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Árliberalizációs kisokos
Nem szabad félni a szolgáltatóváltástól, de át kell tanulmányozni a szerződéseket
• Az elmúlt hetek-
ben egyre többet 
hallhattunk a hazai 
villamosenergia- piac 
liberalizációjáról, 
folyamatosan arra 
buzdítanak, hogy 
kössünk új szerző-
dést, és folyton újabb 
és újabb ajánlatokkal 
találkozhatunk. De mit 
is jelent pontosan az 
árliberalizáció, hon-
nan tudhatjuk, hogy 
melyik szolgáltatót 
érdemes választani, 
és mire érdemes oda-
figyelni az új szerző-
dés megkötésekor?

ISZLAI KATALIN

Teljesen liberalizálták január 
elsejétől a romániai villamos-
energia-piacot, ami azt jelen-

ti, hogy a fogyasztóknak már nem 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) által rögzített ára-
kat kell fi zetniük, hanem amelyet a 
szabadpiacról választanak. Mivel a 
váltás gyorsan jött és felkészület-
lenül érte a fogyasztókat, egy jog-
szabályjavaslat értelmében márci-
us 31-éig tolnák ki azt a határ időt, 
amíg a lakossági fogyasztók sza-
badpiaci szerződést köthetnek a je-
lenlegi vagy egy új szolgáltatóval. 
Ez azért fontos, mert a fogyasztók 
13–26 százalékkal nagyobb vil-
lanyszámlára számíthatnak, ha 
nem kötnek új szerződést és to-
vábbra is az egyetemes szolgál-
tatási rendszerben maradnak. A 
téma kapcsán viszont rengeteg a 
kérdés, és nehéz eldönteni, melyik 
szolgáltatót érdemes választani. A 
helyzet tisztázása érdekében egy 
csíkszeredai villamosmérnökkel 
beszélgettünk.

Hálózatműködtetők, 
szolgáltatók

Mint a szakember elöljáróban el-
mondta, az ANRE több módosítást 
is eszközölt múlt év végén, ame-
lyek a hálózatüzemeltetőket, a 
szolgáltatókat és a fogyasztókat is 
érintették. „Az utolsó percben ho-
zott változtatások után elvárták, 
hogy egy éjszaka alatt mindenki 
tudja, mit kell csinálni. Elvárták, 
hogy 6,5–7 millió fogyasztó el 
tudja dönteni, kivel fog szerződni 
úgy, hogy jelentős különbségek 

vannak a különböző szolgáltatók 
között. Ez a kérdés nagyon ösz-
szetett, és ahhoz, hogy jó döntést 
tudjunk hozni, ismernünk kell a 
rendszer működését” – mutatott 
rá. Hozzátette, minden a hálózat-
üzemeltetőkkel kezdődik. Ők 
azok, akik ki- és bekapcsolnak 
áramszünet esetén, ha valakinél 
bármilyen gond van, kimennek és 
elhárítják a hibát. Az, hogy hol ki 
a hálózatüzemeltető, régiónként 
változik. A moldvai rész példá-
ul az E.ON-nál van, a Bánság az 
Enelnél, az ország déli része pe-
dig a CEZ-nél. A három Electrica 
Rt. (Észak- és Dél-Erdély, illetve 
Észak-Munténia) január elsejé-

től egyesült Distributie Energie 
Electrică România (DEER) néven, 
az ország közepe – beleértve Szé-
kelyföldet is – üzemeltetési szem-
pontból az ő kezében van. Fontos 
ugyanakkor, hogy a különböző 
régiók eltérő díjszabással működ-
nek. Ennek oka, hogy a hálózat 
komplexitása változik: nem mind-
egy, hogy egy bukaresti hálózat-
ról beszélünk, ahol több elosztó-
állomás és kábelhálózat van, vagy 
egy dél-erdélyi hálózatról, amely 
hegyvidéki, ezáltal sokkal több a 
légi hálózat és távolabb vannak 
az elosztóállomások. Hargita me-
gyében például 13 elosztóállomás 
van, az elosztóhálózat nagy része 
viszont légi. A hálózatüzemelte-

tőket azonban nem szabad össze-
téveszteni a szolgáltatókkal. Utób-
biak azok, akik eladják a villanyt 
és a számlát kiküldik. Külsős cé-
gek, amelyek bárhol értékesíthet-
nek az országban.

Az áramtermelés menete

A szakember a továbbiakban be-
tekintést nyújtott a háttérben lévő 
folyamatokba is. Mint elárulta, a 
Transelectrica villamos energia-
szállító országos társaság webolda-
lán (transelectrica.ro) valós időben 
lehet követni, mekkora a fogyasz-
tás, a termelés és a kettő közötti 
különbség országos szinten. Ah-

hoz, hogy az energetikai rendszer 
működni tudjon, Románia össze 
van kötve a szomszédos országok-
kal, és ha például Magyarországon 
ugrik meg a fogyasztás, akkor mi 
kell adjunk, ha viszont a hazai fo-
gyasztás nagyobb, mint a termelés, 
akkor mi kapunk energiát valamely 
szomszédos országtól. Ezen az ol-
dalon azt is követni lehet, hogy a 
megtermelt energia közül milyen 
típusú (vízenergia, üzemanyag-
alapú, atomerőművek, szén, szél, 
biomassza, nap stb.). A termelést 
folyamatosan a fogyasztáshoz kell 
igazítani, olyan ez, mint egy mér-
leg. Ha túltermelés van, az is gond, 
ha pedig nem tudnak eleget ter-
melni, az is probléma. Az országos 

diszpécserek látják, hol csökken, 
hol nő a fogyasztás, hol kell egy-
egy erőművet bekapcsolni vagy 
éppen kikapcsolni, hogy minden 
jól működjön. A fogyasztás továb-
bá nagyon változik az egyes nap-
szakokban, éjszaka értelemszerű-
en alacsonyabb a kereslet, nappal 
nagyobb, és van két csúcsidőszak, 
egy reggeli és egy esti. Utóbbiak-
ban a legmagasabb az energia ára, 
mert ilyenkor kell bekapcsolni a 
folyamatba olyan termelőket, akik 
gyorsan és viszonylag olcsón tud-
nak indulni, illetve leállni a csúcs-
idő végén. Éppen ezért a piacon 
kétféle termelő van: olyanok, akik 
folyamatosan termelnek, mások 

viszont csak csúcsidőben. „A kü-
lönböző termelők ezért gyakran 
tömörülnek, egy vizes például 
csapatot alkot egy szelessel, egy 
biomasszással és egy napelemes-
sel. Hónapokra előre meg kell mon-
daniuk, hogy milyen mennyiséget 
tudnak majd termelni, és ha ezt a 
vállalást nem tudják biztosítani, 
büntetést kapnak, ha pedig töb-
bet termelnek, szintén zsebbe kell 
nyúlniuk. Itt kezdődik az a játék, 

amit úgy hívnak, hogy piac” – húz-
ta alá a villamosmérnök.

Ajánlat-összehasonlító oldal

A szakember az alapok ismerteté-
sét követően áttért a szerződések-
kel kapcsolatos tudnivalókra. Le-
szögezte: minden szolgáltató maga 
határozza meg az energia árát, eh-
hez azonban hozzáadódnak külön-
böző díjak, például szállítási, el-
osztási, működtetési díjak, illetve a 
kormány által kiszabottak, például 
a zöldkártyák vagy az újrahasz-
nosítható energiatermeléshez való 
hozzájárulás. Ezáltal a szolgáltató 
által megszabott, például 0,25 ba-
nis energiaárból (kilowattóra) a 
különböző díjak hozzáadása után 
0,54 banis ár lesz. Ezek a díjak rá-
adásul minden egyes elfogyasztott 
kilowatt óra energiára rászámí-
tódnak. Az említett díjak országos 
szinten érvényesek, tehát minden 
szolgáltató ugyanazokat az értéke-
ket kénytelen rátenni a saját maga 
által meghatározott energiaárra. A 
számlákon egyébként mindez sze-
repel, ahogyan az is, hogy mennyi 
áramot fogyasztunk, mert ez sem 
mindegy a megfelelő szerződés 
kiválasztásához. Ehhez első lépés-
ként az ANRE weboldalán (anre.ro) 
találunk egy listát, amelyen megte-
kinthetők a szolgáltatók és az aján-
latok, amelyek közül választha-
tunk. Ezt a Comparator oferte-tip de 
furnizare a energiei electrice (aján-
lat-összehasonlító) menüpontra 
kattintva érhetjük el. A tip client 
(ügyféltípus) menüpontnál a cas-
nic (házi) lehetőséget kell kiválasz-
tani, a tip ofertă-nál (ajánlattípus) 
pedig az oferte concurențiale-t, ez 
vonatkozik ugyanis a szabadpiaci 
árra. A megyét azért kell megadni, 
mert mint fentebb láttuk, a külön-
böző régiókban eltérők az elosztó-
hálózati díjak. Az ár szempontjá-
ból (tip preț menüpont) standard 
és nappali-éjszakai díjazás közül 
választhatunk. Előbbi esetében 
a nap 24 órájában ugyanazok az 
árak, utóbbi esetében viszont már 
más a helyzet. Ahhoz, hogy minél 
kevesebb erőművet kelljen ki- és 
bekapcsolni, ami költséggel jár, 
egyes termelők inkább nem állnak 
le, de éjszaka sokkal olcsóbban 
kínálják az áramot, mint nappal 
(mivel láthattuk, hogy éjszaka a 
legalacsonyabb a fogyasztás). Ez jó 
választás lehet azoknak, akik késő 
este, éjszaka aktívabbak vagy eset-
leg elektromos fűtést használnak, 
ilyen ajánlatból azonban nagyon 
kevés van. Az oldalon továbbá 
ki lehet választani például, hogy 
miként és milyen gyakran küldje-
nek számlát, mekkora időszakra 
szeretnénk szerződést kötni vagy 
szeretnénk-e megújuló energiafor-
rásokat használni.

Folytatás a 7. oldalon 

Nem mindegy, mennyit fizetünk 
az áramért. Tájékozódni kell, 
mielőtt új szerződés mellett 
döntünk
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