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Közműszolgáltatókat ellenőriztek
A szolgáltatóváltás előtt érdemes körültekintően tájékozódni
• Hétezer lejes pénz-
bírságot kapott az 
egyik energiaszolgál-
tató vállalat Hargita 
megyében, mert nem 
megfelelően tájékoz-
tatta az ügyfeleit a 
szolgáltatóváltással 
kapcsolatos tudni-
valókról. A megyei 
fogyasztóvédelmi 
felügyelőség vezetője 
elmondta, mire érde-
mes figyelniük a fo-
gyasztóknak a kedve-
ző ajánlatok esetében, 
illetve akkor, amikor 
szolgáltatót szeretné-
nek váltani.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K özműszolgáltató vállalatok-
nál tartott ellenőrzéseket 
nemrég a Hargita Megyei 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. 
Tíz vállalat – áram-, gáz- és víz-
szolgáltató vállalatok, távfűtési 
és hulladékgazdálkodási cégek, 
illetve tömegközlekedési válla-
latok – tevékenységét vizsgálták 
meg a fogyasztóvédők. A gázzal 

és elektromos árammal kereskedő 
Enel energiaszolgáltatónál találtak 
szabálytalanságokat, amelyek mi-
att hétezer lejre megbírságolták a 
vállalatot. A cég nem tájékoztatta 
megfelelően a klienseit a szám-
lákon arról, hogy ha szolgáltatót 
szeretnének váltani, azt miként, 
milyen határidőket betartva tehe-
tik meg – közölte a szankció okáról 
Laurențiu Moldovan, a Hargita Me-
gyei Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
ség vezetője, megjegyezve, a többi 
közműszolgáltatónál nem találtak 
szabálytalanságokat. 

Ellenőrzéseket indított az Orszá-
gos Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) és az Országos Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság is az energia-
szolgáltatók körében, azt vizsgálva, 
miként állítják ki a februári villany-
számlákat, ugyanis a villanyárampiac 
januári liberalizációja óta az volt 
az első teljes hónap, amire szám-
lát állítottak ki a fogyasztóknak az 
áramszolgáltató vállalatok.

A Hargita Megyei Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőség nem kapott túl-
számlázásra vonatkozó panaszokat, 
a főhatóságtól ugyan megkapták az 

országos szintű ellenőrzésről szóló 
átiratot, de a megyében csak egyetlen 
ilyen jellegű vizsgálatokat kell elvé-
gezzenek, mert a felsorolt vállalatok 
között csak egy van, amelynek Hargita 
megyében van a székhelye – tájékozta-
tott Laurențiu Moldovan, hozzáfűz-
ve, hogy a fogyasztóvédelem az aján-
latokat és az árképzést is vizsgálja az 
áramszolgáltató vállalatoknál.

Fontos az alapos tájékozódás

A megyei fogyasztóvédelmi hatóság 
vezetője általános tanácsként azt 

javasolja a fogyasztóknak, hogy ha 
egy kedvezményes ajánlat hatására 
szolgáltatót váltanának, bizonyosod-
janak meg róla, hogy a szerződésben 
feltüntetett díjszabások megegyezze-
nek az ajánlatban szereplő árakkal. 
Ugyanakkor ajánlott körültekintően 
tájékozódni nem csak az alapárról, 
hanem a kiválasztott szolgáltató által 
alkalmazott illetékről is, amelyek utó-
lag megnövelhetik a számla értékét. 

Érdemes tudni ugyanakkor, hogy 
tanácsot is lehet kérni a fogyasztó-
védelmi felügyelőségtől, ha a kapott 
ajánlat túlságosan kusza és érthetet-
len a fogyasztó számára – mint aho-
gyan az történt sokaknál az Electrica 
Rt. legutóbbi szerződéshosszabbítá-
si ajánlata esetében. „A fogyasztóvé-
delem nem csak panaszokkal 
foglalkozik, kérdéseket is 
feltehetnek nekünk a fo-
gyasztók. Például elküldhe-
tik nekünk az ajánlatot, ha 
tanácsot szeretnének kapni 
arról, hogy az rendben van 
vagy sem, és törvényes-e. 
Azt mi nem tudjuk megszab-
ni, hogy egy cég mennyiért adja 
a szolgáltatását, de azt meg tudjuk 
nézni, hogy a fogyasztót megfele-
lően tájékoztatják-e” – fogalmazott 
Laurențiu Moldovan.

Szolgáltatóváltásnál érdemes 
arra is fi gyelni, hogy ha a fogyasztó 
több hónapra előre kifi zette a szol-
gáltatást, akkor a szerződésbontás-
kor vissza kell kapja azt a pénzt, ha 
pedig átalánydíjat fi zetett, akkor a 
kiigazító számítást kell elvégezze 
a szolgáltató a szerződésbontáskor 
– tanácsolta a megyei fogyasztóvé-
delmi felügyelőség vezetője.

Egy-egy szolgáltatói ajánlat sza-
bályosságáról a fogyasztóvéde-
lem álláspontját is kikérhetjük
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T öbb, mint tíz éve áll kihasználat-
lanul a marosvásárhelyi város-

házával átellenben levő, 268 négyzet-
méteres épület. A létesítmény a város 

tulajdonában van és évtize-
dekig fodrászat működött 
benne. A volt városvezetés 
többször hangoztatta, hogy 
könyvesboltot és irodalmi 
kávézót szeretne oda beren-
dezni, de senki nem akarta 

ilyen célra bérbe venni az 
épületet. Végül 2018-ban született 
egy helyi tanácsi határozat, amely 
kimondta, hogy az adóügyi osztály 

egy részét költöztetik majd oda, hogy 
tehermentesítsék a hivatal épületében 
levő adóügyi osztályt.

Az utolsó simításokat végzik

Bő két és fél év után a jelenlegi város-
vezetés közzétette, hogy hamarosan a 
Győzelem tér 33. szám alá, a volt fod-
rászat épületébe költöztetik a  jogi sze-
mélyek adó- és illetékügyi osztályát. 
Portik Vilmos alpolgármester a Szé-
kelyhon érdeklődésére elmondta, hogy 
az utolsó simításokat végzik, s előre 
láthatóan április végtől vagy május 
elejétől már itt fog működni az adóügyi 
osztály egy része. A költöztetés célja 
elkerülni a zsúfoltságot a városháza 
épületében. Az új helyszínre költöztet-

nék az adóügyi osztály archívumát is. 
Mint az alpolgármester elmondta, az 
alapelgondolás az, hogy a jogi szemé-
lyeket fogadják majd az új helyszínen, 
de erről még nem született végleges 
döntés. „Komoly gondot jelent, hogy 
nincs az épület előtt, illetve annak kö-
zelében elegendő parkolóhely, hogy a 
jogi személyek nyugodtan meg tudják 
közelíteni az adóosztályt. Keressük a 
megoldást erre a problémára; ha sike-
rül, májustól már ott fogadják a szak-
emberek a jogi személyeket. Ha nem, 
akkor az adóügyi osztály egy része 
odaköltözik, de nem lesz ott a hely-
színen ügyfélfogadás.” Portik Vilmos 
kérdésünkre azt is elmondta, annak 
ellenére, hogy a jogi személyek közül 
nagyon sokan kihasználják az online 
adófi zetési, ügyintézési lehetőségeket, 
még mindig sokan vannak, akik sze-
mélyesen intézik az adófi zetést és a 
különböző nyilatkozatok benyújtását.

Költözik az adóügyi osztály, de nem biztos, hogy ügyfeleket is fogad
• Több éves kihasználatlanság után élettel telik meg a 
marosvásárhelyi volt Iginea szövetkezet által fodrászat-
ként használt belvárosi épület. Az utolsó simításokat 
végzik, hogy odaköltözhessen a marosvásárhelyi város-
háza adóügyi osztályának egy része. Lehetséges, hogy 
a jogi személyekkel foglalkozó iroda is ott lesz majd.

Az utolsó simításokat végzik a volt fodrászat épületében. 
Hamarosan beköltözhet az adóügyi hivatal egy része
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