
TÁJÉKOZTATÓ HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

A háztartási villanyáram ára nem lesz szabályozva
a Országos Energiaár-szabályozó Hatóság által,

így a fogyasztók megtehetik hogy:

HOGYAN TUDOM ÖSSZEHASONLÍTANI 
AZ ÁRAJÁNLATOKAT ?

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/
comparator-de-tarife

SZERZŐDÉSKÖTÉS UTÁN AZ ÁR UGYANAZ MARAD
VAGY VÁLTOZHAT?

Ez a megkötött szerződésektől függ, egyes szerződések 
megengedik az ár változását betartva a jóhiszeműség, az 
egyensúly, az átláthatóság szabályait, úgy, hogy lehetőség 
legyen az előreláthatóságára, világos és érthető szempon-
tok szerint. Más szerződések rögzített áron fogják szolgál-
tatni az elekrtomos áramot meghatározott időtartamra, 
itt az ár nem változhat a szerződés lejártáig.
 
A továbbiakban az villanyáram ára nem lesz szabályozva 
az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság által, és 
szabadon alkudható a szolgáltatóval. 

MILYEN INFORMÁCIÓKRA VAN SZÜKSÉGEM
A POTENCIÁLIS SZOLGÁLTATÓTÓL MIELŐTT
SZERZŐDÉST KÖTNÉK VELE?
Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen a teljes szerződést.
A szerződési feltételek méltányosak kell legyenek
mindkét fél számára. Kiemelt figyelmet fordítsunk
a következőkre:

Az új szerződés megköthető a meglevő 
szolgáltatóval, vagy bármelyik más az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság által engedélyezett, a 
kiskereskedelmi energia piacon aktív szolgáltatóval. 
Az energia kereskedelmi tevékenység nincs földrajzi 
helyhez kötve.  

A hálózat használati díjak (szállítói és elosztói díj), a 
szolgáltató és a végső felhasználó között továbbra is 
szabályozva lesz az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság 
által, és nem lesz alkudható. 

HONNAN TUDOM MELYIK A LEGJOBB 
ÁRAJÁNLAT ?
A megfelelő árajánlat kiválasztásánál kérjük figyeljenek 
oda a szolgáltatói áron túli részletekre is (pl: napi vagy 
havi bérleti díjak számlázása, fizetési határidők, fizetési 
lehetőségek, a számla kibocsájtásának rendszeressége, a 
számla kibocsájtásának módja, a fogyasztásmérő 
állásának közlése, szerződésfelbontási díjak, stb)

Az árajánlatok összehasonlítása a hatóság weboldalán
a következő címen érhető el román és angol nyelven: 

vagy a hatóság weboldalán (anre.ro) a főoldalon.
(Mobil eszközökön az App Store és Google Play – ből

letöltve az ANRE alkalmazás használható.) 

MI FOG TÖRTÉNNI A HÁZTARTÁSI 
VILLANYÁRAM ÁRÁVAL
2021. JANUÁR 1.  UTÁN?

maradnak a már meglevő szolgáltatójuknál, akivel 
korábban szabályozott árra szerződést kötöttek, és 

annak az egyetemes szolgáltatói piacra 
megállapított ára szerint fizetnek tovább, vagy más 

szolgáltató, egyetemes szolgáltatói piacra 
megállapított ajánlatát választják

kiválaszt egy ajánlatot, amelyik a leginkább 
megfelel az ő igényeinek, a szabadpiaci szereplők 

árajánlataiból, és azzal köt szerződést

Az egyetemes szolgáltatói piacon jelen levő vegső szolgáltatók listája az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság weboldalán (anre.ro) érhető el a

“Furnizare de ultimă instanță energie electrică” oldalon. 

A szabad piacon jelen levő szolgáltatók listája az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság weboldalán (anre.ro) érhető el az

Energie electrică/Consumatori/Listă furnizori oldalon.

w w w.anre. ro ;  w w w.facebook .com/anreromania/
ORSZÁGOS ENERGIAÁR-SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG

A VILLANYÁRAM PIACI
LIBERALIZÁCIÓJA 

a villanyáram ára rögzített vagy változó

a napi vagy havi rögzített komponensek (bérlet) 
számlázása  
a szerződött ár érvényességi időtartama

a szerződés időtartama

szerződésfelbontási díjak, ha vannak

fizetési határidők, fizetési lehetőségek, a számla 
kibocsájtásának módja
a számla és annak csatolmányainak kiküldési
módja (postai vagy elektronikus úton), 
a szerződő felek jogai és kötelezettségei 
a szerződés 
megújítási/hosszabítási/felbontási/egyoldalú 
felmondási feltételei
jótállási feltételek, ha vannak

Romániai Magyar
Közgazdász Társaság



MI TÖRTÉNIK, HA NEM ÍROK ALÁ
SZERZŐDÉST 2020. DECEMBER 31-IG?

Ha egy háztartási fogyasztó, a liberalizáció dátumáig, nem 
ír alá új szerződést egy szabadpiaci szereplővel, vagy 
bármelyik végső szolgáltatóval egy egyetemes szolgáltatói 
szerződést, akkor a meglévő szolgáltatójától fogja 
továbbra is kapni a villanyáramot, amíg új szabadpiaci 
vagy az egyetemes szolgáltatói szerződést nem köt.
 
A szolgáltatóknak kötelességük hogy december és január 
hónap folyamán értesítsék háztartási fogyasztóikat a 
szabadpiaci és az egyetemes szolgáltatói rendszerben 
megszabott áraikról.
 
A ügyfeleknek 2021. január 31-ig  áll módjukba a 
megfelelő árajánlat kiválasztására. 

HOGYAN OLDJÁK MEG AZ ESETLEGES PANASZOKAT? 
KIHEZ FORDULHATOK INGYEN SEGÍTSÉGÉRT?
Minden villanyáram szolgáltatónak kötelessége 
nyilvánosságra hozni a panaszok eljárási rendjét, amely 
összhangba kell legyen az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság 16/2015-ös elnöki határozatával jóváhagyott, a 
Villamosenergia- és földgázszolgáltatóknak a végfelhasználói 
panaszok megoldására vonatkozó kötelezettségéről szóló 
kereteljárással.

MILYEN LÉPÉSEKET KELL MEGTEGYEN
EGY SZOLGÁLTATÓ MIELŐTT ÁRAT VÁLTOZTAT ?

A villanyáram szolgáltató köteles értesíteni a háztartási 
fogyasztót, megfelelő képpen és ingyen, bármilyen 
szerződési feltétel módosítási szándékáról, és bármilyen 
áremeléssel kapcsolatos döntésről, indoklással együt, 
hasznos időn belül, legalább 30 nappal azelőtt mielőtt a 
módosulás életbe lépne, arról hogy a fogyasztó az 
értesítés kézbesítésétől egyoldalúan, ingyen szerződést 
bonthat, amennyiben nem fogadja el az új szerződési 
feltételeket.

A háztartási fogyasztónak joga van a meglévő 
szerződésének ingyenes felbontására, abban az esetben 
ha nem fogadja el az új szerződés feltételeit, és az 
áremelkedést. 

MEKKORA A MAXIMÁLIS SZERZŐDÉSI IDŐTARTAM,
AMIRE SZERZŐDNI LEHET?
A szolgáltatói szerződés bármilyen időtartamú 
meghatározott, illetve nem meghatározottt időtartamra is 
megköthető. Nincsenek korlátok szabva a szerődés 
minimum vagy maximum időtartamát illetően, ez a felek 
megegyezésétől, vagy a szolgáltatók típus-ajanlatainak 
érvényességétől függ.

HOGYAN VÁLT VILLANYÁRAM SZOLGÁLTATÓT?

Ha új egyetemes szolgáltatói szerződést 
akar kötni, akkor kérvényznie kell azt a 
kiválasztott vegső szolgáltatónál. 

Ha egy szabadpiaci szerződést akar 
kötni, akkor kérvényznie kell azt a 
kiválasztott szolgáltatónál, akár 
alkudozva a feltételeken, vagy elfogadva 
a szolgáltató egyik alap árajánlatát 

Az új szolgáltatóval való sikeres 
megegyezés esetén, kérjük az új 
szerződes megkötésénél vegyék 
figyelembe, hogy be kell tartaniuk a 
felmondási időszakot a jelenlegi 
szolgáltatójukkal (21 nap). 

Az új szolgáltatói szerződés 
megkötésével egyidőben, töltse ki a 
szolgáltatóváltás értesítői lapot is, amivel 
az új szolgáltató értesíteni tudja a 
meglévőt az ön szándékáról. 

A fogyasztásmérő állásának 
megállapítása a hálózat üzemeltetőjének 
feladata, aki közli ezt az új 
szolgáltatónak, azzal a nappal együtt 
amikortól már az új szolgáltatótól fogjuk 
vásárolni a villanyáramot. Tanácsoljuk, 
hogy ön is kövesse a fogyasztásmérő 
állását azon a napon.   

SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS ESETÉN MEGTÖRTÉNHET 
HOGY ÁRAM NÉLKÜL MARADOK?
Szolgáltatóváltás esetén a fogyasztó végig szerződéses 
viszonyban van egy szolgáltatóval, a szolgáltató a maga 
során pedig a villamos energia elosztóval. A villanyáram 
hálózat üzemeltetője (elosztó) nem változik, függetlenül 
attól, hogy ki önnek az áramszolgáltatója (szabadpiaci vagy 
egyetemes szolgáltató).

Mindezeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy nem áll 
fenn annak a veszélye hogy áram nélkül marad. 

MEGVÁLTOZTATTAM A SZOLGÁLTATÓMAT, KELL 
MÉG A RÉGI SZOLGÁLTATÓ SZÁMLÁIT FIZESSEM?

IGEN. Legkésőbb 42 naptári nappal a régi szerződés 
megszűnése után a volt szolgáltató köteles elküldeni az 
ügyfélnek a végelszámolást. Abban az esetben, ha 
ennek az egyenlege pozitív akkor a ügyfél köteles azt 
kifizetni a feltüntetett határidőig. Ha az egyenleg 
negatív, akkor a volt szolgáltató köteles annak értékét 
kifizetni a kibocsájtástól számított 5 munkanapon belül. 

MENNYIBE KERÜL A SZOLGÁLATATÓVÁLTÁS?

Egy háztartási villanyáram fogyasztónak a szolgál-
tatóváltás ingyenes. A váltási folyamat egyszerű, és tiltott 
bármilyen díjszedés a folyamat során. 

Minden háztartási villanyáram fogyasztónak joga van szolgáltatót 
váltani,  a szerződési feltételek betartása mellett, 21 nappal a 
kérvényezése után. A szolgáltatóváltás nem jár műszaki 
módosításokkal. 

Azt javasoljuk minden háztartási fogyasztó számára,
hogy kérje ki szolgáltatójától az ármódosulás feltételeit,
mielőtt egy szerződést aláír. 

A SZOLGÁLTATÓKNAK KÖTELESSÉGE 
ELSŐDLEGESEN A HÁZTARTÁSI ÁRAM 
BESZERZÉSE
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az villanyáram szolgáltatók, 
a hatályos jogszabályok szerint, kötelesek akkora menny-
iségű villanyáram beszerzésére ami biztosítja ügyfeleik 
számára a zavartalan szolgáltatást, elsődlegesen az 
egyetemes szolgáltásban részesülő fogyasztóknak, és tilos 
a szabálytalan kereskedelem, vagy bármely megtévesztő 
tevékenység. Ezeknek a be nem tartása 5-10% közötti 
büntetést von maga után a nettó árbevételükből. 
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