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P ánikot keltett a lakosság köré-
ben a bejelentés, hogy július 
1-jétől szolgáltatótól függően 

3 és 13 százalék között drágult a vil-
lamos energia azok számára, akik 
még nem tértek át a szabadpiacra, 
tehát a január 1-jei árliberalizáció 
után nem kötöttek szolgáltatójukkal 
új szerződést. Ugyanakkor az erdé-

lyi fogyasztók többségének, vagyis 
azoknak, akik az Electrica Furni-
zare kereskedőcégének az ügyfelei, 
egyelőre nincs okuk az aggodalomra, 
hiszen a szolgáltató még az év ele-
jén vállalta, hogy augusztus végéig 
kedvezményt biztosít az egyetemes 
szolgáltatói csomagra, ami azt jelen-
ti, hogy azok, akik még nem kötöttek 
szabadpiaci szerződést, azon az áron 
kapják a villamos energiát, mint akik 
a legkedvezőbb díjszabásokkal ke-
csegtető „Stabil 30” szabadpiaci aján-

latot választották. A szolgáltató ezt a 
napokban újra megerősítette, tehát a 
kedvezmény valójában az egyetemes 
szolgáltatói ár és a szabadpiaci ked-
vező ajánlata közötti különbség. Így 

az erdélyi fogyasztók többségének 
még van szűk másfél hónapja arra, 
hogy kiválassza a számára legkedve-
zőbb ajánlatot és megkösse a szabad-
piaci szerződést. A többi fogyasztó 
már nincs ennyire jó helyzetben, 
mert július 1-jétől megváltoztak az 
egyetemes szolgáltatói árak, és a töb-
bi 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 jú-
lius 1-jétől milyen egyetemes áron 
számláznak” – emlékeztetett minapi 
megkeresésünkre Nagy-Bege Zoltán, 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) alelnöke. Egyébként 
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, 53 
százalékát a különböző egyéb költsé-
gek, illetékek és az áfa teszik ki, ame-
lyek 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 megkötés arra vo-
natkozóan, hogy mikor kell megköt-
ni a szabadpiaci szerződést. Minden 
fogyasztónak bármikor joga van 
meglépni ezt, mint ahogy bármikor 
szolgáltatót válthat, függetlenül attól, 
hogy eddig egyetemes szolgáltatói 
áron kapta az áramot vagy már kötött 
szerződést.

Azoknak, akik az elmúlt időszak-
ban szerződést kötöttek, nem kell tar-
taniuk a drágulástól, hiszen attól füg-
gően, milyen időtartamra kötöttek 
szerződést, addig az ár nem változik. 
Aki ezt már meglépte, megkötötte a 
szerződést, ismeri a jogait, a lehetősé-

geit, tudja, hol lehet érdeklődni, tájé-
kozódni újabb, esetleg jobb ajánlatok 
iránt, bármikor köthet újabb szerző-
dést, válthat szolgáltatót, részletezte 
a hatóság alelnöke. A fogyasztók 
három módon köthetnek szerződést: 
visszaküldik postán a szolgáltató ál-
tal a számlával kiküldött szerződést, 
bejelölve a kiválasztott ajánlatot, az 
ügyfélfogadó központokban, vagy 
online, a szolgáltató oldalán. Romá-
niában 8,9 millió háztartás van, te-
hát ugyanennyi villamosenergia-fo-
gyasztó. Nagy-Bege Zoltán becslése 
szerint a fogyasztók több mint fele 
megkötötte az új, szabadpiaci áron 
alapuló szerződést. Már a január 
1-jei árliberalizáció előtt hárommillió 
ügyfél áttért a szabadpiacra, azóta 
havonta 200–250 ezer új szerződést 
kötnek, így számuk most már meg-
haladja a 4,45 milliót.

A földgázszerződést is 
érdemes megkötni

Július 1-jén ugyanakkor lejártak a 
földgázpiac egy évvel ezelőtti libera-
lizációja során megállapított szerző-
dések és árak. Ez esetben sem kötötte 
meg mindenki a szabadpiaci 
szerződést, különösen hogy 
tavaly ennek nem is volt tét-
je, hiszen a gazdaságnak a 
koronavírus-világjárvány 
miatti megtorpanása nyomán 
2020-ban csökkent az ipari 
fogyasztás, és visszaesett a 
földgáz ára. Most viszont vál-
tozott a helyzet, hiszen a nagy-
kereskedelmi piacon folyamatosan 
emelkednek az árak. Május-június-
ban a földgázszolgáltatók kiküldték 
a kiértesítést az új árakról, és akár 20 
százalékos növekedés is tetten érhe-
tő a július 1-jéig még érvényben lévő 
korábbi árakhoz képest. A legtöbb 
fogyasztó esetében ennek a drágu-
lásnak a nyáron még nincs nagy 
tétje, hiszen ebben az időszakban 
alacsony a fogyasztás, ám a fűtéssze-
zon kezdetéig érdemes megkeresni a 
kedvező ajánlatot az ANRE ár-össze-
hasonlítójában, és szerződést kötni, 
tanácsolja a hatóság alelnöke.

Romániában 8,9 millió 
háztartás van, tehát ugyanennyi 
villamosenergia-fogyasztó

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

H I R D E T É S

• Erdélyben egyelőre nincs ok aggodalomra, nem kell 
áremelkedéstől tartaniuk azoknak, akik valamilyen 
oknál fogva nem tudták július elsejéig megkötni a 
szabadpiaci szerződést villanyáram-szolgáltatójukkal, 
ugyanis a legtöbb itt élő fogyasztó otthonát „megvi-
lágító” Electrica Furnizare – korábbi bejelentésének 
megfelelően – augusztus végéig biztosítja a legkedve-
zőbb szabadpiaci ár és az egyetemes ár közötti kü-
lönbségnek megfelelő árkedvezményt.

Még nincs ok aggodalomra
Erdélyben még nem drágult a villany – augusztus végéig még marad a kedvezményes ár




