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Bírságot helyezett kilátásba 
Virgil Popescu energiaügyi 
miniszter azokra az energia-
szolgáltatókra, amelyek túl 
magas árat tüntetnek fel a 
számlán azokban a hónapok-
ban, amikor nem az óra állása 
alapján számláznak, hanem 
megsaccolják a fogyasztást. 
Nagy-Bege Zoltán, az ANRE 
alelnöke megkeresésünkre 
azt mondta, nem általános 
jelenség a tárcavezető által fel-
vetett probléma, ám ha panasz 
érkezik hozzájuk, kivizsgálják, 
és ha valóban túlkapásról van 
szó, akkor büntetnek.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

E gyes energiaszolgáltatók túl 
nagy összeget tüntetnek fel 
a számlákon, amikor nem az 

óra állása alapján számláznak, ha-
nem megsaccolják a fogyasztást, ez 
pedig „egyfajta szélhámosság” – je-
lentette ki egy televíziós interjúban 
Virgil Popescu energiaügyi minisz-
ter. „Nagyon sokan kerestek meg. 
Meg akarom kongatni a vészha-
rangot: vannak olyan szolgáltatók, 
amelyek forgalmazók is egyben, 
és nagyon nagy becsült összeget 
számláznak, ami nagy számlákat 
eredményez. Gyakorlatilag előleget 
vesznek el egy olyan fogyasztás fe-
jében, ami nem létezik, használják 
az emberek pénzét” – idézi a B1.ro 
portál a tárcavezető nyilatkozatát.

Virgil Popescu arra kérte az 
Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóságot (ANRE) és az Orszá-
gos Fogyasztóvédelmi Hivatalt 
(ANPC), hogy lépjenek közbe. 
„Nem fordulhat elő, hogy meg-
terhelik a lakosság számláját be-

AZ ENERGIAÁR-SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG ALELNÖKE SZERINT ODAFIGYELÉSSEL KIVÉDHETŐ A TÚLSZÁMLÁZÁS

Szolgáltatói szélhámosság a számlákkal?

A miniszter átverést kiált. Virgil Popescu azt mondja, sokan keresték meg túlszámlázásra panaszkodva

 » „Mindenkit 
arra buzdítok, 
éljen a jogai-
val. Ha valakit 
zavar, úgy érzi túl 
magas a havonta 
kiszámlázott 
becsült mennyi-
ség, telefonáljon, 
mondja be az 
óraállást, vagy 
kössön fogyasz-
tási egyezséget, 
ami a számára 
megfelelő havi 
árammennyi-
séget rögzíti” 
– tanácsolja a ha-
tóság alelnöke. 

csült fogyasztással, aminek semmi 
köze az előző évek fogyasztásával, 
ami alapján látszik, hogy az ügyfél 
mennyit fogyasztott egy hasonló idő-
szakban. Ez egyfajta szélhámosság, 
létezik bírság a hasonló gyakorlatra. 
Szerintem ez átverés a forgalmazók 
és szolgáltatók részéről” – szögezte 
le az energiaügyi miniszter.

ANRE: mindössze
elszigetelt esetek
Elképzelhetetlennek tartja Nagy-
Bege Zoltán, hogy a villanyáram-
ke reskedők mesterségesen a valós 
vagy a fogyasztó által becsült áram-
mennyiség két-háromszorosát szám-
lázzák ki csak azért, hogy az így 
befolyt összegből előre fi nanszíroz-
zák a tevékenységüket. Az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság alel-
nöke csütörtökön a Krónika megke-
resésére elmondta, Virgil Popescu 
energiaügyi miniszter nyilatkozata 
után egyeztetett munkatársaival, és 

kiderült, a hatóságnál nem iktattak 
tömeges panaszokat erre vonatko-
zóan, tehát arra a következtetésre 
jutottak, nem jelenség, hogy a keres-
kedők túlbecsülik a számlát. „Elszi-
getelt esetekből nem lehet következ-
tetni, 9 millió háztartási fogyasztó 
helyzetére általánosítani. Nyilván 
minden, a hatósághoz beérkező pa-
naszt kivizsgálunk, ha beigazolódik, 
bírságolunk” – mondta az alelnök.

A hatósághoz különben elektroni-
kus levélben, postán és személyesen 
is lehet fordulni panasszal. Ebben 
az időszakban még kevesebb a túl-
számlázás veszélye, hiszen keres-
kedők vállalták, hogy kedvezményt 
biztosítanak az általános fogyasztói 
árra, ha nagyobb mennyiséget tün-
tetnek fel, több a kedvezmény.

A fogyasztó ellenőrzés alatt 
tarthatja a számlázást
Nagy-Bege Zoltán hangsúlyozta, a 
fogyasztónak rengeteg lehetősége 
van, hogy a számlázást ellenőrzés 
alatt tartsa, érdemes élni ezekkel a 
jogokkal. Az ANRE rendelettel hagy-
ta jóvá a villamos energia és a végső 
fogyasztók közötti kapcsolattartás 
szabályzatát. Ebben az áll, nem kö-
telező havonta leolvasni a villany-
óra állását, de legalább félévente 
ezt meg kell tenni, és ez alapján kell 
elszámolni a különbözetet pluszban 
vagy mínuszban.

Ugyanakkor a szabályzat szerint a 
szerződésben foglaltaktól függetle-
nül a fogyasztónak joga van ahhoz, 
hogy leolvassa a saját villanyóráját. 

Minden számlán fel van tüntetve 
egy telefonszám, ahová a megadott, 
általában tíznapos időintervallum-
ban be lehet mondani az aktuális 
óraállást. Ha ez megtörténik, a szol-
gáltatónak kötelező módon fi gye-
lembe kell vennie. „Elsősorban a 
hathavonta esedékes hivatalos leol-
vasás alapján állítják ki a számlát, 
a második opció a fogyasztó által 
bemondott adat, ha egyik sem tör-
ténik meg, a megbecsült villamo-
senergia-mennyiség alapján szám-
láznak. Viszont ez sem lehet légből 
kapott, erre is szabályok vannak” – 
húzta alá Nagy-Bege Zoltán.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy 
lehetőség van a szolgáltató és a 
fogyasztó közötti, úgynevezett fo-
gyasztási egyezmény megkötésére, 
amelyben havi lebontásban szerepel 
a becsült energiamennyiség. A táblá-
zatban különbségek lehetnek a téli 
és a nyári hónapok között. Ez bármi-
kor módosítható, ha a fogyasztó egy 
hét után ráébred, tévesen becsülte 
meg az elhasznált villamosenergia 
mennyiséget, kérheti az egyezmény 
megváltoztatását. Ez az egyezmény 
opcionális, de ha nincs ilyen, a szol-
gáltató a korábban elhasznált meny-
nyiségek, a fogyasztói profi l alapján 
állítja ki a becsült számlát. Tehát 
visszanézi például, hogy a fogyasztó 
az elmúlt két-három év januárjában 
mennyi villamosenergiát használt, 
és kiszámlázza az átlagot.

„Mindenkit arra buzdítok, éljen a 
jogaival. Ha valaki úgy érzi, túl ma-
gas a havonta kiszámlázott becsült 
mennyiség, telefonáljon, mondja be 
az óraállást, vagy kössön fogyasztási 
egyezséget, ami a számára megfelelő 
havi árammennyiséget rögzíti” – ta-
nácsolja a hatóság alelnöke. Felhívta 
egyúttal a fi gyelmet, hogy ilyen kö-
rülmények között félévente történik 
meg az elszámolás. Ha valakinek a 
bemondott óraállás vagy az egyez-
mény alapján havonta 100 kilowattó-
rát számláznak, de valójában 300-at 
fogyasztott, hat hónap után kell kifi -
zetnie a több mint ezer kilowattórás 
különbözetet. Ha a hatósághoz pa-
nasz érkezik, kivizsgálják, megtör-
tént-e a félévente kötelező leolvasás, 
fi gyelembe vette-e a szolgáltató, ha 
az ügyfél telefonon jelentette az óra-
állást, létezik-e egyezmény, azt ala-
pul vette-e a számlázáskor, vagy ha 
egyik sincs, a valós korábbi fogyasz-
tás átlaga alapján állította-e ki a 
számlát. „Bármilyen visszaélés van, 
megtaláljuk, és büntetjük” – össze-
gezte Nagy-Bege Zoltán.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Tavaly 2,2 százalékkal nőtt a kis-
kereskedelmi forgalom volumene 

az előző évhez mérten Romániában 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által csütörtökön nyil-
vánosságra hozott adatsorokból. A 
nyers adatok szerinti növekedés főleg 
a nem élelmiszereknek köszönhető, 
amelyek eladása 5,6 százalékkal bő-

vült, de az élelmiszerekből is 5 szá-
zalékkal többet adtak el. Ugyanakkor 
az üzemanyagok értékesítése 8 száza-
lékkal csökkent. A statisztikai hivatal 
nem közölte a szezonális és naptárha-
tással kiigazított, teljes évre vonatko-
zó értéket. Decemberben a kiskeres-
kedelmi forgalom volumene a nyers 
adatok szerint 3,4 százalékkal nőtt az 
előző év azonos hónapjához mérten, 
a szezonális és naptárhatással kiiga-

zított növekedés 4,2 százalék volt. Az 
előző hónaphoz, novemberhez képest 
5,8 százalékkal nőtt a nyers adatok 
szerint, a kiigazított érték szerint 0,2 
százalékkal nőtt a forgalom.

2020-ban a román kiskereskedel-
mi forgalom növekedése kifulladt, 
miután az előző években jelentős nö-
vekedést jegyeztek a béremelések és 
adócsökkentések hatására, így a bel-
földi fogyasztás lett a román gazdasági 

növekedés fő hajtóereje. 2019-ben még 
7,2 százalékkal nőtt a román kiskeres-
kedelmi forgalom az előző évhez ké-
pest. 2016-ban és 2017-ben két számje-
gyű növekedést jegyeztek, de 2018-ban 
is még 5 százalék feletti volt az emel-
kedés. Tavaly az első negyedévben a 
román kiskereskedelmi forgalom 9,4 
százalékkal bővült, de a koronaví-
rus-járvány óvatosabbá tette a lakos-
ságot, és visszafogták a költekezést.

Koronahatás: visszafogottan költekezett tavaly a romániai lakosság
 » 2020-ban a 

kiskereskedelmi 
forgalom növe-
kedése kifulladt, 
miután az előző 
években jelen-
tős növekedést 
jegyeztek a 
béremelések és 
adócsökkentések 
hatására.

Költséges a gyakori óraleolvasás

Az európai irányelv tizenkét havonta kötelező villanyóra-leolvasást ír elő, a romániai szabályzat-
ban féléves kötelezettség szerepel.  Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaár-szabályozó Ható-
ság (ANRE) alelnöke felhívta a fi gyelmet, hogy minél gyakoribb a leolvasás, annál magasabbak a 
költségek. Az óra leolvasása nem a kereskedők, hanem a hálózatokat üzemeltető leosztók feladata, 
ezek közlik a kereskedőkkel a leolvasott értékeket akkor is, ha nem ugyanahhoz a cégcsoporthoz 
tartoznak. Az ANRE számításai szerint egy leolvasás átlagosan 3 lejbe kerül, ez az országos átlag, 
mert a költség városokon kisebb, falvakon, gyéren lakott területeken magasabb. Ha havonta történő 
leolvasásra köteleznék az elosztókat, az a kilencmillió hazai lakossági fogyasztóval számolva  havi 
27 millió lejes, évente pedig durván 330 millió lejes pluszköltséget generál. „A havonta történő leol-
vasás nem indokolt, ezt a pénzt értelmesebb beruházásokra is el lehet költeni, de azzal is számolni 
kell, hogy esetleg megnöveli a számla értékét” – fogalmazott Nagy-Bege Zoltán.




