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Egyelőre nincs olyan árkilengés 
vagy túlkapás, ami indokolttá 
tenné, hogy a Versenytanács 
kivizsgálást indítson a villanyá-
ram-szolgáltatók ellen az ener-
giapiaci liberalizációt követően 
alkalmazott áraik miatt – mond-
ta el lapunknak Gyerkó László, a 
versenyhivatal tagja.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

J elentős is lehet a különbség az 
egyetemes szolgáltatói egységár 
és a villanyáram-szolgáltatók 

legkedvezőbb szabadpiaci árajánla-
ta között az energiapiac januári árli-
beralizációját követően – közölte a 
Versenytanács Nicolae Giugea nem-
zeti liberális párti (PNL) parlamenti 
képviselő hivatalos megkeresésére. 
A honatya az energiaszolgáltatók 
ajánlataiba foglalt „megtévesztő zá-
radékok” kapcsán kérdezte a szak-
hatóságot.

Válaszában a Versenytanács jelez-
te, megvizsgálták az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
ár-összehasonlító alkalmazásában 
szereplő ajánlatokat, és összevetették 
az egyetemes szolgáltatói egységárat 
a szabadpiaci ajánlatokkal. Ebből az 
előzetes elemzésből pedig arra derült 
fény, hogy például az Electrica Fur-
nizare és az E.ON Energie Románia 
szolgáltatóknál igen csekély mérték-
ben, alig 2–4 százalékkal magasabb 
az univerzális ár a legolcsóbb ajánlat-
ban szereplőnél, ám az Enel Energie, 
az Enel Energie Muntenia és a CEZ 
Vânzare esetében már 9–16 százalék-
kal magasabb árszintet találtak.

A versenyhatóság szerint külön-
ben az összes szolgáltatónak van-
nak olyan szabadpiaci ajánlatai, 
amelyekben az egyetemes szolgálta-

tói egységárral nagyjából megegye-
ző vagy annál magasabb árszintek 
szerepelnek.

Nem kirívó az árkilengés
A Versenytanács az árak vizsgálata 
nyomán nem indított kivizsgálást, 
mivel úgy értékelték, hogy az árkilen-
gés nem kirívó, nem történtek túlka-
pások az energiapiacon – tudtuk meg 
Gyerkó Lászlótól, a testület tagjától. 
Mint a szakember a Krónika kérdésé-
re elmondta, a liberalizáció kapcsán 
fi gyelték a piac alakulását, az elem-
zésük rámutat, hogy az egyetemes 
szolgáltatói egységárak átlagosan 16 
százalékkal magasabbak a szabadpi-
aci áraknál, ám ez nem jár következ-
ményekkel a szolgáltatókra nézve. 
„Ha megállapítjuk, hogy sok vagy 
kevés a 16 százalékos különbség, 
azt jelentené, hogy beavatkozunk az 
áralakításba, és már nincs szabad 
verseny. Ha kirívó kilengések vannak, 
amelyek a piaci mozgással nem ma-
gyarázhatók, akkor indul kivizsgálás, 
ám jelenleg nincs ilyen folyamatban” 
– szögezte le Gyerkó László. Hozzátet-
te, a magasabb egyetemes szolgálta-
tói ár szakértők szerint azzal magya-
rázható, hogy a liberalizálás átmeneti 
bizonytalanságot eredményezett, ami 
pluszköltségteherként jelenik meg a 
szolgáltatóknál, és ami kilengést oko-
zott az árakban.

Újra megjelenik majd
a kiszámíthatóság
„A kereskedőknek stabil szerződése-
ik voltak a fogyasztókkal, előre meg 
tudták becsülni az éves energiaszük-
ségletet, és leszerződték a mennyi-
ségeket. A liberalizáció következmé-
nyeként megmozdul a piac, mindenki 
eldöntheti, melyik szolgáltatóval mi-
lyen szerződést köt, tehát egyelőre a 
szolgáltatók nem tudnak számolni 
előrelátható fogyasztási mennyisé-

gekkel, ez az egyik oka, amiért változ-
tak az árak. Amint a folyamat lezárul, 
letisztulnak a szabadpiaci szerződé-
sek, újra megjelenik a kiszámítható-
ság, stabilizálódik a piac és az árak” 
– részletezte Gyerkó László.

Kérdésünkre jelezte ugyanakkor, 
hogy a Versenytanácsnál jelenleg 

KILENGÉSEKET OKOZOTT A PIACI LIBERALIZÁCIÓ GENERÁLTA BIZONYTALANSÁG A VILLANYÁRAM ÁRÁBAN

Stabilizálhatják az árakat a szerződéskötések

Nem nagy különbség. Az Electrica egyetemes szolgáltatói ára alig magasabb a legolcsóbb ajánlatánál

Újítás. Eltűnnek a pluszjelek az energiahatékonyságot jelző címkékről
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nincs folyamatos energiaár-moni-
tor, az év elején a liberalizáció fo-
lyamatában  követték az árak alaku-
lását. Gyerkó László valószínűnek 
tartja, hogy a földgázárhoz hason-
lóan az állandó energiaár-monitort 
is beindítják, ám erről egyelőre még 
nincs intézményi döntés.

 » Amint a 
folyamat lezárul, 
letisztulnak a sza-
badpiaci szerző-
dések, megjelenik 
a kiszámítható-
ság” – részletezte 
Gyerkó.

 » SIMÓ HELGA

Az Európai Unió valamennyi tag-
országban bevezet egy új, a ház-

tartási készülékekre vonatkozó ener-
giacímkét, az intézkedés március 
elsején életbe lépett. A jelenlegi A +++ 
és G közötti skálát egyszerűbb paletta 
váltja fel: A-tól G-ig terjed, a plusz (+) 
szimbólumok nélkül. Az új címkét első 
körben a háztartási hűtőszekrények, 
fagyasztók, mosógépek és szárítók, 
mosogatógépek, televíziók és elektro-
nikus kijelzők számára vezetik be.

„Az energiacímke 1994-es beveze-
tése óta az Európai Unió fogyasztókat 
érintő egyik legsikeresebb  kezdemé-
nyezése, amely segíti őket az energia-
takarékos termékek kiválasztásában, 
miközben elősegíti az EU éghajlat- és 
energiapolitikai céljainak elérését” – 
áll az energiaügyi minisztérium közle-
ményében.

Az elmúlt 25 évben a címke sikere-
sen segítette a fogyasztókat az ener-
giatakarékosságban és a költségek 
csökkentésében. A különböző termék-
csoportok esetében az energiahaté-

konyságot több mint 80 százalékkal 
javították, és ez bizonyos esetekben 
több száz eurós költségmegtakarítást 
eredményezett a termék élettartama 
alatt. E sikertörténet folytatásához az 
EU most egy átdolgozott és átlátha-

tóbb címkét vezet be, hogy a jövőben 
hatékonyabb útmutatást nyújtson a 
fogyasztóknak.

A fényforrások szeptemberben 
kerülnek sorra. Minden más termék-
csoport esetében, mint például a 

légkondicionálás, a fűtés és a meleg-
víz-előállítás, az új címkéket később 
vezetik be. Az új rendszer leegysze-
rűsíti a fogyasztói orientációt. Ugyan-
akkor a felülvizsgált címkézési skála 
ösztönzi a gyártókat arra, hogy még 
innovatívabb, energiatakarékos ter-
mékeket állítsanak elő.

Március 1. és 18. között a kiskeres-
kedők új címkéket vezetnek be az első 
termékcsoportok számára. A követke-
ző hónapokban értékesített régebbi 
termékek a régi címkét viselhetik, de 
2021 novemberét követően már nem 
lehet őket értékesíteni. A fényforrá-
sok esetében az új energiacímkét 2021 
szeptember 1-jén vezetik be. Az online 
értékesítéshez az energiacímkét vagy 
a termék ára mellett kell feltüntetni, 
vagy alternatívaként az energiahaté-
konysági osztályt „színes nyíllal” kell 
feltüntetni, hivatkozással a megfelelő 
energiacímkére.

További információ a Romania La-
bel 2020 weboldalon található, amely 
útmutatást és segédeszközöket kínál 
a fogyasztók, a kiskereskedők és más 
érdekelt felek számára.

Cél az energiahatékonyság: új címkéket kaptak a háztartási készülékek
 » Az elmúlt 25 

évben a címke si-
keresen segítette 
a fogyasztókat a 
költségek csök-
kentésében.

Több villanyáram-szolgáltatót is megbírságoltak

Kétmillió lejt meghaladó értékben rótt ki pénzbírságot az Országos Energiaár-szabályozó Ható-
ság (ANRE) villanyáram-szolgáltatókra az energiapiac január elsejei liberalizációját követően, 
a fogyasztók bejelentései alapján elrendelt vizsgálatok nyomán megállapított szabálysértések 
miatt. Az Electrica Furnizare és az E.ON Energie Románia szolgáltatóknak egyenként 400 000 lejes 
pénzbírságot kell lepengetniük, mivel nem tartották be azt az előírást, ami szerint 15 napon belül 
ki kell küldeniük a szabadpiaci árajánlataikat a fogyasztóknak, mint ahogy azt a kikötést sem, 
hogy 5 napon belül meg kell kötni a szerződéseket.  Szintén 400 ezer lejes pénzbírságot kapott 
az Enel Energie és az Enel Energie Muntenia is amiatt, hogy ők sem kötötték meg 5 napon belül 
a szabadpiaci szerződéseket az érdeklődőkkel. Az ANRE arról tájékoztatott, hogyha lesznek továb-
bá panaszok esetleges szabálysértésre, akkor folytatják a villanyáram-szolgáltatók ellenőrzését.




