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H I R D E T É S

A FOGYASZTÓK JÁRNAK ROSSZUL AMIATT, HOGY LEMOND A FÖLDGÁZKERESKEDŐI ENGEDÉLYÉRŐL A HARGAZ RT.

Máris szedi áldozatait az energiadrágulás
A megugrott energiaárak kö-
vetkeztében a Hargaz Hargita 
Kft . azt a döntést hozta, hogy 
kezdeményezi a gázkereske-
delemről szóló engedélyének 
visszamondását, de a gázhá-
lózat-üzemeltetést továbbra 
is végezni fogják; a cég így 
próbálja megelőzni a fi zetés-
képtelenséget. November 1-től 
már nem szolgáltatnak gázt a 
fogyasztóknak.
» ALBERT ESZTER

T ájékoztató levélben értesí-
tette a fogyasztókat a Hargaz 
Hargita Kft . gázszolgáltató, 

hogy 2021. október 6-án meg-
kezdték a gázkereskedői enge-
dély visszavonásának eljárását, 
ennek következtében november 
elsejétől nem tudják folytatni ezt 
a tevékenységet. „Ezt a sajnálatos 
lépést azért tettük meg, mert nem 
tudtuk biztosítani a gázvásárt no-
vembertől kezdődően, ugyanis 
a tőzsdén beszerzendő földgázt 

előre kell fi zetni, és nincs az a 
pénzmennyiségünk, amivel ezt a 
megnövekedett árat ki tudnánk 
fi zetni” – jelentette ki lapcsa-
ládunk megkeresésére Kovács 
Domokos, a székelyudvarhelyi 
központú Hargaz műszaki igaz-
gatója. Hozzátette: hogy ne válja-
nak fi zetésképtelenné,  a cég két 
engedélyének egyikéről, a gáz-
kereskedelemről lemondanak, a 
gázhálózat-üzemeltetést a továb-
biakban is folytatni kívánják. A 
szolgáltató a döntést megelőzően 
két ízben is árdrágításról értesítet-
te a fogyasztókat, végül mégis úgy 
döntöttek, hogy a megemelt árak 
ellenére sem tudják folytatni ezt a 
tevékenységet.

Hargita megyében – ahol 35 
településen van jelen a társaság 
– megközelítőleg 7500 fogyasz-
tót érint a lépés, több csíkszéki 
települést; ugyanakkor Gyer-
gyószentmiklóson például 340 
természetes és 78 jogi személyt – 
tudtuk meg a szolgáltató képvise-
lőjétől. Kovács Domokos elmond-
ta, a fogyasztóknak jogukban áll 
új szolgáltatóval szerződést kötni, 

de akik nem választanak új szol-
gáltatót, azok sem maradnak fű-
tőanyag, azaz földgáz nélkül, őket 
egy végső szolgáltató veszi át. 

Ezt erősítette meg Nagy-Bege 
Zoltán, az Országos Energia-
ár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
alelnöke is, azt azonban hozzá-
tette, akik nem választanak szol-
gáltatót, valószínűleg magasabb 
áron jutnak majd földgázhoz. 

„Az üzemeltető nélkül maradt 
ügyfeleket átveszi egy úgyneve-
zett végső szolgáltató – most még 
nem tudjuk, hogy novemberre 
ki lesz ez a szolgáltató, de tud-
ni kell, hogy sajnos viszonylag 
magas áron kapják majd a gázt 
ezek a fogyasztók” – vetítette 
előre az optimizmusra nem sok 
okot adó jövőképet a szakember. 
Emlékeztetett: a végső szolgál-

tatót a hatóság a listán szereplő 
szolgáltatók közül minden hó-
napban külön nevezi meg. Itt 
minden szolgáltatónak fel kell 
tüntetnie az adott hónapra érvé-
nyes árait, és a legalacsonyabb 
árat kínáló végső szolgáltató ve-
szi át az adott hónapban azokat 
a fogyasztókat, akik szolgáltató 
nélkül maradtak.  

Gyergyószentmiklóson ugyan-
akkor több olyan háztartás is 
van, ahol csak nemrégiben nyúj-
tottak be kérést a gázhálózatra 
való rácsatlakozásra, a rendszer 
kiépítését továbbra is a régióban 
a Hargaz fogja végezni – mondta 
az ANRE alelnöke. „A hálózatok 
kiépítésére és kezelésére vonatko-
zó licence a Hargaznak nem fog 
megszűnni, a vezetékek továbbra 
is az ő tulajdonában maradnak, 
és a csatlakozási igényléseket is 
hozzájuk kell leadni” – hangsú-
lyozta Nagy-Bege Zoltán, jelez-
ve, amikor majd a gázvezeték és 
csatlakozás kiépítése megtörtént 
az adott háztartásnál, az igénylő 
kereskedői szerződést köthet bár-
mely romániai gázkereskedővel.

Nagyjából 7500 fogyasztót érint negatívan a Hargaz döntése
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» RÖVIDEN

Az üzemanyag-drágulás okait vizsgálja a Versenytanács
Vizsgálatot indított a Versenytanács a romániai üzemanyag-drá-
gulás okainak és az üzemanyagpiac esetleges visszásságainak 
feltárására. Tájékoztatásuk szerint a már szeptemberen elkezdett 
vizsgálatuk során adatokat és dokumentumokat kérnek az üzem-
anyagpiaci szereplőktől, és megkeresik az illetékes szakhatóságo-
kat is. Közölték azt is, hogy az elemzés eredményének ismeretében 
a Versenytanács ajánlásokat és intézkedéseket fogalmaz majd meg 
a piaci versenyt negatívan befolyásoló hatások felszámolására, 
mérséklésére, illetve megelőzésére, és ha törvényszegést észlel, 
szankcionálási eljárást kezdeményez a vétkesek ellen.

Maximálhatják az energiaárakat, sínen a rezsicsökkentés
„Millió számára jó hír” Virgil Popescu ügyvivő gazdasági miniszter 
szerint, hogy módosításokkal elfogadta hétfő délután a szenátus 
az energiadrágulás kompenzálásáról szóló 2021/118-as sürgősségi 
kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet. A Szociálde-
mokrata Párt (PSD) által benyújtott módosítások egyike szerint a 
támogatásra szoruló fogyasztók kérésre hat hónappal elhalaszthat-
ják az energiaszámláik kifi zetését. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) is 
több módosító javaslatot terjesztett be. Ezek szerint maximálják az 
energiaárakat a háztartási fogyasztók számára, növelik a drágu-
lások kompenzálására fordított költségvetési összegeket, illetve 
mentesítik az ipari fogyasztókat az energiaszámlák több összetevő-
jének – zöldbizonylat, kogenerációs hozzájárulás és a jövedéki adó 
– kifi zetése alól. Emellett az utóbbi fogyasztók esetében 19 százalék 
helyett csak 5 százalékos általános forgalmi adót (áfa/TVA) alkal-
maznak az energiaszámla értékére. A jogszabályt az ülésen jelen 
lévő 129 szenátor mindegyike támogatta. A tervezetet döntéshozó 
kamaraként a képviselőház vitatja majd meg. 




