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A fogyasztóknak kedveznének
Energiapiaci liberalizáció: a legjobb ár biztosítására köteleznék a szolgáltatót
• Új szerződés nélkül 
is a legjobb árajánlatot 
kellene biztosítaniuk a 
villanyáram-szolgálta-
tóknak azon ügyfeleik 
számára, akik sem 
velük, sem más szol-
gáltatóval nem kötöt-
tek még szerződést 
az energiapiac január 
elsejei liberalizációját 
követően ahelyett, 
hogy az egyetemes 
szolgáltatási rendszer 
eddigi árszintnél jóval 
magasabb árait alkal-
maznák esetükben – 
javasolja Virgil Popescu 
energiaügyi miniszter.

B Á L I N T  E S Z T E R

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

nem pedig a szolgáltatónak – hang-
súlyozta hétfő esti televíziós nyilat-
kozatában Virgil Popescu energia-
ügyi miniszter a villanyárampiac 
liberalizációjának témájában.

Törvénymódosítást ígért

„Nem küldök utcára 6 millió em-
bert, hogy egy vagy két hónap alatt, 
bizonyos határidőig új szerződést 
kössön, hanem arra kötelezem a 
szolgáltatót, hogy a legjobb energia-

árat biztosítsa, az ügyfél a legjobb 
ajánlatot kapja. Mi most alakítjuk 
ki a versenypiacot. Ha kigondoljuk 
és megalkotjuk a market designt, 
akkor abból az alapvetésből indu-
lunk ki, hogy ennek a piacnak a 
középpontjában álljon az ügyfél, 
ne a szolgáltató” – jelentette ki az 
energetikai tárca vezetője a Digi 24 
hírtelevízió hétfő esti műsorában. 
Mint részletezte, múlt csütörtökön 
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 jelen-
ti, 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 egye-
temes szolgáltatási rendszerben 
kínált áron.

„A szolgáltatónak azt kell mon-
dania, hogy ha 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 kelljen 
keresgélnem, amíg megtalálom a 
saját szolgáltatóm legjobb ajánlatát, 
hogy ne a legdrágábbat kapjam. Eb-
ben az alapelvben egyetértettünk 
az ANRE-vel és a Versenytanáccsal” 
– mutatott rá a miniszter.

„Ez idő alatt, legyen 6 hónap, a 
szolgáltatómnak tájékoztatnia kell 
az összes ajánlatáról, és a többiek 
is megkereshetnek ajánlatukkal. 

Én meg maradhatok, de távozha-
tok is” – tette hozzá. Virgil Popes-
cu szerint várhatóan már a héten 
megszületik a jogszabály-módosí-
tás, aminek köszönhetően a lakos-
sági fogyasztóknak nem kell siet-
niük új szerződést kötni valamely 
villanyáram-szolgáltatóval annak 
érdekében, hogy ne az egyik 
legmagasabb árat kelljen 
januártól fi zetniük.

Mint ismeretes, január 
elsejétől liberalizálták a 
romániai energiapiacot, 
így a lakossági fogyasztók 
ezentúl már nem az ANRE 
által megaszabott, hanem a piaci 
verseny által kialakított árat fi zetik 
a felhasznált  villanyáramért. An-
nak a hatmillió fogyasztónak vi-
szont, aki nem kötött a versenypi-
acon új szerződést és továbbra is az 
egyetemes szolgáltatási rendszer-
ben maradt, január elsejétől 13–26 
százalékkal nagyobb villanyszám-
lára kellene számítania. Az ANRE 
és Virgil Popescu energetikai mi-
niszter is a helyzet orvoslását ígér-
te az elmúlt időszakban.

Mennyi lesz az energia ára? 
Január elsejétől liberalizálták 
a romániai energiapiacot

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

„Sebezhető” fogyasztók
„Sebezhető fogyasztónak” 
minősül a romániai villanyá-
ram-fogyasztók több mint fele az 
Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) legfrissebb 
elemzése szerint, 4,5 millióra rúg 
azoknak a háztartásoknak a szá-
ma, amelyekben nem haladja meg 
a havi 55 kWh-t a villanyáram-fo-
gyasztás. 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 szer-
ződése a versenypiacon.

Maradt a patthelyzet a kormánykoalícióban
Továbbra sem tudtak megál-
lapodni a koalíciós pártok – a 
PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ 
– a megyei kormánymegbízotti 
tisztségek elosztásáról a hétfői 
egyeztetésen. Az ok: a PNL és 
az USR-PLUS is magának akar-
ja a tehetősebb megyék prefek-
tusi tisztségeit. Ludovic Orban 
PNL-elnök azzal a javaslattal 
állt elő, hogy a párt ott kapjon 
prefektusi tisztségeket, ahol a megyei közgyűlés elnökét is ő adja, 
hogy megfelelő legyen az intézmények közötti együttműködés. Az 
USR-PLUS viszont többkörös választást szeretne, amelyben először a 
PNL választ, aztán az USR-PLUS és az RMDSZ, majd a második körtől a 
PNL körönként két, a másik két párt pedig egy-egy megyét választana. 
Az RMDSZ ugyanakkor olyan megyékben akarja a prefektusi tisztséget, 
amelyekben nem az övé a megyei közgyűlés elnöki tisztsége vagy 
a fontosabb városok polgármesteri posztjai. A PNL 23, az USR-PLUS 
14, az RMDSZ pedig 5 megye kormánymegbízottját adhatja majd. Az 
egyeztetések várhatóan ma folytatódnak.

• RÖVIDEN 

S zámos európai politikust fölhá-
borított, hogy a múlt heti wa-

shingtoni zavargások után a Twitter 
közösségi portál úgy döntött: végér-
vényesen felfüggeszti Donald Trump 
leköszönő amerikai elnök fi ókját. 
A cég azzal érvelt, fennáll annak a 
veszélye, hogy további erőszakot 
szít, miután véleményük szerint fel-
tehetőleg üzenetei hatására tüntetők 
megrohamozták a washingtoni Ca-
pitoliumot a múlt héten. 

Angela Merkel német kancellár 
problémásnak tartja a cég döntését. 
A német kancellár szóvivője, Steff en 
Seibert újságírói kérdésre válaszolva 
közölte, hogy az internetes közössé-
gi oldalak működtetőinek „hatalmas 
a felelősségük, hogy a gyűlölet, a 
hazugságok és az erőszakra való fel-
bujtás ne mérgezze meg a politikai 
kommunikációt”.

Helyesnek nevezte a fellépést, 
például a problémás tartalmak 
megjelölését, ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy a szabad vélemény-
nyilvánítás „elemi fontosságú” 

szabadságjog. A szóvivő leszögez-
te, hogy ezt az alapvető jogot csak 
a hatályos törvények által megha-
tározott kereteken belül lehet kor-
látozni, nem a közösségi oldalak 
vezetésének döntése alapján. A 
döntést a teljes francia po-
litikai elit, kormánytagok 
és ellenzéki politikusok 
is elítélték. A kormány ál-
láspontja szerint „a digitá-
lis óriások szabályozását 
nem magának a digitális 
oligarchának kell megol-
dania”. Varga Judit magyar 
igazságügyi miniszter úgy 
fogalmazott: az elmúlt pár napban 
új szintet lépett a magáncenzúra, és 
eddig példátlan módon sújtott le. A 
lépést a Twitter részvényei is meg-
sínylették, jelentős esést könyveltek 
el a tőzsdén. (Balogh Levente)

Európai politikusok bírálják a Twittert

A Twitterről  
A Twitter ismeretségi hálózat és 
mikroblog-szolgáltatás, mely le-
hetővé teszi a felhasználóknak, 
hogy rövid bejegyzéseket vagy 
egymásnak szánt üzeneteket 
írjanak (formázatlan szövegként, 
maximum 280 karakter hosz-
szúságban) SMS-ben, a Twitter 
honlapján, azonnali üzenetküldő 
alkalmazásokon, illetve egyéb, a 
Twitter API-t használó programo-
kon vagy webes szolgáltatáso-
kon keresztül.




