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Árliberalizációs szerződéskötések
Még két hónapon át megköthetik a versenypiaci szerződéseket

BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Nem sietnek a lakossági fo-
gyasztók új szerződést kötni 
a villanyáram-szolgáltatók-

kal, alig tíz százalékuk lépett mos-
tanáig az előnyösebb árakat kínáló 
liberalizált piacra – vont mérleget 
Virgil Popescu energiaügyi minisz-
ter. Mint ismeretes, a romániai 
energiapiaci árliberalizáció janu-
ár elsejétől érvényes, a fogyasztók 
azonban június 30-áig haladékot 
kaptak, hogy új szerződést kössenek 
jelenlegi szolgáltatójukkal, vagy egy 
számukra kedvezőbb árajánlattal 
kecsegtető szolgáltatót válasszanak. 
„Nagy a tunyaság, amikor váltásról 
van szó. És meggyőződésem, hogy 
június vége felé, amikor felocsúd-
nak, hanyatt-homlok rohan majd 

mindenki” – vélekedett a tár-
cavezető a Digi 24 hírteleví-
zió szerda esti műsorában. 
Emlékeztetett egyúttal, hogy 
az új szerződés megkötése 
nem jár sorban állással, hi-
szen e-mailben is rendezni 
lehet, de egyelőre elenyésző 

azoknak a hányada, akik lép-
tek. Popescu emlékeztetett, hogy aki 
június 30-áig nem köt új szerződést 
a liberalizált piacon, utána az egye-
temes szolgáltatási rendszer árain 
kapja a számlát, ami lényegesen ma-
gasabb, mint az új árajánlatok. A mi-
niszter azonban nem borúlátó, nem 
számít az árak látványos emelkedé-
sére, és bízik abban is, hogy június 
végéig sokan megkötik a szerződést.
„A legrosszabb esetben is arra szá-
mítok, hogy az árak a jelenlegi szin-
ten maradnak, és azt várom, hogy 
sokan átmennek a versenypiacra, 
mivel június 30-a után már nem 
részesülnek kedvezményes árban, 
és az egyetemes szolgáltatói rend-
szerben maradnak, ami drágább, 
meglátják majd a júliusi számlán” – 
húzta alá Popescu. Kellemes megle-
petésnek nevezte ugyanakkor, hogy 
egy általa meg nem nevezett cég, 
amelynek sok ügyfele volt, sokukat 
már át is vitte a versenypiacra, tehát 
a szolgáltatók is érdekeltek abban, 
hogy megtartsák ügyfeleiket.

Nem ennyire sötét a helyzet

„Nincs ok aggodalomra a villa-
mosenergia-szolgáltatás terén a 
versenypiacra való átállás ütemét 
nézve” – szögezte le eközben nem-
rég lapcsaládunk megkeresésére 

Nagy-Bege Zoltán, az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
alelnöke. Mint részletezte, több ada-
tot lehet elemezni, hiszen jelenleg a 
lakossági fogyasztók több mint 42 
százaléka már versenypiaci szerző-
déssel rendelkezik. Ez lebontva úgy 
néz ki, hogy a fogyasztók 30 száza-
léka már az elmúlt év végén a libe-

ralizált piacról vásárolta az energiát, 
még azelőtt, hogy ez év január 1-jétől 
megszűnt a hatóságilag szabályozott 
ár és kizárólagossá vált a szabadpi-
ac. „Viszont ha azt nézzük, hogy a 
hivatalos adatok szerint az idei év 
első három hónapjában mintegy 
800 ezer fogyasztó írt alá új szerző-
dést, áprilist is tekintve, ez már való-
színűleg elérte az egymilliót, akkor 
valóban a 9 millió romániai háztar-
tási fogyasztó 10 százaléka kötött 
szabadpiaci szerződést” – részletez-
te a hatóság alelnöke.

Meglátása szerint ez egy jó 
eredmény. „Ez egyáltalán nem 
kevés, hiszen azt jelenti, hogy ha-
vonta több mint 250 ezer új szer-
ződést írtak alá, minden mun-
kanapon több mint 10 ezret, ami 
óriási munkát jelent a szolgálta-
tóknak, a határaikat feszegetik, 
hogy egy ilyen mennyiségű kérés-

hullámnak eleget tegyenek, hiba 
nélkül dolgozzanak. Tévedések 
így is becsúsznak” – mutatott rá 
Nagy-Bege Zoltán.

Beszélt ugyanakkor arról is, 
hogy a hatóság folyamatosan el-
lenőrzi a kereskedőket. Nem vár-
ták el tőlük, hogy már januárban 
növeljék a kapacitásukat, de ha 
látják, hogy az igény növekszik, 
egyre több a munka a beérkezett 
dokumentumok feldolgozásával, 
és ennek nem tudnak eleget ten-
ni, akkor lépniük kell, át kell cso-

portosítani a meglévő munkaerőt, 
új alkalmazottakat kell felvenni, 
akár meghatározott idejű munka-
szerződéssel. „Az egy-két hónapig 
lehet mentség, hogy nem tudnak 
minden befutó kérést időben fel-
dolgozni, de erre az igényre reagál-
nia kell a szolgáltatónak, annál is 
inkább, hogy erre szabályozások, 
határidők léteznek. Már eddig is 
voltak ellenőrzések, eddig a lehető 
legkisebb büntetéseket róttuk ki, 
ha rendellenességeket észleltünk. 
Próbáltunk elnézők lenni, mert 
ez egy új helyzet, de ha azt látjuk, 
hogy a létező és feltárt problémákat 
nem próbálják orvosolni, draszti-
kusabb lépések következnek” – je-
lentette ki a hatóság alelnöke.

Váltani utólag bármikor lehet

Nagy-Bege Zoltán szerint most az a 
legfontosabb, hogy a szolgáltatók 
tájékoztassák a fogyasztókat a joga-
ikról, a lehetőségeikről, hogy a pol-
gárok tudják, mi a következménye, 

ha nem kötik meg a versenypiaci 
szerződést, tudatosan válasszanak 
szolgáltatót, és ha úgy látják jónak, 
akár váltsanak. A szakember arra 
is kitért, hogy a márciusig új szer-
ződést megkötő mintegy 800 ezer 
fogyasztó közül viszonylag kevesen 
választottak új szolgáltatót, tehát 
aláírtak ugyan egy új szabadpiaci 
szerződést, de a régi szolgáltatónál 
maradtak. „Lehet azt boncolgatni, 
hogy mi áll ennek a hátterében, elé-
gedettek az eddigi szolgáltatóval, 
nem volt elegendő információjuk, 
vagy esetleg bonyolultabb átállni 
egy másik szolgáltatóhoz” – vetet-
te fel Nagy-Bege Zoltán. Szerinte 
amúgy az is kompromisszumos 
megoldás lehet, hogy ebben az idő-
szakban maradnak a fogyasztók a 
régi szolgáltatójuknál, az egysze-
rűsített procedúrával megkötik ve-
le a szabadpiaci szerződést, majd 
utána, akár minden hónapban, 
kereshetnek új szolgáltatót. Az AN-
RE alelnöke emlékeztetett, hogy az 
egyetemes szolgáltatási árra, amely 
magasabb, mint a szabadpiaci ár, 
június végéig biztosítanak kedvez-
ményt a szolgáltatók, tehát érdemes 
addig megkötni a szabadpiaci szer-
ződést. Az erdélyi fogyasztók ebből 
a szempontból még jobb helyzetben 
vannak, mert az Electrica augusz-
tus végéig biztosítja a kedvezményt 
az egyetemes árra.

Mint ismeretes, az ANRE által 
január második felében kibocsá-
tott rendelet az árliberalizáció 
dacára június 30-áig lehetőséget 
biztosít a villanyáram-szolgálta-
tóknak, hogy ne emeljenek árakat 
ama lakossági fogyasztók eseté-
ben, akik még nem kötöttek új szer-
ződést. Ugyanakkor egyszerűsítet-
ték a szerződéskötés procedúráját, 
és arra kötelezték a szolgáltatókat, 
hogy folyamatosan tájékoztassák 
a lehetőségekről az ügyfeleket, te-
hát minden havi számlával küldje-
nek információkat, árajánlatokat. 
Az ANRE rendelete azt is előírja, 
hogy valamennyi szolgáltatónak a 
számlával együtt havonta külde-
nie kell egy űrlapot is, amelyben az 
egyetemes szolgáltatási rendszer 
díjszabása mellett több szabadpia-
ci árajánlat is szerepel. A fogyasztó 
az űrlapon kiválaszthatja a számá-
ra kedvező ajánlatot, és miután azt 
kipipálja, aláírja, vissza kell jut-
tatnia postán a szolgáltatónak. Ez 
már új szabadpiaci szerződésnek 
számít, és megkötése után nem 
kell alkalmazni az egyetemes szol-
gáltatási rendszer árait és az erre 
számolt kedvezményt. A szolgál-
tatók ezt követően visszaküldenek 
az ügyfélnek egy példányt a szer-
ződésből, ezzel pedig a folyamat 
lezárul, a fogyasztó kikerül a sza-
bályozott díjszabáson lévő ügyfe-
lek adatbázisából, a szabadpiacon 
megkötött szerződés alapján kapja 
a szolgáltatást. Az ügyintézés on-
line is lebonyolítható.

A legnagyobb villanyáram-szol-
gáltató standja. Szerződéskö-
tésre, illetve -hosszabbításra 
berendezve
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• Nem annyira aggasztó a lakossági érdeklődés a szabadpiaci villanyáram-szol-
gáltatási szerződéskötés iránt, mint ahogy azt Virgil Popescu energetikai miniszter 
lefesti – vallja az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) adataira hivatkoz-
va az intézmény alelnöke. Nagy-Bege Zoltán lapcsaládunk minapi megkeresésére 
leszögezte, a lakossági fogyasztók 42 százaléka már megkötötte az új szerződést. 
Jelezte egyúttal, ezentúl is ellenőrzik a szolgáltatókat, hogy megfelelően tájékoz-
tatják-e a polgárokat az energiapiaci árliberalizációról.




