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Szabadulnak ügyfeleiktől
Megrostálja az árak növekedése a földgázszolgáltatók piacát

B Í RÓ B L A N K A

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

latban 31 ezer ügyfél maradt föld-
gázszolgáltató nélkül. A Profi t.ro 
gazdasági portál elemzése szerint 
az árak befagyasztásáról szóló tör-
vény vezet oda, hogy a kisebb szol-
gáltatók kivonulnak a piacról, ám 
Romániában még így is jobb a hely-
zet, ellenállóbbak a kereskedők, 
mint például Nagy-Britanniában, 
ahol tömegesen mennek csődbe a 
szolgáltatók a nagybani földgázpi-
acon tapasztalható árrobbanás kö-
vetkeztében. Bár most egyre több 
kérés fut be a hatósághoz az en-
gedély visszavonásáért, az év első 
felében a 80 kiadott földgázforgal-
mazói engedélyből tízet kellett visz-
szavonni, a szintén 80 elektromos-
energia-forgalmazói engedélyből 
pedig négyet.

Senki nem marad gáz 
vagy villany nélkül

Aggodalomra – mint ismeretes 
– nincs okuk ezeknek a fogyasz-
tóknak, hiszen a földgázpiac árli-
beralizációjáról rendelkező jogsza-
bály értelmében senki sem marad 
egyetlen napra sem szolgáltatás 

nélkül, mivel azonnal átve-
szi a végső szolgáltatói stá-
tussal rendelkező nagy cég. 
A fogyasztó szempontjából 
ezeknek a piaci mozgások-
nak az egyetlen kellemet-

len része az árak alakulása, 
ám jövő év áprilisáig ennek sem 
érzik meg a hátrányát, hiszen az 
árakat befagyasztották, a földgáz 
kilowatt óráját legtöbb 37 baniban 
köteles számlázni a szolgáltató, 
ami tartalmazza az összes járulé-
kot, tarifát, hálózathasználati díjat 
és áfát is. Függetlenül attól, hogy a 
szolgáltató nélkül maradt fogyasz-
tókat melyik céghez osztják vissza, 
az árbefagyasztást esetükben is 
alkalmazzák, 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, tehát 
jövő áprilistól jelent veszélyt. „Szá-
mukra ugyanis a szolgáltató a rövid 
távú piacokról kénytelen besze-
rezni a földgázt, jelenleg a magas 
kereslet miatt ezeken a piacokon a 
legmagasabbak az árak, ezt tükrözi 

a végső szolgáltatói ár” – magya-
rázta lapcsaládunk megkeresésé-
re Nagy-Bege Zoltán, az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság (AN-
RE) elnöke.

Aláhúzta: egyértelműen nem 
tesz jót a fogyasztó szempontjából, 
hogy egyre több kereskedő adja 
vissza a működési engedélyt, ke-
vesebb szereplő marad, a verseny 
csökken, a piac koncentrációja nő. 

„Abban reménykedhetünk, hogy a 
bizonytalanság az árak alakulása 
terén, ha korábban nem is, de lega-
lább a tél végére megszűnik, és ak-
kor újra vonzó lesz bizonyos piaci 
szereplőknek ez az ágazat” – muta-
tott 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 lehetőség, 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 sze-
rint a visszalépő szolgáltatók azzal 
indokolták a működési engedély 
visszavonására, felfüggesztésére 
vonatkozó kérésüket, hogy a nagy-
bani piacon megemelkedtek az 
árak, a vásárlásra vonatkozó ké-
réseikre nem kaptak választ a ter-
melőktől, forgalmazóktól, vagy azt 
közölték velük, hogy nincs elegen-
dő mennyiség eladásra. Ilyen kö-
rülmények között a központosított 
platformokról, egyre magasabb 
áron tudták beszerezni a földgázt, 

ami egyre nagyobb veszteséget ge-
nerált. Az ilyen esetekre van kita-
lálva a végső szolgáltatói státus és 
annak az intézménye, ami biztosít-
ja, hogy senki ne maradjon földgáz 
vagy villamos energia nélkül, mu-
tatott rá a hatóság alelnöke. Jelen 
pillanatban hat cég rendelkezik 
a végső szolgáltatói státussal, ám 
közülük is három már kérte ennek 
visszavonását. „A végső szolgálta-
tói státus önkéntes kellene legyen, 
vagyis hogy nem lehetne szabad 
ráerőltetni, aki ezt nem akarja, 
ám a hatóság arra az esetre is fel 
van készülve, ha senki nem akarja 
majd ezt a szerepet” – részletezte 
Nagy-Bege Zoltán. Hozzátette, a 
piac alakulását fi gyelembe véve 

egyre valószínűbb, hogy egy ke-
reskedő sem kíván magának egyik 
napról a másikra több ezer új ügy-
felet, amikor egyre bonyolultabb 
a földgáz beszerzése a nagybani 
piacon. A szolgáltatók most arra 
összpontosítanak, hogy meglévő 
ügyfeleiket kiszolgálják.

Több ezer ügyfelet kell 
újraosztani

Jelenleg a szabályzat azt írja elő, 
hogy ha nincs legalább három 
végső szolgáltató, akkor a hatóság 
a piaci részesedés függvényében 
olyan cégeknek is visszaoszthatja 
a szerződés nélkül maradt ügyfe-
leket, amelyek nem rendelkeznek 
ezzel a státussal. Az ANRE múlt 

héten kezdeményezte a szabály-
zatmódosítást, hogy ezt a számot 
emeljék fel ötre, tehát ha már de-
cember folyamán több ezer vagy 
több tízezer fogyasztó marad 
szolgáltató nélkül, tudják vissza-
osztani olyan cégeknek, amelyek 
képesek rá, hogy egy ekkora ügy-
félbázist átvegyenek. „Bízom ben-
ne, hogy a szabályzat egy-két hé-
ten belül módosul, és a fogyasztók 
egyáltalán nem érzik meg a piaci 
mozgások hatását” – szögezte le 
Nagy-Bege Zoltán. 

Számos gázszolgáltató lemondott 

erről a tevékenységről
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Zenés est 
a Csíki Moziban
Bújócska címmel zenés be-

szélgetésre várják az érdeklő-

dőket pénteken este 7 órakor 

a Csíki Moziba. A Hargita 

Megyei Kulturális Központ és a 

gyimesbükki Emberek Ihletnek 

Egyesület közös eseményének 

meghívottjai: Danics Dóra éne-

kesnő, Sinha Róbert gitármű-

vész és Prohászka Rád Boróka, 

a Sapientia egyetem tanára. A 

belépés ingyenes, az esemény 

a koronavírus terjedésének 

fékezése érdekében elrendelt 

aktuális óvintézkedések szabá-

lyait betartva zajlik.

Oltakozás 
Székelyudvarhelyen
A bethlenfalvi oltóközpontban 

továbbra is előzetes regiszt-

ráció nélkül lehet igényelni a 

John son&Johnson és a Pfizer 

vakcináit – közli Székelyudvar-

hely Polgármesteri Hivatala. 

Azok, akik az AstraZeneca vagy 

a Moderna oltást szeretnék 

beadatni, szándékukat előre 

jelezzék az oltóközpont tele-

fonszámain: 0733-313009 vagy 

0733-313010.

Szünetel az ivóvíz-
szolgáltatás
A Harvíz Rt. értesíti ügyfele-

it, hogy ma, előreláthatólag 

reggel kilenc órától délig 

vízvezeték-szerelési munkálatok 

(tűzcsap-meghibásodás) miatt 

szünetelni fog az ivóvíz-szolgál-

tatás a székelyudvarhelyi Sós-

fürdő és Borsai Rét utcákban. A 

szolgáltatás újraindításakor a 

víz átmenetileg zavaros lehet.

Gyertyagyújtás 
Gyergyószentmiklóson
Visszatér Gyergyószentmik-

lósra a közösségi adventi 

gyertyagyújtások hangulata, a 

karácsonyvárás időszakában 

ismét jelen lehetnek a város 

lakói a vasárnap esti eseménye-

ken. Vasárnaptól újra a főtérre 

várják az embereket, hogy sze-

mélyesen is részesüljenek az 

élményben. A városban működő 

felekezetek mindegyike részt 

vesz ebben, például az első 

vasárnapon (november 28-án 

19.15 órától) Kerekes Mónika 

unitárius lelkész hirdet igét, 

imát mond Gál Hunor plébános, 

közreműködik zenei szolgálat-

tal a Blessing baptista dicsőítő 

csoport. Ezekre az alkalmakra 

különböző karácsonyi, advent-

hez illő gondolatokat fogalmaz-

nak meg, amelyeket az online 

térben, illetve telefonos üzene-

tek formájában is eljuttatnak az 

emberekhez. A gondolatokat a 

helyszínen a város közművelő-

dési intézményeinek munka-

társai fogják felolvasni. Advent 

utolsó vasárnapjától december 

24-éig karácsonyi vásár segíti 

az ünnepre hangolódást. 

• R ÖV I D E N 

• Példátlan helyzet alakult ki a földgázszolgáltatók 
piacán: egyre több kisebb kereskedő mond le az en-
gedélyéről, a fogyasztóknak védőhálót jelentő végső 
szolgáltatói státus is inog, a nagyok sem akarnak 
újabb ügyfeleket, inkább arra összpontosítanak, hogy 
a meglévőket valahogy kiszolgálják. 




