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Új szerződés nélkül is a 
legjobb árajánlatot kellene 
biztosítaniuk a villanyá-
ram-szolgáltatóknak azon 
ügyfeleik számára, akik 
sem velük, sem más szolgál-
tatóval nem kötöttek még 
szerződést az energiapiac 
január elsejei liberalizá-
cióját követően, ahelyett, 
hogy az eddigi árszintnél 
jóval magasabb egyetemes 
szolgáltatási rendszer árait 
alkalmaznák esetükben 
– javasolja Virgil Popescu 
energiaügyi miniszter.

 » BÁLINT ESZTER

A z ügyfélnek kell a közép-
pontban állnia a verseny-
piaci körülmények között, 

nem pedig a szolgáltatónak – ezt 
az elvet hangsúlyozta hétfő esti 
televíziós nyilatkozatában Virgil 
Popescu energiaügyi miniszter a 
villanyárampiac liberalizációja 
témájában. Törvénymódosítást 
ígért. „Nem küldök utcára 6 mil-
lió embert, hogy egy vagy két hó-
nap alatt, bizonyos határidőig új 
szerződést kössön, hanem arra 
kötelezem a szolgáltatót, hogy 
a legjobb energiaárat biztosít-
sa, az ügyfél a legjobb ajánlatot 
kapja. Mi most alakítjuk ki a ver-
senypiacot. Ha kigondoljuk, és 
megalkotjuk a market designt, 
akkor abból az alapvetésből in-
dulunk ki, hogy ennek a piacnak 
a középpontjában az ügyfél áll-
jon, ne a szolgáltató” – jelentette 
ki az energetikai tárca vezetője a 
Digi24 hírtelevízió hétfő esti mű-
sorában.

ENERGIAPIACI LIBERALIZÁCIÓ: ELŐNYBE KERÜLHET A FOGYASZTÓ, A LAKOSSÁGNAK KEDVEZNÉNEK A KORMÁNY ÚJ TERVEI

A legjobb ár biztosítására köteleznék a szolgáltatót

Felár nélkül. Az energetikai miniszter javaslata időt adna a legmegfelelőbb szolgáltató kiválasztására

 » Virgil Popes-
cu szerint a hé-
ten megszületik 
a jogszabály-mó-
dosítás, aminek 
köszönhetően 
a lakossági fo-
gyasztóknak nem 
kell sietniük új 
szerződés meg-
kötésével annak 
érdekében, hogy 
ne az egyik leg-
magasabb árat 
kelljen januártól 
fi zetniük.

Mint részletezte, múlt csütörtö-
kön egyeztettek a Versenytanács és 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) illetékeseivel, és 
egyetértettek abban, hogy a január 
elsejétől létező, az eddig fi zetett ár-
szintnél lényegesen drágább egye-
temes szolgáltatási rendszer „nem 
a szabály, ahogyan azt az ANRE 
megalkotta, hanem a kivétel”. „Az 
embereknek a legjobb ajánlatot kell 
szolgáltatójuktól kapniuk, ez az 
alapelv” – húzta alá Virgil Popescu.

Elmondása szerint ez azt jelenti, 
hogy ameddig a fogyasztó kivá-
lasztja a számára legelőnyösebb 
ajánlatot a versenypiacról, addig 
mostani szolgáltatójának a létező 
legjobb ajánlatán kellene számára 
számláznia, nem pedig az egyete-

mes szolgáltatási rendszerben kí-
nált áron.

„A szolgáltatónak azt kell mon-
dania, hogyha nálam akarsz ma-
radni, akkor van ez az ajánlat. Ha 
nem akarsz maradni, elmehetsz. 
Amennyiben időközben nem távo-
zol, maradsz azzal az ajánlattal. 
Így kell eljárni, ne nekem kell-

jen keresgélnem, amíg megtalá-
lom a saját szolgáltatóm legjobb 
ajánlatát, hogy ne a legdrágáb-
bat kapjam. Ebben az alapelvben 
egyetértettünk az ANRE-vel és a 
Versenytanáccsal” – mutatott rá a 
miniszter.

„Ez alatt az idő alatt, legyen 6 
hónap, a szolgáltatómnak tájékoz-
tatnia kell az összes ajánlatáról, 
és a többiek is megkereshetnek 
ajánlatukkal. Én meg marad-
hatok, de távozhatok is” – tette 
hozzá. Virgil Popescu szerint vár-
hatóan már a héten megszületik 
a jogszabály-módosítás, aminek 
köszönhetően a lakossági fo-
gyasztóknak nem kell sietniük új 
szerződés megkötésével valamely 
villanyáram-szolgáltatóval annak 
érdekében, hogy ne az egyik leg-
magasabb árat kelljen januártól 
fizetniük.

Mint ismeretes, január elsejétől 
liberalizálták a romániai energia-
piacot, így a lakossági fogyasztók 
ezentúl már nem az ANRE által meg-
szabott, hanem a piaci verseny által 
kialakított árat fi zetik a felhasznált  
villanyáramért. Annak a hatmillió 
fogyasztónak viszont, aki nem kö-
tött a versenypiacon új szerződést, 
és továbbra is az egyetemes szolgál-
tatási rendszerben maradt, január 
elsejétől 13–26 százalékkal nagyobb 
villanyszámlára kellene számítania. 
Az ANRE és Virgil Popescu energeti-
kai miniszter is a helyzet orvoslását 
ígérte az elmúlt időszakban.
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 » OLÁH ESZTER

A romániai lakosság 42 százaléka 
több pénzt szeretne megtakarí-

tani, 33 százalékuk befektetést esz-
közölne ki otthonában, 28 százalék 
pedig különleges nyaralást tervez 
2021-ben a koronavírus-járvány mi-
att rendkívülire sikeredett 2020-as 
esztendőt követően. Négyből egy 
személy másodállás vállalásával 
szeretné kiegészíteni jelenlegi ke-
resetét vagy más bevételi forrá-
sokat szeretne beindítani – derül 
ki a Wisemetry Research közvéle-
mény-kutatásának eredményeiből. 
A október 30. és november 4. között 
végzett felmérés arra kereste a vá-
laszt, hogyan boldogultak az em-
berek a mozgást korlátozó megszo-
rítások közepette, de vizsgálta az 
elkülönüléssel szembeni „küzdési” 
stratégiákat és azokat a szokásokat 
is, amelyeket az emberek megtar-
tanának vagy elsajátítanának az új 
évben.  

Sokan utaznának el otthonról
Az anyagi biztonságra és a megta-
karításra való törekvés a leggyako-
ribb reakció azokra a helyzetekre, 
amelyekben az ember külső forrás-
ból származó veszéllyel néz szem-
be, legyen szó anyagi vagy egész-
ségügyi fenyegetésről. Az új évi 
tervek közt szerepel a hiteltörlesz-
tés befejezése (a megkérdezettek 21 
százaléka), a munkahelyváltás (18 
százalék) vagy nagyobb karrierbeli 
váltás (17 százalék) is.

A következő tizenkét hónapban 
a megkérdezettek elsősorban kü-
lönleges utazásokra, elektronikai 
felszerelésekre és más berendezé-
si tárgyakra költenének. A meg-
kérdezettek 32 százaléka meg van 
győződve arról, hogy a követke-
ző tizenkét hónapban vakációzni 
megy, vagy befizet egy üdülésre. 
Mivel 2020 a mozgást korlátozó in-
tézkedések éve volt, várható, hogy 
a közeljövőben, amint az utazás 
újra biztonságos lesz, az emberek 

új kikapcsolódási helyeket céloz-
nak meg, akár olyan egzotikus or-
szágokat, amelyek kívül esnek a 
klasszikus turisztikai úti célokon.

Befektetés a lakásba
A válaszadók egynegyede biztos 
benne, hogy idén elektronikai, il-
letve új technológiai cikkekre fog 
költeni. Ezek ugyanis a 2020-as 
év nélkülözhetetlen eszközeinek 
számítottak mind a munkahelyi és 
iskolai tevékenységekben, mind 
pedig a szórakozásban és a hozzá-
tartozókkal való kapcsolattartás 
tekintetében.

Nem elhanyagolható azok aránya 
sem, akik lakásfelújítást terveznek 
(23 százalék), vagy új lakberen-
dezési cikkeket vásárolnának (22 
százalék). A 2020-as év ugyanis 
újraértelmezte az otthon fogalmát. 
Az otthon új funkciók betöltésének 
helyszíne lett: munkahely, iskola és 
közösségi tér egyben. Szükségessé 
vált tehát egy olyan tér kialakítása, 

amely megfelel az új funkciók kel-
tette igényeknek. 

Kétségkívül megváltoztak az ide-
ális lakással szemben támasztott 
elvárások is. A tanulmány kimu-
tatja, hogy igény van új ingatlanok 
vásárlására is.

Velünk maradó változások
2020-ban az emberek digitális 
életformát folytattak, és miden 
jel arra utal, hogy ez a 2021-es év-
ben is folytatódik. A három leg-
fontosabb szokás, amelyet az 
emberek továbbvinnének vagy 
megvalósítanának 2021-ben, a 
digitális tevékenységekre vonat-
kozik, és azokra a szokásokra, 
amelyek hatékonyabbá tették az ad-
minisztratív teendőkre fordított időt. 
66 százalékuk kevesebbszer akar 
banképületet látogatni, 62 százalék 
térne át az online banking haszná-
latára, 61 százalék szeretne kizáró-
lag elektronikus formában kapni a 
közműszámláit.

A megtakarítások, a lakberendezés és a különleges üdülések éve lehet az idei

 » A 2020-as év 
újraértelmezte az 
otthon fogalmát. 
Szükségessé vált 
tehát egy olyan 
tér kialakítása, 
amely megfelel 
az új funkciók 
keltette igények-
nek. Kétségkívül 
megváltoztak az 
ideális lakással 
szemben támasz-
tott elvárások 
is. A tanulmány 
kimutatja, hogy 
igény van új in-
gatlanok vásárlá-
sára is.

 „Sebezhető” a hazai fogyasztók többsége

„Sebezhető fogyasztónak” minősül a romániai villanyáram-fogyasztók több 
mint fele az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) legfrissebb 
elemzése szerint, 4,5 millióra rúg azoknak a háztartásoknak a száma, ame-
lyekben nem haladja meg a havi 55 kWh-t a villanyáram-fogyasztás. Az idézett 
dokumentum szerint a lakossági fogyasztók száma 8,7 millió körül alakul, akik 
közül amúgy 2020. október végén nagyjából 2,9 millió ügyfélnek (csaknem 33 
százalék) volt szerződése a versenypiacon.




