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Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

MEGROSTÁLJÁK A NEMZETKÖZI MOZGÁSOK ÉS AZ ÁRAK BEFAGYASZTÁSA A PIACOT, SZABÁLYZATMÓDOSÍTÁS KÉSZÜL

Szabadulnak ügyfeleiktől a földgázszolgáltatók
Példátlan helyzet alakult ki a 
földgázszolgáltatók piacán, 
egyre több kisebb kereskedő 
mond le az engedélyéről, a 
fogyasztóknak védőhálót 
jelentő végső szolgáltatói 
státus is inog, a nagyok sem 
akarnak újabb ügyfeleket, 
inkább arra összpontosí-
tanak, hogy a meglévőket 
kiszolgálják. A Krónikának 
nyilatkozó szakember szerint 
a végső szolgáltatói státus és 
annak intézménye szavatol-
ja, hogy egyetlen fogyasztó 
esetében sem lesznek fen-
nakadások az ellátásban, és 
egy tervezett módosítással is 
a fogyasztók érdekeit próbál-
ják védelmezni.

» BÍRÓ BLANKA

V iszonylag rövid idő, az el-
múlt két hónap leforgása 
alatt romániai viszonylat-

ban 31 ezer ügyfél maradt föld-
gázszolgáltató nélkül. A Profi t.
ro gazdasági portál elemzése 
szerint az árak befagyasztásáról 
szóló törvény vezetett oda, hogy 
a kisebb szolgáltatók kivonulnak 
a piacról, ám Romániában még 
így is jobb a helyzet, ellenállób-
bak a kereskedők, mint például 
Nagy-Britanniában, ahol töme-
gesen mennek csődbe a szol-
gáltatók a nagybani földgázpi-
acon tapasztalható árrobbanás 
következtében. Bár most egyre 
több kérés fut be a hatósághoz 
az engedély visszavonásáért, az 
év első felében a 80 kiadott föld-
gáz-forgalmazói engedélyből tízet 
kellett visszavonni, a szintén 80 
elektromosenergia-forgalmazói 
engedélyből pedig négyet.

Senki nem marad 
gáz vagy villany nélkül
Aggodalomra – mint ismeretes 
– nincs okuk ezeknek a fogyasz-

tóknak, hiszen a földgázpiac 
árliberalizációjáról rendelkező 
jogszabály értelmében senki sem 
marad szolgáltatás nélkül egyet-
len napra sem, mivel azonnal 
átveszi a végső szolgáltatói stá-
tussal rendelkező nagy cég. A fo-
gyasztó szempontjából ezeknek 
a piaci mozgásoknak az egyetlen 
kellemetlen része az árak alaku-
lása, ám jövő év áprilisáig ennek 
sem érzik meg a hátrányát, hi-
szen az árakat befagyasztották, 
a földgáz kilowattóráját legtöbb 
37 baniban köteles számlázni 
a szolgáltató, ami tartalmazza 
az összes járulékot, tarifát, há-
lózathasználati díjat és áfát is. 
Függetlenül attól, hogy a szolgál-
tató nélkül maradt fogyasztókat 
melyik céghez osztják vissza, az 
árbefagyasztást esetükben is al-
kalmazzák, a kompenzáció is jár 
nekik, ha beletartoznak a törvény 
által előírt fogyasztástartomány-
ba. Ugyanakkor ezek az ügyfelek 
a végső szolgáltatói áron kapják 
a földgázt, ami a kompenzáció és 
az árbefagyasztás lejárta után, te-
hát jövő áprilistól jelent veszélyt. 

„Számukra ugyanis a szolgáltató 
a rövid távú piacokról kénytelen 
beszerezni a földgázt, jelenleg a 
magas kereslet miatt ezeken a pi-
acokon a legmagasabbak az árak, 
ezt tükrözi a végső szolgáltatói 
ár” – magyarázta a Krónika meg-
keresésére Nagy-Bege Zoltán, az 
Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) alelnöke.

Aláhúzta: egyértelműen nem 
tesz jót a fogyasztó szempontjá-
ból, hogy egyre több kereskedő 
adja vissza a működési enge-
délyt, kevesebb szereplő marad, a 
verseny csökken, a piac koncent-
rációja nő. „Abban reményked-
hetünk, hogy a bizonytalanság 
az árak alakulása terén, ha ko-
rábban nem is, de legalább a tél 
végére megszűnik, és akkor újra 

vonzó lesz bizonyos piaci szerep-
lőknek ez az ágazat” – mutatott 
rá a hatóság alelnöke. Emlékez-
tetett egyúttal, hogy a szabályzat 
értelmében, akitől visszavonták 
a licencet, a következő öt évben 
nem kérhet újabbat, de lehet más 
cégek számára is vonzó ez  a lehe-
tőség, ha stabilizálódik a piac.

Nem kapkodnak 
az ügyfelek után
„Várható volt, hogy a piaci árnö-
vekedés után elsősorban a kisebb 
szolgáltatók pénzügyi nehézsé-
gekkel szembesülnek, ezért van 
az, hogy egyre több kereskedő 
vonul ki a piacról, nem hajlandó 
tovább szolgáltatni, megtarta-
ni az ügyfeleit” – hangsúlyozta 
Nagy-Bege Zoltán. Elmondása 
szerint a visszalépő szolgáltatók 
azzal indokolták a működési en-
gedély visszavonására, felfüg-
gesztésére vonatkozó kérésüket, 
hogy a nagybani piacon meg-
emelkedtek az árak, a vásárlásra 
vonatkozó kéréseikre nem kaptak 
választ a termelőktől, forgalma-
zóktól, vagy azt közölték velük, 

hogy nincs elegendő mennyiség 
eladásra. Ilyen körülmények kö-
zött a központosított platformok-
ról, egyre magasabb áron tudták 
beszerezni a földgázt, ami egyre 
nagyobb veszteséget generált.

Az ilyen esetekre van kitalálva 
a végső szolgáltatói státus és an-
nak az intézménye, ami biztosít-
ja, hogy senki ne maradjon föld-
gáz vagy villamos energia nélkül, 
mutatott rá a hatóság alelnöke. 
Jelen pillanatban hat cég rendel-
kezik a végső szolgáltatói státus-
sal, ám közülük is három már 
kérte ennek a visszavonását. „A 
végső szolgáltató státus önkéntes 
kellene hogy legyen, vagyis nem 
volna szabad ráerőltetni arra, 
aki ezt nem akarja, ám a hatóság 
arra az esetre is fel van készülve, 
ha senki nem akarja majd ezt a 
szerepet” – részletezte Nagy-Be-
ge Zoltán. Hozzátette, a piac ala-
kulását fi gyelembe véve egyre 
valószínűbb, hogy egy kereskedő 
sem kíván magának egyik nap-
ról a másikra több ezer új ügyfe-
let, amikor egyre bonyolultabb 
a földgáz beszerzése a nagybani 
piacon. A szolgáltatók most arra 
összpontosítanak, hogy a megle-
vő ügyfeleiket kiszolgálják.

Több ezer ügyfelet kell 
újraosztani
Jelenleg a szabályzat azt írja elő, 
hogy ha nincs legalább három 
végső szolgáltató, akkor a ható-
ság a piaci részesedés függvényé-
ben olyan cégeknek is visszaoszt-
hatja a szerződés nélkül maradt 
ügyfeleket, amelyek nem rendel-
keznek ezzel a státussal. Az ANRE 
a múlt héten kezdeményezte a 
szabályzatmódosítást, hogy ezt 
a számot emeljék fel ötre, tehát 
ha már december folyamán több 
ezer, vagy több tízezer fogyasztó 
marad szolgáltató nélkül, tudják 
visszaosztani olyan cégeknek, 
amelyek képesek rá, hogy egy 
ekkora ügyfélbázist átvegyenek. 
„Bízom benne, hogy a szabályzat 
egy-két héten belül módosul, és a 
fogyasztók egyáltalán nem érzik 
meg a piaci mozgások hatását” – 
szögezte le Nagy-Bege Zoltán.

Nincs ok aggodalomra. Egyetlen fogyasztó sem marad gáz nélkül, ha csődbe megy a szolgáltatója
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» A földgázszolgálta-
tók most arra össz-
pontosítanak, hogy a 
meglevő ügyfeleiket 
kiszolgálják.




