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Két éve le nem olvasott vil-
lanyórák, számlázási gondok, 
elmulasztott tájékoztatás 
– számos gondot találtak az 
Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) ellenőrei a 
villanyáram-szolgáltatóknál 
az elmúlt időszakban végzett 
ellenőrzések során. Az akciók 
folytatódnak, a lakosság is 
panaszt tehet.

 » BÍRÓ BLANKA

M egbírságolta a legnagyobb 
romániai áramszolgálta-
tókat az Országos Ener-

giaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
a számlázással és a tájékoztatással 
kapcsolatos szabálytalanságok mi-
att. Nagy-Bege Zoltán, a hatóság 
alelnöke lapunknak elmondta, a 
liberalizáció, az ehhez kapcsolódó 
nagyobb érdeklődés problémákat 
hozott felszínre, egyre több fogyasz-
tói panasz fut be a hatósághoz, és 
bár ezekre egyenként is reagál-
nak, megoldják, nyilvánvalóvá 
vált, hogy átfogó ellenőrzésre van 
szükség. A továbbiakban is vizs-
gálódnak, és az ingyenes áram- és 
földgáz-csatlakoztatás kapcsán is 
számítanak panaszhullámra. Az 
alelnök abban bízik, hogy nem-
csak az lesz az ellenőrzések követ-
kezménye, hogy a szolgáltatók kifi -
zetik a pár százezer lejes bírságot, 
hanem hogy a fogyasztók érdeké-
ben javítanak a hozzáálláson. „Az 
a szándék, hogy a hasonló helyze-
teket a jövőben elkerüljük” – szö-
gezte le Nagy-Bege Zoltán.

Szabálytalan számlázás, 
elmulasztott tájékoztatás
Február és március hónapok fo-
lyamán a számlakibocsátással és a 
tájékoztatással kapcsolatban vizs-
gálódtak. A villamosenergia-szol-
gáltatási szabályozás ugyanis 
előírja, hogy mindenkinek, aki 
egyetemes szolgáltatást kap, te-
hát még nem kötött szabadpiaci 

FELSZÍNRE HOZTA A PROBLÉMÁKAT AZ ENERGIAPIACI ÁRLIBERALIZÁCIÓ – EGYRE TÖBB FOGYASZTÓI PANASZ ÉRKEZIK A HATÓSÁGOKHOZ

Megbírságolták a legnagyobb áramszolgáltatókat

Lebuktak. A villanyóra-leolvasás rendszerességével és a számlázás mikéntjével is akadtak gondok

 » A szakható-
ságnál ugyanak-
kor az ingyenes 
csatlakozással 
kapcsolatosan 
is számítanak 
panaszhullámra, 
ebben a témá-
ban is lesznek 
ellenőrzések.

szerződést, havonta kell számlázni, 
kivéve, ha az ügyfél beleegyezik a 
kéthavi vagy más időszakonként 
történő számlázásba. Azt is ellenő-
rizték, hogy ha nem olvasták le ha-
vonta a mérőórákat, mekkora ener-
gia mennyiséget számláztak. Ez 
esetben is egyértelmű a szabályzat, 
ha nem olvassák le a villanyórát, 
akkora a fogyasztó által leolvasott 
és leközölt óraállást kell fi gyelem-
be venni, ha pedig ez nem létezik, 
akkor a felek közötti fogyasztási 
egyezséget, ha ez sincs, akkor utol-
só lehetőség a becsült mennyiség. A 
számlázással kapcsolatos szabály-
talanságok miatt a  CEZ, az E.ON és 
az Electrica Furnizare kapott bünte-
tést.

Az ellenőrzések másik témája az 
energiapiaci árliberalizációhoz kap-
csolódó tájékoztatás volt. A szol-
gáltatók ugyanis kötelesek havonta 
értesíteni az ügyfeleiket a jogaikról, 
hogy bármikor bárkivel köthetnek 
szerződést a liberalizált piacon, 
ugyanakkor árajánlatokat is ki kell 

küldeniük. Az ANRE szakemberei 
az ellenőrzések során megállapí-
tották, hogy a CEZ, az Enel Energie 
Rt. és az Enel Energie Muntenia Rt. 
januárban elmulasztotta ezekről tá-
jékoztatni az ügyfeleit, ezért rótták 
ki a bírságot. Február–márciusban 
már kiküldték a tájékoztatókat.

A szolgáltatókra kirótt bírságok 
200-300 ezer lej körül alakulnak, 
ám a Hotnews.ro portál szerint a 
különben nagynak tűnő büntetések 
eltörpülnek a fontosabb áramszol-
gáltatók bevételei mellett, hiszen 
2019-ben az Enel két vállalatának 
2,8 milliárd lejes éves forgalma 
volt, az E.ON-nak 4 milliárd lej, az 
Electricának pedig 4,9 milliárd lej.

Két éve le nem olvasott 
villanyórák
Nagy-Bege Zoltán elmondása sze-
rint ugyanakkor az ellenőrzések 
során olyan gondokat is észleltek, 
hogy a szolgáltatók nem olvassák 
le előírás-szerűen a villanyórákat. 
A vonatkozó jogszabályok szerint 

ugyanis kötelező legalább hatha-
vonta, vagyis évente két alkalom-
mal leolvasni a mérőműszereket, 
ennek ellenére olyan régió is van, 
ahol több százezer órát már több 
mint 24 hónapja nem olvasott le a 
szolgáltató. Az ANRE alelnöke jelez-
te egyúttal, hogy a következőkben 
azt is vizsgálni fogják, hogy rendel-
tetésszerűen használják-e az intelli-
gens mérőműszereket.

A szakhatóságnál ugyanakkor az 
ingyenes csatlakozással kapcsolato-
san is  számítanak panaszhullámra, 
a villamos energia és a földgáz in-
gyenes csatlakoztatására vonatkozó 
új szabályzat egy hónappal ezelőtt 
jelent meg, várhatóan ezzel kapcso-
latosan is lesznek lakossági észrevé-
telek, elégedetlenségek, mondta a 
hatóság alelnöke. Ebben a témában 
is lesznek ellenőrzések, fi gyelnek a 
visszajelzésekre, próbálják orvosol-
ni a panaszokat, tette hozzá.

Áremelkedésre számíthatunk
Ami a villanyáram árának alakulását 
illeti, a hatóság honlapján működte-
tett ár-összehasonlítóban az év eleje 
óta enyhe emelkedés észlehető – mu-
tatott rá Nagy-Bege Zoltán. Felhívta 
a fi gyelmet, hogy július eleje után a 
kereskedők új egyetemes szolgáltatói 
árat fognak kiközölni azoknak, akik 
addig nem kötik meg az szabadpiaci 
új szerződést. Személyes meglátása 
szerint enyhe áremelkedés várha-
tó. Ez nyilván ösztönzően hat majd, 
hogy mindenki meglépje az átállást 
a szabadpiacra, megkösse a szerző-
dést a kiválasztott szolgáltatóval.  Je-
lenleg az egyetemes szolgáltatói árra 
árengedményt is számolnak, ezt hat 
hónapra, januártól júliusig ígérték 
a szolgáltatók. Egyedül az  Electrica 
Furnizare kereskedőcége vállalta, 
hogy augusztusig biztosítja a ked-
vezményt, így az erdélyi fogyasztók 
többsége számíthat arra, hogy ha 
betartja az ígéretét, még augusztus-
ban is alkalmazni fogja. Nagy-Bege 
Zoltán ugyanakkor azt tanácsolja, 
hogy a hátralevő két hónapban még 
a határidő előtt érdemes megkötni a 
szabadpiaci szerződést egy megfele-
lő árajánlatot kiválasztva.
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 » BÁLINT ESZTER

Ö t százalékra nőtt tavaly a munka-
nélküliségi ráta az előző évi 3,9 

százalékról Romániában, a legfi ata-
labbak körében volt a legmagasabb 
az állástalanok aránya – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által kedden nyilvánosságra hozott 
adatsorokból.

A munkanélküliség az alacsony 
vagy középfokú végzettséggel ren-
delkezők körében volt a legmaga-
sabb, 8,1, illetve 5,1 százalékos. A 
felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők alig 2,2 százaléka volt tavaly 
állástalan.

Nemi bontásban a férfi ak körében 
0,6 százalékponttal magasabb volt a 
munkanélküliségi ráta: a férfi aknál 

5,3 százalék, a nőknél 4,7 százalék 
volt az állástalanok aránya.

Továbbra is vidéken mutat maga-
sabb értéket a ráta, ahol eléri az 5,8 
százalékot, szemben a városi lakos-
ság körében mért 4,4 százalékkal. 
A statisztikai intézet közleménye 
kiemeli, hogy a fi atalok (15–24 év) 
körében volt tavaly a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta, elérte a 17,3 
százalékot.

2020-ban Románia aktív lakossága 
8,973 millió személyt számlált, ebből 
8,521 millió dolgozott, 452 000 pedig 
munkanélküli volt.

2020-ban a foglalkoztatási ráta a 
munkaképes lakosság (15–64 év) kö-
rében  65,6 százalékon állt, ami 0,2 
százalékpontos csökkenést jelent az 
előző évhez viszonyítva. A férfi ak 

körében magasabb, 74,4 százalékos 
volt a foglalkoztatottság, a nők köré-
ben eközben alig 56,5 százalékos volt 
az arány. Városon 67,1 százalékon, 
vidéken 63,8 százalékon állt a ráta.

A fi atalok (15–24 év) körében eköz-
ben alig 24,6 százalékot tesz ki a 
foglalkoztatottak aránya, az idősek 
(55–64 év) körében pedig 48,5 száza-
lékon állt a mutató.

A legmagasabb (88,8 százalékos) 
foglalkoztatottsági arányt a felső-
fokú tanulmányokkal rendelkezők 
körében jegyezték. A középfokú vég-
zettséggel rendelkezőknek 68,1 szá-
zaléka dolgozott, az alacsony vég-
zettségű személyeknek pedig csupán 
43,4 százaléka.

 2020-ban a foglalkoztatott sze-
mélyek 20,5 százaléka dolgozott a 

mezőgazdaságban, 29,7 százaléka 
az iparban vagy az építkezés ága-
zatában, 49,8 százalék a szolgál-
tatásokban. Az előző esztendőhöz 
képest 2020-ban nagyobb arányban 
csökkent a foglalkoztatott szemé-
lyek száma a feldolgozóiparban 
(101 900-zal kevesebb munkás) és 
a mezőgazdaságban, erdőgazdálko-
dásban, halászatban (96 500-zal ke-
vesebb munkás). A legnagyobb mér-
tékben a kereskedelemben (+38 700 
személy) és az építőiparban (+22 100 
személy) nőtt a dolgozók száma az 
előző évhez viszonyítva. 2020-ban 
a foglalkoztatott személyek közül 
581 000 (6,8 százalék) dolgozott 
részmunkaidőben, ezeknek legna-
gyobb része (83,4 százalék) a mező-
gazdaságban tevékenykedett.

Koronahatás: emelkedett tavaly a munkanélküliek aránya

 » A fi atalok 
(15–24 év) köré-
ben volt tavaly a 
legmagasabb a 
munkanélküliségi 
ráta, elérte a 17,3 
százalékot.




