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A földgáz mintegy 20, míg a 
villamos energia 1–7 száza-
lékos drágulására számíthat 

a lakosság július elsejétől. Ráadásul 
a villamos energia esetében még fá-
jóbb lesz az áremelkedés azok szá-
mára, akik nem kötöttek szabadpiaci 
szerződést, mert a legtöbb szolgálta-
tó július 1. után már nem biztosítja 
a cégtől függően 10–20 százalékos 
kedvezményt az egyetemes szol-
gáltatási árra, amit a szabadpiaci 
szerződés elmaradása esetén szám-
láznak. Egyedül az Electrica Furni-
zare kereskedőcége vállalta, hogy 
augusztus végéig biztosítja a ked-
vezményt, így az erdélyi fogyasztók 
többségének még van ideje kivá-
lasztani 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. Ennek alapján régió-
tól, szolgáltatótól függően 1–7 szá-
zalékos áramár-emelkedés ígérke-
zik, ami viszont a 10–20 százalékos 
eddigi 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 érvé-
nyesek, és 2022. január 1-jétől újabb 
drágulás várható. „Még mindig 
vannak kedvező ajánlatok a piacon, 
érdemes megkötni a szerződést, mi-
nél hosszabb időre, legalább egy év-
re, mert így a január 1-jei áremelke-
dést is ki lehet védeni” – tanácsolja 
az ANRE alelnöke. Becslései szerint 
június végére átbillen az arány, és 
a villamosenergia-fogyasztók több 
mint fele már a szabadpiacon lesz.

Az elmúlt évben már közel há-
rommillió háztartási fogyasztó 
rendelkezett szabadpiaci szerző-
déssel, idén havonta 200–250 ezer 
új megállapodást kötöttek, tehát fél 
év alatt közel 1,4 millió fogyasztó 
állt át a szabadpiacra, így összesen 
a fogyasztók több mint fele, 4,4 
millió romániai háztartás kötött 
szerződést. Nagy-Bege szerint ez 
kevésnek tűnhet, ám más orszá-
gokhoz képest – ahol a 40–50 szá-
zalékos szabadpiaci arányt sok év 

alatt érték el – nem rossz eredmény. 
Akinek nagyon alacsony a fogyasz-
tása, 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 szolgáltató biztosítja az 
online szerződéskötés lehetőségét. 
Az idősebbek inkább személyesen, 
az ügyfélfogadó központokban bo-

nyolítják le a szerződéskötést. Sok 
fogyasztóhoz még mindig nem ju-
tott el az információ az árliberalizá-
lásról és annak következményeiről, 
bár minden havi számlával érkezik 
tájékoztató, amit sokan el sem ol-
vasnak. „Különböző okai vannak, 
hogy még mindig csak a fogyasztók 
mintegy 50 százaléka kötötte meg a 
szabadpiaci szerződést, ám ezt bár-
mikor megléphetik” – szögezte le 
Nagy-Bege Zoltán.

Érdemes keresni a kedvező 
földgázajánlatot is

A földgáz drágulása még egyértel-
műbbnek tűnik, július 1-jén 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 

miatt látványosan csökkentek az 
árak. Idén májusban és júniusban 
a földgázszolgáltatók kiküldték az 
értesítést az új tarifákról, és ennek 
alapján akár 20 százalékos növeke-
dés is tetten érhető a július 1-jéig még 
érvényben lévő jelenlegi árakhoz 
képest. A legtöbb fogyasztó esetében 
ennek a drágulásnak a nyáron még 
nincs nagy tétje, hiszen ebben az 
időszakban alacsony a fogyasztás, 

ám télen már fájdalmas lesz a magas 
számla. „Érdemes megnézni a ható-
ság honlapján az ár-összehasonlítót, 
még mindig vannak a piacon jobb 
ajánlatok annál, amit kiközöltek a 
szolgáltatók. Oda kell fi gyelni, vá-
lasztani egy kedvezőbb árat, mint 
amit automatikusan megállapított 
a jelenlegi szolgáltató szabadpiaci 
szerződés nélkül” – mutatott 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 

bérletes szerződéssel. Nincs határ-
idő sem a földgáz, sem a villamos 
energia esetében, bármikor meg le-
het kötni a szerződést, és bármikor 
le lehet cserélni a szolgáltatót. „Az 
árakat ugyan egy évre határozzák 
meg, de a szerződést bármikor fel 
lehet bontani, ha kedvezőbb aján-
latot találunk. Érdemes érdeklődni 
online, utánajárni személyesen az 
ügyfélszolgáltató központokban, 
mert pénzre megy a játék” – hívta 
fel a fi gyelmet a hatósági illetékes. 
Nagy-Bege Zoltán. Arra is fi gyel-
meztet, hogy a földgáz esetében 

sem kizárt a további drágulás, hi-
szen a nagykereskedelmi piacon 
folyamatosan emelkednek az árak. 
Tavaly júniusban a romániai pia-
con 25 lejbe került a földgáz mega-
wattóránként, idén júniusban már 
120–125 lej, sőt a héten a télre meg-
kötött szerződésekben már a 150 lejt 
is meghaladta. Tehát négy-ötszörö-
sére emelkedtek az árak, ezért mi-
nél gyorsabban köt egy háztartási 
fogyasztó kedvező szerződést egy 
előre meghatározott időre, annál 
nagyobb eséllyel védi ki, hogy meg-
mutatkozzon számláján a nagyke-
reskedelmi ár emelkedése.

A szabadpiacot nem lehet 
szabályozni

Virgil Popescu energiaügyi mi-
niszter korábban azzal vádolta a 
szolgáltatókat, hogy spekulálnak 
és ez vezet dráguláshoz, a tárcave-
zető szerint az Országos Energiaár- 
szabályozó Hatóságnak (ANRE) 
be kellene avatkoznia, hogy az 
energiaágazat szabadpiac legyen, 
és ne „vadpiac”. Nagy-Bege Zoltán 
ennek kapcsán lapcsaládunknak 
kifejtette, az Európai Bizottság (EB) 
villamosenergia-piacra vonatkozó 
szabályozása előírja, hogy a tag-
államokban sem a minisztérium, 
sem más hatóság nem szólhat bele 
a piaci szereplők nagykereskedelmi 
stratégiáiba. Tavaly volt a türelmi 
idő, az egyéves átmeneti időszak, 
amikor szabályozott árak voltak, 
az ANRE meghatározta, hogy a vég-
ső szolgáltatók kitől milyen áron 
vásárolják a fogyasztóknak szánt 
villamos energiát. Az EB már akkor 
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, ki-
től, milyen időszakra és milyen 
áron vásárolja fel a villamos 
energiát. Minden szolgálta-
tónak el kell döntenie, hogy 
milyen arányban köt hosz-
szú távú szerződéseket és 
milyen arányban hagyatko-
zik a következő napi piacra, 
ami egyik napról a másikra 
vonatkozó felvásárlást je-
lent. Nincs se európai, se nemzeti 
törvény, amely előírná, hogy va-
laki köteles legalább egy bizonyos 
százalékát a villamos energiának 
hosszú távon leszerződni. Annak 
ellenére, hogy a miniszter ezt kéri 
tőlünk, ez nem lenne helyes dön-
tés” – részletezte Nagy-Bege Zoltán. 
Hangsúlyozta, a szabadpiacon az 
idő dönti el, hogy melyik szolgál-
tató alkalmazta a jobb stratégiát, 
mennyire kifi zetődők a hosszú távú 
szerződések.

Már most akadnak példák, hogy 
jelentős piaci részesedéssel bíró 
villamosenergia-kereskedők pénz-
ügyi nehézségekkel küzdenek, 
csődvédelmet kértek. Valószínűleg 
az vezetett ide, hogy nem volt elég 
hosszú távú szerződésük, és az árak 
megugrottak. Nagy-Bege szerint ez 
megtörténhet minden kereskedő-
vel, aki nem a körülményekhez iga-
zítja a felvásárlási stratégiáját. 

Személyesen intézik. Az Elect-
rica kirendeltségeit hónapok óta 
ostromolják a fogyasztók
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• Bár a teljesen liberalizált romániai villamosenergia- és földgázpiacon a fogyasz-
tók bármikor szolgáltatót válthatnak, július elsejéig mindenkinek ajánlott áttérnie 
a szabadpiacra, aki ezt eddig nem tette meg. Ellenkező esetben már jövő hónaptól 
többet fizethetünk az áramért és a földgázért, sőt 2022-től újabb drágulás várható.

Szerződést kötni mindenáron
Már júliustól magasabb lesz a villany- és gázszámlája annak, aki nem tér át a szabadpiacra




