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Parlamenti ostrom Washingtonban
Trump-párti tüntetők törtek be a Capitoliumba – Így is hitelesítették Biden győzelmét
• Botrányos, szinte 
polgárháborús körül-
mények között zajlott 
le az Egyesült Államok 
törvényhozásában az 
ülés, amelyen hitelesí-
tették Joe Biden elnök-
választási győzelmét. A 
választási csalást kiáltó 
leköszönő elnök, Do-
nald Trump hívei meg-
ostromolták a Capitoli-
umot, az incidens során 
négyen meghaltak.

B A L O G H  L E V E N T E

T öbbórás halasztás után, eu-
rópai idő szerint csütörtökön 
délelőtt erősítette meg az 

Egyesült Államok kongresszusá-
nak két háza a demokrata párti Joe 
Biden elnökválasztási győzelmét, 
miután a helyi idő szerint szerdán 
délután – európai idő szerint este 
– kezdődött ülés káoszba és lövöl-

dözésbe fulladt. Egy Donald Trump 
leköszönő elnök által szervezett 
tüntetést követően ugyanis, ame-
lyen Trump kijelentette, nem ismeri 
el a választás eredményét, a hívei 
megostromolták a kongresszusnak 
otthont adó Capitolium épületét. Az 
ostrom négy halálos áldozatot is kö-
vetelt, köztük egy nő életét, akit az 
ostrom közben mellbe lőttek.

Donald Trump közleményt adott 
ki, amelyben azt írta, hogy bár egy-
általán nem ért egyet a novemberi 

elnökválasztás eredményével, „és 
a tények az ő oldalán állnak”, ren-
dezett hatalomátadás lesz január 
20-án. Mindeközben egyes értesülé-
sek szerint az amerikai kormányon 
belül felmerült, hogy Trumpot még 
hivatali idejének január 20-ai lejár-
ta előtt eltávolítanák a hatalomból.

Megszállták a Capitoliumot

A Biden győzelmét hitelesítő, újra-
kezdett ülést megelőzően le kellett 

zárni a Capitoliumot, mert a de-
mokrata jelölt győzelmét ellenző 
Trump-párti tüntetők ostromolták 
meg az amerikai törvényhozás épü-
letét. A képviselőház és a szenátus 
ülését, amelyen hivatalosan be kel-
lett jegyezni az elektorok Joe Bidenre 
leadott szavazatát, felfüggesztették. 
A képviselőket a rendőrség kísérte ki 
az épületből. A tüntetők – köztük a 
QAnon összeesküvés-hívő mozgalom 
tagjai is – végül berontottak a Capito-
liumba, ahol több irodát is feldúltak. 

Washington polgármestere kijárási 
tilalmat vezetett be. A hatóságok 
könnygázt is bevetettek a jelenlegi 
amerikai elnököt támogató több száz 
tüntető ellen, és a rend fenntartása 
érdekében erősítést kértek. A rendőr-
ség kelet-európai idő szerint éjjel egy 
órára kiszorította a Capitolium előtti 
területről a tiltakozókat, a tömeg-
oszlatás során villanógránátokat és 
könnygázt vetettek be.

A tüntetés halálos áldozatot is 
követelt: egy asszony elhunyt, mi-
után meglőtték. A lövés leadásának 
körülményei tisztázatlanok. A nőt, 
akiről kiderült, hogy korábban a 
légierőnél szolgált és Trump elkö-
telezett híve volt, kórházba szál-
lították, de nem tudtak segíteni 
rajta. A hatóságok 52 embert őri-
zetbe vettek. A kongresszus közben 
vizsgálatot ígér, miután a felvéte-
lek tanúsága szerint nem minden 
rendőr próbálta megakadályozni 
a tüntetők betörését: volt, aki egy-
szerűen beengedte őket, sőt olyan 
is, aki szelfi zett velük. Az amerikai 
törvényhozás épületét csaknem né-
gyórányi zavar után nyilvánították 
biztonságosnak.

1. Január 1-jétől liberalizálták 
a villamosenergia-piacot. Ponto-
san mit jelent ez?

Azért, hogy az emberek ponto-
san értsék, mi is történt valójában, 
picit vissza kell menni az időben, 
hiszen először a villamos áram pia-
cát 2018-ban liberalizálták. 2018 év 
végén viszont – az ominózus 114-es 
sürgősségi kormányrendelet révén 
– újra visszaállították a szabályo-
zott piaci árak rendszerét, ami azt 
jelentette, hogy a szolgáltatók nem 
a szabadpiaci árak, hanem az ANRE 
(energiaügyi szabályozó hatóság) 
által szabályozott áron adhatták el a 
villamos áramot. 

2. Többet kell majd fi zetni? 
Normális körülmények között 

ahol nagy a kínálat és a kereslet, 
ott a szabadpiaci környezet azt 
diktálná, hogy olcsóbbá váljon a 
villamos áram is. A földgáz eseté-
ben, amit 2020. július 1-jétől libe-
ralizáltak, bebizonyosodott, hogy 
olcsóbb lett a földgáz, mint a libe-
ralizálást megelőző periódusban. 
De ez a villamos áram esetében a 

sok elavult áramtermelő techno-
lógia miatt nem feltétlenül fog ol-
csóbb áramot jelenteni. 

3. Ha egyelőre nem szeretnénk 
szolgáltatót váltani, maradha-
tunk-e a réginél?

Igen, de aki nem köt új szerző-
dést, többet fog fi zetni az áramért, 
mivel a szolgáltató nem szabadpi-
aci áron számláz neki, hanem az 
univerzális általános szolgáltatási 
áron, ami valószínüleg 10–20%-kal 
magasabb lesz. Mindez arra a 6 mil-
lió érdekeltre vonatkozik , aki még a 
szabályozott piaci áron kötötte meg 
a szerződését, és nem azokra a fo-
gyasztókra, akik már szabadpiaci 
áron vásárolnak.   

4. Emelhet-e árat úgy a szolgál-
tató, hogy nem értesít?

Normális körülmények között 
nem. A villamosenergia-ellátónak 
kötelessége megfelelően értesíteni 
a háztartási fogyasztót a szerződés 
bármely részének módosításáról és 
kiegészítéséről 30 nappal az emlí-
tett változtatások érvénybe lépése 

előtt. Jelen pillanatban a 8 millió 
romániai villamosáram-fogyasztó 
közül 2 millió már szabadpiaci áron 
vásárolja a villamos áramot, rájuk 
nem érvényesek a mostani szabá-
lyozások és határidő-módosítások. 
A többi fogyasztónak jogában áll 
szabadpiaci árra váltani. 

5. Milyen szolgáltatók közül 
választhatunk? Hogyan hozzuk 
meg a döntést?

Azt kell tudni, hogy a jelenlegi 
törvények értelmében hat úgyne-
vezett végszolgáltató van, akiket 
az ANRE jelölt ki. A fogyasztók az 
ANRE honlapján találnak egy árösz-

szehasonlító alkalmazást, amelynek 
segítségével kiválaszthatják a leg-
kedvezőbb ajánlatot https://www.
anre.ro/ro/info-consumatori/com-
parator-de-tarife .

Ez a hat vállalkozás azért fontos, 
mert valójában ezek a legnagyob-
bak Romániában, ezek képesek az 
univerzális általános szolgáltatást 
biztosítani. 

6. Későn tudtuk meg, hogy ez 
a váltás megtörténik. Ki a felelős 
ezért?

A törvény értelmében az ANRE 
hatáskörébe tartozik a fogyasztók 
megfelelő értesítése. Én úgy gon-

dolom, hogy ez elmaradt, és ebből 
kifolyólag állt elő az a helyzet, ami-
ben most vagyunk. A január 31-ei 
határidőt eleve meghosszabították 
március 31-éig. Most egy olyan 
törvénytervezeten dolgozunk, ami 
arról szól, hogy ne a fogyasztó 
kötelessége legyen a szolgáltatót 
megkeresni új szerződésért, hanem 
egyszerűen a szolgáltató tisztán és 
átláthatóan közölje a szabadpiaci 
környezetben rendelkezésre álló 
legolcsóbb árat és minden olyan 
információt, ami segít a döntésho-
zatalban. Ebben az esetben is a mi 
kötelességünk a fogyasztók érde-
keit szem előtt tartani. 

Furcsa öltözetben. Trump elkötelezett hívei a Capitoliumban
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Mit kell tudni az áramszolgáltató-váltásról?
• Március 31-éig válthatnak áramszolgáltatót a lakos-
sági fogyasztók. Rengeteg félreértés van ennek kap-
csán, Antal Lóránt Hargita megyei szenátort, az RMDSZ 
szenátusi frakció Energiaügyi és Altalajkincsekért 
felelős szakbizottság elnökét kérdeztük.
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