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Miközben javában zajlik a fo-
gyasztók szabadpiaci szerződés-
kötése, a hatóságok a földgáz és 
a villanyáram ingyenes bekö-
tését lehetővé tevő jogszabály 
korrigálásán dolgoznak. Egyéb-
ként – piaci árliberalizáció ide 
vagy oda – az Európai Bizottság 
is elfogadhatónak tartja, hogy a 
veszélyeztetett fogyasztóknak a 
romániai hatóságok támogatást 
nyújtsanak. Már el is készült a 
vonatkozó törvénytervezet.

 » BÍRÓ BLANKA

A földgáz- és villanyáram-el-
osztók is kötelesek ingyen 
csatlakoztatni a hálózatra a 

lakossági fogyasztókat a hatályos 
jogszabályok értelmében. A folyamat 
felgyorsítása érdekében viszont szük-
ség van arra, hogy az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
tovább „csiszolgassa” a vonatkozó 
szabályzatot. Nagy-Bege Zoltán (port-
rénkon), a hatóság alelnöke a Króni-
ka megkeresésére elmondta, a jelen-
leg érvényben levő szabályzatban 
– mint ahogy a közvitán levő módo-
sításban is –  az szerepel, hogy akik a 
törvény megjelenése után nyújtották 
be a csatlakozási kérelmüket, és vala-
milyen okból mégis fi zettek a beköté-
sért, vissza kell kapniuk a pénzüket.

Közvitán a módosítások
A földgáz esetében már tavaly júli-
usban érvénybe lépett a jogszabály, 
miszerint az elosztóknak ingyen 
kell csatlakoztatniuk a lakossági fo-
gyasztókat, decemberben a törvény 
kiterjesztette az ingyenes bekötést a 
villamos energiára is. A földgázra ta-
valy ősszel jóváhagyta a hatóság az új 
csatlakozási szabályzatot, fi gyelembe 
véve a kötelezettséget, hogy a háztar-
tási fogyasztókat ingyen kell bekötni. 
Decemberben a törvényt módosítot-
ták, ezért most újra közvitán van a vil-
lamosenergia- és a földgáz-csatlakoz-
tatás újabb szabályzata. „A földgáz 
esetében a jelenleg érvényben levő 
szabályzat is kötelezi az elosztókat a 
lakossági fogyasztók ingyenes csatla-
koztatására, a közvitán levő tervezet 
ezen nem változtat, apró részleteken 
csiszolgatunk” – mondta megkeresé-
sünkre az ANRE alelnöke.

Ugyanakkor a jelenleg érvényben 
levő és a közvitára bocsátott tervezet is 
tartalmazza az előírást, hogy azoknak, 
akik a törvény életbelépése, vagyis 
tavaly július után leadott kéréseiket 
úgy bírálták el,  hogy mégis fi zetettek 
bekötési díjat, vagy előleget, ezeket 
az összegeket vissza kell kapják. Az új 
szabályzatokat jövő szerdán tárgyalja 
a hatóság szabályozó tanácsa, jó eset-
ben már márciusban megjelenik a Hi-
vatalos Közlönyben, és akkor a külön-
böző értelmezéseket is tisztázza.

Ha sürgős, meg lehet előlegezni, 
és megtérítik
Nagy-Bege Zoltán kérdésünkre 
ugyanakkor arról is beszélt, hogy 

a jelenlegi szabályzat értelmében 
a fogyasztónak nincs joga, hogy a 
bekötésre szerződjön egy alvállal-
kozóval, hiszen az ingyenes csatla-
koztatás a szolgáltató kötelezettsé-
ge. Viszont amióta az ingyenesség 
életbe lépett, látványosan megnőtt 
a kérések száma, a kisebb szolgál-
tatók már nem tudják időben fi nan-
szírozni ezeket. Ezért lehetőséget 
teremtenek arra, hogy a fogyasztó 
fi nanszírozza a csatlakozást, majd 
utólag visszakapja a pénzét. A szol-
gáltató által kibocsátott csatlako-
zási engedélyben szerepelnie kell a 
bekötés költségének, és a törvényes 
határidőnek is, ám ha a fogyasztó 
úgy ítéli meg, hogy túl távoli az 
időpont, hamarabb van szüksége 
földgázra, akkor lehetősége nyílik 
arra, hogy leszerződjön egy en-
gedélyezett céget, kifizesse a be-
kötést, majd utólag visszakapja a 
pénzét.

A lapunknak nyilatkozó szakem-
ber ugyanakkor felhívta a fi gyelmet, 
hogy csak az engedélyben szereplő 
költséget térítik meg, ha a mun-
kálatot annál drágábban végzi az 
alvállalkozó, a különbözetet a ked-
vezményezettnek kell állnia. Erre 
a megkötésre – mint hangsúlyozta 
– azért volt szükség, hogy ne történ-
jenek visszaélések, hiszen ha a fo-
gyasztó közvetlenül köt szerződést 
az alvállalkozóval, a szolgáltatónak 
nincs kontrollja a költségek felett.
„A bekötési költségeket a hatóság-
nak el kell ismernie, majd utólag 
beszámolja az elosztói díjakba. A 
lakossági fogyasztó kap egy csat-
lakozási engedélyt, abban szerepel 
egy összeg és egy határidő. Ha úgy 
dönt, nem várja ki az időpontot, 
szerződhet egy engedélyezett céget 
a bekötésre, kifi zeti a munkálatot, 
és visszakapja legtöbb azt az össze-
get, ami az engedélyben szerepel” 
– foglalta össze a folyamatot Nagy- 
Bege Zoltán.

Terelgetik a szabadpiacra 
a fogyasztókat
Közben a földgáz és a villanyáram 
piacán is zajlik a fogyasztók átállá-
sa a szabadpiacra, miután megtör-
tént az árliberalizáció. Kérdésünkre 
Nagy-Bege azt mondta, az ANRE 
követi a folyamatot, kérik a szolgál-
tatóktól a kimutatást, hogy milyen 
ütemben sikerült átállítani a fo-
gyasztókat. A földgáz esetében biz-
tosították a lehetőséget, hogy egy 
évvel meghosszabbítsák a meg nem 
újított szerződéseket, ez a határidő 
júniusig van érvényben. Van ugyan 
lehetőség újabb egy éves meghosz-
szabbításra, ha továbbra is több 
millió fogyasztó marad a régi szer-
ződéssel, ám az lenne a kívánatos, 
ha a nyárig minél többen élnének a 
jogukkal, és megkötnék az új meg-
állapodást, mutatott rá Nagy-Bege 
Zoltán.

A villamos energia esetében is fo-
lyamatban van az átállás, az új szer-
ződések megkötése, vannak ugyan 
visszajelzések, de a panaszok szá-
ma nem növekedett kiugróan janu-
ár óta, tudtuk meg.

Az ANRE különben újabb nagy-
szabású tájékoztatási kampányt 
készít elő, már jövő héten megje-
lenik a honlapjukon egy útmuta-
tó a földgáz és a villamos energia 
ár-összehasonlítók használatáról, 
tájékoztató kisfi lm a liberalizáció-
ról, egy újabb tájékoztató csomag, 
amit a szolgáltatóknak kötelezően 
ki kell küldeniük a fogyasztóknak. 
„Minden rendelkezésünkre álló 
eszközzel arra próbáljuk terelni a 
fogyasztókat, hogy megkössék a 
szabadpiaci szerződéseket, hiszen 
ez az ő érdekük” – szögezte le az 
alelnök.  

Védeni kell a veszélyeztetett 
fogyasztókat
Kíváncsiak voltunk ugyanakkor arra 
is, hogyan kommentálja, hogy az 

CSISZOLGATJA AZ ANRE ÉS A PARLAMENT AZ INGYENES FÖLDGÁZ- ÉS VILLANYÁRAM-CSATLAKOZTATÁS SZABÁLYZATÁT

Nem maradnak támasz nélkül a rászorulók

Felgyorsítanák a folyamatot. A lakossági fogyasztók esetében ma már ingyenes a villanyáram bekötése is
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Európai Bizottság (EB) vizsgálódik 
a romániai elektromos energiali-
beralizálás ügyében. Nagy-Bege 
közölte, több egyeztetés is volt, 
de valójában csak az érdekli a 
brüsszeli hatóságokat, hogy száz 
százalékban valósuljon meg az át-
állás a szabadpiacra, ne térjenek 
vissza a szabályozott árakhoz, az 
államnak semmilyen intézményen 
keresztül ne legyen beleszólása a 
díjszabás alakulásába.

Elmondása szerint viszont a 
brüsszeli testület elfogadhatónak 
tartja, hogy a veszélyeztetett fo-
gyasztóknak támogatást nyújtsa-
nak. A kormány erre vonatkozóan 
már jóváhagyott egy tervezetet, ami 
a parlamentben van, ott kell napi-
rendre tűzzék, és minél hamarabb 
elfogadják, részletezte az alelnök.

A javaslat szerint első lépésben 
be kell azonosítani, kiknek van 
szükségük támogatásra – ennek a 
feltételei szerepelnek a dokumen-
tumban, olyan tényezőkről van szó, 
mint a bevételek határértéke, élet-
körülmények, energiafogyasztás. 
A következő lépésben a költségve-
tésben meg kell találni a forráso-
kat a támogatások folyósítására, a 
szakember szerint ez az egyik nagy 
kihívás. Ez nem tartozik az ANRE 
vagy az energiaügyi minisztérium 
hatáskörébe, a folyamatot a munka-
ügyi minisztérium koordinálja, ám 
a szakértők részt vettek a tervezet 

kidolgozásában, a parlament mun-
káját is segítik kérésre, hogy energe-
tikai szempontból korrekt előírások 
kerüljenek be, pontosított az alel-
nök. Ugyanakkor fontosnak tartja, 
hogyha a parlament jóváhagyja a 
tervezetet a benyújtott vagy módosí-
tott formában, azt már szeptember 
1-től, vagyis a tél beállta előtt tudják 
alkalmazni.

„Ez egy fontos kérdés, hiszen a 
liberalizálás előtt több millió fo-
gyasztó a szabályozott árak révén 
részesült védelembe, ez viszont 
most megszűnt. Mielőtt a téli ma-
gasabb villany- és földgázszám-
lák megérkeznek, el kell fogadni 
és alkalmazni kell a támogatásra 
vonatkozó törvényt” – szögezte le 
Nagy-Bege Zoltán, aki valószínű-
nek tartja, hogy a támogatásra 
jogosultak beazonosításába, majd 
a kifi zetésekbe is be kell vonni a 
helyi önkormányzatok szociális 
igazgatóságait.

 » „A liberali-
zálás előtt több 
millió fogyasztó 
a szabályozott 
árak révén ré-
szesült védelem-
ben, ez viszont 
most megszűnt. 
Mielőtt a jövő 
téli magasabb 
villany- és 
földgázszámlák 
megérkeznek, el 
kell fogadni és 
alkalmazni kell 
a támogatásra 
vonatkozó tör-
vényt” – szögez-
te le Nagy-Bege 
Zoltán.




