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Időt nyertek a fogyasztók
Egyelőre senkinek sem kell sokkal nagyobb árat fi zetnie a villanyáramért

B Í R Ó  B L A N K A

E lfogadta az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) szerdán azt a ren-

deletet, amely lehetőséget biztosít 
a villanyáram-szolgáltatóknak, 
hogy ne emeljenek árakat azoknak 
a lakossági fogyasztóknak, akik 
még nem kötöttek új szerződést a 
liberalizált piacon. A január else-
jétől liberalizált energiapiac ár-
politikájába már nem szólhatnak 
bele, de a most elfogadott rendelet 
lehetőséget biztosít arra, hogy lega-
lább hat hónapig kedvezményt biz-
tosítsanak az egyetemes díjszabás 
és a legjobb szabadpiaci ár közötti 
értékben. Ugyanakkor egyszerűsí-
tették a szerződéskötés eljárását, 
és arra kötelezték a szolgáltatókat,  
hogy folyamatosan tájékoztassák  a 
lehetőségekről az ügyfeleket, tehát 
minden havi számlával küldjenek 
információkat, árajánlatokat.

Vissza a normális kerékvágásba

Nagy-Bege Zoltán, az ANRE alel-
nöke lapcsaládunknak elmondta, 
abban bíznak, hogy ezzel a ren-

delettel végre megnyugszanak a 
kedélyek. „A fogyasztó érdekét 
szolgálja, hogy most már több ide-
je van dönteni, több információt 
kap, egyszerűsödött a szerződés-
kötés” – húzta alá a szakember. 
Jelezte egyúttal, hogy a négy 
nagy szolgáltató közül kettő már 
bejelentette, megadják a kedvez-

ményt, a visszajelzések alapján 
pedig arra számítanak, hogy ezt 
a napokban a másik két nagy cég 
is meglépi. „A CEZ már korábban 
vállalta, hogy fél évre megadja a 
kedvezményt, az Electrica kedden 
jelentette be, hogy nyolc hónapra, 
tehát augusztus végéig számláz-
za az egyetemes árat kedvezmé-

nyesen. Amint ezt a másik két 
nagy szolgáltató is megteszi, a 
kör bezárul” – mondta Nagy-Bege 
Zoltán. Hangsúlyozta, a szolgál-
tatók érdeke, hogy úgy készítsék 
elő az árliberalizációt, hogy az 
ügyfelek pozitív véleményt for-
máljanak róluk, egyikre se muto-
gassanak, hogy nem adott olyan 

kedvezményt, mint a másik. Virgil 
Popescu energiaügyi miniszter 
kedden Facebook-bejegyzésében 
úgy fogalmazott, a visszajelzések 
szerint mind a négy nagy szolgál-
tató vállalta, hogy megadja a ked-
vezményt. „Ha ez megtörténik, 
a dolgok normális kerékvágásba 
kerülnek” – írta a miniszter.

Kedvezmény és egyszerűsített 
szerződéskötés

Az ANRE által elfogadott rendelet 
előírja, hogy minden szolgáltatónak 
minden hónapban a számla mellett 
küldenie kell egy űrlapot, amelyben 
az egyetemes szolgáltató rendszer 
díjszabása mellett több szabadpiaci 
árajánlat is szerepel. A fogyasztó az 
űrlapon kiválaszthatja a számára 
kedvező ajánlatot, és miután azt ki-
pipálja, aláírja, vissza kell juttatnia 
postán a szolgáltatónak. Ez már új 
szabadpiaci szerződésnek számít, és 
megkötése után nem kell alkalmazni 
az egyetemes szolgáltatási rendszer 
árait és az erre számolt kedvezményt. 
A szolgáltatók ezt követően vissza-

küldenek az ügyfélnek egy példányt 
a szerződésből, ezzel pedig a folya-
mat lezárul, a fogyasztó kikerül a 
szabályozott díjszabáson lévő ügy-
felek adatbázisából, a szabadpiacon 

megkötött szerződés alapján kapja a 
szolgáltatást. Az űrlap bevezetésére 
egyébként azért volt szükség, hogy a 
kapcsolattartó pontoknál elkerüljék 
a torlódást, hiszen összesen nagyjá-
ból 6 millió ügyfél van még a szabá-
lyozott piacon, akik körében eddig 
is nyugtalanságot okozott a bizony-
talanság, sokan igyekeztek minél 
hamarabb megkötni az új szerződést, 
hogy ne kockáztassák, hogy az egye-
temes szolgáltatói rendszerben emelt 
díjat kelljen fi zetniük.

A kedvezmény nem köthető 
feltételhez

„Azt nem lehetett belefoglalni a 
szabályzatba, hogy a szolgáltatók 
kötelesek a kedvezményt megadni, a 
liberalizált energiapiacon már 
nem lehet megszabott áron 
számlázni” – hangsúlyozta 
Nagy-Bege Zoltán. Ugyan-
akkor – tette hozzá – egyér-
telmű, hogy a kedvezményt 
nem köthetik semmilyen 
feltételhez. „Függetlenül at-
tól, hogy a fogyasztó a hat 
hónap alatt köt a szolgálta-
tójával új szerződést vagy elmegy 
egy másik céghez, a kedvezményt 
biztosítani kell” – szögezte le az al-
elnök. Ha pedig a szolgáltatók mégis 
meglépnék azt, hogy a kedvezményt 
az ügyfél maradásához kötik, az 
ügyfélvisszatartásnak minősül, és 
versenyellenes intézkedés, amit a 
Versenytanács szigorúan büntet.

Nem kell aggódni és sorban 
állni. A számlával érkező 
szerződést postán lehet majd 
visszaküldeni, és visszamenőle-
ges hatályú január 1-jéig
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• Rendeződni látszik az energiapiaci liberalizációt követően kialakult zavaros 
helyzet, az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) hétközi rendelete lehe-
tővé teszi a villanyáram-szolgáltatók számára, hogy ne az egyetemes szolgáltatási 
rendszerben előírt, a decemberinél akár 20 százalékkal magasabb áron szolgáltas-
sák az energiát a lakossági fogyasztóknak, hanem kedvezményeket biztosítsanak. 
Két szolgáltató máris jelezte, hogy él a lehetőséggel, és az illetékesek elmondása 
szerint a másik két nagy szolgáltató is kész engedményeket tenni.

Megérkezett az Electrica 
köztes ajánlata
A legtöbb erdélyi fogyasztó 
szolgáltatója, az Electrica Furni-
zare kedden már közleményben 
tudatta, hogy a fogyasztóknak 
augusztus 31-éig van idejük 
eldönteni, maradnak-e vagy egy 
másik szolgáltató kedvezőbbnek 
tűnő ajánlatát választják. Addig 
a napig pedig, amíg az ügyfél 
dönt a szerződéskötésről, az 
egyetemes szolgáltató rendszer 
díjszabása és a legkedvezőbb 
versenypiaci ár különbözetét 
jelentő összegen szolgáltatják 
számára a villanyáramot január 
elsejéig visszamenőleg. Az egyik 
legnagyobb romániai villanyá-
ram-szolgáltató illetékesei 
ugyanakkor leszögezték, hogy 
minden ügyfelük számára biz-
tosítják az energiaszolgáltatás 
folytonosságát. Augusztus 31-éig 
pedig – ígérik – folyamatosan tá-
jékoztatnak ajánlataikról, hagyo-
mányosan, vagyis a számlával 
együtt, illetve egy kimondottan 
az árliberalizációról szóló online 
felületen. (B. E.)

Egyelőre nincs ok 
drágításra
A tavalyinál alacsonyabbak az 
árak a villamos energia nagyke-
reskedelmi piacán – jelentette 
ki érdeklődésünkre Nagy-Bege 
Zoltán, az ANRE alelnöke. Mint 
részletezte, a rendelkezésre 
álló adatok szerint a 2021-ben 
kötött hosszú távú szerződések 
értéke enyhén alacsonyabb, 
mint a tavalyi. Nem nagyok a 
különbségek, de szinte minden 
hónapban alacsonyabb az átlag 
nagykereskedelmi piaci ár, mint 
tavaly. Márciusra kötött szerző-
dések esetén húsz lejjel kisebb 
az átlagár, mint tavaly március-
ban, amikor még nem érződött a 
járványügyi intézkedések hatása, 
augusztusra ez a különbség egy 
lejre mérséklődik. „Nem látok 
okot arra, hogy a nagykereskedel-
mi piacon emelkedjenek az árak. 
Ha valamilyen csoda folytán pár 
hónapon belül helyreáll a gazda-
sági tevékenység, eléri a 2019-es 
szintet, annak lehet érezhető 
hatása a villamosenergia-piaco-
kon is, de egyelőre kevés az esély 
arra, hogy három-négy hónap 
alatt visszaálljon a gazdaság a 
normális kerékvágásba” – szö-
gezte le Nagy-Bege Zoltán.




