlapján a megfelelő 
ajánlatot kiválasztva lehet szerződést 
kötni, akinek erre nincs lehetősége, 
telefonon is intézkedhet, fel lehet 
hívni a szolgáltató telefonközpontját, 
az ügyfélkód alapján azonosítják a 
telefonálót, tájékoztatják a lehetősé-
geiről, az ajánlatokról, majd regiszt-
rálják az opcióját, és a következő 
számlával kiküldik az új szerződést, 
amit aláírva postán lehet visszakül-
deni vagy személyesen bevinni a 
kapcsolattartó fi ókba. „Megpróbál-
tuk úgy lefedni a lehetőségeket, hogy 
minden fogyasztónak legyen esélye 
szerződést kötni vagy kereskedőt vál-
tani” – ecsetelte Nagy-Bege Zoltán. 
Arra is kitért, hogy egy megkeresé-
ses ügyintézés van, a kiválasztott 
szolgáltató vállalja a bürokratikus 
procedúrát, például a régi szerződés 
felbontását. Az új szolgáltatók viszont 
kérhetnek tulajdonjogot igazoló do-
kumentumot vagy személyiigazol-
vány-másolatot.

Aki semmit nem tesz, az sem 
marad villamos energia nélkül

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     B A R A B Á S  Á K O S




