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Bár a teljesen liberalizált 
romániai villamosenergia- és 
földgázpiacon a fogyasztók 
bármikor szolgáltatót válthat-
nak, július elsejéig mindenkinek 
ajánlott áttérnie a szabadpiacra, 
aki ezt eddig nem tette meg. 
Ellenkező esetben már a jövő 
hónaptól többet fi zethetünk az 
áramért és a földgázért, sőt 2022-
től újabb drágulás várható.

 » BÍRÓ BLANKA

A földgáz mintegy 20, míg a villa-
mos energia 1–7 százalékos drá-
gulására számíthat a lakosság 

július elsejétől. Ráadásul a villamos 
energia esetében még fájóbb lesz az 
áremelkedés azok számára, akik nem 
kötöttek szabadpiaci szerződést, mert 
a legtöbb szolgáltató július 1. után már 
nem biztosítja a cégtől függően 10–20 
százalékos kedvezményt az egyetemes 
szolgáltatási árra, amit a szabadpiaci 
szerződés elmaradása esetén számláz-
nak. Egyedül az Electrica Furnizare ke-
reskedőcége vállalta, hogy augusztus 
végéig biztosítja a kedvezményt, így az 
erdélyi fogyasztók többségének még 
van ideje kiválasztani a legkedvezőbb 
ajánlatot, és megkötni a szabadpiaci 
szerződést, ám ezt nekik is érdemes 
legkésőbb augusztusban megtenniük.

Jövő januártól tovább
drágulhat az áram
A szolgáltatók az elmúlt időszak-
ban kiközölték az új díjszabásokat 
azoknak, akik még nem álltak át a 
szabadpiacra. Ez alapján régiótól, 
szolgáltatótól függően 1–7 százalé-
kos áramár-emelkedés ígérkezik, 
ami viszont a 10–20 százalékos ed-
digi kedvezmény megszűntével a 
gyakorlatban még magasabb szám-
lát eredményez. Nagy-Bege Zoltán, 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) alelnöke a Krónika 
megkeresésére arra fi gyelmeztetett, 
a nagykereskedelmi piac alakulását 
látva félő, hogy még ezek az emelt 
árak is csak fél évre lesznek érvénye-
sek, és 2022. január 1-től újabb drá-
gulás várható. „Még mindig vannak 
kedvező ajánlatok a piacon, érdemes 
megkötni a szerződést, minél hosz-
szabb időre, legalább egy évre, mert 
így a január 1-jei áremelkedést is ki 
lehet védeni” – tanácsolja az ANRE 
alelnöke. Becslései szerint június vé-
gére átbillen az arány, és a villamose-
nergia-fogyasztók több mint fele már 
a szabadpiacon lesz.

Az elmúlt évben már közel három-
millió háztartási fogyasztó rendelke-
zett szabadpiaci szerződéssel, idén 
havonta 200–250 ezer új megállapo-
dást kötöttek, tehát fél év alatt közel 
1,4 millió fogyasztó állt át a szabadpi-
acra, így összesen a fogyasztók több 
mint fele, 4,4 millió romániai ház-
tartás kötött szerződést. Nagy-Bege 
szerint ez kevésnek tűnhet, ám más 
országokhoz képest – ahol a 40-50 
százalékos szabadpiaci arányt sok év 
alatt érték el – nem rossz eredmény. 
Akinek nagyon alacsony a fogyasztá-

sa, nem érdekelt az átállásban, mert a 
20 százalék feletti drágulás sem jelent 
számára nagy érvágást, a külföldön 
dolgozók közül is sokan halogatják 
az ügyintézést, holott minden szol-
gáltató biztosítja az online szerző-
déskötés lehetőségét. Az idősebbek 
inkább személyesen, az ügyfélfogadó 
központokban bonyolítják a szer-
ződéskötést. Sok fogyasztóhoz még 
mindig nem jutott el az információ 
az árliberalizálásról és annak követ-
kezményeiről, bár minden havi szám-
lával érkezik tájékoztató, amit sokan 
el sem olvasnak. „Különböző okai 
vannak, hogy még mindig csak a fo-
gyasztók mintegy 50 százaléka kötöt-
te meg a szabadpiaci szerződést, ám 
ezt bármikor megléphetik” – szögezte 
le Nagy-Bege Zoltán.

Érdemes keresni a kedvező 
földgázajánlatot is
A földgáz drágulása még egyértel-
műbbnek tűnik, július 1-én járnak 
le az egy évvel ezelőtti liberalizáció 
során megállapított szerződések és 
árak. A földgáz esetében a szabadpi-
acra történő áttérés fél évvel koráb-
ban, tavaly júliusban megtörtént, ám 
ott sem léptek a fogyasztók, főleg, 
hogy nem is volt tétje ennek, hiszen 

tavaly a járvány okozta leállások mi-
att látványosan csökkentek az árak. 
Idén májusban és júniusban a föld-
gázszolgáltatók kiküldték az értesí-
tést az új tarifákról, és ez alapján akár 
20 százalékos növekedés is tetten ér-
hető a július 1-ig még érvényben levő 
jelenlegi árakhoz képest. A legtöbb 
fogyasztó esetében ennek a drágulás-
nak a nyáron még nincs nagy tétje, 
hiszen ebben az időszakban alacsony 
a fogyasztás, ám télen már fájdal-
mas lesz a magas számla. „Érdemes 
megnézni a hatóság honlapján az 
ár-összehasonlítót, még mindig van-
nak a piacon jobb ajánlatok annál, 
amit kiközöltek a szolgáltatók. Oda 
kell fi gyelni, választani egy kedve-
zőbb árat, mint amit automatikusan 
megállapított a jelenlegi szolgáltató 
szabadpiaci szerződés nélkül” – mu-
tatott rá az ANRE alelnöke.

Különben többféle csatolt szol-
gáltatást is tartalmazó csomagot, 

különböző díjszabást lehet találni a 
piacon, például akinek magasabb a 
havi fogyasztása, jobban jár egy bér-
letes szerződéssel. Nincs határidő 
sem a földgáz, sem a villamos energia 
esetében, bármikor meg lehet köt-
ni a szerződést, és bármikor le lehet 
cserélni a szolgáltatót. „Az árakat 
ugyan egy évre határozzák meg, de a 
szerződést bármikor fel lehet bonta-
ni, ha kedvezőbb ajánlatot találunk. 
Érdemes érdeklődni online, utánajár-
ni személyesen az ügyfélszolgáltató 
központokban, mert pénzre megy a 
játék” – hívta fel a fi gyelmet a hatósá-
gi illetékes. Nagy-Bege Zoltán arra is 
fi gyelmeztet, hogy a földgáz esetében 
sem kizárt a további drágulás, hiszen 
a nagykereskedelmi piacon folyama-
tosan emelkednek az árak. Tavaly 
júniusban a romániai piacon 25 lejbe 
került a földgáz megawattóránként, 
idén júniusban már 120–125 lej, sőt a 
héten a télre megkötött szerződések-
ben már a 150 lejt is meghaladta. Te-
hát négy-ötszörösére emelkedtek az 
árak, ezért minél gyorsabban köt egy 
háztartási fogyasztó kedvező szerző-
dést egy előre meghatározott időre, 
annál nagyobb eséllyel védi ki, hogy 
megmutatkozzon a számláján a nagy-
kereskedelmi ár emelkedése.

A szabadpiacot
nem lehet szabályozni
Virgil Popescu energiaügyi miniszter 
korábban azzal vádolta a szolgálta-
tókat, hogy spekulálnak és ez vezet 
dráguláshoz. A tárcavezető szerint 
az Országos Energiaár-szabályo-
zó Hatóságnak (ANRE) be kellene 
avatkoznia, hogy az energiaágazat 
szabadpiac legyen, és ne „vadpiac”. 
Nagy-Bege Zoltán ennek kapcsán 
lapunknak kifejtette, az Európai Bi-
zottság (EB) villamosenergia-piac-
ra vonatkozó szabályozása előírja, 
hogy a tagállamokban sem a minisz-
térium, sem más hatóság nem szól-
hat bele a piaci szereplők nagykeres-
kedelmi stratégiáiba. Tavaly volt a 
türelmi idő, az egyéves átmeneti idő-
szak, amikor szabályozott árak vol-
tak, az ANRE meghatározta, hogy a 
végső szolgáltatók kitől milyen áron 
vásárolják a fogyasztóknak szánt 
villamos energiát. Az EB már akkor 

MÁR JÚLIUSTÓL MAGASABB LESZ ANNAK A FOGYASZTÓNAK A VILLANY- ÉS GÁZSZÁMLÁJA, AKI NEM TÉR ÁT A SZABADPIACRA

Új szerződés nélkül még jobban drágul az energia

Személyesen intézik. Az Electrica kolozsvári kirendeltségét hetek óta ostromolják a fogyasztók
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jelezte, hogy kötelezettségszegési 
eljárást indít, ha nem vezetik ki a 
szabályozott árakat.

„A liberalizálás pontosan erről 
szól: nem szól bele senki, hogy a 
kereskedő, a szolgáltató mikor, 
kitől, milyen időszakra és milyen 
áron vásárolja fel a villamos ener-
giát. Minden szolgáltatónak el kell 
döntenie, hogy milyen arányban 
köt hosszú távú szerződéseket, és 
milyen arányban hagyatkozik a 
következő napi piacra, ami egyik 
napról a másikra vonatkozó felvá-
sárlást jelent. Nincs sem európai, 
sem nemzeti törvény arra, amely 
előírná, hogy valaki köteles lega-
lább egy bizonyos százalékát a 
villamos energiának hosszú távon 
leszerződni. Annak ellenére, hogy 
a miniszter ezt kéri tőlünk, ez nem 
lenne helyes döntés” – részletezte 
Nagy-Bege Zoltán. Hangsúlyozta, a 
szabadpiacon az idő dönti el, hogy 
melyik szolgáltató alkalmazta a 
jobb stratégiát, mennyire kifi zető-
dőek a hosszú távú szerződések.

Már most akadnak példák, hogy 
jelentős piaci részesedéssel bíró 
villamosenergia-kereskedők pénz-
ügyi nehézségekkel küzdenek, 
csődvédelmet kértek. Valószínű-
leg az vezetett oda, hogy nem volt 
elég hosszú távú szerződésük, és 
az árak megugrottak. Nagy-Bege 
szerint ez megtörténhet minden 
kereskedővel, aki nem a körül-
ményekhez igazítja a felvásárlási 
stratégiáját. Tavaly az energiaárak 
– a villamos energia, a földgáz és 
az üzemanyag ára – európai szin-
ten zuhantak, akkor az volt nyerő 
döntés, ha a következő napi piac-
ról vásároltak, mert ott volt a leg-
olcsóbb. Most megfordult a trend, 
mert a korlátozásokat feloldották, 
a gazdaság, az ipar beindult, a 
kereslet növekedésével az árak is 
emelkednek. Aki arra számított, 
hogy idén is további korlátozások 
lesznek a pandémia miatt, ráfi ze-
tett. „Azért sem jó megoldás, hogy 
a hatóság beleszóljon a cégek stra-
tégiájába, mert senki nem láthatja 
előre, miként alakul a piac, lehet, 
hogy eljön a járvány negyedik hul-
láma, újabb korlátozások, és újra 
megzuhannak az árak” – fi gyel-
meztetett Nagy-Bege Zoltán, aki 
szerint ebben az időszakban, ami-
kor kiszámíthatatlanul alakulnak 
a pénzügyi piacok is, a vállalatok 
rendszeresen kockázatelemzést 
kell, hogy végezzenek. Ugyanakkor 
a hatóság alelnöke megnyugtatta 
a fogyasztókat, hogy senki nem 
marad egy percre sem szolgáltató 
nélkül. Ha valakinek a szolgáltatója 
saját döntése alapján vagy csődeljá-
rás folytán eltűnik a piacról, a ható-
ság kinevez egy végső szolgáltatót, 
amit el lehet fogadni hosszabb táv-
ra, de rövidebb időre is, amíg másik 
szolgáltatót keres a felhasználó. „A 
végső szolgáltatói intézmény bizto-
sítására megvan a procedúra, a ha-
tóság feladata, hogy ezt biztosítsa 
az ipari és a lakossági fogyasztók-
nak egyaránt” – szögezte le lapunk 
kérdésére az energiaár-szabályozó 
hatóság alelnöke.

 » Nincs 
határidő sem a 
földgáz, sem a 
villamos energia 
esetében, bár-
mikor meg lehet 
kötni a szerző-
dést, és bármikor 
le lehet cserélni 
a szolgáltatót.

 » Oda kell 
fi gyelni, és 
kedvezőbb 
árat választani 
annál, mint amit 
automatikusan 
megállapított a 
jelenlegi szol-
gáltató szabad-
piaci szerződés 
nélkül.




