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Erdélyben egyelőre nincs ok 
aggodalomra, nem kell áremel-
kedésre számítaniuk azoknak, 
akik valamilyen oknál fogva 
nem tudták július elsejéig meg-
kötni a szabadpiaci szerződést 
villanyáram-szolgáltatójukkal. A 
legtöbb itt élő fogyasztó ott-
honát „megvilágító” Electrica 
Furnizare ugyanis – korábbi 
bejelentésének megfelelően – 
augusztus végéig biztosítja a leg-
kedvezőbb szabadpiaci ár és az 
egyetemes ár közötti különbség-
nek megfelelő árkedvezményt.

 » BÍRÓ BLANKA

P ánikot keltett a lakosság köré-
ben a bejelentés, hogy július 
1-től szolgáltatótól függően 3 és 

13 százalék között drágul a villamos 
energia azok számára, akik még nem 
tértek át a szabadpiacra, tehát a  ja-
nuár 1-jei árliberalizáció után nem 
kötöttek szolgáltatójukkal új szerző-
dést. Ugyanakkor az erdélyi fogyasz-
tók többségének – vagyis azoknak, 
akik az Electrica Furnizare keres-
kedőcégének az ügyfelei – egyelőre 
nincs okuk az aggodalomra, hiszen a 
szolgáltató még az év elején vállalta, 
hogy augusztus végéig kedvezményt 
biztosít az egyetemes szolgáltatói cso-
magra. Ami azt jelenti, hogy akik még 
nem kötöttek szabadpiaci szerződést, 
azon az áron kapják a villamos ener-
giát, mint akik a legkedvezőbb díjsza-
básokkal kecsegtető „Stabil 30” sza-
badpiaci ajánlatot választották.

A szolgáltató ezt a napokban újra 
megerősítette, tehát a kedvezmény 
valójában az egyetemes szolgáltatói 
ár és a szabadpiaci kedvező ajánlata 
közötti különbség. Így az erdélyi fo-
gyasztók többségének még van szűk 
két hónapjuk arra, hogy kiválasszák a 
számukra legkedvezőbb ajánlatot, és 
megkössék a szabadpiaci szerződést. 
A többi fogyasztó már nincs ennyire 

jó helyzetben, mert július 1-jétől meg-
változtak az egyetemes szolgáltatói 
árak, és a többi cégnél eddig tartott 
a január elején hat hónapra nyújtott 
kedvezmény.

Bármikor meg lehet kötni, 
bármikor lehet lépni
„Május–június folyamán minden 
fogyasztónak, aki még nem tért át 
a szabadpiacra, a szolgáltatója a 
számlával együtt kiküldött egy tá-
jékoztatót, ebben szerepel, hogy 
július 1-től milyen egyetemes áron 
számláznak” – emlékeztetett tegnap 
megkeresésünkre Nagy-Bege Zoltán, 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) alelnöke. Különben 
az áremelkedés mértékét bonyolult 
meghatározni, mivel a villamos ener-
gia ára ugyan szolgáltatótól függően 3 
és 13 százalék közötti mértékben nö-
vekszik, ám a számla végösszegében 
ez csak 1 és 7 százalék közötti növeke-
dést jelent. Ennek az a magyarázata, 

hogy a számla végösszegében csak 
47 százalék a villamos energia ára, 
az 53 százalékát a különböző egyéb 
költségek, illetékek és az áfa teszik ki, 
amelyek nem változtak, ezért az áram 
3 és 13 százalék közötti drágulása a 
végösszegben 1 és 7 százalék közötti 
emelkedést eredményez.

Nagy-Bege Zoltán hangsúlyozta, 
nincs határidő, vagy bármilyen meg-
kötés arra vonatkozóan, hogy mikor 
kell megkötni a szabadpiaci szerző-
dést. Minden fogyasztónak bármikor 
joga van meglépni ezt, mint ahogy 
bármikor szolgáltatót válthat, füg-
getlenül attól, hogy eddig egyetemes 
szolgáltatói áron kapta az áramot, 
vagy már kötött szerződést.

Azoknak, akik az elmúlt időszak-
ban szerződést kötöttek, nem kell 
tartaniuk a drágulástól, hiszen attól 
függően, milyen időtartamra kötöttek 
szerződést, addig az ár nem változik. 
Aki ezt már meglépte, megkötötte a 
szerződést, ismeri a jogait, a lehető-
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Erdélyben még nem drágult a villany

Az ügyfelek az elmúlt időszakban minden hónapban kaptak tájékoztatást az új lehetőségekről 
és az árak alakulásáról
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ségeit, tudja, hol lehet érdeklődni, 
tájékozódni újabb, esetleg jobb 
ajánlatok iránt, bármikor köthet 
újabb szerződést, válthat szolgálta-
tót, részletezte a hatóság alelnöke.

A fogyasztók három módon köt-
hetnek szerződést: visszaküldik 
postán a szolgáltató által a számlá-
val kiküldött szerződést, bejelölve 
a kiválasztott ajánlatot, az ügyfélfo-
gadó központokban, vagy online, a 
szolgáltató oldalán.

Romániában 8,9 millió háztartás 
van, tehát ugyanennyi villamose-
nergia-fogyasztó. Nagy-Bege Zoltán 
becslése szerint a fogyasztók több 
mint fele megkötötte az új, szabad-
piaci áron alapuló szerződést. Már 
a január 1-ei árliberalizáció előtt 
hárommillió ügyfél áttért a szabad-
piacra, azóta havonta 200–250 ezer 
új szerződést kötnek, így a számuk 
most már meghaladja a 4,45 milliót.

A földgázszerződést 
is érdemes megkötni
Július 1-én ugyanakkor lejártak a 
földgázpiac egy évvel ezelőtti libe-
ralizációja során megállapított szer-
ződések és árak. Ez esetben sem kö-
tötte meg mindenki a szabadpiaci 
szerződést, különösen, hogy tavaly 
ennek nem is volt tétje, hiszen a 
gazdaságnak a koronavírus-világ-
járvány miatti megtorpanása nyo-
mán 2020-ban csökkent az ipari 
fogyasztás, és visszaesett a földgáz 
ára. Most viszont változott a hely-
zet, hiszen a nagykereskedelmi pi-
acon folyamatosan emelkednek az 
árak. Május–júniusban a földgáz-
szolgáltatók kiküldték a kiértesítést 
az új árakról, és akár 20 százalékos 
növekedés is tetten érhető a július 
1-ig még érvényben levő korábbi  
árakhoz képest. A legtöbb fogyasz-
tó esetében ennek a drágulásnak a 
nyáron még nincs nagy tétje, hiszen 
ebben az időszakban alacsony a 
fogyasztás, ám a fűtésszezon kezde-
téig érdemes megkeresni a kedvező 
ajánlatot az ANRE ár-összehasonlí-
tójában, és szerződést kötni, taná-
csolja a hatóság alelnöke.

 » Nagy-Bege 
Zoltán hangsú-
lyozta, nincs ha-
táridő, vagy bár-
milyen megkötés 
arra vonatkozó-
an, hogy mikor 
kell megkötni a 
szabadpiaci szer-
ződést. Minden 
fogyasztónak 
bármikor joga 
van meglépni 
ezt, mint ahogy 
bármikor szol-
gáltatót válthat.

 » BÁLINT ESZTER

A romániai háztartások a legsze-
gényebbek az Európai Unióban 

– derül ki egy, a dániai jegybank ál-
tal készített elemzésből. Romániá-
ban egy háztartás átlagos pénzügyi 
vagyona alig 10 700 euró volt 2020 
utolsó negyedévében az Európai 
Központi Bank jelentéséből vett 
adatok szerint.

Az ellenkező póluson a dániai 
háztartásokat találjuk, a leggazda-
gabb uniós ország háztartásainak 
pénzügyi vagyona a tavalyi év végén 
elérte átlagosan a 254 ezer eurót. A 
CNBC és az Economedia.ro gazda-
sági portál által idézett adatsorok 
szerint a dánok körében magas az 
eladósodottság szintje is, megha-
ladja a 75 ezer eurót, náluk csak 
a luxemburgiaknak van nagyobb, 

csaknem 89 ezer eurós adósságuk. 
Összességében véve a dánok 177 000 
eurós nettó anyagi vagyona viszont 
még így is csaknem a háromszo-
rosa a 60 ezer eurós európai uniós 
átlagnak. A hollandiai háztartások 
pénzügyi vagyona amúgy a második 
legnagyobb, 212 ezer euró körül ala-
kul, majd Luxemburg és Svédország 
következik.

Amúgy Románia akkor sem áll túl 
fényesen, ha a vagyon górcső alá 
vételekor az ingatlanvagyont is szá-
mításba vesszük. Egy, az év elején a 
Credite Suisse által közzétett elemzés 
arra világított rá, hogy nagyjából 1,4 
millió romániai lakosnak (7,4 száza-
lék) van 100 ezer dollárt meghaladó 
vagyona – az összegbe beleszámíta-
nak a letéti vagy takarékszámlákon 
levő összegek, illetve az ingatlanbe-
fektetések is. Összehasonlításkép-

pen: ez az arány Lengyelországban 
10,6 százalékra, Csehországban 9,8 
százalékra, Horvátországban pedig 
13,3 százalékra rúg, míg Portugáliá-
ban meg is haladja a 30 százalékot. 
Az elemzés ugyanakkor arra is ki-
tért, hogy Romániában 31 704 pol-
gárnak van 1 millió dollárosnál na-
gyobb vagyona, ők a 2,8 százalékát 
teszik ki azoknak, akiknek legalább 
100 ezer dolláros vagyonuk van, a 
lakosságnak pedig alig a 0,21 száza-
lékát jelentik. 50 millió dolláros va-
gyonnál nagyobbat 72 személynek 
sikerült összegyűjtenie. Eközben 
100 ezer és 1 millió dollár közötti va-
gyonnal nagyjából 1 millió romániai 
lakos rendelkezik, ami azt jelenti, 
hogy a lakosság 92,5 százalékának 
100 ezer dollárosnál kevesebbet érő 
megtakarított pénze és ingatlanva-
gyona van.

A romániai háztartások a legszegényebbek az Európai Unióban

Alig van, mit számolni. A dánok pénzügyi vagyona 
csaknem 25-ször nagyobb




