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I. Probléma megfogalmazása, cé lkitűzések 
 

1. Probléma megfogalmazása 

 

Napjaink gazdasá gi és tá rsadalmi életének nélkülözhetetlen alapfeltétele a villamos 

energia. Elő á llítá sa azonban komoly környezeti problémá kat vet fel, amelyekre má r az 

1970-es évek elején felhívta a figyelmet többek között a széleskörű szakértő gá rdá t 

tömörítő  Ró mai Klub is. A légszennyezés, az ehhez kapcsoló dó  savas eső k stb. kérdésköre 

má ra má r az egész emberiséget érintő  globá lis felmelegedés problémá já val is kiegészült. 

Mindezek hatá sá ra elő térbe kerültek a megú juló  energiahordozó k, az energiatermelés 

hatá sfoká nak növelése, az erőműstruktú ra „környezetbará tabbá ” tétele és felértékelő dtek 

olyan fogalmak, mint a liberalizá ció  és a nemzetközi szabá lyozá s. 

Hazá nk esetében mindez kiegészül a magas szintű importfüggő séggel, az Euró pai 

Unió s csatlakozá si elvá rá sokkal és a szocialista rendszerbő l „megörökölt”, lassan á talakuló  

környezeti és energiahatékonysá gi szempontokat figyelmen kívül hagyó  energiaszektorral. 

Kiemelkedő  probléma az erőműstruktú ra részben elavult mivolta, a megú juló  

energiahordozó -potenciá l alacsony fokú  kihaszná ltsá ga és az energiaá rak á llami 

szabá lyozá sá nak kérdése. 

 

2. Cé lkitűzések 

 

Programunk célja Magyarorszá g energetikai jellemző inek, jövő beni fejlő dési 

lehető ségeinek felvá zolá sa egy nemzetközi összehasonlítá s keretében. Ennek sorá n 

hazá nkhoz hasonló  területű és népességű á llamok vizsgá latá n keresztül pró bá lunk 

meghatá rozni különböző  alternatívá kat az energiagazdá lkodá s fent vá zolt problémá inak 

megoldá sá ra. 

Külön koncentrá lunk az erőműstruktú ra lehetséges á talakulá sá ra, az á rképzésre, a 

liberalizá ció ra és az á llam lehetséges és szükséges szerepvá llalá sá ra. 

Mivel első sorban az energiatermelésre összpontosítunk, nem célunk a felhaszná lá si 

oldalhoz kapcsoló dó  kérdések (pl. energiatakarékossá g, energiahatékonysá g, fogyasztó i 

szoká sok, környezeti tudatossá g, szociá lis problémá k stb.) elemzése.
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II. Munkaterv 
 

1. Cé lországok kijelölése (2001. november) 

1. Magyarorszá g  

2. USA tagá llam => Michigan  

3. EU tagorszá g => Belgium 

4. Volt szocialista orszá g => Csehorszá g 

5. Fejlő dő  orszá g => Chile 

Szempontok: Az orszá gokat alapvető en népességük alapjá n vá lasztottuk ki, illetve 

kisebb sú llyal, de figyelembe vettük a villamosenergia-termelés szerkezetét is.  

 

2. Adatgyűjté s (2001. december, Szuppinger Péter) 

Az idő beli vá ltozá sok, trendek kimutatá sa érdekében az adatokat két idő pontra 

vonatkozó an (1990 illetve 1999) gyűjtjük. 

Á ltalá nos adatok: népességszá m; GDP/fő  (vá sá rló erő -paritá son); GDP forrá sa 

szektoronként; alternatív gazdasá gi viszonyszá m(ok); 

Energetikai alapadatok: energiahordozó k készletei, termelése, behozatala; 

energiafelhaszná lá s, energiaszerkezet; megú juló  energiahordozó k szerepe; 

villamosenergia-termelés, -felhaszná lá s (gazdasá gi szektoronként); beépített erőművi 

kapacitá s, tartalékkapacitá s, erőművek korstruktú rá ja; energiaá rak (termelő i ↔  

felhaszná ló i). 

Környezeti alapadatok: emisszió s mutató k (CO2; NOx; SO2); energiahatékonysá gi 

mutató k (energiafelhaszná lá s/egységnyi GDP, CO2 kibocsá tá s/egységnyi GDP stb.), 

hulladékképző dés. 

Villamosenergia-ipar szerkezetére vonatkozó adatok: tulajdonosi szerkezet: á llami, 

magá n és külföldi tulajdon ará nyai a termelés-szá llítá s-elosztá s területén; á llami tá mogatá s 

mértéke 

„Puha”  (nem szá mszerű síthető) adatok: liberalizá ció  mértéke, energiafüggő ség, 

energiapolitika és –stratégia, hulladékkezelés, energetikai vá llalatok szerepe.  

 

3. Szakirodalom feldolgozása (2001. december, Rohr Gá bor) 

Lá sd a megadott irodalomjegyzéket! 
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4. Részjelentés elkészítése (2002. má rcius 15-ig) 

 

5. Adatok feldolgozása és elemzése (2002.-á prilis) 

Az adatok elemzése sorá n fel kívá njuk vá zolni az egyes orszá gok tíz év alatt 

befutott energetikai pá lyá já t különös tekintettel az energetika és a környezet kapcsolatá ra. 

Feltá rjuk az egyes á llamok vá ltozá sainak negatív és pozitív elemeit és megpró bá lunk 

rá vilá gítani azok okaira és kedvező  vagy kedvező tlen hatá saira. 

 

6. Javaslatok kidolgozása (2002. má jus) 

Az eredmények ismeretében javaslatokat fogalmazunk meg hazá nk energetikai 

problémá inak megoldá sá ra a fent említett orszá gok példá i nyomá n. 

 

7. Végső  tanulmány elkészíté se (2002. jú nius) 
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III. A vizsgálandó országok kiválasztása 

 
A célkitűzéseinkben meghatá rozottaknak megfelelő en kutatá sunkkal hazá nk 

fejlő dési lehető ségeit nemzetközi példá k alapjá n á ll szá ndékunkban felvá zolni. Az 

összehasonlítá s alapjá ul szolgá ló  orszá gok kivá lasztá sá ná l ezért a következő  kritériumok 

alapjá n já rtunk el: 

1. Első  lépésben elhatá roztuk, hogy összesen (Magyarorszá ggal együtt) 5 á llam 

energetikai jellemző it hasonlítjuk össze: 

- Magyarorszá g; 

- az Euró pai Unió  egy tagá llama; 

- egy euró pai volt szocialista orszá g; 

- egy Euró pá n kívüli, „emerging”, azaz felemelkedő  orszá g; 

- az Amerikai Egyesült Á llamok egy, kutatá sunkban gyakorlatilag orszá gként kezelt, 

tagá llama. 

2. Má sodik lépésként kivá lasztottuk azt az egy mutató t (indiká tort), ami szerintünk, 

mint külső  tényező , a legnagyobb hatá ssal van egy orszá g energiagazdá lkodá sá ra és így 

lehető séget adott a konkrét célorszá gok kijelölésére. Több mutató  (GDP/fő , TPES – 

teljes energiafelhaszná lá s, energiaszerkezet stb) mérlegelése és elvetése utá n ú gy 

döntöttünk, hogy alapvető en a népességszám alapjá n vá lasztjuk ki az összehasonlítandó  

orszá gokat. 

3. Ezek utá n pró bá ltunk olyan 10 millió  fő  lakossá gú  á llamokat keresni, melyeknek 

energetikai hasonló sá gai is voltak Magyarorszá ggal. Így esett a vá lasztá s a 

következő kre: 

- EU tagá llam: Belgium (népességszá m: 10,22 millió  fő ): energetikai függő sége 

jelentő s, atomenergia szerepe a villamosenergia-termelésben kiemelkedő en magas. 

- Volt szocialista orszá g: Csehország (népességszá m: 10,28 millió  fő ): elő ző  

rendszerbő l örökölt ipar és energiaszektor, széntüzelésű erőművek, atomenergia 

szerepe. 

- USA tagá llam: Michigan (népességszá m: 9,86 millió  fő ): széntüzelésű erőművek, 

atomerőművek. 

- Legnehezebbnek a felemelkedő  orszá g kivá lasztá sa bizonyult. Végül egy latin-

amerikai orszá g mellett döntöttünk, amely a népességszá mban kb. megfelelő  és stabil, 

lassan liberalizá ló dó  energiaszektorral rendelkező  Chile lett. 
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IV. Az adatgyűjtés módszerei 
 

Az összehasonlító  elemzés elkészítéséhez szükséges adatokat két nagy csoportra 

osztottuk fel: 

1. Szá mszerű adatok 

2. „Puha”, azaz nem szá mszerűsíthető  adatok. 

A szá mszerű adatokat tová bbi há rom csoportra bontottuk (ld. mellékelt tá blá zat): 

- á ltalá nos adatok; 

- energetikai adatok; 

- környezeti adatok. 

Az adatok forrá sai első sorban nemzetközi szervezetek (OECD, IEA) nyomtatott és 

Interneten elérhető  adatbá zisai. 

Speciá lis eset Michigan á llam, melynek adatait első sorban az USA központi 

hivatalos szerveinek honlapjairó l szá rmaznak: Energy Information Administration 

(http://www.eia.doe.gov), National Census Bureau (http://www.census.gov), Bureau of 

Economic Analysis (http://www.bea.doe.gov). 

A „puha” adatok forrá sai első sorban az OECD orszá gjelentései, a US Energy 

Information Administration nemzetközi oldalai és az adott orszá gok érintett á llami 

szerveinek honlapjai. Ezek az informá ció k tá blá zatba nem kerültek be, hanem az 

orszá gelemzések és a SWOT analízis készítése sorá n kerültek felhaszná lá sra. 

http://www.eia
http://www.census.gov
http://www.bea.doe.gov
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V. A kutatás elmé leti háttere 
1. Bevezető  

 

Az energia és azon belül a villamos energia hatékony elő á llítá sá nak és 

felhaszná lá sá nak problémaköre napjaink egyik meghatá rozó  gazdasá gi kérdése, hiszen az 

energiaköltségek csökkentése egyben a gazdasá gok versenyképességének fokozá sá t is 

jelentik. A tá rgyalandó  terület ugyanakkor nem mentes politikai és tá rsadalmi felhangoktó l 

sem, mivel a villamos energiá t nem csupá n egy á rucikknek lehet tekinteni, hanem lényeges 

közszolgá ltatá snak is. Jelen tanulmá nyban igyekszünk eltekinteni a fogyasztó i oldal 

elemzésétő l, illetve ezen tú lmenő en a tá rsadalmi/politikai vitá k bemutatá sá tó l, és 

megpró bá lunk kizá ró lag a villamosenergia-termelés környezetgazdasá gtani illetve 

nemzetközi összefüggéseire koncentrá lni. Mindamellett ahol szükséges, a jobb megértés 

végett sor kerülhet a fent említett problémá k érintő leges bemutatá sá ra is. 

A gazdasá gi szempontok mellett az energetika vilá gméretű környezetszennyezése is 

megköveteli a problémakör á tfogó  elemzését. Ennek alá tá masztá sá ra következzen néhá ny 

jövő kép bemutatá sa a teljesség igénye nélkül, pusztá n a jelenlegi és a lehetséges globá lis 

helyzet érzékeltetése céljá bó l. 

Az ENSZ elő rejelzése szerint a vilá g népességének 2050-re prognosztizá lt 10 

milliá rd fő s növekedése esetén a vilá g energiafelhaszná lá sa "vá ltozatlan magatartá s esetén" 

az 1990-es kb. 9 milliá rd tonna olajegyenértékrő l (toe) 2050-re 20 milliá rdra emelkedik. 

Ugyanez a mutató  "igen kedvező  energiahatékonysá g" elérése mellett 13 milliá rd toe-t fog 

elérni.1 

Az energetikai környezetszennyezés globá lis szintű jelentő sége nem vitatható : míg 

az 1980-as években a tüzelő anyag-felhaszná lá sok sorá n évente mintegy 5,5 milliá rd tonna, 

addig 1994-ben má r évi 6,1 milliá rd tonna szén került a légtérbe, mely körülbelül az összes 

humá n eredetű szénemisszió  75%-á t tette ki. A szén-dioxid vilá gméretű 

koncentrá ció vá ltozá sa sem mutat kedvező bb képet, hiszen az 1960-as 316 ppm-rő l (parts 

per million) az 1980-as évekre közel 350 ppm-re emelkedett. Ugyanakkor a szakértő k 420 

ppm-ben jelölték meg azt az értéket, amely még elfogadható  lenne, és a felmelegedést 0,5-

2,5 °C között tartaná . Ez globá lisan 7,5 milliá rd tonná s kibocsá tá si limitet jelentene évente, 

                                                
1 Osá n Já nos – Török Szabina – Steiner Ferenc: A hő - é s villamos energia szektor lé gköri 

kibocsá tá sa é s az európai csatlakozá s, Zöld Belé pő  1997/11. 

http://korny10.bke.hu/zoldbelepo/zoldp10 

http://korny10.bke.hu/zoldbelepo/zoldp10
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és folyamatos csökkentéssel ezt a szintet 2040-re évi 1,5 milliá rd tonná ra kellene 

leszorítani. Ezzel szemben az energiafelhaszná lá s jelenlegi trendjei (a népesség mérsékelt 

növekedése: 2025-re 8 milliá rd fő , az energiaintenzitá s – a történelmi – évi 1%-os 

csökkenése, a bevételek mérsékelt növekedése és a nem fosszilis energiahordozó k á rá nak 

alapvető  stabilitá sa) mellett 2025-re má r több mint 11 milliá rd tonna szén kerülne a 

légkörbe évente.2 

Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 1992-es tanulmá nyá ban hat 

forgató könyvet dolgozott ki az üveghá z hatá sú  gá zok kibocsá tá sainak becslésére az 1990-

2100 közötti idő szakra. Az elő rejelzések szerint a vilá g népessége 6,4 és 17,6 milliá rd fő  

között alakul (11,3 milliá rdos középértékkel), a vilá ggazdasá g pedig vá rható an á tlagosan 

évi 1,2 és 3,0% között fog növekedni (középérték: évi 2,3%). Az energiaintenzitá sra évi 

0,7-1,1 -os csökkenést prognosztizá ltak (évi 1,0%-os középértékkel), míg a dekarbonizá ció  

(a szénintenzitá s javulá sa) mértéke elő relá tható lag 0,1-0,2% között alakul. Mindezek 

alapjá n az á svá nyi energiahordozó k felhaszná lá sá bó l szá rmazó  kumulá lt szénkibocsá tá s 

2100-ra 672 és 2050 milliá rd tonna között mozogna, amely 2025-ben 8,8 és 15,1 milliá rd 

tonna, 2100-ban pedig 4,6 és 35,8 milliá rd tonna közötti éves szénkibocsá tá si értékkel 

pá rosulna. 

A WEC (World Energy Council) 1995-ös tanulmá nya lényegében há rom 

forgató könyvet (gyors növekedésű, középutas és környezetkímélő ) különít el több 

alvariá nssal, és így való já ban öt lehetséges jövő képpel dolgozik. Gyors növekedés esetén 

2050-re az éves szénkibocsá tá s 9-15, 2100-ra 7-22 milliá rd tonná s mértékét jó soljá k. 

Ugyanezen mutató  a középutas alternatíva szerint 2050-ben 10, 2100-ban 14 milliá rd 

tonná t, az öko-pá lya esetén 5, majd 2 milliá rd tonná t érne el.3 

A fentiekbő l lá tszik, hogy a jövő beli szén-dioxid kibocsá tá s mértékének megítélése 

igen széles sá vban mozog, azonban arra tökéletesen alkalmasak az elő rejelzések, hogy 

érzékeltessék, a jelenlegi energiafelhaszná lá si gyakorlat nem követhető . 

Az iparilag fejlett és a fejlő dő  á llamok globá lis összefogá sa azonban még vá rat 

magá ra, és ú gy tűnik a jelenlegi körülmények a közeljövő ben is fennmaradnak. 

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy milyen lehető ségeket és veszélyeket nyú jt az 

                                                
2 William Chandler: Energia a vilá gban: merre tartunk? (Atomenergia, vagy 

energiahaté konysá g – szerk. Foltá nyi, Zsuzsa), Panos Inté zet, Budapest, 1991. 9-19. o. 
3 idé zi: Szegi-Tóth Ferenc: A globá lis szé ndioxid-kibocsá tá s jövő ké pei, Magyar Tudomá ny, 

1998/10. 
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energiapolitika és azon belül is egyik legszennyező bb á ga, a villamosenergia-termelés egy 

olyan kisméretű á llam környezeti terhelésének mérséklésére, mint Magyarorszá g. Hazá nk 

kizá ró lagos elemzése –speciá lis helyzetébő l adó dó an – azonban való színűleg nem 

vilá gítaná  meg a probléma minden aspektusá t, ezért két, alapvető  adottsá gaiban hasonló  

orszá g4 elemzésével is kibő vítettük tanulmá nyunkat, amelyre Belgiumot és Csehorszá got 

talá ltuk a legalkalmasabbnak. 

É ppen kis méretük miatt ezek az orszá gok nem mentesülhetnek a vilá gméretű 

folyamatok aló l, ezért a dolgozat első  részében a témá nk szempontjá bó l relevá ns 

nemzetközi környezetet fogjuk bemutatni, amelyben kitérünk az energiapolitikai 

elméletekre, a nemzetközi jogforrá sokra, a vilá g jelenlegi energiapolitikai és 

energiagazdá lkodá si trendjeire és az Euró pai Unió  energiapolitiká já ra, illetve liberalizá ció s 

tapasztalataira. 

Ezek utá n az egyes orszá gok több szempontú  összehasonlító  elemzése következik, 

amelynek viszonyítá si alapjá t a Nemzetközi Energia Ü gynökség (IEA) á ltalá nos céljai5 

fogjá k képezni, mivel minden orszá g tagja ennek a szervezetnek, és így elfogadja ezeket az 

irá nyelveket. Az orszá gértékelések alapjá n sor kerül egy kiterjedt SWOT analízis 

felá llítá sá ra, és ennek nyomá n reményeink szerint végül olyan következtetéseket 

vonhatunk le, amelyek lehető séget adnak eredeti kérdésfelvetésünk megvá laszolá sá ra, ső t 

egyfajta ú tmutató val szolgá lnak hazá nk lehető ségeivel és veszélyeivel kapcsolatban. 

 

2. Energiapolitikai elméletek – az á llam és a piac ará nya 

 

A tová bbi vizsgá latok mindenképpen szükségessé teszik, hogy még a dolgozat 

elején tisztá zzuk az energiapolitiká t, mint fogalmat. Helyzetünket azonban igencsak 

megnehezíti, hogy a szakértő k között komoly szembená llá s tapasztalható  az á llam 

szerepvá llalá sá nak megítélése kapcsá n, amely má r magá nak az energiapolitiká nak a 

definiá lá sakor megmutatkozik.  

Jelen dolgozat keretében nem célunk eldönteni ezt a vitá t, és mivel a két vonulat a 

gyakorlatban ritká n jelentkezik tiszta formá já ban, tová bbá  érvényesíthető ségük a vizsgá lt 

                                                
4 A kivá lasztá sná l az első dleges szempontok a közös kultú rkörhöz, ré gióhoz tartozá s, a 

hasonló lakossá gszá m é s a nukleá ris erő mű vel való ellá tottsá g voltak. 
5 lsd. 2. szá mú  mellé klet 
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gazdasá gok á llapotá tó l függenek, ezért inká bb egyfajta elméleti kapaszkodó t, 

kiinduló pontot jelentenek a késő bbi orszá gtanulmá nyok esetében.  

Az energiapolitika fogalmá nak meghatá rozá sá ná l az egyik felfogá s a piacközpontú  

megközelítésre helyezi a hangsú lyt, amennyiben "…  az energiapolitika – a tá rsadalom és a 

gazdasá g működéséhez nélkülözhetetlen energia rendelkezésre á llá sá t szolgá ló  – a fő  

irá nyokat kijelölő  kormá nyzati magatartá s. Így az nem az energetika minden területére 

kiterjedő en részletekbe menő  program, hanem csak azokat az euró pai energiapolitiká ba 

illeszkedő  fő  stratégiai irá nyvonalakat, kereteket jelöli ki, amelyek alapul szolgá lhatnak az 

egyes konkrét á gazati, á gazatközi, a nemzetközi együttműködési programok, valamint a 

piac-konform és gazdasá gi szabá lyok kidolgozá sá hoz."6 

Megjegyzendő , hogy a fenti megfogalmazá sban felfedezhető  egy rövid közbevetés 

("… az euró pai energiapolitiká ba illeszkedő … "), amely Magyarorszá g sajá tos helyzetére 

utal, de ezen rész helyére aká r egyes energetikai vilá gszervezetek nevét (pl. IEA, WEC) is 

beilleszthetnénk, ső t elhagyá sa sem jelentene értelmezésbeli problémá t. 

A fenti megá llapítá s szerint tehá t az energiapolitika legfontosabb feladata a keretek 

megteremtése a liberá lis stratégiai irá nyvonalaknak megfelelő en, és a konkrét elő írá sokat, 

rendelkezéseket a speciá lis részterületekhez kell igazítani a kijelölt alapelvek 

figyelembevételével. 

Az ennek megfelelő  energiapolitikai célkitűzéseket, a fontossá gi sorrendet 

mellő zve az alá bbiak szerint lehet csoportosítani: 

- a biztonsá gos energiaellá tá s fenntartá sa, 

- energiapiac kialakítá sa, liberalizá ció  a nemzeti sajá tossá gokat szem elő tt 

tartva, 

- energiahatékonysá g, energiatakarékossá g fokozá sa, 

- környezetvédelmi követelmények érvényesítése, 

- nyilvá nossá g, a lakossá g tá jékoztatá sa, 

- megfelelő  jogi környezet megteremtése. 

A má sik megközelítés szerint abbó l az alapkritériumbó l kell kiindulni, hogy "az 

energiapolitiká nak (is) a gazdasá gpolitika szerves részeként a nemzeti érdekeket, a közjó t 

kell szolgá lnia… " rövid, és hosszú  tá von egyará nt. Az ebbő l következő  stratégiai 

irá nyelvek alaptézise pedig az, "… hogy az energiaellá tá s olyan közszolgá ltatá s, amelynek 

                                                
6 Szergényi Istvá n: A magyar energiapolitika tíz éve, Energiagazdá lkodá s, 2000/5. 
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első sorban a fogyasztó  érdekeit kell szolgá lnia. A fogyasztó t a kívá nt mennyiségű és a 

lehető  legolcsó bb energiá val kell ellá tni."7 

Vagyis a hangsú ly ebben az esetben inká bb a nemzeti érdekekre, illetve az á llam 

gondoskodó  szerepére helyező dik, és az ezt tá mogató  célkitűzések az alá bbiak szerint 

csoportosítható k: 

- ellá tá sbiztonsá g megteremtése, 

- legkisebb költség elvének érvényesítése, 

- megfelelő  á rszabá lyozá s kialakítá sa, 

- tulajdonosi struktú ra meghatá rozá sa, 

- működő képes ellá tó rendszer biztosítá sa, 

- hatékony lakossá gi tá mogatá spolitika létrehozá sa, 

- környezetvédelmi politika integrá lá sa a lakossá g érdekeit figyelembe véve, 

- fogyasztó i érdekvédelem kialakítá sa, 

- energiahatékonysá g és energiatakarékossá g érvényesítése, 

- szabá lyozá si környezet biztosítá sa. 

A célkitűzéseket összehasonlítva megá llapítható , hogy az energiaellá tá s biztonsá ga 

mindkét esetben megkérdő jelezhetetlen. Ezt követő en azonban a konzervatív felfogá s 

kénytelen olyan prioritá sokat is nevesíteni, mint a legkisebb költség elve, a megfelelő  

á rszabá lyozá s, a tulajdonosi struktú ra meghatá rozá sa, vagy a működő képes ellá tó rendszer, 

amelyek a liberá lis megközelítés szerint egyetlen célkitűzés teljesülésétő l, az energiapiac 

liberalizá ció já tó l automatikusan megvaló sulnak. 

Az erő s á llami szerepvá llalá st bá torító  elmélet céljai között talá lható  lakossá gi 

tá mogatá spolitika létrehozá sa a gondoskodó , jó léti szemléletet tükrözi, amely teljesen 

hiá nyzik a liberá lis megközelítésbő l, és az utolsó  négy, mindkét felfogá sban megtalá lható  

elveknél is hasonló  felhangok tapasztalható k a konzervatív elmélet esetében. 

Mivel a két elmélet között a legnagyobb szembená llá s az á llami szerepvá llalá s 

mértékének megítélésébő l fakad, ezért jelen fejezetben indokoltnak tartjuk a konzervatív és 

a liberá lis szemlélet fényében az á llam legfontosabb szerepköreinek á ttekintését, amelyek a 

következő ket jelentik8: 

- stratégiai funkció , 

- tulajdonosi funkció ,  

                                                
7 mindkét idézet: Petz Ernő : Az energiapolitika alapelvei, Gazdas á g és energia, 1998/3-4. 
8 Petz Ernő : Az á llam szerepe az energetiká ban, Gazdasá g és energia, 1998/3-4. 
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- szabá lyozá si funkció , 

- felügyeleti, ellenő rzési funkció . 

Az energiaellá tá s kocká zata, illetve annak veszélye (vagyis a hiá ny megjelenése) 

olyan sú lyos gazdasá gi és intézményi következményekkel já rhat, hogy elméleti 

megközelítéstő l függetlenül az á llam stratégiai szerepvá llalá sá nak szükségességét nem 

lehet elvitatni. Következik ez abbó l is, hogy a má r említett jelentő s hatá sok miatt az 

energiaellá tá s függetlensége komolyan meghatá rozza egy orszá g de facto szuverenitá sá t, 

ezért minden fejlett orszá gnak rendelkeznie kell legalá bb energiapolitikai koncepció val. 

A legkényesebb pont a tulajdonosi funkció  kérdése, hiszen a liberá lis közgazdasá gi 

elméletek szerint a legkisebb tá rsadalmi veszteséget a magá ntulajdonon alapuló  szabad 

verseny biztosítja, vagyis az á llamnak teljes mértékben ki kell vonulnia a piacró l. Ennek 

kapcsá n kiterjedt elemzések születtek a termelési, szá llítá si és elosztá si funkció k 

liberalizá ció s lehető ségeirő l, amelyek azt sugalljá k, hogy míg a szá llítá s illetve az elosztá s 

területén á ltalá ban lehetséges a liberalizá ció  megvaló sítá sa, addig a villamosenergia-

termelést egyesek monopó liumnak, má sok szabad versenyes tevékenységnek tekintik.9 

A konzervatív szemlélet ezzel szemben azt vallja, hogy az á llam nem zá rható  ki a 

tulajdonlá si jogokbó l, mivel piacgazdasá gi viszonyok között csak ezen keresztül tudja 

érvényesíteni a tá rsadalmi érdekeket. Ennek értelmében a következő  sarokszá mok 

biztosítá sá t tartja szükségesnek: 

- orszá gos funkció jú  tá rsasá gok esetén legalá bb 75%-os á llami tulajdon, 

- monopolista energiaszolgá ltató k esetén többségi á llami és önkormá nyzati 

tulajdon, 

- közcélú  villamosenergia-termelő  vá llalatok esetén minimum 50%-os á llami 

tulajdon.10 

A liberá lis elmélet esetében szabá lyozá si funkció t tekintik a legfontosabb á llami 

szerepkörnek, hiszen az á llamnak nincs má s dolga, mint a keretfeltételek megteremtésével 

olyan, adott esetben ú j kihívá sokra is megfelelni képes környezetet létrehozni, amely 

lehető vé teszi a rendszer racioná lis, á tlá tható  és stabil működését. Ugyanakkor nagy 

való színűség szerint a szabá lyozó k ará nya a piac liberalizá lá sa utá n sem csökken, ső t 

növekszik, mivel á talakítá suk utá n szerepük a szabad verseny védelmezése és az olyan 

                                                
9 idézi: Ferenczi Gá bor: Energia és gazdasá gi fejlő dés, Energiagazdá lkodá s, 1996/9. 
10 Petz Ernő : Az á llam szerepe az energetiká ban, Gazdasá g és energia, 1998/3-4. 
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tá rsadalmi érdekek bevoná sa lesz a piaci szereplő k értékrendjébe, mint példá ul a 

környezetvédelem, vagy az ellá tá s biztonsá ga.11 

A szabá lyozá si funkció  ezen részével a konzervatívok is egyetértenek, azonban 

szükségesnek tartjá k kiegészíteni az á rszabá lyozá ssal, amelynek a körülményektő l függő en 

két fajtá ja alkalmazandó  egymá ssal pá rhuzamosan. Egyrészt ha a helyettesíthető ség 

biztosított, akkor a verseny értékalapú  á rakat hoz létre, amelyeket az á llamnak el kell 

fogadnia. Má srészt ha a műszaki monopó liumok miatt nem alakulhat ki szabad verseny, a 

ható sá gnak kell meghatá roznia költségalapú  á rakat.12 

Ez utó bbiak meghatá rozá sakor azonban rendkívül körültekintő en kell eljá rnia, 

mivel rövid tá von biztosítania kell az á rak egymá shoz viszonyított koherenciá já t a 

különböző  energetikai á gazatok azonos működési feltételeinek garantá lá sá hoz. 

Ugyanakkor hosszú  tá von nem hanyagolhatja el az á rak stabilitá sá t, az innová ció s 

szempontokat, és a legkisebb költségek elvének érvényesülését. 

A két elmélet köztes megoldá sá t jelentheti a szabá lyozá s terén a hosszú  tá vú  

fejlesztés koncepció já nak beépítése a piaci mechanizmusokba, amelynek elő segítéséhez 

á ltalá ban a következő  eszközöket javasoljá k13: 

- ösztönző  típusú  adó politika és környezetvédelmi adó k bevezetése, 

- pénzalap létrehozá sa az energiahatékonysá g növelésére, 

- beruhá zá sok szabá lyozá sa törvényi és rendeleti ú ton, 

- integrá lt energiaforrá s-tervezés bevezetése. 

A felügyeleti, ellenő rzési funkció  területén többé-kevésbé konszenzus van a két 

irá nyzat között. Az á llam intézményrendszere mellett az érdekegyeztetési és érdekvédelmi, 

illetve a civil szervezetek ú tjá n megnyilvá nuló  tá rsadalmi kontrol feladata a törvényi 

elő írá sok betartatá sa, amelynek elengedhetetlen feltétele az NGO-k való di függetlensége, 

és a nyilvá nossá g biztosítá sa. A konzervatív elmélet kapcsá n felmerülő  á rszabá lyozá s 

kérdésében még inká bb szükségesnek tartjá k az á llami ellenő rzés mellett a hatékony 

érdekegyeztetési és fogyasztó védelmi mechanizmusok kialakítá sá t és függetlenségét.14 

Ö sszegzésként elmondható , hogy bá rmelyik irá nyvonal mellett is teszi le voksá t 

valamely kormá ny, a reformok sorá n igen körültekintő en kell eljá rnia, figyelembe véve a 

                                                
11 idézi: Ferenczi Gá bor: Energia és gazdasá gi fejlő dés, Energiagazdá lkodá s, 1996/9. 
12 Petz Ernő : Az á llam szerepe az energetiká ban, Gazdasá g és energia, 1998/3-4. 
13 idézi: Ferenczi Gá bor: Energia és gazdasá gi fejlő dés, Energiagazdá lkodá s, 1996/9. 
14 Petz Ernő : Az á llam szerepe az energetiká ban, Gazdasá g és energia, 1998/3-4. 
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villamos energia má r említett különleges természetét. Ebbő l következő en a pragmatikus 

megközelítéseket akkor is szá mítá sba kell venni, ha liberá lis programot akarnak 

érvényesíteni, és konzervatív intézkedések esetén sem szabad megfeledkezni azok 

gazdasá gi indokoltsá gá ró l. 

 

3. Trendek és lehető ségek az energiapolitiká ban és az energiagazdá lkodá sban 

 

Má ra elfogadottá  vá lt, hogy a környezetvédelemre ne mint a gazdasá gi fejlő dés 

akadá lyozó já ra, hanem éppen ellenkező leg, mint annak hosszú  tá vú  feltételére tekintsünk. 

Ez a felfogá s az energetika terén vilá gméretekben is egyre inká bb érvényesül, amelynek 

ilyen irá nyú  á talakulá sa elengedhetetlen a fenntartható  fejlő dés biztosítá sá ban. 

Az ezt elő segítő  legfontosabb területeknek az energia-megtakarítá s fokozá sá t, a 

hatékonysá g növelését és a kevesebb környezetterhelést okozó  energiaforrá sokra történő  

á ttérést tartjá k. Azonban ezen elvek alkalmazá sa a gyakorlatban rengeteg problémá ba 

ütközik. Ezeket a tová bbiakban négy téma köré csoportosítva igyekszünk bemutatni, 

amelyek az energiá nak a gazdasá gi vonatkozá sait, az energiaforrá sok vá rható  tendenciá it 

és veszélyeit, a nemzetközi együttműködések lehető ségeit, illetve az energetiká val 

kapcsolatos környezeti problémá k lehetséges ellenszereit fogjá k ismertetni. 

 

3.1 Az energetika gazdasá gi aspektusa 

 

Az energiaipar szerkezeti á talakítá sá nak szükségessége, különös tekintettel a 

villamosenergia-iparra elfogadott, és az energiaszektor reformjá nak céljai is jó l 

meghatá rozottak. Eszerint az energiaköltségek leszorítá sá val egyrészt fokozni kell a 

gazdasá gok versenyképességét, má srészt csökkenteni kell a környezet terhelését. Az ezek 

megvaló sítá sá hoz szükséges eszközök tekintetében viszont má r korá nt sincs egyetértés. 

Egyrészt tová bbra is vita tapasztalható  a villamos energia és a liberalizá ció  

összeegyeztethető ségének kérdésében, amelyet első sorban a villamos energia azon 

jellegére vezetnek vissza, hogy politikai és tá rsadalmi voná sokkal rendelkező  

közszolgá ltatá snak tekintik. A téma részletes körüljá rá sa az első  fejezetben má r 

megtörtént, ezért ebben a részben külön nem térünk ki rá . 

Azonban mivel jelenleg a vilá g legfejlettebb orszá gai, illetve a vezető  nemzetközi 

gazdasá gi szervezetek a liberalizá ció s folyamatok mellett voksolnak, ezért az alá bbiakban 
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szükségesnek tartjuk az energetika területén a reformok sikerfeltételeinek tartott tényező k 

összefoglalá sá t, amelyeket értelemszerűen a nemzeti adottsá gokhoz kell igazítani15: 

- há ló zatokhoz való  szabad hozzá férés, 

- szá llító há ló zat semlegessége, 

- tulajdonjogok szétvá lasztá sa a tevékenységek szintjén, 

- integrá lt tevékenységek esetén á tlá tható  költségmegoszlá s, 

- elkülönített elszá molá si rendszerek a termelés, illetve a szá llítá s és 

szolgá ltatá s területén, 

- az egyes tevékenységek belső  finanszírozá sá nak elkerülése. 

Itt kell megjegyezni, hogy a termelés és szá llítá s elkülönítésének szá mos mó dja 

ismert, de jelenleg ú gy tűnik, a hangsú ly a szá llító  és elosztó  há ló zat semlegességén van. 

A fent említett elvi vitá któ l függetlenül a meglévő  villamosenergia-rendszerek 

jellemző inek javítá sa, illetve az ebbő l adó dó  nagyará nyú  megtakarítá sok elérése tová bbra 

is kiemelt fontossá gú  terület. Az ennek érdekében alkalmazható  fontosabb eszközök a 

következő k: 

- technoló giá k korszerűsítése, 

- az energia tényleges költségeit tükröző  tarifarendszer kialakítá sa, 

- kormá nypolitiká k ú jraértékelése. 

Ö sszefoglalva az eddigieket az energiapiac és a nemzeti szintű speciá lis kérdések 

(pl. adó - és szociá lis politika, környezetvédelem) különvá lasztá sa nem lehetséges még 

liberá lis reformok végrehajtá sakor sem. A cél sokkal inká bb az eltérő  nemzeti 

sajá tossá goknak megfelelő en a piaci erő k és az á llami szabá lyozá sok összeegyeztetése a 

köztük lévő  egyensú ly elérésével és megtartá sá val, amelynek megtalá lá sá hoz – különösen 

ú j intézkedések bevezetésekor – elengedhetetlen a folyamatos ellenő rzés és visszacsatolá s 

megteremtése. 

 

3.2 Energiaellá tá si forrá sok 

 

Elöljá ró ban elmondható , hogy a különböző  felmérések vilá gméretekben hasonló  

problémá kat és folyamatokat prognosztizá lnak az energiahordozó kkal kapcsolatban, 

eltérések inká bb csak a konkrét mutató k értékeiben tapasztalható k. Ezért itt elegendő nek 

                                                
15 idé zi: Ferenczi Gá bor: Energia é s gazdasá gi fejlő dé s, Energiagazdá lkodá s, 1996/9. 
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tartjuk az OECD szervezetéhez tartozó  IAE 1997-2020 közötti idő szakra vonatkozó  2000-

ben megjelent "A Vilá g Energetikai Kilá tá sai" című kiadvá nyá nak ismertetését.  

Eszerint ebben az idő szakban a vilá g energiaigénye 57%-kal fog emelkedni, és 

2020-ra a fosszilis energiahordozó k ará nya még mindig kb. 90% lesz. A primer 

energiahordozó k körében a legfontosabb tová bbra is a kő olaj marad évi 19%-os 

növekedéssel és 40%-os részesedéssel. A legnagyobb emelkedést (a megú juló kat 

leszá mítva: évi +2,8%) a földgá z fogja produká lni évi 2,7%-kal, amelynek ará nya ezzel 

27%-ot fog elérni. A szén részesedése az évi csupá n 1,7%-os növekedés miatt 24%-ra 

csökken. A legbizonytalanabb a nukleá ris energia sorsa, összességében ará nyá nak 

minimá lis esését jó soljá k (7-rő l 5%-ra).16 

A jó slatok bizonytalansá gá t az okozza, hogy még az egyes orszá gok energetikai 

struktú rá ja, és ezen belül az atomenergia alkalmazá sá nak, vagy elvetésének kérdése is sok 

tényező  függvénye, amelyek közül a legfontosabbak az alá bbiak17: 

- az elérhető  energiahordozó -készleteknek az igényekhez viszonyított ará nya, 

és egyéb földrajzi adottsá gok, 

- a gazdasá gi fejlettség mértéke, 

- az energiaforrá sok kitermelésének és felhaszná lá sá nak technoló giai 

színvonala, 

- a környezetvédelmi szabá lyozá s szigora 

- az – első sorban tá rsadalmi nyomá s hatá sá ra – életbe léptetett politikai 

intézkedések jellemző i. 

Ennek következtében természetesen a legjobbnak minő sülő  energiaszolgá ltatá si 

struktú ra kérdése is orszá gspecifikus, amely ugyanakkor nem jelentheti a takarékossá gi, 

hatékonysá gi és környezetvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyá sá t. 

 

Kő olaj 

 

Az olajfelhaszná lá s tekintetében az EU-hoz hasonló an lassú  ütemű csökkenést 

vá rnak, amely természetesen nem jelenti stratégiai szerepének megszűnését. Ezen 

tú lmenő en az alá bbi fontosabb kérdések merülnek fel globá lis méretekben: 

                                                
16 idé zi: Poós Miklós: A vilá g energetikai jövő ké pe 2020-ig, Energiagazdá lkodá s, 2001/3. 
17 idé zi: Ferenczi Gá bor: Energia é s gazdasá gi fejlő dé s, Energiagazdá lkodá s, 1996/9. 
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Kulcskérdés az ellá tá s biztonsá gá nak kérdése a Közel-Kelet politikai instabilitá sa 

miatt. Ennek orvoslá sá ban lehet szerepe az olajexportá ló  (OPEC) és olajimportá ló  

orszá gok közötti, kölcsönös függésen alapuló  kapcsolatok erő södése, amely első sorban a 

termelő  orszá gok fogyasztó kná l realizá ló dó  olajipari beruhá zá saitó l remélhető . 

Annak ellenére, hogy a vilá g olajigénye gyorsan növekedett, az á rak az 1980-as 

évek közepétő l (az Ö böl-vá lsá g idő szaká t leszá mítva) viszonylag alacsony szintre á lltak 

be. Ennek veszélye, hogy esetleg az energetikai fejlesztések intenzitá sa ellen hat, és ezá ltal 

az energiaipar környezetterhelésének csökkentése is mérsékeltebb ütemű lesz. 

Ugyanakkor a feltá rá si és kitermelési technoló giá k korszerűsödése, és több fejlő dő  

orszá g megnyílá sa a külföldi tő ke elő tt azt eredményezte, hogy szá mos nem közel-keleti 

orszá g is növelni tudta olajtermelését. 

 

Földgá z 

 

Az energiaforrá sok közül a legdinamikusabb növekedést a földgá zfelhaszná lá stó l 

vá rjá k. Ezen belül is villamosenergia-termelés területén lehet legnagyobb ará nyú  

terjedésére szá mítani, amelynek okai az alá bbiak foglalható  össze: 

- az ismert készletek jelentő s mértékű megnövekedése, és ebbő l adó dó an a 

hosszú  tá vú  kitermelés lehető sége, 

- a környezetvédelmi szempontok fokozó dá sa nyomá n elő térbe kerülő , a 

szénhez és olajhoz viszonyított relatíve alacsony SOX, NOX és CO2 kibocsá tá s, 

- az ú jabb technoló giá k kifejlesztése nyomá n a villamosenergia-termelésben 

elért közel 50 szá zalékos hatá sfok. 

Azonban a földgá zfelhaszná lá s vá rható an ugrá sszerű növekedése szá mos problémá t 

is felvet, amelyek azt sugalljá k, hogy a globá lis felmelegedés kérdésére nem egyedül ez az 

alternatíva fogja jelenteni a végső  megoldá st. 

A kiterjedt felhaszná lá shoz szükséges a szá llítá s nagy volumenű biztosítá sa, amely 

fő leg az importá ló  orszá goktó l igényel jelentő s befektetéseket, és a szükséges beruhá zá sok 

mértéke tová bb emelkedik, ha a gá zt á ramtermelésre kívá njá k haszná lni. Rá adá sul a 

pénzügyi nehézségek leginká bb a fejlő dő  orszá gokat sú jtjá k, ahol köztudottan az 

energiafelhaszná lá s legnagyobb ará nyú  növekedésére lehet szá mítani. 

A kereslet növekedésével vá rható an a földgá z á ra is emelkedni fog, amely rontja 

má s energiaforrá sokhoz viszonyított versenyhelyzetét, és ezzel mérséklő dnek az á tá llá sbó l 

nyerhető  elő nyök. A növekvő  kereslet és növekvő  á r tová bbi hatá sa, hogy gazdasá gossá  
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teszi a kiakná zá st tá voli lelő helyeken, illetve rossz természeti viszonyok között is. Ennek 

hatá sá ra növekednek a kitermelési és a szá llítá si költségek, amely ugyancsak az 

á remelkedés irá nyá ba hat. 

A viszonylagosan alacsonyabb CO2 kibocsá tá s ellenére a földgá z eltüzelése – 

széleskörű felhaszná lá s következtében – abszolú t értékben hosszú  tá von nagymértékű 

szennyezést eredményezhet. 

 

Szén 

 

A szénfelhaszná lá s kapcsá n jelentkező  kérdések sú lya az EU-ban tapasztalható  

visszaszorulá s ellenére vilá gviszonylatban nem elhanyagolható . Első dlegesen fontos 

kiemelni a rendelkezésre á lló  rendkívül nagy, és az egész vilá gon megtalá lható  

szénkészleteket, amelyek biztosítjá k hosszú  tá vú  és olcsó  kitermelését. Emellett a vilá g 

széntüzelésű erőműveinek teljesítménye is jelentő s (az összes á ramtermelő  kapacitá s több 

mint 40 szá zaléka), és létfontossá gú  szerepet tölt be első sorban a villamosenergia-hiá nnyal 

küzdő  fejlő dő  orszá gok esetében. 

A szén a többi energiahordozó hoz képest nagyobb környezetterhelést jelent, ezért a 

hatékony és tiszta felhaszná lá s elő segítésének érdekében a fejlett orszá goknak fokozniuk 

kellene a fejlő dő k felé történő  technoló gia-á tadá sokat. Ugyanakkor tová bbra is stratégiai 

fontossá gú  a szénhasznosítá ssal kapcsolatos tiszta technoló giá k kutatá sa és fejlesztése. 

 

Atomenergia 

 

A legnagyobb bizonytalansá g a jövő t illető en ezen a területen tapasztalható , amely 

legfő képpen abbó l adó dik, hogy az egyes orszá gok különböző  szerepet szá nnak energetikai 

stratégiá ikban az atomenergiá nak. Példá ul míg Franciaorszá g, Japá n, vagy a Koreai 

Köztá rsasá g esetében kiemelt fontossá gú ak a villamosenergia-termelésben az 

atomerőművek, addig az Egyesült Á llamok és Nagy-Britannia a földgá z-, illetve 

széntüzelésű erőművek tová bbfejlesztésére szavazott.18 

 

3.3 Nemzetközi és regioná lis együttműködés 

                                                
18 Megjegyzendő , hogy azóta az Egyesü lt Á llamok vá ltoztatott á llá spontjá n é s az ú j 

energiaprogramban az atomerő mű vek já tszanak első dleges szerepet. 
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A nemzetközi, illetve a regioná lis együttműködés kérdése a globalizá ció  

térnyerésével egyre elkerülhetetlenebbé, és ugyanakkor "kifizető dő bbé" vá lik. Különösen 

igaz ez az energetiká ra annak speciá lis jellemző i miatt (pl. az energiahordozó k és az 

erőmű-kapacitá s asszimetriá ja), és az ehhez kapcsoló dó  környezetszennyezésre (pl. az 

orszá ghatá rokon á tterjedő  légszennyezések miatt). 

Nemzetközi szinten ez utó bbi probléma szabá lyozá sá ra szá mos egyezmény jött 

létre, á m ezek hatékonysá ga jó val magasabb szintet lenne képes elérni, ha mögöttük 

kézzelfogható bb (gazdasá gi, műszaki-technoló giai, kutatá si-fejlesztési, stb.) érdekek is 

meghú zó dná nak. 

 

1. tá bla: A Kiotó i Jegyző könyv teljesítési elő rejelzése (CO2 millió  tonná ban) 

 

 2010-RE VÁ LLALT 

KIBOCSÁ TÁ S 

ELŐREJELZETT 

KIBOCSÁ TÁ S 2010-BEN 

OECD É szak-Amerika 4935 6995 

OECD Euró pa 3664 4323 

OECD csendes-ó ceá ni régió  1307 1682 

Oroszorszá g 2357 1670 

Ukrajna és Kelet-Euró pa 1150 867 

Ö sszesen 13413 15537 

Forrá s: Poó s, 2001. 

 

 

Ennek elő segítését jelenthetné többek között az energiahordozó k nemzetközi 

kereskedelmének kiszélesítése, a nemzeti szinten tú llépő  közös energetikai beruhá zá sok 

megvaló sulá sa, vagy a nemzeti piacok nyitottsá gá nak növekedése. 
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2. tá bla: A vilá g energiaellá tá sa régió k szerint 

 

 Mértékegység 1997 2020 

Vilá g összes Mtoe 8610 13529 

Ebbő l: OECD % 54 44 

nem OECD % 23 31 

Kína % 11 14 

Á tmeneti gazdasá gok % 12 11 

Forrá s: Poó s, 2001. 

 

Az energiaszektorral szemben tá masztott globá lis kihívá sok közül (a má r említett 

környezetszennyezést leszá mítva) a legjelentő sebb az energiaigény területén prognosztizá lt 

vilá gméretű növekedés kielégíthető ségének problémá ja. Ez alatt nem is annyira a pénzügyi 

forrá sok elégtelenségét kell érteni, hiszen a vilá g tő kepiacai bő ségesen fedezni tudjá k a 

szükséges energiaipar beruhá zá sokat. Sokkal nagyobb gondot jelenthetnek az 

igénynövekedésért leginká bb felelő s fejlő dő  á llamokban az energetika terén esetlegesen 

elmaradó  á tfogó  reformok, amelyeknek ki kellene terjedniük19: 

- a hazai megtakarítá sok mobilizá lá sá ra (pl. kormá nygaranciá k vá llalá sá val) 

és a magá nszektor egyre intenzívebb bevoná sá ra, különös tekintettel a hazai 

igényeket kielégítő  energiaipari beruhá zá sokra, 

- az á llami beavatkozá s csökkentésére, 

- a gazdasá gilag megalapozott energiaá r-képzésre, 

- a kiszá mítható  és stabil szabá lyozá si környezet kialakítá sá ra. 

A nemzetközi együttműködések terén speciá lis kihívá sokat tá masztott a volt 

szocialista blokk szétesése, és a közép-kelet-euró pai orszá gok intenzív törekvése az 

Euró pai Unió ba történő  bejutá sra. Ezért a fejezet végén néhá ny pontban összegyűjtöttük az 

á tmeneti gazdasá gok sajá tossá gait és fő bb problémá it. Á tmeneti gazdasá gok alatt a korá bbi 

kelet-euró pai szocialista á llamokat, valamint a Szovjetunió  utó dá llamait értjük, amelyek 

közös jellemző i, hogy: 

- a gazdasá gi visszaesés miatt nagyará nyú  energiaigény-csökkenés volt 

megfigyelhető , 

                                                
19 idé zi: Rá donyi Lá szló: A vilá g energiahelyzete rövid é s közé ptá von, 

Energiagazdá lkodá s, 1994/9. 
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- az energiaipar legfontosabb felhaszná ló já nak az ipar szá mított, 

- az energiafelhaszná lá s rossz hatékonysá gú  volt. 

Ezért a fejlő dő  orszá gokkal ellentétesen a legnagyobb problémá t a fentiekbő l 

következő en nem a gyorsan növekvő  energiaigények kielégítése, hanem az 

energiarendszerek nagymértékű á talakítá sa jelenti, amelynek legfontosabb teendő i20: 

- ú j pénzügyi és jogi-szabá lyozá si keretek kialakítá sa, 

- az á rrendszerek megvá ltoztatá sa, 

- korszerű technoló giá k bevezetése, 

- a sú lyos környezetká rosodá sok felszá molá sa,  

- ú j üzleti modellek és üzleti kultú ra megteremtése, 

- az örökölt szociá lis kötelezettségek megfelelő  kezelése. 

Ö sszegzésként elmondhatjuk, hogy az á llamok nemzetközi és regioná lis 

összefogá sá ban az energetika területén (is) még rendkívül sok tartalék van 

kihaszná latlanul, amelyen belül marká ns részt képvisel a volt szocialista á llamok 

gazdasá gainak és energiaszektorainak elkerülhetetlen modernizá ció ja, illetve ehhez 

kapcsoló dó an az euró pai integrá ció s folyamat. 

 

3.4 Környezetpolitikai alternatívá k 

 

Az elő rejelzések tanulsá ga szerint az energiaigények jövő beni töretlen növekedése 

elkerülhetetlen. A legegyszerűbb megoldá st természetesen a felhaszná lá sok önkéntes 

korlá tozá sa jelentené, azonban ez egy olyan vilá gban, ahol egyre több orszá g szeretne 

felzá rkó zni a "nyugati vilá g" gazdasá gi színvonalá hoz eleve lehetetlen, hiszen egyetlen 

felelő s kormá ny sem vá llalná  ezt a lépést. Ezért maradnak a részleges megoldá sokat 

jelentő  környezetvédelmi intézkedések, amelyek közül a következő ket lehetne kiemelni21: 

- az energiatakarékossá g ösztönzése, 

- az energiahatékonysá g elő segítése az á talakítá sban és a felhaszná lá sban, 

- kevésbé szennyező  energiaforrá sok keresése, 

- szigorú bb adó zá si rendszerek bevezetése (CO2-adó k). 

 

                                                
20 idé zi: Ferenczi Gá bor: Energia é s gazdasá gi fejlő dé s, Energiagazdá lkodá s, 1996/9. 
21 idé zi: Rá donyi Lá szló: A vilá g energiahelyzete rövid é s közé ptá von, 

Energiagazdá lkodá s, 1994/9. 
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3. tá bla: Globá lis és regioná lis szén-dioxid kibocsá tá sá nak alakulá sa 1990 és 2020 

között (millió  tonná ban) 

 

VILÁ G Ö SSZES OECD Á TMENETI 

GAZDASÁ GOK 

FEJLŐDŐ 

ORSZÁ GOK 

1990 20878 10640 4066 6171 

1997 22561 11467 2566 8528 

2010 29575 13289 3091 13195 

2020 36102 14298 3814 17990 

Forrá s: Poó s, 2001. 

 

Ebbő l a szempontbó l különösen a fejlő dő  orszá gok vannak nehéz helyzetben, 

hiszen sokszor a nemzetközi egyezmények lehető ségeikhez képest még drasztikusabb 

szennyezés-csökkentéseket követelnek meg tő lük, mint a tő keerő s fejlett gazdasá goktó l. 

Ilyen esetben az egyik lehető ség a má r említett elő nyei miatt a földgá zfelhaszná lá s 

fokozá sa, amely azonban magá ban hordozza a korá bban má r szintén kifejtett veszélyeket. 

A má sik megoldá s lehet szá mukra a nukleá ris energia kihaszná lá sa, annak csak 

késő bb jelentkező , és má ig sem teljesen tisztá zott ká rosító  hatá sai miatt. Azonban arró l 

sem szabad megfeledkezni, hogy ezen orszá gok esetében nem csak az antinukleá ris 

mozgalmak jelenthetnek akadá lyt, hanem az ilyen jellegű beruhá zá sok rendkívüli 

tő keigényessége is.22 

Ö sszefoglalá sképpen elmondható , hogy a jelenlegi vilá grend tehá t nem ad 

megnyugtató  vá laszt bolygó nk egyre sú lyosbodó  környezeti problémá ira, és gyökeres 

vá ltozá soknak kellene bekövetkezniük ahhoz, hogy az igen kedvező tlen jövő képeket 

felvá zoló  tanulmá nyok jó slatai ne következzenek be. 

                                                
22 idé zi: Elek Já nos: Energetika é s egy tisztá bb környezet, Energiagazdá lkodá s, 1996/9. 
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VI. Az egyes régiók fő bb energetikai jellemző i 

 
1. Az Európai Unió energiapolitikája é s liberalizációs tapasztalatai 

 

Az EU tagsá gra törekvő  Magyarorszá g és Csehorszá g, illetve a tagsá ggal 

rendelkező  Belgium energiapolitiká juk kialakítá sakor nem hagyhatjá k figyelmen kívül az 

unió s elvá rá sokat. Ennek fényében indokolt az euró pai energiapolitika részletes bemutatá sa 

az energetikai forgató könyvektő l a fő  célkitűzéseken és az á ltalá nos kereteken keresztül az 

energiapolitikai prioritá sokig. 

A közösen megoldandó  energetikai problémá k, és az azok orvoslá sá ra utaló  jelek 

má r a kezdeti együttműködésnél is felbukkantak, bá r ezek csak egy-egy konkrét célra 

szorítkoztak az ESZAK, illetve az EURATOM keretein belül. Az első  közös, kimondottan 

energetikai jellegű fellépés 1974-ben történt: hatá rozatot hoztak a kő olaj stratégiai 

készletezésére, tová bbá  ajá nlá sokat fogalmaztak meg több területen. Ezt követő en azonban 

hosszú  ideig nem foglalkoztak vele külön, és még az 1993-ban életbe lépett Maastrichti 

szerző désben is csak környezetvédelmi, belső  piaci illetve adó zá si szempontbó l jelent meg.  

Magá nak az energiapolitiká nak unió s szintre történő  emelése csak 1995-ben 

való sult meg az Euró pai Energiapolitika Zöld illetve Fehér Könyvének megjelenésével, 

amelyet első sorban a szektor speciá lis stratégiai helyzete indokolt. Ennek keretében 

szükség volt az energia felhaszná lá sá nak, beszerzésének, tová bbá  a biztonsá gos ellá tá snak 

és környezetkímélő  elő á llítá snak hosszú  tá vú  tervezésére; az energiakereskedelem és a 

vilá gpiaci tendenciá k felmérésére (a nemzetközi politikai helyzetet figyelembe véve); 

illetve a szabadpiaci elvek tová bbi érvényesülésének biztosítá sá ra. 

 

 

Energetikai alternatívák 

 

Az EU energiapolitiká já nak kidolgozá sakor a vilá ggazdasá gi környezetre az azó ta 

csak fokozó dó  dinamizmus volt jellemző , ezért a tá vlati jövő  (2020) elő rejelzésére négy 

alternatívá t nevesített az EU Direction Générale de l'É nergie, amelyek bemutatá sa utá n a 
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legfontosabb energiahordozó k közül csak a témá nkhoz szorosabban kapcsoló dó  földgá z-, 

villamosenergia- és megú juló  erő forrá s-felhaszná lá s vá rható  alakulá sá t vesszük sorra.23 

- A "hagyomá nyos bölcsesség" (ST), mint legvaló színűbb vá ltozat csökkenő  

gazdasá gi növekedéssel, a szociá lis és gazdasá gi problémá k tová bbélésével 

szá mol. 

- A "csatamező " (CB) alternatívá ja szerint a protekcionizmus, az 

elszigetelő dés és a geopolitikai széttöredezettség lesz jellemző . 

- A "hipermarket" (HM) esetében a liberalizmus tová bbi térnyerését, és a 

vilá ggazdasá gi integrá ció  felgyorsulá sá t jó soltá k. 

- A "fó rum" (FO) a nemzeti és nemzetközi szervezetek á talakulá sá t és 

megnövekedett befolyá sá t prognosztizá lja. 

Az EU szerint (az IEA má r idézett tanulmá nyá hoz hasonló an) vilá gviszonylatban a 

felhaszná lá sban elő relá tható lag a leggyorsabban növekedő  energiahordozó  a megú juló  

energiaforrá sok mellett a földgá z lesz (2020-ig évi 2,5-3,0%), és fokozatosan az olaj 

versenytá rsá vá  vá lik. Elő nyeit viszonylag alacsony környezetszennyező  jellege és jelentő s 

készletei jelentik, amelynek nagy része a FÁ K orszá gaiban és a Közel-Keleten talá lható  

(Euró pa részesedése 4% az ismert földgá zvagyonbó l). 

Az 1995-ös unió s földgá zigényt 60%-ban tudtá k kielégíteni sajá t termelésbő l. De 

mivel e téren a vilá gá tlagnak megfelelő  gyors növekedéssel szá molnak (amelyben 

különösen a villamosenergia-termelésre fordított, évi 5-7%-os felhaszná lá s emelkedése 

meghatá rozó ), ez a kedvező  helyzet nem tartható  fenn soká ig. 

Ezért rendkívül fontos jó  viszonyok kialakítá sa a szó ba jöhető  partnerekkel, 

amelyek között első sorban Oroszorszá g, a Közel-Kelet (azon belül is Irá n), Nigéria, 

Algéria és néhá ny közép-á zsiai orszá g szerepel. Ebben jelentő s szerepe lehet a 

gá ztranszferek rendkívül nagy beruhá zá si igényének, amelyet az unió  tá mogatá sok és 

kedvező  pénzügyi konstrukció k ú tjá n bizonyos mértékben á tvá llalhatna az érintett 

orszá goktó l. 

Az elő rejelzések szerint a villamosenergia-felhaszná lá s évi á tlagos 1,2% körüli 

bő vülése megfelelő  alapot teremtene az EU gazdasá ga szá má ra az évi 2,0%-os GDP 

növekedés eléréséhez. Ez abszolú t értékben a villamosenergia-fogyasztá s 1995. évi 2,3 

ezer milliá rd kWh-á s mértékének 3,2 ezer kWh-ra történő  növekedését takarja 2020-ig, 

ami 6000-rő l 8000 kWh/fő re emelkedő  fajlagos felhaszná lá st jelent.  

                                                
23 Szergényi Istvá n: Röviden az euró pai energiapolitiká ró l, Energiagazdá lkodá s, 1999/11. 
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Ehhez az erőművi kapacitá st 200 ezer MW-tal kellene bő víteni, á m a teljes 

kapacitá slétesítési igény az idő közbeni leselejtezések miatt (amely első sorban a szén- és 

olajerőműveket érinti) 450 MW lenne. Az ú j létesítmények magasabb hatá sfokú , 

első sorban földgá zbá zisú  erőművek lennének, amelyek ará nya így – a termikus 

erőműveken belül – aká r a 30%-ot is elérheti, 36-ró l 45%-ra növelve a villamosenergia-

termelés hatá sfoká t. 

A nukleá ris energia alkalmazá sá val kapcsolatban – nagyrészt a tá rsadalmi nyomá s 

hatá sá ra – igen ó vatos á llá spont alakult ki, és ennek megfelelő en az ST-vá ltozat (a má r 

elindított beruhá zá sok befejezése és a jelenlegi erőművek folyamatos bezá rá sa mellett) 

csak 0,5%-os növekedéssel szá mol. Ezzel szemben az FO alternatíva a szén-dioxid 

kibocsá tá sá nak csökkentését szem elő tt tartva az atomenergiá nak jelentő s szerepet szá n. 

Az 1991-2020 közötti idő szakra vonatkoztatva az erőműfejlesztések miatt fellépő  

befektetési igény az ST-vá ltozat szerint 540 milliá rd ECU-t, az FO-vá ltozat szerint – a 

költségesebb atomerőmű-létesítések miatt – 20%-kal többet tenne ki. A legolcsó bb 

energia-elő á llítá si mó dszernek a földgá z- és a bioerőműveket tartjá k, ő ket a szén- és 

olajerőművek követik, a sor végén az atom- és vízerőművek helyezkednek el. 

A megú juló  energiaforrá sokhoz az összes alternatív fejlő dési ú t esetében nagy 

reményeket fűznek az EU-n belül, és ú gy gondoljá k, a földgá zná l is dinamikusabban fog 

növekedni felhaszná lá sa. A legkedvező bb képet az FO-vá ltozat nyú jtja: a megú juló  

energiaforrá sok felhaszná lá sa ezek szerint évi 5%-kal bő vülne, és részesedése az 

energiamérlegbő l má r 2010-ben meghaladná  a 10%-ot. 

Ennek azonban feltétele versenyképességük megteremtése, amelynek érdekében 

szá mos megoldandó  feladat van a megfelelő  pénzügyi fedezet létrehozá sá tó l egészen a 

há ló zatok hozzá férhető ségéig. A befektetésekre az unió  mintegy 30 milliá rd ECU-t kívá n 

elkülöníteni, amelyet közel egyenlő  ará nyban osztana meg a napenergia, a biomassza és a 

szélenergia hasznosítá sá nak területei között. 

Ö sszefoglalva az eddigieket az Euró pai Unió  legvaló színűbbnek tartott jövő képe 

nem sokban különbözik az IEA á ltal készített tanulmá nytó l, vagyis a fosszilis 

energiahordozó k tová bbra is jelentő s ará nyá t fogjá k képezni az energiafelhaszná lá snak és 

ezen belül is a földgá z elterjedése lesz meghatá rozó  (első sorban a villamosenergia-termelés 

területén). Az EU energiaszegény helyzetébő l adó dó an a tanulmá nybó l nem maradhattak 

ki a jövő beni ellá tá sra vonatkozó  spekulá ció k sem, amelyek arró l á rulkodnak, hogy az unió  

külső  függő sége minden eddiginél nagyobb méreteket fog ölteni, ha a jelenlegi trendeken 

nem tud vá ltoztatni. 
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Fő  cé lkitűzé sek 

 

Az EU energiapolitikai célkitűzéseinek a Zöld illetve a Fehér Könyvben történt 

megfogalmazá sakor nem hagyhattak figyelmen kívül olyan á ltalá nosabb gazdasá gpolitikai 

célokat sem, mint példá ul a piaci integrá ció , a fogyasztó védelem vagy a deregulá ció . Az 

á ltalá nos célok a versenyképesség, az ellá tá sbiztonsá g és a környezetvédelem 

összeegyeztetése érdekében alapvető  célokat á llítottak fel, amelyek megvaló sulá sá hoz a 

következő  konkrét feladatokat jelölték ki24: 

- a költségek internalizá lá sa, különös tekintettel az energiatermelés, -szá llítá s 

és -felhaszná lá s illetve a környezetvédelem kérdésében, 

- tagorszá gok közötti és harmadik orszá gokkal történő  együttműködés, 

- á ttekinthető  törvényalkotá s, 

- belső  piac kialakítá sá nak elő segítése, és működésének á tlá tható vá  és 

ellenő rizhető vé tétele, 

- beruhá zá si hajlandó sá g ösztönzése. 

A fentiek alapjá n megá llapítható , hogy a hangsú lyt a tagá llamok együttműködésére 

helyezték az energetikai függő ség csökkentése, és a piacot jellemző  gyors vá ltozá sok és 

idő szakos vá lsá gok kivédése érdekében. Ugyanakkor figyelembe vették az orszá gok eltérő  

kiinduló  helyzetét, és az egységesítésbő l adó dó , egyes á llamokat tú lzott mértékben sú jtó  

há trá nyok mérséklésére olyan lehető ségeket adtak, mint példá ul a fokozatos piacnyitá s, 

vagy az á tmeneti mentesség.  

A stratégiai célokon tú l azonban tová bbi tényező ként jelenik meg a globalizá ció , a 

környezetvédelem, a technoló giafejlesztés és az EU intézményi felelő sségének kérdésköre, 

amelyek a célokkal kibő vülve és egymá st á tfedve adjá k az energiapolitika á ltalá nos 

kereteit. 

 

Közvetlen energiapolitikai feladatok 

 

                                                
24 Burai-Ková cs Já nos – Szergényi Istvá n: Energiapolitika – energiajog In: Gazdasá gi szektorok és 

jogharmonizá ció  – szerk. Forgá cs Imre, Osiris, Budapest, 2000. 21-22. o. 
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A fentiekben bemutatott célrendszer á ltal kitűzött feladatok teljesülését az alá bbi 

há rom prioritá s megvaló sulá sá tó l remélik25: 

- a piaci integrá ció  kialakítá sa, 

- a külső  függő ség kezelése, 

- a technoló giai fejlesztés biztosítá sa. 

A közös belső  energiapiac első dleges célkitűzéseként a vezetékes energiafajtá k 

piacainak liberalizá lá sá t tartjá k, amelynek teljesüléséhez egyrészt feltételeket, má srészt 

kötelezettségeket fogalmaztak meg. Tová bbi fontos cél – a gazdasá gi szereplő k 

bizalmá nak elnyerése érdekében – az á tlá tható sá g elvének megvaló sulá sa, az externá lis 

költségek megjelenítése a piaci á rban, a há ló zatilag összekapcsolt orszá gok 

kooperá ció já hoz jogi há ttér teremtése, és a vezetékekhez való  szabad hozzá férés 

biztosítá sa. Mindezek érdekében az EU aktívan részt vesz az energetikai fejlesztésekben, 

biztosítja a szupranacioná lis szempontok, a környezetvédelem és az energiapolitika 

érvényesülését.  

A külső  függő ség kezelése kapcsá n az ellá tá s zavartalan biztosítá sá ra az unió  

elő ször 1974-ben foganatosított speciá lis, vá lsá gkezelő  szabá lyokat illetve létesített 

biztonsá gi tartalékokat. Az energiafüggő ségbő l adó dó  kocká zatok mérséklésére a forrá sok 

földrajzi megoszlá sa szerinti diverzifiká ció  mellett ugyanezen elvet alkalmazzá k az 

energiahordozó k fajtá ira is, amelynek végső  célja, hogy a jövő ben minden energiafajta 

egyenlő  eséllyel szerepelhessen az unió  "energiapalettá já n". Ugyanakkor a diverzifiká ció  

fontos eleme a megú juló  energiaforrá sok felhaszná lá sá nak tá mogatá sa is, hiszen ezú ton 

hagyomá nyos energiahordozó kat vá lthatnak ki belső  készletekkel, csökkentve a külső  

függő séget. A külső  függő ség talá n leghatékonyabb eszközének mégis az eredményes 

nemzetközi politikai tevékenység tekinthető , amelyen belül kiemelten kívá njá k kezelni a 

közel-keleti kapcsolatok javítá sá t, a fejlő dő  orszá gok á ltalá nos fejlesztéseinek tá mogatá sá t 

és az ezekbe irá nyuló  technoló giaexportot. 

Az energetikai kutatá sokra és technoló giai fejlesztésekre az EU szá mtalan speciá lis 

programot működtet, amelyek közül jelen tanulmá ny sorá n csak fontosabbakat említjük a 

felsorolá s és rövid jellemzés szintjén. 

Az alá bbi programok jöttek létre26: 

                                                
25 Szergényi Istvá n: Euró pai energiapolitika – magyar energiapolitika, Integrá ció s Stratégiai 

Munkacsoport 30. kiadvá nya, 1997, Budapest  
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- THERMIE az energiaracionalizá lá s és az energiaigényesség csökkentése 

érdekében, 

- SAVE II. az energiahatékonysá g és az energiatakarékossá g fokozá sá ra, 

- ALTENER az alternatív energiahordozó k hasznosítá sá ra, 

- SYNERGY az energiapolitikai és az energiafelhaszná lá si kérdések 

kutatá sá ra.  

Az unió  konkrét energiapolitikai feladatai tehá t igen sokrétűek: a belső  reformoktó l 

a K+F programok tá mogatá sá n keresztül egészen a külső  függő ség csökkentéséig terjed. 

Ezek érdekében sok területen má r jelentő s lépések születtek, de a megoldatlan problémá k 

szá ma még ennél is több. Ezeket egy csatlakozni kívá nó  orszá gnak nem szabad figyelmen 

kívül hagynia, és idejében fel kell készülnie, hogy meg tudjon felelni a jövő beni 

elvá rá soknak, amelyekben segítséget nyú jthatnak az EU má r jelenleg is működő  fejlesztési 

programjai. 

 

 

Az EU nemzetközi energiapolitikai lehető ségei27 

 

Az unió t ezen a téren – a fentiekben külön tá rgyalt energetikai alternatívá k mellett 

– a vilá gpiaci á rvá ltozá sok hatá sai érintik a legérzékenyebben, amelyekben nagy szerepe 

van a különböző  energiahordozó k eltérő  típusú  piacainak. Ezalatt egyrészt azt kell érteni, 

hogy energiahordozó tó l függő en a felhaszná lt mennyiség különböző  ará nya kerül be a 

nemzetközi kereskedelembe28. Má srészt az egyes piacok jelentő s különbségeket mutatnak 

a kíná lati oldal szereplő it, illetve azok szervezettségét tekintve29. 

Az á rvá ltozá sok felgyorsulá sá ban azonban első sorban a fejlő dő  orszá gok gyors 

igénynövekedése okozhat jelentő s vá ltozá sokat a kereslet vilá gméretű bő vülésén keresztül 

hajtva fel az á rakat: 2020-ra az energiafelhaszná lá s szintjét több mint 15 milliá rd toe-re 

becsülik (a 2000-es 9,3 milliá rd toe-vel szemben), és a növekmény 90%-á t vá rható an a 

fejlő dő  orszá gok realizá ljá k. Tová bbi közvetett á rmozgá sokat okozhat a csereará nyok 

                                                                                                                                              
26 Burai-Ková cs Já nos – Szergényi Istvá n: Energiapolitika – energiajog In: Gazdasá gi szektorok és 

jogharmonizá ció  – szerk. Forgá cs Imre, Osiris, Budapest, 2000. 25. o. 
27 Szergényi Istvá n: Új szempontok az euró pai energiapolitiká ban, Energiagazdá lkodá s, 2001/5. 
28 Míg a kő olaj esetében 60%, addig a földgá zná l csak 20%, a szénnél pedig 15%.  
29 A kő olajpiacon kartellrő l, a földgá zpiacon pedig olyan regioná lis oligopó liumró l beszélhetünk, 

amelynek á rait részben az olaj-kartell hatá rozza meg. A szén esetében versenypiac tapasztalható . 
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vá ltozá sa, a termelő  orszá gok önkényes akció i és spekulatív á rvá ltoztatá sai, vagy 

nagyará nyú  geopolitikai konfliktusok megjelenése. 

Az á remelkedéssel szemben a megfelelő  stratégiai lehető ségekként az egységes 

fellépést, illetve az energiahatékony és alternatív erő forrá sokra tá maszkodó  mó dszerek 

nemzetközi propagá lá sá t fogalmaztá k meg. Mindez azonban addig nem való sulhat meg, 

amíg az unió s energiapolitika még a tagá llamok energiavá sá rlá sainak összehangolá sá ra 

sem terjed ki. 

Má r említettük az exportá ló  orszá gokkal kiépült kapcsolatok fenntartá sá nak és 

javítá sá nak kiemelt feladatá t. Ugyanakkor – első sorban a földgá z vezetékes szá llítá sá nak 

tervei miatt – az EU a tranzitorszá gok esetében is szükségesnek tartja a jó  kapcsolatok 

kiépítését, és az ezt elő segítő  nemzetközi politikai pá rbeszédet. 

Ö sszefoglalva az elmondottakat az elő ző  fejezet megá llapítá saihoz hasonló an az 

Euró pai Unió  esetében is még nagyszá mú  kiakná zatlan lehető ségrő l beszélhetünk a 

nemzetközi együttműködés területén. A legszembeötlő bb a tagá llamok együttes 

fellépésének hiá nya, amely má r önmagá ban is erő sen visszaveti az EU tá rgyalá si pozíció it, 

és csak marginá lis mozgá si lehető ségeket biztosít (pl. pénzügyi és technoló giai 

transzferek). 

 

 

Liberalizációs tapasztalatok az EU-ban 

 

Az energetika és azon belül a villamos energia piaci integrá ció já t, és az ennek 

érdekében beindított liberalizá ció t tanulmá nyunk szempontjá bó l az unió s energiapolitika 

jelenlegi prioritá sai közül a legfontosabb kérdésnek tartjuk, amely mind az EU 

tagá llamaitó l, mind a csatlakozni kívá nó  orszá goktó l jelentő s á talakítá sokat követel meg. 

Ezért elengedhetetlen, hogy az EU deklará lt céljai, és az ezek érdekében foganatosított 

intézkedések á ttekintése utá n a hangsú lyt a liberalizá ció  eddigi megvaló sulá sá val 

kapcsolatos tapasztalatokra helyezzük. 

Az EU liberalizá ció s tapasztalatai természetesen irá nymutató ak lehetnek a magyar 

piacnyitá si folyamatokkal kapcsolatban is, de ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az 

EU orszá gok és Magyarorszá g között fenná lló  villamosenergia-piaci különbségekrő l sem, 

amelyek első sorban az á rszínvonalak közti eltérésben és az intézkedések idő beli 

elcsú szá sá ban nyilvá nulnak meg a leginká bb. 
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A Bizottsá g 1988-as "Az energetikai belső  piac" című Fehér Könyvben 1992-re 

tűzte ki az egységes piac létrejöttét, amelyben a hangsú lyt a gá z- és á rampiacok 

liberalizá lá sá ra és a transzeuró pai há ló zatok ösztönzésére fektette.  

Az első  irá nyelv 1990-ben született az ipari gá zá rakra vonatkozó an, á m a villamos 

energia területén az igazi á ttörést a 96/92. szá mú  EU irá nyelv jelentette, amely célul tűzte 

ki a 15 tagá llam villamosenergia-á gazatainak hatékonysá gnövelését az egyes á gazatokon 

belüli, illetve az azok közötti verseny ösztönzésével. A hatékonysá g növelése mellett 

tová bbra is szem elő tt tartotta az ellá tá s biztonsá gá nak megfelelő  szinten tartá sá t, és a 

konfliktusok elkerülhető ségét a környezetvédelmi célokkal, amely a Kiotó i Jegyző könyv 

alá írá sa utá n vá lt igazá n hangsú lyossá . 

Dolgozatunk szempontjá bó l a liberalizá ció nak a villamosenergia-piacra és a 

környezetvédelemre gyakorolt hatá sai a legfontosabbak, ezért a tová bbiakban ezek 

bemutatá sá val foglalkozunk.30 

Az á ramszolgá ltató  cégek első dleges reakció i a liberalizá ció s folyamattal 

kapcsolatban a fú zió k és a felvá sá rlá sok voltak. Elméleti feltételezés a liberalizá ció  

kapcsá n a szolgá ltatá sok minő ségének javulá sa a fogyasztó k felé, amely abbó l következik, 

hogy oligopolisztikus piacokon nem az á r az első dleges és egyetlen versenyeszköz. Ezt 

azonban a gyakorlat eddig nem tá masztja alá  vilá gos bizonyítékokkal, igaz nem is cá folja. 

Ugyanakkor az "ú j fogyasztó i szemlélet", amelynek fő  célja a piaci részesedés növelése 

marketing eszközökkel, az EU elektromos tá rsasá gainá l egyre inká bb kezd elterjedni. 

De meg kell említeni ennek az ú j szemléletnek a hiá nyossá gait is. Egyrészt a 

szolgá ltatá sok első sorban azokat a fogyasztó kat célozzá k, akik könnyen vá lthatnak 

szolgá ltató t, viszont ez jelenleg még nem jellemző  a há ztartá sokra. Má srészt minő ségbeli 

javulá s inká bb az elő rehaladottabb liberalizá ció val rendelkező  orszá gokra jellemző . Végül 

pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy a szolgá ltatá sok kiszélesítésének költségét a cégek 

á ltalá ban a K+F költségek egy részének elvoná sá val fedezik. 

Ez utó bbi pedig meggyengítheti azt az elméleti feltételezést, hogy a piac 

liberalizá ció já val az energetikai rendszer hatékonysá ga nő ni fog, hiszen a verseny 

élező dése miatt az erőművek csak fejlettebb technoló giá kkal tudjá k termelési költségeiket 

csökkenteni. Így – a K+F tevékenység fenntartá sá nak és növelésének tá rsadalmi szintű 

                                                
30 Poó s, Mikló s: A villamos energia-piac liberalizá ció já nak tapasztalatai az Euró pai Unió  orszá gaiban, 

Ipari Szemle, 2000/2. 
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prioritá sa miatt – az ilyen jellegű költségek kapcsá n elképzelhető , hogy a felelő sségvá llalá s 

ipari illetve tá rsadalmi szintjére lesz szükség. 

Manapsá g egyre nagyobb hangsú lyt kap a környezet védelme még az olyan 

stratégiainak kikiá ltott területen is, mint az energiapolitika. Ezért elengedhetetlen a 

liberalizá ció  ilyen irá nyú  hatá sainak kiemelt kezelése, amelyen belül há rom nagyobb 

témakör kerül bemutatá sra: 

- a fűtő anyagok helyettesítésére gyakorolt hatá s, 

- a villamos energia á rvá ltozá sá n keresztül a fogyasztá sra és a hatékonysá gra 

gyakorolt hatá s, 

- az alternatív energianyerési megoldá sokra kifejtett hatá s. 

Az elmélet szerint a fűtő anyagok helyettesítése – első sorban a szén földgá zzal 

történő  felvá ltá sa – jó l levezethető  liberalizá ció s hatá s (kiegészülve a Kiotó i 

Jegyző könyvbő l fakadó  kötelezettségvá llalá ssal), hiszen a termelési költségek és a 

kapacitá sbő vítő  befektetések kocká zatai nagyobb figyelmet kapnak a döntésekben. Vagyis 

a jobb hatékonysá got elérő  termelési mó dok a versenyképesség növelésén keresztül 

biztosítjá k a fűtő anyagok nemzeti szintű összetételének kicserélő dését. A gyakorlat 

azonban azt mutatja, hogy mind a liberalizá lt, mind pedig a lassan liberalizá ló  orszá gokban 

növekedett a földgá z felhaszná lá sa, vagyis a piacnyitá s mértéke nem hat ezekre a 

döntésekre. Sokkal inká bb meghatá rozó nak kell elfogadnunk az energiahordozó k á rainak 

alakulá sá t. 

Az elmélet szerint a liberalizá ció  következtében fellépő , a villamos energia 

területén jelentkező  á rcsökkenés környezeti szempontbó l az elő ző vel ellentétes folyamatot 

vá lt ki, ugyanis a kereslet fokozó dá sá t okozhatja, amely két okra vezethető  vissza. 

Egyrészt a helyettesítő  hatá s révén kifizető dő vé vá lik má s energiaformá k kivá ltá sa az 

olcsó bb elektromos á rammal, má srészt az alacsonyabb á rak az energiafelhaszná lá s 

hatékonysá gá nak romlá sá hoz, pazarlá shoz vezethetnek. 

Azonban a vá ltozá sok mértékének meghatá rozá sa má r sokkal nehezebb feladat, 

mivel több tényező  is befolyá solja. Ezek közül a legelemibb az á rvá ltozá sok nagysá ga 

illetve a fogyasztó k á rrugalmassá ga, és a helyettesíthető ség megléte vagy hiá nya. 

Ugyanakkor a liberalizá ció val megszűnhetnek egyes korá bban megkötött elő nyös 

szerző dések, amelyek bizonyos fogyasztó knak alacsonyabb á ron biztosítottak elektromos 

á ramot. Ezt az érintett csoport á rnövekedésként fogja érzékelni, és fogyasztá sá nak 

mérséklésére, hatékonysá gá nak növelésére fog törekedni, ami bizonyos mértékben 

ellensú lyozhatja a keresletnövekedést. 
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Hasonló  mérséklő  ereje van az á llami beavatkozá snak adó k ú tjá n. A gyakorlat 

szerint ugyanis a liberalizá ció t követő en a kormá nyok elő szeretettel haszná ljá k ki a 

villamos energia adó zá s elő tti á rá nak csökkenését az adó k emelésére31. Ezzel az 

á rszínvonal vá ltozá sa sokkal mérsékeltebben megy végbe, és így a fogyasztó k 

magatartá sá ra gyakorolt hatá s is enyhébb lesz. 

Az alternatív megoldá sok alatt a megú juló  energiaforrá sok kihaszná lá sá t, illetve a 

kombiná lt hő - és á ramtermelést fogjuk megvizsgá lni. Mindkét terület fontossá ga 

megkérdő jelezhetetlen a környezetvédelem szempontjá bó l, azonban a liberalizá ció  kapcsá n 

eltérő  hatá sok érik azokat. 

A megú juló  energiaforrá sok tekintetében inká bb akadá lyt jelent a liberalizá lt 

környezet, mivel a piacrajutá s alapvető  feltételévé a költséghatékonysá g vá lik, és ezen a 

területen a megú juló  energiaforrá sok esetében még komoly elmaradá sok mutatkoznak. 

Fejlesztésük ösztönzésére alakult ki az ú n. portfó lió -megközelítés, amely a versenypiac 

mellett bizonyos részesedést fenntart a megú juló  energiaforrá sokbó l termelő k szá má ra, de 

á ralapú  versenyt vezet be ezen a részterületen is a hatékonysá g ösztönzésére. Így piaci, á m 

mégis védett körülmények között igyekeznek megerő södésüket biztosítani. 

A má sik mó dszer a több orszá gban alkalmazott32 ú n. REFIT-modell, amelyben a 

megtermelt villamos energia alapjá n megá llapított tá mogatá st nyú jtanak az elektromos 

há ló zat szá má ra. Elő nyét abban lá tjá k, hogy nagyobb kezdeti piaci növekedést és 

lehető séget biztosít a szolgá ltató knak, míg há trá nyaként említik a hatékonysá gra ösztönzés 

csökkenését. 

A liberalizá ció  hatá sa a kombiná lt hő - és á ramtermelésre a gyakorlati tapasztalatok 

alapjá n éppen ellentétes, mivel a mó dszer lényege éppen a jobb energiahatékonysá g 

elérése. Azonban életképességének erő sítése érdekében (első sorban a kis- és közepes 

végek esetében) való színűleg á llami tá mogatá sra van szükség különböző  ösztönző k és 

megfelelő  adó politika révén. 

Ö sszefoglalá sképpen tekintsük á t az EU önértékelését, amelyben a liberalizá ció  

hatá sait két csoportra osztottá k33: 

                                                
31 Példá ul az energia/CO2 adó k Németorszá gban, Olaszorszá gban, Franciaorszá gban, Dá niá ban vagy 

Finnorszá gban. 
32 Példá ul Németorszá gban, Spanyolorszá gban és korá bban Dá niá ban. 
33 European Commission – Directorate General for Energy: Economic Foundations for Energy Policy, 

Brüsszel, 1999. 147-151. o. 
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- a vá rtná l kisebb mértékű pozitív hatá sok, 

- a bizonytalan hatá sok. 

A pozitív hatá sok között emelik ki, hogy tagá llami szinten a monopó liumok és a 

felosztott piacok megszűnésével nő tt a verseny szerepe (viszont ez nem terjedt tová bb 

nemzetközi szintre). Unió s szinten a külföldi felvá sá rlá sok miatt megemelkedett 

koncentrá ció  következtében növekszik a megvá sá rolt cégek á ltalá nos hatékonysá ga. 

A villamos energia á rá nak csökkenése mindenhol megfigyelhető , azonban mértéke 

orszá gonként és fogyasztó i csoportonként eltérő . A szolgá ltatá sok területén is fejlő dés 

tapasztalható , de ez a vá rtná l kisebb mértékben és a kisfogyasztó k szempontjá bó l a vá rtná l 

kevesebb elő nnyel ment végbe. 

Az á ramtermelés kapcsá n a legfontosabb pozitív hatá s az energiahordozó k 

felhaszná lá sa sorá n elért hatékonysá g ösztönzése, amely azonban nagy mértékben függ a 

földgá z és a szén egymá shoz viszonyított á rá nak alakulá sá tó l. Ugyanakkor a liberalizá lt 

környezet nem érdekelt a megú juló  energiaforrá sok és a keresleti oldal 

energiahatékonysá gá nak fejlesztésében, viszont jó tékonyan hat a kombiná lt hő - és 

á ramtermelésre. 

A bizonytalan hatá sok között szerepel a kutatá s-fejlesztések vá rható  elmozdulá sa, 

mivel a költségek hosszú  tá vú  csökkentésének igénye és a versenyképesség fokozá sa 

egyrészt a K+F kiadá sok növeléséhez vezet. Má srészt viszont a közművek és az erőművek 

megvá ltozott kapcsolatai a költségcsökkentési hajlandó sá g csökkenését eredményezhetik. 

A gá zra történő  á tá llá s mind környezeti, mind gazdasá gi szempontbó l indokolt, és a 

liberalizá ció  is ösztönzi ezt a folyamatot, de nem szabad elfeledkezni az ellá tá s 

biztonsá gá nak kérdésérő l, és a földgá z/szén á rará nyá nak komoly befolyá soló  képességérő l. 

 

2. A "Visegrádi négyek" általános jellemzése 

 

A Lengyelorszá g, Csehorszá g, Szlová kia és Magyarorszá g á ltal alkotott csoport 

történelmi közelmú ltja és ebbő l adó dó an gazdasá ga, ezen belül energiagazdá lkodá sa sok 

hasonló sá got mutat. A volt szocialista orszá gok ezen négyesének tagjai 1990 utá n 

rohamléptekkel indultak meg a piacgazdá lkodá s és a demokrá cia felé és jelenleg má r az 

Euró pai Unió s csatlakozá sra "vá rnak".  

Energetikai szempontbó l röviden az alá bbiak foglalható ak össze: 

1. A rendszervá ltá s elő tti idő szakbó l mindnyá jan egy anyag- és energiaigényes és mindezt 

igencsak pocsékló  ipart örököltek. A legnagyobb energiafelhaszná ló  az ipar volt, az 
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eenergifelhaszná lá s hatékonysá ga azonban jó val a fejlett orszá goké alatt maradt. A 

nehézipar erő ltetett fejlesztése egy igen leromlott környezeti á llapotot és rengeteg 

"rozsdaövezetet" hagyott maga utá n. 

2. Jó  minő ségű és nagy mennyiségű kő szénnel csak Csehorszá g és Lengyelorszá g 

rendelkezett, rendelkezik, de ezek tú lzott mértékű és rossz technoló giá val történő  

hasznosítá sa egyben a sú lyos környezetká rosítá s (savas eső k) okozó ja is volt. 

3. Jelentő sebb szénhidrogénkészlet csak Magyarorszá gon talá lható , de a jelenlegi 

termelési szint mellett má r ez is csak 10-15 évre elegendő . 

4. Sú lyos gond mindegyik orszá g szá má ra az elő ző  idő szakbó l megörökölt egyoldalú  

szovjet-orosz importfüggő ség. É ppen ezért 1990 utá n a diverzifiká ció  volt az első dleges 

cél, ami részben sikerült is. 

5. Lehető ség azonban ehhez kapcsoló dó an, hogy nemcsak piacai hanem  tranzitá ló  

orszá gai is lehetnek a "visegrá diak" az orosz szénhidrogéneknek. 

6. A rendszervá ltá st követő  gazdasá gi visszaesés következtében nagyará nyú  energiaigény-

csökkenés jelentkezett, majd a lakossá gi fogyasztá s bő vülése lassú  növekedéshez 

vezetett. 

7. A fejlő dő  orszá gokkal ellentétben itt nem a gyorsan növekvő  igények kielégítése, 

hanem a meglévő  energiarendszerek á talakítá sa jelentette a kihívá st. Ennek kapcsá n 

teljesen ú j pénzügyi és jogi szabá lyozá si kereteket kellett kialakítani; gyökeresen kellett 

megvá ltoztatni az á rrendszereket (ezen a térne még mindegyik á llamnak van 

"adó ssá ga"); ú j üzleti modelleket kellett kidolgozni és ú j üzleti kultú rá t á tvenni; kezelni 

kellett a sú lyos környezetká rosodá sokat és modern technoló giá kat kellett beszerezni és 

meghonosítani.  

8. A térség orszá gai közötti sikeres integrá ció nak tekinthető , a Csehorszá g, Szlová kia és 

Magyarorszá g részvételével megalakított CENTREL villamosenergia-rendszer, 

amelynek tagjai 1995-ben egy az egyben csatlakoztak az egységes euró pai rendszerhez, 

az UCTE_hez. 

9. Nehezebben alakul a szénhidrogénipari-integrá ció . A nemzeti olajtá rsasá gok két 

legnagyobbika, a magyar MOL Rt. és a lengyel Nafta Polska ugyanis még nem talá lja a 

közös hangot. A MOL má r megszerezte a szlová k Slovnaft feletti ellenő rzést, de ha a 

térségbeli integrá ció  nem bő vül tová bb, akkor félő , hogy jobbik esetben csak az osztrá k 

OMV, rosszabbik esetben azonban valamelyik ó riá s-multi lesz a "bevá sá rló ". 

10. Komoly gondot jelentenek még az atomerőművek. A vá rva vá rt Euró pai Unió ban 

jelenleg ú gy néz ki, hogy maga az Euró pai Bizottsá g "atompá rti", míg a tagá llamok 
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egyre inká bb szeretnének kivonulni a nukleá ris energiatermelésbő l. Ez megmutatkozik 

abban is, hogy a csatlakozá si tá rgyalá sokon még egyik orszá gnak sem volt gondja 

atomerőműveivel, de az unió s közvélemény anná l hangosabban tiltakozik ezek ellen. 

Magyarorszá g paksi atomerőműve ú gy tűnik megfelel az elő írá soknak (de csak 

azoknak!), de anná l több probléma adó dik a két cseh és fő leg a két szlová k erőművel. 

(Lengyelorszá gnak csak egy megkezdett, de üzembe má r nem á llítandó  atomerőműve 

van.) A kérdés megoldá sa egyelő re nem elő rejelezhető , ahogy az egész vilá gon sem az. 

11. Az emisszió kkal kapcsolatosan szerencsések ezen orszá gok, hiszen a jelentő s 

fogyasztá scsökkenés ezek automatikus visszeséséhez is vezetett. Fokozottan kell 

azonban arra ügyelni, hogy az ismét növekvő  fogyasztá s ne  hozzon magá val hasonló  

mértékű kibocsá tá s-növekedést. 

12. Mindehhez má r megindultak energiatakarékossá gi és energiahatékonysá got növelő  

tá mogatá si programok illetve elő térbe került a gyakorlatilag kihaszná latlan megú juló  

energiahordozó k hasznosítá sa is.  

13. Nagy lehető ség a "visegrá di négyek" szá má ra az Unió s és egyéb nemzetközi 

pá lyá zatok elnyerése valamint a rugalmas mechanizmusok megvaló sulá sa esetén a 

kvó takereskedelem és a közös teljesítés alternativá ja is. 

 

3. USA általános jellemzé se 

 

A vilá g legnagyobb energiafelhaszná ló ja, 260 millió  lakosa és a vilá g GDP-jének 

20%-á t adó  gazdasá ga a bolygó nkon megtermelt összes energia durvá n egynegyedét 

hasznosítja. Energiaipará ró l napjainkban a két legfontosabb jellemző t kiragadva 

kijelenthetjük, hogy a legliberalizá ltabb és gazdasá gi színvonalá hoz képest az egyik 

legrosszabb hatékonysá gú.  

Az első  ténnyel kapcsolatban az alá bbiakat fontos kiemelni: 

A kezdetben kicsi, egymá stó l függetlenül kiépülő  és működő  villamosenergia- és 

földgá zrendszerek centralizá ció ja alapvető en a má sodik vilá ghá ború  utá n ment végbe. A 

villamosenergia-piac tekintetében ez azért is érdekes, mert a szektor hő skorá ban az első  

„nagyok”, mint Thomas Alva Edison, még egy decentralizá lt, az igényeket helyben 

kielégítő  energiarendszerben gondolkodtak, ahol a kis vá llalatok éles versenyt vívnak 
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egymá ssal a fogyasztó k „kegyeiért”34. Az 1950-es években azonban gyorsan végbement a 

centralizá ció , melyben nagy szerepe volt az egyre nagyobb kapacitá sú  erőművek és 

első sorban az atomerőművek megépülésének, a földgá zszektorban pedig a növekvő  

fogyasztá s miatt jelentkező  biztonsá gos ellá tá s irá nti igénynek. Az olajvá lsá gok tová bb 

erő sítették a centralizá ció s törekvéseket, 1978-ban azonban szintén az olajvá lsá gok hatá sa 

ütötte a vilá gon az első  rést ezen központosított rendszereken, méghozzá  az USA 

monopolisztikus á ram és földgá zpiacá n. Az elő bbi esetében ez volt a Public Utility 

Regulatory Policy Act, azaz a PURPA, az utó bbiná l pedig a Natural Gas Policy Act. 

Mindkét törvény az 1978 novemberében elfogadott National Energy Act (NEA) öt 

jogszabá lyá nak egyikeként került kihirdetésre. A NEA fő  célja a fenntartható  gazdasá gi 

növekedés energetikai feltételeinek biztosítá sa volt, melyhez az energetikai függő ség 

csökkentését és ehhez kapcsoló dó an is a hazai megú juló  és alternatív energiatermelés 

fejlesztését nevezték meg fő  eszközként. Ez utó bbi vezetett a villamosenergia-szektorban 

az ú n. "qualified facility" (QF), azaz "minő sített létesítmény" kategó riá já nak 

bevezetéséhez. Ezek olyan kogenerá ció s (kapcsolt) energiatermelést végző  illetve 

megú juló  energiahordó zó kat felhaszná ló  erőművek lettek, amelyek tulajdonosa maximum 

50%-ban lehetett á ramszolgá ltató  és amelyektő l a szolgá ltató k meghatá rozott á ron 

kötelesek voltak á tvenni a megtermelt villamosenergiá t. A késő bb "független 

energiatermelőknek" nevezett (IPP - Independent power producer) létesítmények 

Kaliforniá ban érték el a legnagyobb sikert, ahol a 80-as években több szá z kisebb-nagyobb 

ilyen erőmű épült. 

A földgá zszektor szá má ra az 1978-as törvény az á llami á rszabá lyozá s részleges 

megszűnését hozta, amely az 1980-as években lefelé menő  á rak hatá sá ra versenyre 

késztette az itt hagyomá nyosan is többszereplő s gá zszolgá ltató i piacot. A nagyfogyasztó k 

szerettek volna közvetlenül a termelő ktő l vá sá rolni, amit az á llami szabá lyozó  ható sá g 

(Federal Energy Regulatory Commission, azaz FERC) is tá mogatott (1985-ös 436. 

Rendelet). 1989-ben az á llami á rszabá lyozá s végleg megszűnt. 

Az USA liberalizá ció s folyamata az 1992-es Energy Policy Act elfogadá sá val 

folytató dott, amely törvény az á rampiacon létrehozta az ú n. "mentesített nagykereskedelmi 

termelő" (EWG- Exempt wholesale generator) kategó riá t, amelynek tagjai a 

villamosenergiá t önmaguk értékesíthették a nagykereskedelemben, azaz versenypiaci 

                                                
34 Flavin, C.-Lenssen, N.: Az energiaipar ú jjá alakítá sa. In: A vilá g helyzete 1994. Föld Napja 

Alapítvá ny Budapest, 1994. 
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helyzetet teremthettek a termelésben. Ehhez természetesen szükség volt a há ló zathoz való  

hozzá férés (third-party acces), azaz az egyik legbonyolultabb villamosipari kérdés 

szabá lyozá sá ra, a szá llítá s piacosítá sá ra is. Innen má r csak egy lépés volt az elosztá s vagyis 

a szolgá ltatá s liberalizá lá sa, amit első ként egy 1996-ban elfogadott törvénnyel 

Kaliforná ban tettek meg 1998-cal kezdő dő en 

A földgá zszektorban 1992 a FERC 636. Rendeletének kiadá sá t jelenti, amely 

elő írta a tevékenységek szétvá lasztá sá t, biztosítva ezzel a rendszerhez való  szabad 

hozzá férést és így a piaci versenyt. Mindezek hatá sá ra napjainkban a nagyfogyasztó k 

(erőművek és ipari fogyasztó k) szinte 100%-ban, a kommuná lis fogyasztó k (pl. kó rhá zak) 

pedig kb. 60%-ban szabadon vá lasztjá k meg szolgá ltató jukat. A há ztartá si fogyasztó k 

szá má ra is garantá lt vá lasztá si lehető ség biztosítá sá ra 1995-ben 17 á llam, pontosabban 

ezen á llamok gá zszolgá ltató i vá llalkoztak, ami 1997-tő l kezdő dő en meg is történt. A 

kedvező  tapasztalatok má s á llamok gá zszolgá ltató  vá llalatait is hasonló  lépések 

megtételére késztették. (http://www.eia.doe.gov és http://www.aga.com alapjá n.) 

A má sodik fontos jellemző vel kapcsolatban a mellékelt tá blá zat szá mai önmagukért 

beszlélnek. Az energiafogyasztá s a hatékony takarékossá gi intézkedések hiá nyá ban még a 

fejlett orszá gok között is kiugró an magas. Ebbő l következő en a népességszá mra vetített 

mutató k esetében az USA kirívó an rosszul á ll. A gazdasá gi teljesítményre vetített mutató k 

a komoly gazdasá gi potenciá l miatt természetesen jobbak, de az ilyen téren igazá n fejlett 

orszá goktó l (pl. Japá n, Svá jc) messze elmaradnak. 

A tú lzott energiafogyasztá s az USA szempontjá bó l viszonylag nagy (22%-os) 

improtfüggő sége miatt is há trá nyos. Különösen veszélyes a 61%-os kő olajfüggő ség. 

A vilá g legnagyobb villamosenergia-termelő  és -fogyasztó  orszá gá ban 1999-ben az 

elő á llított á ram 51,7 %-a széntüzelésű, 20,3%-a nukleá ris, 16,5%-a pedig földgá ztüzelésű 

erőműbő l került ki. A kő olaj mindössze 3,6%-kal részesedett a vízerőművek pedig 5,5%-ot 

tudhattak magukénak. Sajná latos, hogy a jelentő s tartalékok ellenére a "megú juló k és 

egyéb" kategó ria mindössze 2,4%-ot fedett le. Ez az orszá gos á tlag azonban jelentő s 

regioná lis különbségeket takar. Nagyvonalakban elmondható , hogy a keleti területet a 

kő olajtüzelésű, a nyugatit pedig a vízerőművek jellemzik, míg a déli területeken a földgá z 

dominá l. A sűrűn lakott keleti partvidéken egyes területeken a nukleá ris energia 

részesedése a 60%-ot is meghaladja, má shol viszont szinte teljesen hiá nyzik az 

energiamixbő l. Az Egyesült Á llamok volt azonban az első  orszá g, amely megtapasztalta a 

"nukleá ris baleset" rémét az 1979-es Three Mile Island-i baleset kapcsá n; pedig ez a 

http://www.eia.doe.gov
http://www.aga.com
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késő bbi csernobili baleset nyomá ba sem ért. Ennek eredménye képpen azonban azó ta 

(való já ban má r 1977 ó ta) nem épült ú j atomerőmű az USA-ban.  

Nemcsak az energetiká val foglalkozó  szakemberek, de az egész vilá g, fő leg a 

liberalizá ció  elő tt á lló  Euró pa figyelmét felkeltette a 2000/2001-es "kaliforniai 

energiavá lsá g". A szakértő k má r akkor is hangsú lyoztá k, hogy a probléma nem a 

liberalizá ció , hanem annak részben rossz megvaló sítá sa és sok egyéb tényező  kedvező tlen 

összejá tszá sa okozta. Az USA Energiaügyi Minisztériumá nak jelentése35 ezek közül az 

alá bbiakat emeli ki: 

−az elmú lt tíz évben lezajlott dinamikus gazdasá gi növekedéssel já ró  11%-os 

energiaigény-növekedés Kaliforniá ban; 

−az erőműkapacitá s ugyanezen idő  alatt nem növekedett; 

−alacsonyan tartott fogyasztó i á rak; 

−a szá razsá g miatt az északnyugati térség alacsonyabb szintű vízenergia-termelése; 

−Kalifornia á llam jelentő s függő sége az "importá lt" villamosenergiá tó l; 

−magas földgá zá rak (a vilá gpiaci á rak miatt is), amelyet fokozott az El Paso cég 

földgá zvezetékének 2000 augusztusi felrobbaná sa és annak helyreá llítá sá nak elhú zó dá sa; 

−az á llamban meghatá rozó  szolgá ltató k (PG&E és SCE) pénzügyi vá lsá ga. 

Mindezek fényében le kell szögeznünk, hogy maga a liberalizá ció  semmiképpen 

sem já r törvényszerűen hasonló  problémá kkal, ső t pont az a tény vezetett it is a gondokhoz, 

hogy a felhaszná ló k megszabott á rait még akkor sem haladhattá k meg a szolgá ltató k, 

amikor a kialakuló  energiahiá ny miatt azt má r jó val magasabb á ron szerezték be. Emellett 

a kapacitá sbő séggel rendelkező  Euró pá ban (hazá nkban sem!) rövidtá von semmiképpen 

sem á llhat elő  hasonló  energiahiá ny, amit az is elő segít, hogy az "öreg kontinens" 

orszá gainak villamosenergia-rendszerei há ló zatilag össze vannak kötve (UCTE, NORDEL) 

és együtt, baj esetén egymá st segítve működnek. Az USA-ban az á llamok közötti 

vezetékek szá ma és kapacitá sa sem kielégítő , egységes orszá gos há ló zatnak pedig még a 

terve sem szerepel a koncepció kban. A vá lsá g egyik, környezeti szempontbó l igen kényes 

"eredményének" tekinthető , hogy az elnök kidolgoztatta az Egyesült Á llamok ú j 

energiastratégiá já t, amelyben az alaszkai természetvédelmi területek megnyitá sa mellett az 

atomerőművek preferá lá sa, ú jak építése is szerepel. 

                                                
35 Ld. http://www.eia.doe.gov/cabs/usa2.html#ELEC 

http://www.eia.doe.gov/cabs/usa2.html
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Szintén komoly problémá nak tekinthetjük hogy az USA 1997-ben csatlakozott 

ugyan kyoto-i egyezményhez, de azt éveken á t nem ratifiká lta, majd a 2000-ben lezajlott 

elnökvá lasztá s utá n hivatalba lépő  ú j elnök (G. W. Bush) az EU hatá rozott tiltakozá sa 

ellenére felmondta a szerző dést. A korá bbi tá rgyalá sokon is az ú n. "rugalmas 

mechanizmusokra" hangsú lyt helyező  USA 2002 tavaszá ra kidolgozta a kyotoi szerző dés 

"alternatívá já t", amelynek célja a gazdasá gi növekedés visszaesése nélküli 

emisszió csökkentés. Félő  azonban, hogy a politikai frá zisokkal alá tá masztott program 

elindítja -e végre a vilá g legnagyobb szennyező jét a szükséges "megtisztulá s" ú tjá n. 

 

4. Latin-Amerika általános jellemzése 

 

A latin-amerikai térség gazdasá ga az 1970-es évektő l az ezredforduló ig lá tvá nyos 

felemelkedéseket és legalá bb olyan lá tvá nyos visszaeséseket is produká lt. Az egy fő re jutó  

GDP ezen idő szak alatt 50%-kal nő tt ugyan, de még így is a vilá gá tlag alatt marad. A 

gazdasá g növekedését, a stabilitá s hiá nya mellett, első sorban a gyors népességnövekedés  

(1% körüli) miatt sem követi kielégítő  mértékben az életszínvonal emelkedése. Az utó bbi 

évtizedben a gazdasá g eseményeit alapvető en a privatizá ció  hatá rozta meg. 

Fontos kiemelnünk, hogy a térségre hosszú  évtizedeken á t jellemző  politikai 

instabilitá s remélhető leg má r a mú lté. Igaz, a gazdasá gi vá lsá gok képesek hasonló  

jelenségeket okozni, ld. Argentina, de diktatú rá k és katonai hatalomá tvételek kora talá n 

lejá rt. 

Az energiafelhaszná lá s szempontjá bó l a dinamikusan fejlő dő  térségek közé tartozó  

régió  fogyasztá sa 1970 ó ta meghá romszorozó dott, ami az energiatermelés "mindössze" 

kétszeres növekedése mellett természetesen az import fokozó dá sá hoz vezetett. (Ez persze 

az egyes orszá gokat eltérő  mértékben érinti!) felhaszná lá s szempontjá bó l érdekes, hogy 

míg az ipar fogyasztá sa kb. megfelel a vilá gá tlagnak, a lakossá gé még mindig á tlagon aluli. 

Az energiahordozó kkal való  ellá tottsá g a szélső ségekkel jellemezhető . A 

szénhidrogénkincsekben vilá ggazdasá gi jelentő ségű Venezuela mellett ugyanis itt talá lható  

a közepesen ellá tott Argentina és a minimá lis készletekkel rendelkező  Chile. Kő szénnel 

igen szerényen ellá tott térségrő l van szó  (kiv. Kolumbia, Brazilia), amely azonban anná l 

gazdagabb a megú juló  vizenergiá ban. A vilá gon itt a legnagyobb ezen energiahordozó  

részesedése az összes energiafelhaszná lá sbó l. Atomerőművel Latin-Ameriká ban egyedül 

Argentina rendelkezik. 
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A dinamikusan növő  energiafogyasztá s együtt já rt ugyan az energiahatékonysá g 

bizonyos fokú  javulá sá val, de még így is komoly terhet jelent a környezetre nézve. 

Fokozza ezt, hogy a térség orszá gai, mint fejlő dő  gazdasá ggal rendelkező  orszá gok, 

Kyotoban a "non-annex" kategó riá ba kerültek, azaz nem vá llaltak emisszió csökkenést. 

A villamosenergia-iparró l elmondható , hogy a vilá g legdinamikusabban fejlő dő  

térsége ilyen szempontbó l Latin-Amerika. A gyors fogyasztá s növekedés azonban nem egy 

helyen kapacitá shiá nyhoz és á ramszünetekhez vezetett és vezet napjainkban is (Brazilia, 

Chile, Argentina stb.) Szerencsés viszont, hogy a megtermelt villamosenergia több mint 

fele vízerőművekbő l szá rmazik (Braziliá ban 96%!), bá r ezek a kapacitá sok gyakorlatilag 

teljesen kihaszná ltak és az ú jonnan épülő  vízerőművek má r a környezetvédő k élénk 

tiltakozá sá ba ütköznek (pl. RALCO-dam, Chile). Komoly gond ezen kívül, hogy egységes 

tá vvezetékrendszerek még az egyes orszá gokon belül is csak ritká n léteznek, a nemzetközi 

együttműködés pedig elenyésző  mértékű. Igaz erre vonatkozó an igen komoly tervek és 

megvaló suló  projektek is léteznek (pl. Argentina és Chile között). 

A térség nagy lehető sége, hogy a Latin-Amerika sorsá t a XIX. szá zad ó ta a "szívén 

viselő " Amerikai Egyesült Á llamok igen nagy hangsú lyt fektet a tő le délre eső  területeken 

való  tevékeny jelenlétre. Több, még a kyotoi egyezmény amerikai értelmezéséhez 

kapcsoló dó  "rugalmas teljesítési mechanizmus" keretében megvaló suló  beruhá zá s van 

folyamatban a térségben. Ezek tú lnyomó  része a vidéki orszá grészek elektrifiká lá sá ra, 

illetve a megú juló  energiahordozó k, fő ként a szél hasznosítá sá ra irá nyul. Holland és 

norvég cégek pedig energiahatékonysá gi projektekben vesznek részt. A jelenlét 

természetesen a privatizá ció ban is kézzel fogható . A latin-amerikai orszá gok gyorsított 

ütemben, való színűleg az USA biztatá sá ra is, véghezvitt magá nosítá sá ban, amely az 

energetikai szektort is érintette, az amerikai multik mellett a valamikori gyarmatosító  

Spanyolorszá g vette ki tevékenyen a részét. 
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VII. A villamosenergia-termelés és a környezet kapcsolata 
 

A vizsgá latba bevont öt orszá g közül az alá bbiakban há rom á llam részletes 

vizsgá latá t végeztük el. A Michigan és Chile elemzésébő l levonható , szá munkra értékes 

tanulsá gokat a következtetések és ajá nlá sok között foglaltuk össze. 

A jelen fejezetben vizsgá lt orszá gok összevetése öt fő  témakör alapjá n fog történni, 

amelyek a következő k lesznek: az á ltalá nos energetikai jellemző k, az energiapolitikai 

megközelítések, az energiahatékonysá g, a villamosenergia-szektor jellemző i és a 

környezetvédelem. Minden rész végén sor kerül egy összefoglaló  értékelésre is, majd a 

fejezetet az orszá gok 1990 és 1999 közötti idő szakra vonatkozó  energetikai SWOT 

analíziseinek összehasonlítá sa zá rja. Technikai értelemben meg kell jegyeznünk, hogy az 

elemzések sorá n viszonyítá si alapunkat mindig a magyarorszá gi á llapotok jelentik, és az 

ennek sorá n közölt adatok a mó dszertani eltérésekbő l adó dó  torzítá sok elkerülése végett 

kizá ró lag az OECD és az IEA adatbá zisaibó l szá rmaznak. 

A tová bbiakban szükségesnek tartjuk a há rom orszá g á ltalá nos jellemző inek rövid 

bemutatá sá t, hogy megfelelő  képet alkothassunk az egyes orszá gok gazdasá gi, népesedési, 

területi, stb. helyzetérő l. 

Belgium36 1993-tó l há rom régió bó l á lló  (Flandria, Valló nia és Brüsszel) szövetségi 

á llamnak szá mít, amelynek értelmében az egyes területek jelentő s öná lló sá ggal 

rendelkeznek az energiapolitika vonatkozá sá ban is. 

Míg területe kb. harmada hazá nkénak, lakossá ga közel megegyező  azzal. Ebbő l 

következő en a népsűrűség igen magas még a fejlett orszá gok viszonylatá ban is (a harmadik 

legsűrűbben lakott OECD orszá g). A népesség növekedése igazodik a nyugati trendekhez, 

az elmú lt tíz évben á tlagosan évi 0,2%-ot ért el. 

Valló nia az orszá g területének több, mint felét foglalja el, de lakosainak szá ma csak 

3,3 millió . A területen a hagyomá nyos nehézipari létesítmények mellett (acél-, üveg-, és 

cementipar), terjedő ben vannak a könnyűipar kisvá llalatok is. Flandria 5,9 millió  lakossal 

rendelkezik, és valamivel kisebb, mint Valló nia. A belga vegyipar kb. 70%-a, amely az 

orszá g legnagyobb ipari szektora ezen a területen koncentrá ló dik. Brüsszel a fő vá rost és 

környékét foglalja magá ba közel 1 millió  lakossal, fő ként kis- és középvá llalatokkal, 

illetve szolgá ltató  szférá val. 

 

                                                
36 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2001 Review, Pá rizs, 2001. 17. o. 



 43 

A gazdasá gi növekedés egyenletesnek mondható 37, 1999-ben aktuá lis piaci és 

á tvá ltá si á rakkal szá molva 247 milliá rd USD-t ért el a belga GDP, a vá sá rló erő -paritá son 

értékelt egy fő re jutó  GDP pedig 24170 USD volt, amely mintegy 10%-kal magasabb az 

OECD illetve az EU á tlagá ná l. A többi makroökonó miai mutató  is bíztató : az inflá ció  

alacsonyan maradt, a költségvetési többlet bő vült, a foglalkoztatottsá g növekedett. 

A Cseh Köztá rsasá g létrejötte 1993-tó l, a korá bbi Csehszlová kia szétvá lá sá tó l 

kezdve szá mítható , de az ezt megelő ző en kidolgozott kormá nypolitiká k és programok 

ugyanú gy érintették a cseh területeket is, ezért bemutatá sukat ugyanolyan szükségszerűnek 

tartjuk. Az 1993 elő tti adatok szintén az IEA adatbá zisaibó l szá rmaznak, de 

ismertetésükkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy részük kalkulá ció kon és 

becsléseken alapul. 

Területe valamivel kisebb, mint hazá nké, lakossá ga 1999-ben 10,28 millió  fő  volt, 

1990-hez képest lényegében nem vá ltozott (10,36 millió ). A csehszlová k ipar nagy részét 

Csehorszá g örökölte, amelyben rá adá sul dominá ns a nehézipar, és ez az energetiká ban is 

gondokat okozó  torz gazdasá gi szerkezethez vezetett. 

A cseh gazdasá g ú gy tűnik nehezebben heveri ki a rendszervá ltá st kísérő  

nehézségeket, mint hazá nk, mivel az 1999-ben elő á llított GDP értéke vá sá rlő erő  paritá son 

(129 milliá rd USD) még nem érte el az 1990-es szintet (134 milliá rd USD). Ezzel együtt az 

egy fő re jutó  GDP még mindig mintegy 2000 USD/fő -vel magasabb volt 1999-ben, mint 

Magyarorszá gon. 

A rendszervá ltá st követő en a többi volt szocialista orszá ghoz hasonló an jelentő s 

visszaesést lehetett tapasztalni a magyar gazdasá gban is38: 1988-hoz képest 1992-ig az 

ipari termelés 42%-kal, az ipari foglalkoztatottsá g majdnem 31%-kal csökkent. A 

munkanélküliség leginká bb a bá nyá szat és a kohá szat területén dolgozó kat sú jtotta. A GDP 

szintje 1989-tő l folyamatosan esett, és csak 1994-tő l kezdett növekedni, majd 1999-ben 

elérte a 108 milliá rd USD-t vá sá rlő erő  paritá son, amely 10680 USD-t jelentett egy fő re 

szá molva. A problémá kat tová bb fokozta az inflá ció  gyorsulá sa (1991-ben 35%-ot ért el), 

amelyet csak 1998-ra sikerült megszelídíteni (14,3%). 

 

 

 

                                                
37 1990 és 1999 között á tlagosan évi 1,9%-kal növekedett a GDP. 
38 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Hungary 1999. Review, Pá rizs, 1999. 15-16. o. 
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1. Á ltalános energetikai jellemző k 

 

Belgium39 

 

Belgium ellá tottsá ga energiahordozó kkal igen szegényes, ezért nagyban függ azok 

importjá tó l. Az egyedüli kivétel a szén, amelyet azonban csak nagy költséggel lehet 

kitermelni, ezért a belga kormá ny 1987-tő l egy racionalizá ció s program keretében 

fokozatosan leépítette azt. Az utolsó  szénbá nya bezá rá sá ra 1993-ban került sor. 

Ugyanakkor a hazai termeléskiesés kompenzá lá sá ra a szénbehozatal sem növekedett, mivel 

a kereslet a korá bbi hazai kitermelés szintjére csökkent. Emellett nincsenek olaj vagy 

földgá z lelő helyek és a megú juló  energiahordozó k kihaszná lá sa még marginá lis, ezért az 

egyetlen hazai elő á llítá sú  energiaforrá st a nukleá ris energia jelenti 93%-os részesedésével. 

A sajá t energiatermelés abszolú t értéke 13,8 (12,8) millió  toe volt, amely az összes primer 

energiafelhaszná lá snak (TPES) mindössze a 23,5%-á t (26,4) tette ki, rendkívül fontossá  

téve a biztonsá gos energiaellá tá s kérdését az energiapolitiká ban. 
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1. á bra: Belgium hazai termelésének megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (mtoe)

nukleá ris 11,1 12,8

megú juló k 0,4 0,8

földgá z 0 0

kő olaj 0 0

szén 1,2 0,2

1990 1999

 
 

                                                
39 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2001 Review, Pá rizs, 2001. 23-26. o. 
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A TPES-bó l a különböző  energiahordozó k részesedése a következő  volt40: kő olaj 

41,2% (43,3), földgá z 22,7% (17,0), nukleá ris energia 21,8% (19,7), szén 12,8% (18,6), 

megú juló k 1,3% (1,3). A fosszilis energiahordozó k ará nya tehá t 76,7%-ot (78,9) ért el, 

amelyek tekintetében rá adá sul az orszá g jelentő s mértékben nettó  importő rnek szá mít. 

Ugyanakkor a villamos energia területén az import marginá lis szerepet tölt be, viszont 

anná l fontosabb az orszá g elhelyezkedésébő l adó dó an a földgá z-tranzit, amely jelentő sen 

növekedett 1990 és 1999 között. 
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2. á bra: Belgium összes primer energiafelhaszná lá sá nak megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (mtoe)

nukleá ris 11,1 12,8

megú julók 0,4 0,8

földgá z 8,2 13,3

kő olaj 18,7 24,2

szé n 10,2 7,5

vill.en. import -0,3 0,1

1990 1999

 
 

Emellett meg kell még jegyezni, hogy mind a TPES, mind a végső  

energiafelhaszná lá s jelentő s mértékben növekedett: pl. ez utó bbi 1999-ben 41,3 millió  toe-t 

tett ki szemben az 1990-es 32,9 millió  toe-s értékkel, és így a vizsgá lt idő szakban á tlagosan 

évi 2,5%-os növekedési ütemet ért el.  

 

                                                
40 A zá ró jelben az 1990-es értékek talá lható k. 
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3. á bra: Belgium végső  fogyasztá sá nak megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (mtoe)

hő 0,3 0,3

villamos energia 5 6,4

megú juló k 0,2 0,3

földgá z 6,8 9,7

kő olaj 17,3 22

szén 3,4 2,5

1990 1999

 
 

Csehorszá g41 

 

Csehorszá g hazai forrá sai szintén korlá tozottak, közülük egyedül a szenet lehet 

kiemelni, amely az összes primer energiafelhaszná lá snak (TPES) közel felét (48,1%) adta 

1999-ben (1990-ben ará nya 63% volt). A má sik két legjelentő sebb energiahordozó  a kő olaj 

és a földgá z, amelyek együtt tová bbi 41,4%-ot jelentenek, de szinte teljes mértékben 

behozatalbó l szá rmaznak. 

 

                                                
41 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic 2001 Review, Pá rizs, 2001. 15-17. 

o. 
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4. á bra: Csehorszá g hazai termelésének megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (mtoe)

nukleá ris 3,28 3,48

megú juló k 0,12 0,83

földgá z 0,2 0,18

kő olaj 0,21 0,38

szén 34,71 23,08

1990 1999

 
 

A rendszervá ltá s Csehorszá gban is nagy hatá ssal volt az energetiká ra. Az 

össztermelés 1990-hez képest 27%-kal, a TPES 19%-kal, a végső  felhaszná lá s 30%-kal 

csökkent, az energiaimport 27%-kal növekedett. Abszolú t szá mokban, 1999-re a TPES 

38,6 millió  toe-re csökkent, de a fosszilis energiahordozó k ará nya tová bbra is kiemelkedő  

maradt42.  

Az energiaforrá sok szerinti megoszlá sban 1990 és 1999 között a má r említett szén 

szenvedte el a legnagyobb pozíció veszteséget 15 szá zalékpontos eséssel, amely első sorban 

a szénerőművek bezá rá sa és a barnaszén má s energiahordozó val történő  kivá ltá sa miatt 

következett be. Az olaj és a nukleá ris energia részesedése enyhén növekedett 18,9%-ró l 

21,4%-ra, illetve 6,9%-ró l 9%-ra. A legnagyobb emelkedést a földgá z mutatta – 1990 és 

1999 között ará nya majdnem megkétszerező dött (11,1%-ró l 20%-ra). 

 

                                                
42 1990-ben 93%, 1999-ben 89,5% volt. 



 48 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5. á bra: Csehorszá g összes primer energiafelhaszná lá sá nak megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben 
(mtoe)

nukleá ris 3,28 3,48

megú julók 0,12 0,83

földgá z 5,26 7,73

kő olaj 8,96 8,26

szé n 29,84 18,56

vill.en. import -0,06 -0,28

1990 1999

 
 

A hazai energiatermelés 1999-ben összesen a TPES 72%-á t fedezte, amelyben a 

szén tová bbra is uralkodó  szerepet tölt be annak ellenére, hogy 1990 és 1999 között 

volumene kétharmadá ra esett vissza. A szén mellett egyedül a nukleá ris energiatermelés 

szá mottevő  Csehorszá gban. A vizsgá lt idő szakban volumene á llandó  volt, de ará nya 

folyamatosan növekedett a teljes termelés csökkenése miatt: 1999-re 12,5%-ra emelkedett 

az 1990-es 8,5%-ró l. 

A fennmaradó  szükséges részt importbó l pó toltá k, amelyen belül 1999-re a kő olaj 

má r csak 45%-ot, a földgá z viszont 50%-ot tett ki, ez utó bbi volumenének folyamatos 

növekedése mellett. Az energia-behozatal költsége 1998-ban a GDP 5%-á t jelentette. 

Csehorszá g jelentő s mértékben függ a külföldi szénhidrogénektő l, azon belül is az 

Oroszorszá gbó l szá rmazó  mennyiség jelentő s (1998-ban a TPES 33%-á t jelentette). Ezért 

hatá rozott törekvés tapasztalható  a beszerzés diverzifiká lá sá ra, amelynek keretében az 

1990-es években Csehorszá g egyre inká bb a nyugat-euró pai olaj- és földgá z piacok felé 

fordult. 

A legfontosabb exportá lt energiahordozó  tová bbra is a kő szén 1999-es 6,2 millió  

toe-s kivitelével (7,3 millió  toe 1990-ben) annak ellenére, hogy a nemzetközi piacokon 

tapasztalható  csökkenő  kereslet és növekvő  verseny miatt folyamatosan csökkennek az 

értékesítési lehető ségek. 
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6. á bra: Csehorszá g végső  fogyasztá sá nak megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (mtoe)

hő 1,45 2,96

villamos energia 4,14 4,14

megú juló k 0 0,32

földgá z 4,19 6,12

kő olaj 8,09 7,72

szén 17,43 3,57

1990 1999

 
 

A végső  energiafelhaszná lá s 1999-ben 24,8 millió  toe volt az 1990-es 35,3 

millió val szemben, amely közel 30%-os visszaesést jelent. 1990 és 1998 között a GDP 

jó val kisebb mértékben, 3,4%-kal csökkent, és így az orszá g energiaintenzitá sa 

szignifiká nsan javult. Az energiahordozó k szerinti megoszlá sban 1999-ben a kő olaj és a 

földgá z volt a legfontosabb a végső  felhaszná lá s területén, és a szén szerepe itt még inká bb 

lecsökkent: ará nya az 1990-es 49,4%-ró l 1999-re 14,4%-ra esett vissza. 

 

Magyarorszá g43 

 

Magyarorszá gon a hazai elő á llítá sú  energiahordozó k közül (ideszá mítva a nukleá ris 

energiá t is) a szén-, az olaj- és a gá zkitermelés is csökkent, és az összes primer 

energiafelhaszná lá s (TPES) viszonylatá ban az 1990-es 50%-os önellá tá si szint 1999-re 

45%-ra esett. 1990 utá n az orszá g energetikai külkereskedelme ugyan diverzifiká ltabbá  

vá lt, de tová bbra is meghatá rozó  maradt, ső t a balká ni konfliktus okozta kiesés miatt még 

növekedett is a volt Szovjetunió  területérő l érkező  behozatal. 

 

                                                
43 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Hungary 1999. Review, Pá rizs, 1999. 16-19. o. 
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7. á bra: Magyarorszá g hazai termelésének megoszlá sa 1990-benés 1999-ben (mtoe)

nukleá ris 3,58 3,67

megú juló k 0,42 0,41

földgá z 3,81 2,62

kő olaj 2,27 1,78

szén 4,14 3

1990 1999

 
 

A TPES az 1990-es 28,44 millió  toe-rő l 1999-re 25,29 millió  toe-re esett. Az 

energiahordozó k közül a földgá z megő rizte vezető  szerepét, és még növelte is részará nyá t 

(31,3%-ró l 39,2%-ra), amely egyrészt azzal magyará zható , hogy a többi OECD orszá ghoz 

képest a magyar közú ti közlekedés kisebb volumenű, má srészt pedig hogy az orszá g ismert 

gá zkészlete kb. ötszöröse az olajkészletnek, és kedvező  szá llítá si szerző déseket sikerült 

kötni Oroszorszá ggal. 
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8. á bra: Magyarorszá g összes primer energiafelhaszná lá sá nak megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben 
(mtoe)

nukleá ris 3,58 3,67

megú julók 0,42 0,41

földgá z 8,91 9,9

kő olaj 8,51 7

szé n 6,12 4,22

vill.en. import 0,96 0,09

1990 1999

 
 

A má sodik helyen tová bbra is a kő olaj á ll némi visszaeséssel (29,9%-ró l 27,7%-ra), 

amelyet a majd 5 szá zalékpontos veszteséget elkönyvelő  szén követ 16,7%-os 

részesedéssel. A nukleá ris energia a korá bbi 12,6%-kal szemben 1999-ben má r 14,5%-os 

részt vá llalt a TPES-bó l. A vízenergia és a megú juló  erő forrá sok ará nya marginá lis maradt, 

és az 1990-es viszonylag magas szintrő l (3,4% az összes primer energiafelhaszná lá sban, és 

kb. 30% a hazai á ramellá tá sban) a villamosenergia-behozatal is elenyésző vé csökkent 

(0,4% a TPES-ban, és kb. 5% az á ramellá tá sban). 
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9. á bra: Magyarorszá g végső  fogyasztá sá nak megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (mtoe)

hő 1,59 1,49

villamos energia 2,72 2,49

megú juló k 0,34 0,36

földgá z 6,2 6,71

kő olaj 7,41 5,41

szén 2,68 0,65

1990 1999

 
 

A végső  energiafelhaszná lá s 1999-ben megközelítő leg 82%-a volt az 1990-es 

értéknek, amely mintegy 4 millió  toe-s csökkenést jelentett. Ezzel pá rhuzamosan az 

energiahordozó k megoszlá sá nak szerkezete is á trendező dött: a szén szerepe elenyésző vé 

vá lt, és a kő olajé is enyhén csökkent, a vezető  szerepet pedig majd 10 szá zalékpontos 

növekedéssel a földgá z vette á t. 

 

Ö sszegzés 

 

A hazai erő forrá sok kapcsá n megá llapítható , hogy Belgium önellá tó  képessége a 

leginká bb korlá tozott, és Csehorszá gé a legkiemelkedő bb. Ugyanakkor azonban nem 

szabad elfelejteni, hogy mindkét orszá gban a készletek szinte kizá ró lag szénbő l á llnak, és 

Belgium má r tú l van bá nyabezá rá si programjá n, amely elő bb-utó bb Csehorszá g esetében is 

elkerülhetetlenné vá lik a kitermelés tú lzott költségigénye miatt. Ezzel szemben 

Magyarorszá gon az önellá tá si képesség rosszabb, mint Csehorszá gban, de az 

energiahordozó k sokkal több fajtá ja á ll rendelkezésre. 

A fentiekbő l következő en Belgium szá má ra létfontossá gú  a behozatal megfelelő  

diverzifiká ció ja, amelyben legfontosabb partnerei a Közel-Kelet, Norvégia, Nagy-

Britannia Oroszorszá g, Hollandia és Algéria. A két volt szocialista orszá g esetében 

tová bbra is meghatá rozó  maradt a volt Szovjetunió  területérő l érkező  import, amelynek 
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á tszervezésére történtek kísérletek, egyelő re kevés sikerrel. Az energia-tranzit Belgiumban 

má r a vizsgá lt idő szakban komoly fejlő désnek indult, de a két közép-euró pai orszá g 

esetében is fontos szerepet tölthet be a jövő ben. 

A TPES és a végső  energiafelhaszná lá s mutató i egyedül Belgiumban növekedtek, 

mégpedig igen jelentő s mértékben. Míg Csehorszá gban hasonló an nagy ará nyú , de az 

elő ző vel ellentétes elő jelű vá ltozá s zajlott le, addig Magyarorszá gon a visszaesés nem volt 

ilyen drasztikus. Az energiaforrá sok szerinti megoszlá st vizsgá lva mindenhol jelentő s 

növekedés volt tapasztalható  a gá zfelhaszná lá sban, és a fosszilis energiahordozó k uralkodó  

szerepe egyelő re ú gy tűnik, csak a nukleá ris energiá val csökkenthető . 

 

 

2. Az energiapolitika általános jellemző i 

 

Belgium44 

 

Belgiumban az energiapolitika kidolgozá sá nak illetve végrehajtá sá nak jogköre és 

felelő ssége vilá gosan elhatá roló dik a regioná lis és az á llami szintek viszonylatá ban. A 

tevékenységek nagy részét má r 1992-ben a régió k hatá skörébe utaltá k, ezért a kormá ny 

felelő ssége csak az alá bbiakra terjed ki: 

- irá nykijelölés a villamosenergia-ipar szá má ra, 

- nukleá ris kutatá sok finanszírozá sa, és a nukleá ris biztonsá g felügyelete, 

- energetikai nagyberuhá zá sok tá mogatá sa a tá rolá s, szá llítá s és elő á llítá s 

területén, 

- díjmegá llapítá sok. 

Az energiapolitika alapvető  célkitűzései nem vá ltoztak az 1970-es évek ó ta. Ezek 

szerint tová bbra is kiemelt helyen szerepel az ellá tá s biztonsá ga és az ezt elő segítő  

diverzifiká ció  (a beszerzés helyét és összetételét illető en), az energiahatékonysá g, az 

á tlá tható  és versenyképes á rrendszer és a környezetvédelem. Az 1990-es években az 

energia racioná lis felhaszná lá sa, a nukleá ris energia kivá ltá sa és az energiapiac 

liberalizá ció já nak felgyorsítá sa jelentették a fő  irá nyvonalakat nemzeti szinten. 

                                                
44 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2001 Review, Pá rizs, 2001. 19-22 és 26-

30. o. 
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A régió k esetében nagyobb hangsú lyt kapott az energiahatékonysá g és a megú juló  

energiaforrá sok elterjesztése. Emellett Flandria és Valló nia külön figyelmet szentel a 

kapcsolt hő - és energiatermelés tá mogatá sá nak. Brüsszel a levegőminő ség javítá sá t, a 

napenergia felhaszná lá sá nak tá mogatá sá t és a racioná lis energiafelhaszná lá s elő segítését 

nevezte meg, mint legfontosabb irá nyvonalakat. 

Az energetikai adó - és á rrendszer kidolgozá sa és működtetése a központi 

kormá nyzat feladata. Az adó rendszert – a hozzá adott érték adó k mellett – 1993 ó ta az 

energiatartalom (és nem a CO2) alapjá n kiró tt, illetve bizonyos olajtermékekre 

vonatkozó an az ipari felhaszná lá sok esetében megjelenő , a kéntartalom alapjá n szá molt 

fogyasztá si adó val egészítették ki. Ezekhez csatlakozott az 1996-ban bevezetett, a 

motorbenzinekre vonatkozó  fogyasztá si adó . Á ltalá nos gyakorlat, hogy az ipari 

felhaszná lá sú  termékek mentesülnek az energetikai, illetve a hozzá adott érték adó k aló l, és 

csak bizonyos fogyasztá si adó k terhelik ő ket. A villamos á ram ipari felhaszná lá sa szintén 

adó mentes, azonban a termelő kre központilag meghatá rozott értékek vonatkoznak, 

amelyek speciá lis helyi adó kkal egészülnek ki (közművek és regioná lis ható sá gok tételei).  

Az villamosá ram- és gá zpiac területén az energiaá rak a liberalizá ció  hatá sá ra egyre 

inká bb kicsú sznak az á llam irá nyítá sa aló l, de a kormá nyzat tová bbra is fenn kívá nja 

tartani magá nak a jogot á rplafonok meghatá rozá sá ra. Az 1999-es energiatörvények tiltanak 

bá rmiféle keresztfinanszírozá st, á m ennek ellenére két fajtá juk még tová bbra is létezik: az 

alacsony jövedelmű há ztartá sok szá má ra juttatott szociá lis elektromos és gá zdíjak, illetve 

energia-tá mogatá sok. 

 

Csehorszá g45 

 

A rendszervá ltá s következtében Csehorszá gban az energiapolitika is teljesen ú j 

elvá rá sokkal szembesült, amely a kihívá sokra vá laszul a nyugati modell mellett kötelezte 

el magá t, és megkezdte az energiapiac fokozatos reformjá t és megnyitá sá t a nemzetközi 

kereskedelem és verseny elő tt. Az energiaszektor á tstrukturá lá sá nak és privatizá ció já nak 

legkiemeltebb területe a korá bbi á llami monopó liumok beillesztése volt az ú j gazdasá gi 

rendszerbe. Ennek ellenére a vezető  energetikai cégek nagyrészt tová bbra is á llami 

tulajdonban maradtak. 

                                                
45 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic 2001 Review, Pá rizs, 2001. 20-26. 

o. 
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A kormá ny energiapolitiká já t az 1994-es energiatörvényben rögzítették, szemlélete 

harmonizá lt az IEA á ltal meghirdetett célrendszerrel, és az EU alapvető  energiapolitikai 

célkitűzéseivel. A törvény kiemeli az ellá tá s biztonsá gá nak növelése érdekében a 

diverzifiká lá st, amelyet a nukleá ris energia fejlesztésével és a szénhidrogén ú j 

importforrá sainak kiépítésével remél elérni. 

Az 1990-es években az energiahatékonysá g és az á tlá tható sá g érdekében a 

versenyképtelen létesítményeket bezá rtá k, az elosztá st és a termelést szétvá lasztottá k. 

Emellett komoly eredményeket értek el az energiaszektor környezetká rosító  hatá sainak 

visszafogá sá ban, amely első sorban önkéntes intézkedések formá já ban ment végbe. 

Az á rrendszer kialakítá sá ban az á llam igyekszik egyre kevésbé részt venni, és a 

piacra hagyni a döntést. Ez teljes mértékben érvényesül a folyékony üzemanyagok terén, és 

részben a szilá rd energiahordozó kra vonatkozó an, amely utó bbiak esetében még mindig 

léteznek a szénre vonatkozó an behozatali kvó tá k. 

Az elektromos á ram és a gá z esetében még mindig szabá lyozott á rakró l 

beszélhetünk. Jelentő s lépés volt a lakossá gi á rak nagy léptékű emelése 1995-tő l, de 1998-

ban a villamos energia á ra a cseh há ztartá sok szá má ra még mindig csak kb. az euró pai 

OECD orszá gok á tlagá nak 40%-á t tette ki. Emellett azonban kereszttá mogatá sok és 

díjszabá si torzulá sok tová bbra is léteztek, és a közvetlen-, közvetett- illetve 

keresztfinanszírozá sok 1994 és 1998 között összesen 206,7 milliá rd cseh koroná t tettek ki, 

amelybő l az utó bbi több mint 50%-ért volt felelő s. 1998 utá n azonban a tá mogatá sok, és 

azon belül is a kereszttá mogatá sok erő teljesen lecsökkentek az egységes hozzá adott érték 

adó  bevezetése és az á rkiigazítá sok következtében. 

1993 és 1997 között az elektromos á ram és a földgá z esetében a hozzá adott érték 

adó  alacsonyabb volt az á tlagosná l, és a hő energiá ra illetve a biomasszá ra vonatkozó an ez 

a kedvezmény 2007-ig fennmarad. A folyékony üzemanyagokra 1992-tő l vezettek be 

fogyasztá si adó t, amely a folyamatos emelések következtében elérte az euró pai OECD 

orszá gok szintjét. 

A széntermelést kétféle adó  terheli: egyrészt a bá nyá szati terület utá n kell éves 

díjat, má srészt pedig a kitermelt mennyiség alapjá n kell já radékot fizetni, amelyeket az 

önkormá nyzatok és az á llam között osztanak meg, és a megbolygatott területek á llapotá nak 

visszaá llítá sá ra fordítanak. Az 1997-es atomtörvény értelmében a nukleá ris villamos 

energiá ra is adó t vezettek be az erőművek bezá rá sá nak és a nukleá ris hulladékok 

elhelyezésének finanszírozá sá ra. A környezetvédelmi adó k vonatkozá sá ban egyrészt a 

levegőminő ség védelmében a 0,2 MW-ná l nagyobb kapacitá sú  létesítményekre 1991-tő l 
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léteznek a szennyező fajtá k és azok emisszió ja á ltal meghatá rozott adó k, má srészt pedig 

célkitűzésként szerepel szén/energia illetve elektromos á ram eladá sokhoz kapcsoló dó  adó k 

bevezetése. 

Magyarorszá g46 

 

Magyarorszá gon az 1990 és 1999 közötti energiapolitiká t alapvető en az 1993-ban 

elfogadott energiatörvény hatá rozta meg, amelynek fő  célkitűzései a következő k voltak: 

- az energiaellá tá s diverzifiká lá sa, a korá bbi egyoldalú  importfüggő ség 

megszüntetése, 

- a környezetvédelem fejlesztése, a szennyezések csökkentése, 

- az energiahatékonysá g növelése a szolgá ltató i és a fogyasztó i oldalon, 

- a nyilvá nossá g szerepének fokozá sa, 

- a külföldi beruhá zá sok ösztönzése. 

A végrehajtá s azonban erő sen kormá nyfüggő  maradt, leginká bb a privatizá ció  

szükségesnek tartott mértékét, és az ezekhez vezető  mó dszereket illető en. Az á llami 

vá llalatok kiá rusítá sá nak szükségességét, mint a hatékonysá g növelésének eszközét 

alapvető en egyetlen meghatá rozó  politikai erő  sem vonta kétségbe. A konfliktusok abbó l 

adó dtak, hogy összeegyeztethetetlennek bizonyult a vá llalatok minél gyorsabb eladá sa, 

illetve a stabil szabá lyozá si há ttér megteremtése, amelynek következtében a befektető k 

bizonytalankodá sa lehetetlenné tette a bevételek maximalizá lá sá t. 

Tová bbi ellentét mutatkozott az á llami szerepvá llalá s szükséges szintjérő l, illetve az 

ezt tá mogató  eszközökrő l alkotott véleményekben. A különböző  alternatívá kat a minő sített 

többségi tulajdonlá s, a minő sített kisebbségi részesedés (25% + 1) és az aranyrészvények 

jelentették, amelyek közül végül ez utó bbi vá lt á ltalá nossá . 

A privatizá ció  eredményeként végül a következő  helyzet alakult ki 1999-re: az 

orszá g legnagyobb olaj- és gá zipari vá llalatá t (MOL) 75%-ban magá nkézbe adtá k, a 

villamosenergia-termelő  vá llalatok privatizá ció ja részlegesen történt meg47, a szolgá ltató  

cégeké pedig teljesen végbement. Ugyanakkor az elosztó - és szá llító rendszer 100%-os 

á llami tulajdonban (MVM Rt.) maradt. 

                                                
46 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Hungary 1999. Review, Pá rizs, 1999. 19-24. o. 
47 Ez egyben a szénbá nyá k helyzetét is meghatá rozza, mivel ezeket és az erőműveket a 90-es évek 

elején összevontá k 
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Az á rképzés terén a legégető bb probléma a szabott á rak megszüntetése volt. 1992-

ig csak a kő olaj, a szén és a cseppfolyó s gá zok á rá t liberalizá ltá k, a földgá z, az elektromos 

á ram és a fűtés tová bbra is szabá lyozá s alá  esett azok komoly szociá lis vonzata miatt. 

1994-tő l felgyorsult a lakossá g á remelés mértéke48, de értékét nagyban csökkentette a má r 

említett magas inflá ció . Ugyanakkor az ipari á rak nem növekedtek ilyen intenzíven, és így 

csökkenni kezdett a két szektor közti kereszttá mogatá s. 

1999-re a fizetendő  díjak többsége ará nyos volt a költségekkel, és a villamos 

energia illetve a földgá z terén költségszempontú , hatékony és á tlá tható  á rképzést igyekszik 

alkalmazni a Magyar Energia Hivatal (MEH), amely az energetikai szektort még vonzó bbá  

teheti külföldi befektető k szá má ra. 

Az adó k terén 1992 és 1995 között zajlott le az Á FA két lépcső s megemelése 6%-

ró l 12%-ra, illetve a gá z- és dízelolajok esetében 25%-ra. A benzint ezenkívül még 

négyféle adó  terheli: az ú talap díja, környezetvédelmi adó , fogyasztá si adó  és olajtá rolá si 

díj. 

 

Ö sszegzés 

 

A belga energiapolitika egyik legnagyobb különbsége a két közép-euró pai 

orszá gban tapasztaltakhoz képest, hogy meghatá rozó  szerepet kapnak a régió k sajá t 

irá nyvonalaik kialakítá sá ban, és a központi kormá nyzat csak a stratégiai irá nyvonalak 

kijelölésében vesz részt. Kivételt képeznek azon esetek, amikor nemzetbiztonsá gi érdek 

(nukleá ris energia) vagy tú lzott pénzügyi igény merül fel (nagyberuhá zá sok). 

Mivel mindkét volt szocialista orszá g a nyugat-euró pai integrá ció  mellett kötelezte 

el magá t, ezért nem meglepő , hogy alapvető  energiapolitikai célkitűzéseik szinte 

megegyeznek az unió s tagsá ggal rendelkező  Belgiuméval. Az eltérés inká bb az á ltalá nos 

célokkal kapcsolatban megjelenő  irá nyvonalakban tapasztalható : amíg Belgiumban az 

1990-es években az energia racioná lis felhaszná lá sá ra, a nukleá ris energia kivá ltá sá ra és az 

energiapiac liberalizá ció já nak felgyorsítá sá ra fordítottak fokozottabb figyelmet, addig 

Csehorszá g és Magyarorszá g az intézményi-jogi há ttér megteremtésével, az á llami 

vá llalatok privatizá ció já val, a tá mogatá sok leépítésével és az á rak költségalapú vá  tételével 

volt elfoglalva. 

                                                
48 1995 és 1999 között az elektromos á ram nominá lisan 207%-kal, a földgá z 121%-kal emelkedett. 
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Tová bbi jelentő s különbség tapasztalható  az á r- és adó rendszerekben. Belgiumban a 

lakossá got érintő  adó rendszer jó val kiterjedtebb, az á rak sokkal magasabbak, mint az 

iparban. Bá r Csehorszá g és Magyarorszá g a termelő  szférá ra vonatkozó  díjszabá sokban 

elérte a belga szintet, a lakossá gi á rak még jó val alacsonyabbak, ezért a két szektor közti 

különbség még csak most kezd kialakulni a fokozatos á remelések hatá sá ra. 

Azonban a két közép-euró pai orszá g tekintetében is fedezhető k fel eltérések, 

első sorban a vá lasztott mó dszerekben és azok mértékében. Az egyik ilyen terület a 

privatizá ció , amely a magyar energiapiacon kisebb-nagyobb kudarcokkal ugyan, de 1999-

re nagyjá bó l lezá rult, és összességében a magá ntulajdon dominanciá ja vá lt jellemző vé. 

Ezzel szemben Csehorszá gban a folyamat maga is késő bb kezdő dött meg, és még 2001-

ben is meghatá rozó  maradt az á llami befolyá s, amelyben vá ltozá s vá rható an 2002-re fog 

bekövetkezni. Viszont Csehorszá g sokkal jelentő sebb eredményeket tud felmutatni az 

energiaszektor környezetká rosító  hatá sainak visszafogá sá ban, amelynek részletesebb 

ismertetése a környezetvédelmi részben talá lható . 

 

 

3. Energiahatékonyság 

 

Belgium49 

 

Belgiumban az energiahatékonysá g problémá já t (ideértve az érintett K+F-et is) egy 

1989-tő l életbe lépett törvény teljes mértékben a régió k szintjére utalta, amelynek 

eredményeként a központi kormá nyzat feladata csak a regioná lis energiahatékonysá gi 

politiká k koordiná lá sá ra terjed ki. A prioritá sok közti nagy eltérések, és a régió k egymá s 

között, illetve nemzetközi szervezetekkel kialakított kapcsolatai miatt azonban szükségessé 

vá lt egy koordiná ló  szerv létrehozá sa. Ebbő l a célbó l kezdte meg működését 1992-tő l a 

"Cellule CONCERE" elnevezésű szervezet. 

A belga kormá ny a fenntartható  fejlő dés központi programjá bó l kiindulva az 

energiafogyasztá s 7,5%-os csökkentését tűzte ki az 1990-2010 közötti idő szakra. 

Ugyanakkor orszá gos szinten az energiaintenzitá s (TPES/GDP50) az 1990-es á tvá ltá st véve 

alapul 1998-ban közel akkora volt, mint az 1990-es érték (0,20 illetve 0,19 toe/GDP), 

                                                
49 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2001 Review, Pá rizs, 2001. 47-52. o. 
50 1990-es á rakon ezer USD-re vetített toe-ben mérve. 
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vá sá rló erő -paritá son szá molva viszont 1998-ra még növekedett is 1990-hez képest, és 0,3 

toe/GDP-t ért el. Megemlítendő  még, hogy a vizsgá lt idő szakban, 1990-es á rakat és 

á tvá ltá st alkalmazva a GDP-re vetített villamosenergia-felhaszná lá s 9,9%-kal növekedett. 

Flandriá ban az energiahatékonysá gi politiká ban két célkitűzést neveztek meg: az 

energiafogyasztá s visszafogá sá t a lakossá g körében, és az energiahatékonysá g növelését az 

ipari és szolgá ltató  szektorokban. A há ztartá sok esetében az ú j épületek kapcsá n 

kidolgozott energetikai szabvá nyokra, illetve a szigetelő anyagok fontossá gá nak 

tudatosítá sá ra helyezik a hangsú lyt. A termelő  szféra szá má ra az energiahatékonysá gi 

mó dszerek (az auditá lá sokat is beleértve) bevezetéséhez pénzügyi tá mogatá st biztosít a 

régió , amely a kis- és közép méretű vá llalatok esetében a kiadá sok maximum 20, 

nagyvá llalatok esetében maximum 10%-á ra terjed ki. Ezenkívül megpró bá lnak 

szabvá nyokat kidolgozni a racioná lis energiafelhaszná lá s szintjének mérhető ségére 

vonatkozó an. 

Valló niá ban há rom cél létezik pá rhuzamosan: az energiafogyasztá s csökkentése, a 

hatékonysá g növelése és az á rak csökkentése. Az energiahatékonysá got az ipari 

versenyképesség fontos eszközének tekintik, és a helyi kormá nyzat, illetve az szektor 

képviselő i között önkéntes megá llapodá s van érvényben a hatékonysá g növelésére, a K+F 

fejlesztésére, a kombiná lt hő - és energiatermelés haszná latá nak kibő vítésére, és az egyéb 

kezdeményezések tá mogatá sá ra (pl. energetikai auditá lá sok). 

A brüsszeli régió  az egyedüli, amely alkalmazza a fent ismertetett központi 

kormá nyzat á ltal meghatá rozott energiahatékonysá gi célszá mot. A hangsú lyt itt az épületek 

energetikai veszteségeire helyezik. 

 

Csehorszá g51 

 

Csehorszá gban az energiaintenzitá s (1995-ös á rakon, és vá sá rló erő  paritá son 

szá molva, ezer USD-re vetített toe-ben mérve) 1990 és 1999 között fokozatosan lecsökkent 

a korá bbi több, mint 0,35 toe/GDP szintrő l 0,3 toe/GDP-re, amely az euró pai IEA orszá gok 

á tlagá hoz képest mintegy 1,6-szer jelentett magasabb értéket 1999-ben. Az 

energiaintenzitá s javulá sá nak mértéke 1990 és 1999 között elérte az évi 2,4%-ot, és 

                                                
51 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic 2001 Review, Pá rizs, 2001. 31-34. 

o. 
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egyedül a közlekedési szektorban mutatott jelentő s növekedést, amely leginká bb a közú ti 

közlekedés fokozott fejlő désére vezethető  vissza. 

Csehorszá g viszonylag magas energiaigényének okai az orszá g alacsony GDP-

jében, a szilá rd energiahordozó k tú lzott szerepében, a nagy energiaintenzitá sú  ipará gak 

elterjedtségében, az épületekre és berendezésekre vonatkozó  enyhébb elő írá sokban és az 

alacsony energiaá rak következtében jelentkező  kisebb energiatakarékossá gi 

hajlandó sá gban fedezhető k fel. 

A problémá k enyhítésére a kormá ny több energiahatékonysá gi intézkedést is életbe 

léptetett, amelyek közül az 1990-es években két programot lehet kiemelni. Az egyiket Az 

energia-megtakarítá sokat és megú juló  energiaforrá sokat tá mogató  á llami program címmel 

1991-ben á llította fel a kereskedelmi és ipari minisztérium. A projekt energiatakarékossá gi 

intézkedéseket tartalmaz az elő á llítá s, elosztá s és felhaszná lá s területén, tová bbá  tá mogatja 

a megú juló  energiaforrá sok és a kapcsolt hő - és energiatermelés szélesebb körű 

elterjedését, az energetikai taná csadá st, az ú j alacsony energiaigényű technoló giá k 

bevezetését, és a gazdasá gosabb energiafelhaszná lá s megismertetését szolgá ló  oktatá si és 

népszerűsítő  programokat. 

Az intézkedések végrehajtá sá ra a minisztérium 1995-ben a régi á llami 

energiahivatal helyett létrehozta a cseh energiahivatalt, amely első sorban a végső  

felhaszná lá s terén energiatakarékossá got elő segítő , illetve az energia elő á llítá shoz 

kapcsoló dó , negatív környezeti hatá sokat csökkentő  programokat tá mogatott és hajtott 

végre. 

A kereskedelmi és ipari minisztérium energetikai programjaira elkülönített összeg 

1991 és 1995 között 1523 millió  cseh korona, 1996 és 1999 között (a cseh energiahivatal 

működésének kezdetétő l) pedig 1226 millió  cseh korona volt. A visszacsatolá s érdekében a 

programok hatékonysá gá t egy független szakértő i szervezet vizsgá lja meg minden évben, 

amely jelentő sen növelte a az á llami projektek eredményességét és az adminisztrá ció  

pontossá gá t. 

A má sik energiahatékonysá got tá mogató  jelentő sebb á llami kezdeményezést a 

környezetvédelmi minisztérium á ltal kidolgozott projektek jelentették, amelyek leginká bb 

a megú juló  energiaforrá sok hasznosítá sá ra irá nyultak, és tá mogatá sukra 1991-tő l á llami 

környezetvédelmi alap létezett. A programban olyan energiahatékonysá gi intézkedések 

szerepelnek, amelyek csökkentik az emisszió t, az üveghá zhatá sú  gá zkibocsá tá st, a fosszilis 

üzemanyagok felhaszná lá sá t. 
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Magyarorszá g 

 

Magyarorszá g energiaintenzitá sa a korá bbi szocialista berendezkedés örökségeként 

vá sá rló erő  paritá son és 1995-ös USD á rfolyamokon szá molva 1999-ben viszonylag magas 

volt, közel 0,24 toe/GDP, amely az euró pai IEA orszá gok á tlagá hoz (kb. 0,17 toe/GDP) 

képest ugyan mintegy 60%-os elmaradá st mutat, de Csehorszá ggal szemben még így is 

jobb, ahol ugyanez az érték 0,3 toe/GDP volt 1999-ben. Az 1990-1996 közötti idő szakban 

ingadozá sokkal tarkított stagná lá st lehetett tapasztalni ezen a téren, és csak 1996 utá n 

kezdett folyamatosa javulni a GDP-hez viszonyított energiaintenzitá s.  

A szektorá lis megoszlá st vizsgá lva az ipar esetében jelentkező  folyamatos javulá s 

figyelembevételével megá llapítható , hogy az orszá g energiaintenzitá sá nak alakulá sá t 

első sorban a szolgá ltató /há ztartá si szektorban tapasztalható  ingadozá s, majd az ezt követő  

visszaesés hatá rozta meg. Ez utó bbi csökkenést azonban némileg ellensú lyozta a 

közlekedés mutató já nak 1997-tő l tapasztalható  emelkedése.52 

Ugyanakkor az egy fő re jutó  energiafelhaszná lá s a rendszervá ltá s utá ni gazdasá gi 

recesszió nak köszönhető en 1990 és 1992 között a TPES csökkenésének megfelelő en 

visszaesett, majd ezt követő en a 2,5 toe/fő  érték körül stagná lt, amely az euró pai IEA 

orszá gok á tlagá val (1997-ben 3,4 toe/fő ) összevetve pozíció nk tová bbi javulá sá t 

eredményezte ezen a téren.53 

A magyarorszá gi energetikai infrastruktú ra jelentő s része elöregedett és pazarló , 

amely jó l jellemezhető  a primer és végső  energiafelhaszná lá s közti különbséggel: míg az 

összes felhaszná lt energia mintegy 32%-a veszett el az á talakítá sok nyomá n, addig 

ugyanez az ará ny 28% körül mozgott a villamosenergia-termelés esetén 1999-ben54. 

Rá adá sul ezek az értékek az 1990-es évek alatt folyamatosan növekedtek a sorozatosan 

elhalasztott korszerűsítések és felú jítá sok miatt. 

Végül elterjedtsége miatt megemlítendő  a hazai tá vhő szolgá ltatá si és tá vfűtési 

rendszer rendkívül rossz hatékonysá ga, amelynek megfelelő  korszerűsítése jelentő sen 

csökkenthetné Magyarorszá g környezetterhelését is. 

                                                
52 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries: Czech Republic 2001 Review, Pá rizs, 2001. 31-33. 

o., ,  
53 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries: Hungary 1999 Review, Pá rizs, 1999. 28. o., ,  
54 Az IEA orszá gok á tlagos vesztesége a teljes energia-feldolgozá sban 28%, a villamosenergia-

elő á llítá sban 21% volt. 
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1993-ban a problémá k feltá rá sá ra nemzeti energiatakarékossá gi program indult be, 

amely a kialakult helyzet elemzését, a lehető ségek vizsgá latá t és az energiahatékonysá gi 

politiká t segítő  intézményi és pénzügyi keretek lehető ségeinek felkutatá sá t jelentette. Az 

eredmények alapjá n 1996-ban energiatakarékossá gi akció terv lépett életbe, amelynek 

célkitűzései az alá bbiak voltak55: 

- megú juló  energiahordozó k felhaszná lá sá nak elterjesztése, 

- energiahatékonysá gi fejlesztések tá mogatá sa, 

- EU-konform energetikai szabvá nyok bevezetése, 

- oktatá si és informá ció s programok tá mogatá sa, innová ció  elő segítése. 

A megú juló  erő forrá sok terén a legnagyobb tartalékokat a biomassza felhaszná lá sa 

jelentheti, de a szél-, nap- és geotermikus energia kihaszná lá sá t sem szabad figyelmen 

kívül hagyni. Az energiahatékonysá gi program az energetikai infrastruktú ra fejlesztésére és 

a termelő k önkéntes vá llalá sainak ösztönzésére koncentrá l. Az EU-konform energetikai 

szabvá nyok bevezetését 1997-tő l kezdték meg, és első sorban az épületek illetve 

berendezések terén volt szükséges á tvételük. Az oktatá st és informá lá st több szervezet is 

segíti a kormá nyzati, a szolgá ltató i és a fogyasztó i oldalró l is. 

A fenti célok elérése érdekében alkalmazott eszközök igen vá ltozatosak voltak, a 

legjelentő sebbek közé a takarékossá got elő segítő  á rmeghatá rozá s, a tá vhő szolgá ltatá s (és 

kiemelten a tá vfűtés) modernizá ció ja, statisztikai és informá ció s rendszer felá llítá sa, 

épületekre vonatkozó  ú j elő írá sok és követelmények bevezetése volt. 

Az energiatakarékossá gi fejlesztések finanszírozá sá ra 1996-tó l külön hitelkeret 

működött, amely 1997-ig 1,7 milliá rd forintot osztott ki, ebbő l 1,1 milliá rdot kereskedelmi 

bankok fedeztek. Becslések szerint a program á ltal segített tevékenységek 1997-ben 200 TJ 

energia-megtakarítá st eredményeztek. A lakó telepi laká sok energiahatékony felú jítá sá ra 

egy szintén 1996-ban létrehozott hitelprogram biztosított forrá sokat, amelyen belül 1997-

ben 300 millió  forintnyi vissza nem térítendő  tá mogatá st is kiosztottak mintegy 5000 laká s 

hő szigetelésére. A kormá nykiadá sokon kívül jelentő s részt képviselt Magyarorszá gon a 

má s á llamok és nemzetközi szervezetek á ltal nyú jtott kedvezményes hitelek és segélyek, 

amelyek közül a német szénsegélyt, az unió s PHARE, THERMIE, SYNERGY és SAVE 

programokat lehetne kiemelni. 

 

 

                                                
55 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries: Hungary 1999 Review, Pá rizs, 1999. 39-43. o. 
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Ö sszegzés 

 

Belgium ezen a téren is regioná lis hatá skörbe utalta a feladatokat, és a különböző  

régió k különböző  mó don igyekeznek vá laszt adni a kihívá sokra. Két fő  irá nyvonal azonban 

mégis felfedezhető : egyrészt a lakossá got célzó  energiatakarékossá gi programok, má srészt 

pedig a termelő  szférá t ösztönző  energiahatékonysá gi tá mogatá sok. 

Csehorszá g első sorban a végső  felhaszná lá s energiatakarékossá gá t ösztönző , illetve 

az energia elő á llítá sá hoz kapcsoló dó , negatív környezeti hatá sokat csökkentő  programokat 

hajtott végre. Magyarorszá gon a termelő i szféra energiahatékonysá gá t első sorban 

kedvezményes hitelekkel igyekezték fokozni, amelyben nagy segítséget nyú jtottak a 

külföldrő l érkező  tá mogatá sok. A lakossá gi felhaszná lá s terén a lakó telepek és a tá vfűtési 

rendszer modernizá ció ja vá lt hangsú lyossá . Az energetikai infrastruktú ra korszerűsítésére 

is történtek kísérletek, azonban ennek fejlesztési igény és költségvonzata olyan nagy, hogy 

jelentő s javulá st eddig nem sikerült elérni. 

Annak ellenére, hogy Belgium má r az olajvá lsá g ó ta kiemelten kezeli az orszá g 

energiahatékonysá gá nak csökkentését, a kezdeti sikerek utá n, az 1990-es évektő l inká bb az 

energiaintenzitá s növekedése volt tapasztalható , és mutató ja Magyarorszá géhoz hasonló an 

kb. 60%-kal az euró pai IEA orszá gok á tlaga felett helyezkedett el 1999-ben. Rá adá sul 

ebben az ipar és a közlekedés terén tapasztalható  hatékonysá gromlá s já tszotta a 

legnagyobb szerepet, vagyis a gazdasá gi növekedést és az energiafelhaszná lá s 

növekedésének mértékét az 1990-es években má r nem sikerült különvá lasztani. 

Ezzel szemben a cseh és a magyar energiaintenzitá s a gazdasá g szerkezetvá ltá sá nak 

következtében a rendszervá ltá s utá n jelentő s mértékben javult, bá r Csehorszá g kezdeti 

elmaradottsá ga ezen a téren olyan nagy volt, hogy az euró pai IEA orszá gok á tlagá ná l 

1999-ben mutató ja még mintegy 1,6-szer volt magasabb. 

Nem á llítható , hogy az energiahatékonysá gi politika regioná lis szinten történő  

kezelése eredményezte önmagá ban a mutató k romlá sá t Belgiumban, az azonban 

való színűsíthető , hogy a megfelelő  koordiná ció  hiá nya és a regioná lis szervek 

alulmotivá ltsá ga  

 

 

 

 

 



 64 

4. Villamosenergia 

 

Belgium56 

 

A belga villamosenergia-termelést má r az 1992-es IEA elemzés szerint 90%-ban a 

magá nszektor adta, és ez az ará ny 1999-re 92,3%-ra növekedett. Az 1990-es évek má sodik 

fele – az 1993-94-es recesszió t követő en – a termelésben a gyors bő vülést, a nettó  

importban a visszaesést jelentette. Az orszá g erőműstruktú rá já ró l elmondható , hogy a 

beépített erőmű-kapacitá s 1990 és 1999 között 10%-kal növekedett. Az erőművek életkora 

1999-ben az egy évestő l a kb. 40 évesig terjedt, amelyek közül a legidő sebbeket a szén és 

kő olaj üzemelésűek jelentették, a legfiatalabbakat pedig az ezeket fokozatosan kivá ltó  

gá zturbiná k, illetve kapcsolt hő - és energiatermelő  egységek adtá k. A nukleá ris erőművek 

életkora 15 és 25 év között vá ltakozott 1999-ben. 

A termelés energiahordozó k szerinti megoszlá sá ban tová bbra is uralkodó  maradt a 

nukleá ris energia 58,8%-os részesedésével (1990-ben 60,8% volt). A legnagyobb 

visszaesés a szén felhaszná lá sá ban mutatkozott: az 1990-es 28,3%-ró l 1999-re 15%-ra 

csökkent a teljes villamosenergia-termelésben. A legjelentő sebb növekedést a földgá z érte 

el, ará nya 7,7%-ró l (1990) 23,1%-ra (1999) emelkedett. Az olaj szerepe tová bbra is 

marginá lis maradt (1990: 1,9%, 1999: 1,2%) a megú juló khoz (1990: 0,9%, 1999: 1,4%) és 

a vízierőművekhez hasonló an (1990 és 1999: 0,4%). A szénerőművek lecserélése 

gá züzemeltetésűekre vá rható an a késő bbiekben is tendencia marad, amely a jövő ben 

való színűleg kiegészül az elöregedő  nukleá ris erőművek kivá ltá sá val is. Tová bbra is nagy 

kérdés, hogy a megú juló  energiaforrá sok felhaszná lá sá hoz fűzött nagy reményeket 

mennyire tudjá k majd megvaló sítani. 

 

                                                
56 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2001 Review, Pá rizs, 2001. 62-64 és 66-

71. o. 
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10. á bra: Belgium á ramtermelésének megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (%)

nukleá ris (%) 60,8 58,8

megú juló k (%) 1,3 1,8

földgá z (%) 7,7 23,1

kőolaj (%) 1,9 1,2

szén (%) 28,3 15

1990 1999

 
 

A villamos energia tová bbítá sá ná l még mindig megoldatlan problémá t jelent a 

független operá tor kijelölése. Bá r 1995-ben a két legnagyobb elektromos vá llalat 

létrehozott a termelés és a szá llítá s koordiná lá sá ra egy közös szervezetet, ez azonban így 

nem elégíti ki a 96/92/EK direktívá iban elő írt független rendszerirá nyító ra megfogalmazott 

követelményeket, ezért azok teljesítéséhez még á t kellene alakítani ezt a koordiná ció s 

szervet. 

A villamos energia külkereskedelmi egyenlege a vizsgá lt idő szakban elég széles 

intervallumban ingadozott, de a volumen növekedése egyértelműen megá llapítható 57. A 

belga kivitel célorszá gai Hollandia, Franciaorszá g és Luxemburg voltak, az import 

első sorban Franciaorszá gbó l és Hollandiá bó l szá rmazott. 

Az 1998-as adatok szerinti nemzetközi összehasonlítá sban a belga lakossá gi 

villamosenergia-á rszínvonal a negyedik legmagasabb értéket érte el az OECD orszá gok 

között, viszont az ipari á rak tekintetében szignifiká nsan alacsonyabb volt, mint az euró pai 

OECD orszá gok á tlaga. Emellett a villamos energia irá nti kereslet az 1990-es évek sorá n 

dinamikusan bő vült: 1990 és 1998 között az á tlagos növekedés a szolgá ltató  szektorban 

5%, a lakossá g körében 3%, az ipar esetében pedig 2,6% volt évente. 

                                                
57 Az 1990-es 13,3 TWh-val szemben 1998-ban má r 17,3 TWh volt. 



 66 

A liberalizá ció t megelő ző en a belga villamosenergia-piacot a közvetlen á llami 

szabá lyozá s és az egységes á rak jellemezték, de a kormá ny intézményesített keretek között 

folyamatos pá rbeszédet alakított ki a villamos energia és földgá z ellenő rző  bizottsá gá val58, 

amely független szervezetként az á rrendszerre vonatkozó an jelenleg is taná csadó i jogkörrel 

rendelkezik. Ez a fó rum a tervek szerint a teljes piacnyitá sig meg fogja ő rizni funkció it a 

szabá lyozott szegmensekre vonatkozó an.59 

Az energetika liberalizá ció já nak kezdeti szakaszá ban Belgiumra a késlekedés és 

kifogá sok keresése volt jellemző . Az 1997 utá ni idő szakban a liberalizá ció  dinamikusabbá  

vá lt, de az igazi á ttörés csak 1999-ben következett be, amelynek hatá sá ra a belga 

intézkedések ha kevéssel is, de tú lteljesítették az EU direktívá kban elő írtakat. Ugyanakkor 

a kidolgozott menetrend kapcsá n még mindig elmaradá sok tapasztalható k egyes 

szomszédos tagá llamokhoz (Németorszá g, Hollandia) viszonyítva, és még nem készült el 

az EU á ltal elvá rt teljes jogi há ttér, illetve néhá ny fontosabb intézmény is hiá nyzik (pl. a 

független rendszerirá nyító ). 

 

Csehorszá g60 

 

Csehorszá gban annak ellenére, hogy az összes primer energiafelhaszná lá s (TPES) 

1990 és 1999 között 19%-kal csökkent, a villamosenergia-termelés ugyanezen idő szakban 

közel á llandó  maradt. A beépített kapacitá s 1996 és 1998 között 3%-os növekedés utá n 

elérte a 15,2 GW-ot, amely több, mint 50%-os tartalékkapacitá st eredményezett61, és 

ezá ltal jó val meghaladta a hazai szükségletet. A felhaszná lt energiahordozó k tekintetében 

az 1990-1998 közötti idő szakot vizsgá lva a szén 70-72%, illetve a nukleá ris energia 20-

21% körüli részesedése stabilnak mondható . A legnagyobb növekedést a földgá z 

könyvelhette el (1999-re majdnem elérte az 5%-ot) a kő olaj rová sá ra, de szerepük a 

megú juló khoz és a vízierőművekhez hasonló an marginá lis maradt. 

 

                                                
58 Amelyet a gá z- és villamosenergia-ipar, a szakszervezetek, a nemzeti és regioná lis ható sá gok 

képviselő i alkotjá k. 
59 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – 1992 Review, Pá rizs, 1992. 147. o. 
60 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic 2001 Review, Pá rizs, 2001. 57-71. 

o. 
61 Mivel a legkiugró bb keresleti értékek ebben az idő szakban 10 GW körüliek voltak. 
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11. á bra: Csehorszá g á ramtermelésének megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (%)

nukleá ris (%) 20,1 20,8

megú juló k (%) 2,3 3,9

földgá z (%) 1 4,7

kőolaj (%) 4,8 0,7

szén (%) 71,8 69,9

1990 1999

 
 

A termelésben tová bbra is egy 67%-ban á llami tulajdonban lévő , 1992 ó ta 

részvénytá rsasá gi formá ban működő  vá llalat dominá l (CEZ): a termelő  kapacitá sok 

mintegy kétharmadá val, és ezen belül az orszá g egyetlen működő  atomerőművével 

rendelkezik. Ezen kívül leá nyvá llalatá n keresztül birtokolja a cseh szá llító - és 

elosztó rendszert és a legnagyobb barnaszén bá nya 39%-á t. Ugyanakkor részvényei jelen 

vannak a nemzeti tő zsdén, és kb. 25%-uk külföldi tulajdont képez. 

A független termelő k 1999-ben 5,1 GW kapacitá ssal és az energiatermelés 29%-

á val (18,6 TWh) rendelkeztek annak köszönhető en, hogy 1993 ó ta közel 50%-os 

növekedést produká ltak. Rá adá sul termelésük mintegy 25%-á t (közel 5 TWh-t) a CEZ-nek, 

a maradékot pedig közvetlenül az elosztó knak adtá k el 1999-ben. Ugyanakkor az egyes 

cégek mérete igencsak elmarad a CEZ-étő l62, a legnagyobb beruhá zó k pedig amerikai, 

angol és francia tá rsasá gok. 

A keresletben az 1990-1993 közötti erő s visszaesés utá n 1997-ig növekedés, majd 

1999-ig ú jra csökkenés következett, amelyek hatá sá ra az 1999-es 50,8 TWh-s fogyasztá s 

4%-kal volt kevesebb az 1990-es szintnél. Az ipar 1990 és 1999 között 30%-kal 

csökkentette fogyasztá sá t, és ezzel részesedése 39%-ra esett vissza. A lakossá g körében 

1990-hez képest 1998-ra 50%-kal, 14,5 TWh-ra emelkedett a villamosenergia-

                                                
62 A legnagyobb egy amerikai cég (Cinergy) 1000 MW-os kombiná lt hő - és á ramtermelési 

kapacitá ssal. 



 68 

felhaszná lá s, míg ugyanezen idő szakban a szolgá ltató  szektor közel meghá romszorozta 

fogyasztá sá t (1998-ban 10,3 TWh volt). 

Az elosztó - és szá llító rendszer nemzetközi összeköttetésekkel rendelkezik 

Németorszá g, Ausztria, Szlová kia és Lengyelorszá g felé, amelyeken kívül Csehorszá g 

Svá jccal és Olaszorszá ggal á ll kereskedelmi kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a villamos 

energia magas feszültségű külkereskedelme a CEZ monopó liuma, az elektromos 

szolgá ltató k is rendelkeznek nemzetközi kapcsoló dá sokkal, igaz alacsonyabb feszültségen. 

Ennek eredményeként 1999-ben az összimport 2,4 TWh-s értékébő l 1,4 TWh-t 

bonyolítottak a helyi szolgá ltató  tá rsasá gok beszerzési forrá saik diverzifiká lá sa érdekében. 

A tartalékkapacitá s má r említett magas szintjébő l Csehorszá g a villamos energia 

exportjá val szeretne hasznot hú zni, á m a nagy felesleg lenyomja a környező  piacok 

á rszínvonalá t, és így csak az olcsó  de erő sen szennyező  szénerőművek tudnak 

versenyképesek maradni. Tová bbi akadá lyozó  tényező  a Németorszá g és Lengyelorszá g 

között bonyoló dó  nagymértékű á ramkereskedelem, amelynek tranzitú tvonala 

Csehorszá gon á t vezet, és erő sen leterheli az ottani elosztó - és szá llító rendszert. Mindezek 

hatá sá ra a maximá lis cseh kivitel évi 12-14 TWh-ra korlá tozó dik, amelyet a politikai 

tényező k tová bb csökkenthetnek63. Nagy elő relépés volt ezen a téren, hogy a CENTREL 

orszá gok (Csehorszá g, Szlová kia, Magyarorszá g és Lengyelorszá g) elektromos 

há ló zatá nak összekötése a nyugat-euró pai há ló zattal (UCPTE64) 1996-tó l lehető vé tette a 

villamos energia fokozottabb kivitelét, amelynek nettó  exportja 1999-re 0,28 millió  toe-t 

(3,5 TWh-t) ért el az 1990-es 0,06 millió  toe-vel (0,75 TWh-val) szemben. 

A villamos energia á ra mind a lakossá gi, mind az ipari felhaszná ló k körében 1990 

és 1999 között növekedett, azonban ennek ellenére a cseh á rszínvonal még mindig a 

legalacsonyabbak közé tartozik az OECD orszá gok körében. Az á rak emelkedésében az 

á rtá mogatá sok feloldá sa mellett nagy szerepet já tszott a hozzá adott érték adó  1993-as 

bevezetése (5%), és folyamatos emelése 1998-ig (22%). 

Ugyanakkor – a kormá ny 1998-tó l elkezdett á remelő  programjá nak hatá sá ra – 1999 

volt az egyetlen év amikor a há ztartá sok á ltal fizetendő  á rak voltak magasabbak, és azok 

                                                
63 A temelíni nukleá ris erőmű megépítése esetére Ausztria és Németorszá g is a behozatal korlá tozá sá t 

helyezte kilá tá sba. 
64 1999. jú liusá tó l UCTE. 
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még ekkor sem érték el az elő á llítá shoz szükséges költség szintjét65, vagyis 

kereszttá mogatá sra volt szükség a nagyfogyasztó k rová sá ra. Rá adá sul az egész orszá g 

területén szolgá ltató tó l, és költségigénytő l függetlenül azonosak a fogyasztó i á rak, ezért 

transzfer á rakon keresztül szá moljá k a szolgá ltató k á ltal fizetendő  összeget. 

A környezetterheléssel kapcsolatban meglepő  mó don azt tapasztalhatjuk, hogy 

1999-ben a hő erőművekben megtermelt egy KWh villamos energiá ra jutó  SOX és NOX 

kibocsá tá s alacsonyabb a legtöbb OECD orszá g mutató já ná l. Ennek oka első sorban az 

emisszió -csökkentő  berendezések (cső végi beruhá zá sok) nagyará nyú  elterjedésében, és 

egyes esetekben a technoló giavá ltá sokban keresendő , amelyek kivá ltó ja az emisszió s 

elő írá sok megszigorítá sa volt. 

Végül fontos még szó t ejteni a cseh villamosenergia-ipar privatizá ció já ró l, amely az 

1990-es évek elején részlegesen ugyan megfigyelhető  volt, de az igazi á ttörés csak 1998-

tó l szá mítható , amikor a kormá ny eldöntötte, hogy még meglevő  részesedéseit is á ruba 

bocsá tja. Ennek sorá n a legfontosabb szempontok a következő k voltak: a bevételek 

maximalizá lá sa, a szektor stabilitá sá nak biztosítá sa és annak elérése, hogy nem lépnek fel a 

versenyhelyzetet akadá lyozó  hatá sok. A privatizá ció  két lehetséges variá ció já t vá zoltá k fel. 

Az egyik szerint, amelyet a pénzügyminisztérium tá mogat, a CEZ-t és a szolgá ltató kat 

külön kellene értékesíteni, ugyanis így érhető  el a legmagasabb bevétel. A má sik lehető ség, 

a két csomag összevoná sa, és együttes eladá sa, amelyet a szektor stabilitá sá nak biztosítá sa 

miatt a kereskedelmi és ipari minisztérium tá mogat. A cseh versenyhivatal az eladá sok 

sorá n a termelés és a szá llítá s vertiká lis különvá lasztá sá t szeretné elérni. 

 

Magyarorszá g66 

 

Magyarorszá gon a villamosenergia-igény kielégítésére 1999-ben 7840 MW 

beépített kapacitá s á llt rendelkezésre (az 1990-es szinthez képest 9,2%-kal növekedve), 

amelynek majdnem fele (46,9%) gá züzemű, 23,5%-a széntüzelésű és 5,3%-a kő olajjal 

működő  hő erőművekbő l szá rmazott. A megú juló  energiahordozó k és a vízenergia 

kapacitá sá nak ará nya elenyésző , 0,8% volt. A maradék 23,5%-ot a paksi atomerőmű 

reaktorai adtá k. Ez a kép az 1990-es á llapothoz képest nem sok vá ltozá st mutat: a 

                                                
65 A cseh Ipari és Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint az adó zá s elő tti lakossá gi á rak 1997-ben 

65%-kal voltak alacsonyabbak elő á llítá si költségüknél. 
66 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries: Hungary 1999 Review, Pá rizs, 1999. 91-117. o. 
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földgá zná l 3,5, a kő olaj esetében 2,3 szá zalékpontos növekedés, a szénerőműveknél majd 5 

szá zalékpontos csökkenés volt tapasztalható . 

A villamosenergia-termelést tekintve az 1990-es években megá llapítható , hogy a 

nukleá ris elő á llítá s nagysá ga stabil maradt, á m részesedése folyamatosan csökkent67. Az 

ingadozá sok ellenére hasonló  a helyzet a szén esetében is, amelynek ará nya az 1990-es 

30,5%-ró l 1999-re 25,9%-ot ért. A harmadik legjelentő sebb erő forrá s a gá z maradt68, 

viszont a legnagyobb emelkedést az olaj produká lta 4,8%-ró l 14,3%-ra növelve 

részesedését. 
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12. á bra: Magyarorszá g á ramtermelésének megoszlá sa 1990-ben és 1999-ben (%)

nukleá ris (%) 48,3 37,9

megú juló k (%) 0,6 0,8

földgá z (%) 15,8 21,1

kőolaj (%) 4,8 14,3

szén (%) 30,5 25,9

1990 1999

 
 

A létesítmények korösszetételérő l elmondható , hogy a barnaszén erőművek nagy 

része az 1950-60-as években létesült, de vannak az 1930-40-es évekbő l szá rmazó k is. Ezek 

á ltalá nossá gban kis teljesítményűek, alacsony hatékonysá gú ak és a lelő helyekhez közel 

vannak telepítve. A következő  idő szakban az orszá g északi részében nagy teljesítményű 

lignit tüzelésű, illetve szénhidrogénnel üzemelő  erőművek épültek. A paksi atomerőmű 

négy reaktorá nak (amelyek 1840 MW összkapacitá st értek el) üzembe helyezése 1982 és 

1987 között zajlott le, és tervek voltak tová bbi 1000 MW-tal történő  kibő vítésrő l az 1990-

es években, á m ez a politikai fordulat miatt elmaradt. 

                                                
67 1990-ben még 48,3%, 1999-ben má r csak 37,9% volt. 
68 A korá bbi 15,8%-kal szemben 21,1%-ot érve el. 
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Az 1989-es 40,7 TWh-á s villamosenergia-igény egy intenzív visszaesést követő en 

csak 1992 utá n kezdett el növekedni, á m még 1999-ben sem érte el a rendszervá ltá s elő tti 

szintet. Ennek ellenére a villamosenergia-termelés az 1990-es években is folyamatosan 

növekedett: 28,44 TWh-ró l 1999-re elérte a 37,15 TWh-t. A magyará zatot a volt 

Szovjetunió  területérő l érkező  elektromos á ram mennyiségének 90%-os visszaesése jelenti, 

amelynek következtében a hiá nyt hazai termeléssel kellett kompenzá lni. 

Magyarorszá g szá llító rendszerének nemzetközi összeköttetéseit a KGST keretei 

közt kiépült rendszer hatá rozta meg az 1990-es évek elején: az Ukrajna irá nyá ban kiépített 

há rom pá rhuzamos, különböző  feszültségű (750, 400 és 220 kV-os) vezeték összkapacitá sa 

4000 MW volt69. Az 1970-es években beüzemelt 750 kV-os rendszer ugyanakkor 

összekötötte Magyarorszá got, Lengyelorszá got és Bulgá riá t a korá bbi Szovjetunió  

erőműveivel (köztük a csernobilivel).  

1990-ben ezen a rendszeren keresztül 12,2 TWh nettó  import érkezett hazá nkba, 

amely az orszá g bruttó  energiaigényének kb. harmadá t fedezte. Ö sszehasonlítá sképpen az 

IEA orszá gokban ugyanez az érték nem éri el a 10%-ot, és még a legnagyobb importő r 

(Olaszorszá g) esetében is csak 13% volt 1997-ben. Azonban 1990 és fő leg 1992 utá n a 

Szovjetunió bó l szá rmazó  behozatal erő sen lecsökkent az ellá tá s bizonytalansá ga, az á rak 

növekedése és a kedvező tlen szá llítá si feltételek miatt. Rá adá sul 1993-ban Ukrajna belső  

hiá nyokra hivatkozva felfüggesztette szá llítá sait, és nem sokkal késő bb le is vá lt a korá bbi 

KGST há ló zatró l. A részleges pó tlá st első sorban Szlová kiá bó l, illetve azon keresztül 

Lengyelorszá gbó l sikerült megoldani. 

Mindezek következményeként Magyarorszá g kénytelen volt má s forrá sok utá n 

nézni. A KGST rendszer elhagyá sa és a nyugat-euró paihoz (UCPTE) történő  csatlakozá s 

gondolata má r az 1990-es évek elején felmerült, amely talá lkozott a korá bbi Csehszlová kia 

és Lengyelorszá g szá ndékaival. A há rom orszá g villamosenergia-rendszerének 

fejlesztésére (a szabvá nyok á tvétele és a szinkronizá lá s miatt), és az UCPTE tagsá g minél 

gyorsabb elérésére létrehoztá k a CENTREL-t. Az első  lépés a CENTREL levá lasztá sa volt 

a régi rendszerrő l, amely 1993-ban való sult meg, és ezzel a résztvevő k importlehető ségei is 

erő sen beszűkültek, mivel az UCPTE és a CENTREL szinkronizá lá sá ra csak 1995-ben 

került sor. 

                                                
69 Ez az érték több, mint kétszerese a paksi erőmű teljesítményének, és kb. 60%-a az 1990-es 

csú cskeresletnek. 
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Magyarorszá g az 1990-es évek végére Szlová kiá val és Ukrajná val szemben 

jellemző en nettó  importő r maradt, Ausztriá val kiegyenlített kereskedelmet folytatott. 

Szerbia felé jelentő sebb, Romá nia és Szlovénia irá nyá ba elenyésző bb kivitelt bonyolított le 

hazá nk. 

A rendszervá ltá s ó ta megoldatlan probléma maradt a hazai szá llító  há ló zat 

elavultsá ga, amely egyrészt abbó l adó dik, hogy a régi rendszer kiemelt funkció ja volt az 

importá lt elektromos á ram szétosztá sa, má srészt pedig hogy a há ló zatok sok helyen 

elöregedtek és felú jítá sra, lecserélésre szorulnak. 

A rendszervá ltá s utá n a kormá ny elhatá rozta a Magyar Villamos Művek Tröszt 

á tszervezését. Ennek sorá n kétszintes struktú rá t kívá ntak kialakítani, amelynek felső  része 

a központi technikai és gazdasá gi irá nyítá sért, az á ltalá nos koordiná ció ért vá llalt volna 

felelő sséget, alsó  részét pedig független termelő  és szolgá ltató  cégek alkottá k volna. Az 

á tszervezés céljá t az MVM-hez tartozó  különböző  részek gazdasá gi helyzetének 

á ttekinthető vé tétele, a külföldi beruhá zá sok aktivizá lá sa, a tulajdonosi és az irá nyítá si 

funkció k különvá lasztá sa és a szektor monopolisztikus jellegének felszá molá sa jelentette. 

Ennek érdekében 1992-ben létrejött a Magyar Villamos Művek Rt., és a 

termelésért, szá llítá sért és szolgá ltatá sért felelő s leá nyvá llalatokat független 

részvénytá rsasá gokká  szervezték, de tulajdonosa tová bbra is az MVM illetve a kormá ny 

maradt. 1994-tő l életbe lépett az energiatörvény, amelynek hatá sá ra a termelő i oldalt nyolc 

vá llalatra osztottá k fel, az elosztó - és szá llító rendszer működtetésének és karbantartá sá nak 

feladatá t az MVM kapta, a szolgá ltató  szférá t pedig ellá tá si körzetek szerint hat vá llalat 

között daraboltá k szét. Még ez év decemberében eldöntötték az erőművek és a szolgá ltató  

cégek privatizá ció já t (a paksi erőmű kivételével), az MVM tová bbra is felelő s maradt a 

szá llító rendszer működtetéséért és fejlesztéséért, a külkereskedelemért, az ellá tá s 

biztonsá gá ért, az erőművi beruhá zá sokért és fejlesztésekért, amelyeket a lehető  legkisebb 

költségek mellett kellett megoldania. 

1998 elejére a paksi és a vértesi erőmű kivételével minden termelő  és szolgá ltató  

vá llalatot legalá bb részben sikerült privatizá lni, azonban az MVM Rt. és az atomerőmű 

eladá sá ra a közeljövő ben nem lehet szá mítani. 1999-re a termelő i oldalt 12 vá llalat alkotta, 

az elosztá sban és a szolgá ltatá sban pedig 6 cég vett részt. Az erőművek tulajdonjogá nak 

á tlagosan mintegy 50%-a volt külföldi kézben, az elosztá sban ugyanez az ará ny 70% 

körüli, és nagyrészt magá nbefektető kön keresztül való sult meg. A termelésben a 

fennmaradó  részt az á llam, az MVM, a hazai befektető k és különböző  ható sá gok és á llami 

intézmények birtokoltá k. Ezzel szemben az elosztó - és szá llító rendszer az MVM-en 
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keresztül teljesen á llami tulajdonban volt, amely ezen kívül a paksi erőmű szinte 100%-á t, 

a vértesi 34%-á t birtokolta. Ugyanakkor a termelő  kapacitá s 1999-re erő sen elöregedett, és 

jelentő s légszennyezése, illetve a szigorodó  elő írá sok miatt megközelítő leg 30%-ukná l vá lt 

szükségessé a lecserélés, vagy a tisztító  berendezéssel történő  ellá tá s az elkövetkező  tíz 

évben. Ez a probléma első sorban a kiterjedt á llami á rszabá lyozá s hatékonytalansá ga 

következtében elmaradó  beruhá zá sok miatt lépett fel, mi több még az erőművek 

karbantartá sá t is szerző déses kötelezettség írja elő . 

Az MVM-nek a termelő ktő l a legalacsonyabb költségen kell, hogy beszerezze az 

elektromos á ramot, ugyanakkor az á rakat nem a rövid tá vú  ajá nlatok hatá rozzá k meg, 

hanem a gazdasá gi minisztérium á ltal kidolgozott á r-megá llapítá si formulá kat követve az 

MVM kétoldalú  hosszú  tá vú  szerző déseket kötött mind a termelő , mind a szolgá ltató  

oldallal a villamos energia megvételére, illetve eladá sá ra vonatkozó an. Rá adá sul néhá ny 

kivételtő l eltekintve a termelő k csak az MVM-nek adhatjá k el, a szolgá ltató k pedig csak az 

MVM-tő l szerezhetik be az elektromos á ramot. A kisfogyasztó k felé történő  értékesítésnél 

a MEH és a gazdasá gi minisztérium együttesen hatá rozza meg az alkalmazandó  á rakat, és 

a szolgá ltató knak csak a nagyfogyasztó k esetében nyílik lehető ségük tá rgyalá sos 

megegyezésre. 

Az 1994-es energiatörvény meghozatala utá n az á rak növekedése felgyorsult, és 

1997-re elérték azt a szintet, hogy fedezzék a költségeket. A lakossá gi á rszínvonal elő ször 

1995-ben haladta meg az ipari á rakat, amely a kereszttá mogatá sok jelentő s csökkenését 

eredményezte. 

 

Nukleá ris energia 

 

Belgium70 összesen hét nukleá ris erőművet üzemeltet, amelyek teljes kapacitá sa 

5632 MW. 1999-ben 46,7 TWh termeléssel az orszá g villamos energia ellá tá sá nak 58,8%-

á t adtá k. A szektor tulajdonviszonyainak két jellemző je, hogy egyrészt való já ban egy 

meghatá rozó  cég van jelen a piacon, má srészt pedig belga befektető k francia 

létesítményekben szereztek tulajdonjogot. 

Az 1992-es IEA jelentés szerint az akkori kormá nyzat a nukleá ris energia közel 

60%-os részesedését a villamosenergia-termelésbő l kielégítő nek talá lta, és az adatok 

tanulsá ga szerint 1999-ig ebben nem is következett be vá ltozá s. Azonban a szemlélet – 

                                                
70 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2001 Review, Pá rizs, 2001. 85-88. o. 
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nem utolsó  sorban a közvélemény nyomá sá ra – lassan á talakult és az 1999-es 

kormá nyvá ltá ssal formá t is öltött: az ú j irá nyelv a nukleá ris erőművek 2014 és 2025 

közötti teljes körű bezá rá sa lett. 

Az 1990-es években jelentő s összegeket (á tlag évi négy milliá rd belga frankot) 

költöttek a biztonsá gi rendszerek kiépítésére, és a zavartalan üzemelés biztosítá sá ra. 

Emellett hangsú lyt fektettek a közvélemény meggyő zésére is, amelyet jó l bizonyít, hogy 

1992-ben a kormá ny nukleá ris informá ció s bizottsá got á llított fel. Az ellá tá s biztonsá gá t az 

urá nium beszerzésének diverzifiká lá sá val érték el, a legfő bb beszá llító k Ausztrá lia, 

Kanada illetve Közép- és Dél-Amerika térsége lett. 

A nukleá ris erőmű leá llítá sá val kapcsolatos költségek Belgiumban a tulajdonost 

terhelik. A nukleá ris hulladék kezelésérő l egy á llami kezelésben levő  szervezet 

gondoskodik, azonban az elhelyezéssel kapcsolatos költségeket is az erőművek 

tulajdonosainak kell megfizetniük. Ugyanakkor 1999-ig a radioaktív hulladékok végső  

leraká sa nem volt megoldva, csupá n hosszú  tá vú  tervek léteztek a probléma megoldá sá ra. 

Csehorszá gban71 a villamosenergia-ellá tá sban az egyetlen nukleá ris erőmű 

részesedése 1990 és 1999 között stabilan 20% körüli volt, amelyet az ú j temelíni 

létesítmény beindítá sa 40%-ra növelhet. A jelenleg Dukovanyban üzemelő  erőmű szovjet 

tervezésű reaktorokkal, á tlagosan mintegy 85%-on működik, és 1760 MW teljes 

kapacitá sra képes. 1995-ben egy elő relá tható lag 2010-ig tartó , nagy szabá sú  (összesen 20 

milliá rd cseh koroná s) program indult be modernizá ció já ra, amelynek eredményeként 

megnövelik élettartamá t. A létesítmény biztonsá gi teljesítményét – nem utolsó  sorban az 

eddig megvaló sult 6,7 milliá rdos beruhá zá snak köszönhető en – független nemzetközi 

szervezetek (az IAEA és a WENRA) kielégítő nek talá ltá k. 

A nukleá ris hulladékok elhelyezése jelenleg az erőmű területén történik72 65 éven 

keresztül, és a megfelelő  tá roló kapacitá s elérésének érdekében jelentő s fejlesztések 

történtek 1990 utá n. A hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos költségeket az 1997-es 

atomtörvény értelmében az elő á llító já nak kell viselnie a keletkezéstő l a leraká sig, beleértve 

a késő bbi folyamatos ellenő rzést is. 1997-ben külön ható sá g is létrejött a radioaktív 

hulladékok biztonsá gos elhelyezésére, amelynek pénzügyi alapjá t a nukleá ris elő á llítá sú  

villamos energia á rakba foglalt speciá lis adó  biztosítja. A nukleá ris alap 1999-ben 1,46 

                                                
71 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic 2001 Review, Pá rizs, 2001. 77-81. 

o. 
72 Ennek költsége 1999-ben 347 millió  cseh korona volt. 
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milliá rd cseh korona volt, amelybő l 637 millió  szá rmazott az imént említett adó bó l. Az 

erőművek területén történő  hulladéktá rolá s azonban csak ideiglenes megoldá s lehet, ezért 

má r az 1990-es évek elején megfogalmazó dott egy végső  leraká st szolgá ló  létesítmény 

kialakítá sa, amelynek kijelölési hatá rideje 2024, befejezési hatá rideje 2065. 

Az atomtörvény ezenkívül rendelkezik a nukleá ris erőművek bezá rá sá ró l is, 

amelynek értelmében az üzemeltető nek megfelelő  pénzügyi fedezetet kell fenntartania erre 

a célra. A bezá rá shoz ható sá gi engedélyre és környezeti hatá stanulmá nyra van szükség. A 

jelenleg Dukovanyban üzemelő  atomerőmű becsült bezá rá si költsége 1999-ben 11 és 12,5 

milliá rd cseh korona között volt, a temelíni erőműé pedig 11 milliá rdot tett ki. 

A nukleá ris területen folytatott K+F-et egy 1955-ben alapított nukleá ris 

kutató intézet végzi, amelyben az á llam 24%-os, a CEZ pedig 27%-os részesedéssel bír. A 

kormá ny fejlesztési kerete kb. évi 100 millió  cseh koroná t tesz ki a radioaktív 

nyersanyagok, fizikai és kémiai folyamatok területén, és mintegy évi 4 millió t a nukleá ris 

biztonsá ggal kapcsolatos kutatá sokra vonatkozó an. 

A temelíni létesítményt eredetileg négy, szintén szovjet tervezésű reaktorral 

tervezték. Két egység elkészítése má r 1986-ban elkezdő dött, de 1990-ben a kormá ny csak 

ezek befejezését hagyta jó vá , amelyet 1999-ben ú jra megerő sített. Ugyanakkor 1993-ban a 

korá bbi tervekhez képest a nemzetközi biztonsá gi elő írá soknak megfelelő , fejlettebb 

technoló gia alkalmazá sá t hatá roztá k el, amelynek hatá sá ra az üzembe helyezés hatá rideje 

kitoló dott, a beruhá zá s becsült költsége pedig elérte a 109 milliá rd cseh koroná t73. 

A cseh energiapolitika szükség esetén nem lá tja akadá lyá t a temelíni erőmű ú j 

reaktorokkal történő  kibő vítésének, bá r ez a meglévő  nagyará nyú  tartalékkapacitá s mellett 

a közeljövő ben eléggé elképzelhetetlen. 

Magyarorszá g74 egyetlen – szovjet tervek alapjá n épült – atomerőműve az orszá g 

villamosenergia-igényének közel 40%-á t fedezi, kapacitá skihaszná ltsá ga 80-90% körüli, 

hatékonysá ga pedig messze az orszá gos á tlag felett van. Emellett működése sorá n az 

erőmű biztonsá gtechnikai teljesítménye is kielégítő  volt. A fentiek alapjá n nem meglepő , 

hogy hazá nk nem zá rkó zott el az atomenergia felhaszná lá sá tó l, ső t 1998-ban tervek is 

felmerültek egy ú j erőmű felépítésérő l 2006-ig 700 MW kapacitá ssal. 

                                                
73 Ez az összeg a CEZ beruhá zá sainak 70%-á t jelentette az utó bbi években. 
74 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries: Hungary 1999 Review, Pá rizs, 1999. 125-129. o. 
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A nukleá ris energia felhaszná lá sá t a rendszervá ltá st követő en á ltalá nosan az 1994-

es energiatörvény szabá lyozta elő ször. Részletes elő írá sokat az 1996-os nukleá ris 

energiá ró l elfogadott törvény tartalmaz, amelyek közül a fontosabbakat emeljük ki: 

- az á llami tulajdon kizá ró lagossá ga, 

- a biztonsá g első dlegessége, 

- a felügyelő  szerv kizá ró lagos engedélyezési hatá skörének bevezetése, 

- a szektort felügyelő  intézmény pénzügyi és szervezeti függetlensége, 

- az üzemeltető  felelő sségének szabá lyozá sa, illetve a ká rtérítés biztosítá sa a 

bécsi konvenció nak megfelelő en75, 

- a felügyelő  szerv bírsá golá si lehető sége a szabá lyok megsértése esetén, 

- a felelő sségi körök egyértelmű felosztá sa az érintett intézmények között, 

- központi nukleá ris alap létrehozá sa a hulladék-elhelyezés és az 

erőműbezá rá s költségeinek fedezésére76, 

- készenléti és baleset-megelő zési terv kidolgozá sa. 

Az 1992-tő l létező  rendszeres hazai biztonsá gtechnikai felmérések mellett, 1984-tő l 

több, mint 20 nemzetközi vizsgá lat is lezajlott a paksi atomerőműben (többek között az 

IEAE és a WANO is végzett vizsgá latokat), amelyek alapjá n nagyará nyú  fejlesztésekre 

került sor, első sorban 1997-ben. 

A rendszervá ltá s elő tt a Mecsekben bá nyá szott urá niumot a Szovjetunió ban 

dú síttattuk, és a fő tűelemeket onnan hoztuk be, majd a nukleá ris hulladékot szintén oda 

küldtük vissza. Az 1990-es évek elején ezeknek a szolgá ltatá soknak az á ra jelentő sen 

megemelkedett, kivá ltképp, ha a végső  elhelyezés is Oroszorszá g területén történik. 

Rá adá sul 1995-ben az orosz hulladék-behozatalt vá ratlanul felfüggesztették, ami jelentő s 

nehézségeket okozott Magyarorszá gon. 

Mindezek következtében 1998-ban létrehoztak egy hazai szervezetet az alacsonyan 

és közepesen radioaktív hulladékok kezelésére, amely az egyetlen á rtalmatlanító  és lerakó  

telep üzemeltetéséért felelő s, és tervbe vették egy ú jabb lerakó  kiépítését is. 1999-re a 

paksi atomerőmű területén történt tá roló kapacitá s-bő vítések a létesítmény egész 

élettartamá ra megoldottá k az onnan kikerülő  magas radioaktivitá sú  hulladékok 

elhelyezését. Ugyanakkor még nincs stratégiai döntés a probléma végleges kezelését 

                                                
75 Az 1990-es bécsi konvenció  á ltal elő írt ká rtérítési kötelezettség miatt a Paksi Atomerőmű Rt. egy 

biztosítá si csomagot készíttetett, amelynek sorá n sor került a létesítmény biztonsá gi felmérésére is. 
76 Csak 1998-ban kezdte meg működését. 
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illető en, bá r esélyesebbnek tűnik a végső  leraká s elfogadá sa az ú jrafelhaszná lá ssal 

szemben. 

 

Ö sszegzés 

 

Belgiumban az 1990-es években az emelkedő  villamosenergia-kereslet a behozatal 

csökkenésével egyidejűleg elő idézte a termelés és az erőmű-kapacitá s növekedését. Az 

energiahordozó k terén első sorban a földgá z ará nyá nak emelkedése figyelhető  meg, 

amelynek a növekvő  igények mellett a szénerőművek bezá rá sá bó l eredő  kiesést is pó tolnia 

kellett. A nukleá ris energia részesedése tová bbra is igen magas maradt (kb. 60%), és mivel 

a megú juló  energiaforrá sok eddig nem vá ltottá k be a hozzá juk fűzött reményeket, 

elképzelhető , hogy az orszá g á ramellá tá sa csak földgá z- és atomerőművekbő l fog 

szá rmazni a közeljövő ben. 

Csehorszá gban az 1990-es években a különböző  felhaszná ló i szektorok ellentétes 

irá nyú  és intenzitá sú  igényei a kereslet ingadozá sá t eredményezték. A primer 

energiafelhaszná lá s jelentő s visszaesése mellett a villamosenergia-termelés csak 

elenyésző en csökkent, és az energiahordozó k részesedéseinek á trendező dése sem volt 

olyan drasztikus, mint Belgiumban, ami első sorban azzal magyará zható , hogy a 

tartalékkapacitá s magas szintje nem tett szükségessé ú j beruhá zá sokat. A szén ará nya 

tová bbra kiemelkedő  maradt, amely az atomenergiá val együtt a termelés 90%-á t 

biztosította. A legnagyobb növekedést itt is a földgá z produká lta. 

Magyarorszá gon a kereslet drasztikus visszaesése utá n lassú  növekedés volt 

megfigyelhető , amely ugyanakkor komoly termelésnövekedéssel pá rosult. Ennek 

magyará zata a korá bban jelentő s import éles visszaesésében keresendő . A beépített 

kapacitá s a belga ütemhez hasonló an emelkedett, azonban a termelés energiahordozó k 

szerinti megoszlá sá nak á talakulá sá t a szén és az nukleá ris energia ará nyá nak csökkenése 

mellett első sorban a kő olaj ará nynövekedése hatá rozta meg. 

A villamos energia külkereskedelmében Csehorszá g és Magyarorszá g érdekeltsége 

nagyon erő teljes, ezért a KGST rendszerének szétesése utá n a CENTREL-en keresztül a 

volt szocialista orszá gok közül elő ször csatlakoztak az UCPTE há ló zatá hoz. Azonban míg 

hazá nk behozatalra szorul, addig Csehorszá got felesleges kapacitá sainak jobb kihaszná lá sa 

motivá lja. 

A tulajdonosi szerkezet vonatkozá sá ban Belgiumban a magá ntulajdon meghatá rozó  

szerepet tölt be. Ezzel szemben a volt szocialista orszá gok egyik legnagyobb problémá ja az 
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á llami tulajdon értékesítése. Azonban míg Csehorszá gban csak 1998 utá n szá nta el magá t a 

kormá ny jelentő sebb lépésekre, addig Magyarorszá gon a privatizá ció  1999-re nagyrészt 

végbement, és kialakult a magá ntulajdon dominanciá ja. 

Hasonló  különbség tapasztalható  az á remelések ütemezésében is, amely nem 

meglepő , hiszen a magá ntő ke csak akkor vá lik érdekelté, ha az á rak legalá bb rövid tá von 

fedezik költségeiket. Magyarorszá g ugyan elérte ezt a szintet, de az erőműpark rossz 

hatékonysá ga és elavultsá ga miatt tová bbi emelések lennének szükségesek a beruhá zá si 

hajlam növeléséhez. 

Ezzel szemben a belga lakossá gi á rszínvonal a legmagasabbak közé tartozik, az 

ipari á rak azonban kb. a magyar vagy a cseh szintnek felelnek, amely – figyelembe véve a 

fejlettségbeli különbségeket – felelő s lehet az energiahatékonysá g terén tapasztalt 

visszaesésért. 

A belga energiaszektor egyik legnagyobb kihívá sá t jelentette az EU liberalizá ció s 

programjá nak való  megfelelés, amely azonban unió s szinten csak viszonylag megkésve, 

1999 utá n jelentkezett. De természetesen ezzel együtt a verseny lehető sége sokkal 

szélesebb, mint a két rendszervá ltá son á tesett orszá gban. Közülük e téren talá n inká bb 

Magyarorszá g tett szert némi elő nyre korá bbi privatizá ció ja révén, azonban még 

hazá nkban is jelentő s korlá tozó  tényező ket lehetett felfedezni (az MVM szá llító i 

monopó liuma77, hosszú  tá vú  szerző dések, központi á rmeghatá rozá sok, stb.). 

A nukleá ris energia hasznosítá sá ban mindhá rom orszá g kiemelt figyelmet szentel a 

biztonsá gnak, az ideiglenes tá rolá s megoldá sá nak, és a szennyező  fizet elv 

érvényesülésének (amely az erőműbezá rá ssal kapcsolatos költségekre is kiterjed), de mivel 

az üzemeltető  és a hulladéklerakó  tulajdonosa a közép-euró pai orszá gokban tová bbra is az 

á llam maradt, ezért ez utó bbi egyelő re nem rendelkezik igazi jelentő séggel. Ugyancsak 

mindegyik orszá gban, de az elő ző ekkel ellentétben megoldatlan a végleges elhelyezés 

problémá ja, amely nem kevésbé a legjobb megoldá s terén tapasztalható  tudomá nyos 

vitá nak is köszönhető . 

A legnagyobb különbséget a há rom orszá g között az atomenergiá hoz történő  

viszonyulá s jelenti: amíg Csehorszá g egyenesen tá mogatta azt, és ú j erőművet épített fel, 

addig Belgium elzá rkó zott ú j létesítmények engedélyezésétő l, és a fokozatos bezá rá s 

                                                
77 A 2002-ben elfogadott villamosenergia-törvény (VET) az MVM a kizá ró lagos közvetítő i szerepét 

eltörölte. 
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mellett döntött. Magyarorszá g köztes á llá spontként nem zá rkó zott el az esetleges nukleá ris 

beruhá zá stó l. 

 

 

5. Környezetvédelem 

 

Belgium78 

 

Belgiummal kapcsolatban a környezetvédelmi lépések között kiemelendő  az az 

1991 végén megkötött há romoldalú  (a villamosenergia-termelő k, a központi és a regioná lis 

ható sá gok között létrejött) önkéntes megá llapodá st, amely az erőművekbő l szá rmazó  SO2 

és NOX kibocsá tá sok terén hatá rozott meg idő pontokhoz kötött kibocsá tá s-

csökkentéseket79. 

Szintén nagy figyelem övezte a belga kormá ny 1991-es CO2 csökkentési 

bejelentését, amelynek értelmében Rio de Janeiró ban vá llaltá k a szén-dioxid emisszió  5%-

os csökkentését 1990 és 2000 között. A különböző  emisszió -csökkentési tervek 

kidolgozá sá ra szakértő i csoportot hoztak létre, és 1992 végére a kormá ny kidolgozott egy 

nemzeti programot a központi és a regioná lis szintek miniszterei közötti konferencia 

létrehozá sá ra az üveghá zhatá sú  gá zkibocsá tá s csökkentése érdekében. 

Az 1990-es évek végére nyilvá nvaló vá  vá lt, hogy az energetika és azon belül a 

villamosenergia-termelés legsú lyosabb környezeti problémá já t a CO2 kibocsá tá s jelenti, 

mivel a nemzetközi vá llalá sok ellenére sem sikerült a tervezett emisszió s csökkentéseket 

végrehajtani ezen a téren. Az energetiká hoz kapcsoló dó  CO2 kibocsá tá s az 1990-es 106,2 

millió  tonná ró l 1999-re 118,7 millió  tonná ra emelkedett, és ez a teljes nemzeti kibocsá tá s 

90-91%-á t jelentette a 90-es években. Ugyanez az ará ny az üveghá zhatá sú  gá zok esetében 

csak 79%, mivel az energetika esetében a szén-dioxid kibocsá tá s teszi ki a szektor teljes 

üveghá zhatá sú  kibocsá tá sá nak 97%-á t. Az energiaforrá s szerinti megoszlá st vizsgá lva az 

1990-es években a szénbő l szá rmazó  kibocsá tá s ugyan enyhén csökkent, á m a kő olaj- és a 

földgá zfelhaszná lá sbó l eredő  CO2 emisszió  emelkedett. 

                                                
78 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2001 Review, Pá rizs, 2001. 35-42. o. 
79 Megjegyzendő , hogy a vá llalá s értékét csökkentette, hogy az 1980-as kibocsá tá sokat jelölte meg 

bá zisértékekként. 
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Az egy fő re jutó  energetiká hoz kapcsoló dó  CO2 kibocsá tá s 1990 és 1999 között 

10,65 tonná ró l 11,64 tonná ra emelkedett, amely 9,3%-os növekedést jelent. A vá sá rló erő -

paritá son szá molt GDP-hez viszonyítva az energetiká hoz kapcsoló dó  emisszió  az 1990-es 

évek folyamá n ingadozá sokkal stagná lt, de a belga értékek szignifiká nsan magasabbnak 

bizonyultak, mint az IEA euró pai tagjainak á tlaga. 

Rá adá sul a fent említett Rió i vá llalá son kívül Belgium 1996-ban ratifiká lta az 

ENSZ Klímavá ltozá si Keretegyezményét, az EU felé pedig vá llalta az üveghá zhatá sú  

gá zok80 1990-es kibocsá tá si szintjének 7,5%-os csökkentését a 2008-12 közötti idő szakra. 

Az 1991-es vá llalá sokat elő segíteni hivatott nemzeti CO2 programot a kormá ny 

1994-ben hozta létre 14 részterületre kiterjedő en. A projekt kudarcá t több tényező re 

lehetett visszavezetni. Egyrészt feltételezték az EU szén- illetve energiaadó inak 

bevezetését, amely nem történt meg, má srészt a fő  aktorok felelő sségei nem voltak 

egyértelműen definiá lva, és végül a folyamatnak nem volt ellenő rző , visszacsatoló  része. 

1996-ra vilá gossá  vá lt, hogy a Rió i vá llalá sokat nem lehet teljesíteni, és a kiotó i 

egyezmény alá írá sa utá n a nemzeti CO2 programot felvá ltotta a 2001 közepéig tartó  

nemzeti klímaterv, amely az összes üveghá zhatá sú  gá zra kiterjedt. Ennek keretében a 

kormá nyzat a régió k gazdasá gi struktú rá já t figyelembe véve – konkrét regioná lis célok 

kijelölése nélkül – szektorokra lebontott prioritá sokat hatá rozott meg. 

Emellett megemlítendő , hogy nemzeti szinten a kiotó i vá llalá sokhoz és a nukleá ris 

energia kivá ltá sá hoz kapcsoló dó an olyan (a villamosá ram-termelés szempontjá bó l is 

jelentő s) kutatá s zajlik, amelynek célja a kereslet-oldalú  menedzsment hatékonysá gá nak 

növelése, és a megú juló  energiafelhaszná lá sok fejlesztése. 

1992-ben Belgiumban az addig kormá nyzati szinten meghozott környezetvédelmi 

célokat szolgá ló  intézkedések kidolgozá sá t, és végrehajtá suk felelő sségét a régió khoz 

utaltá k. Ennek értelmében Flandriá ban a nemzeti CO2-csökkentés eléréséhez az 

energiahatékonysá gi politika tá mogatá sá t81 és a kevésbé szennyező  üzemanyagok 

elterjesztését tűzték ki célul. Valló niá ban a környezeti és az energetikai érdekek 

összehangolá sá ra szakértő i csoportot hoztak létre az energiapolitika, a környezetvédelem, a 

foglalkozá spolitika és a gazdasá gpolitika képviselő ibő l, amelynek fő  feladata egy 

informá ció s adatbá zis kidolgozá sa, és a régió  kormá nyzathoz és nemzetközi 

szervezetekhez viszonyított helyzetének meghatá rozá sa lett. A brüsszeli régió  a má sik 

                                                
80 Az EU egyezmény a következő  gá zokra terjedt ki: CO2, CH4, N2O, PFC-k, HFC-k, SF6 
81 1990 és 2000 között az energiahatékonysá g 20%-os növelését tűzték ki. 
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kettő höz képest kevesebb forrá ssal rendelkezett, ezért kezdetben adminisztrá ció s 

infrastruktú rá t igyekeztek kialakítani a környezeti problémá k értékelésére, és tanulmá nyok 

készítésébe fogtak. 

Mindezek ellenére az 1998-as CO2 kibocsá tá s Flandriá ban elérte a 82 millió  tonná t, 

amely 18%-kal volt magasabb az 1990-es értéknél. Ugyanakkor, mivel az elő irá nyzott 

nemzeti csökkentési szintbő l következő  regioná lis célszá mokat még 2001-ben sem 

hatá roztá k meg, Flandria sajá t célt tűzött ki: 2010-ig 7,5%-kal csökkentik az 1990-es CO2 

emisszió t, amely azonban a fenti trendeket figyelembe véve aligha teljesülhet. 

Ezért az erre kidolgozott programot 1994-ben megvá ltoztattá k, majd 1996-ban és 

1999-ben korrigá ltá k, amelynek eredményeként szá mszerűsített célokat foglaltak bele. A 

jelenlegi terv a különböző  intézkedések költséghatékonysá gá t vizsgá lja, és a megú juló  

energiaforrá sok, illetve a kapcsolt hő - és energiatermelés ará nyá nak növelésében lá tja a 

CO2 csökkentésének leghatékonyabb mó djá t. 

Valló niá ban a régió  fenntartható  fejlő désérő l készített program (1995) keretében 

hatá roztá k meg az energia és a környezet kapcsolatá t, amelyben az 1991-es nemzeti CO2-

csökkentési tervet fogadtá k el, á m 1998-ban az emisszió  még mindig meghaladta az 1990-

es szintet. A CO2 kibocsá tá s visszafogá sá ban regioná lis szinten az energiatakarékossá got, a 

megú juló  energiahordozó k felhaszná lá sá nak növelését, és a kapcsolt hő - és 

energiatermelés tá mogatá sá t tartjá k a legmegfelelő bbnek. 

A brüsszeli régió  speciá lis helyzetébő l adó dó an az energiafelhaszná lá s 95%-á t teszi 

ki az épületek és a közlekedés igénye, ezért nincs is külön tervük az üveghá zhatá sú  

gá zkibocsá tá sokra vonatkozó an. Ehelyett a teljes szennyező anyag-kibocsá tá sra és a 

levegőminő ség javítá sá ra helyezik a hangsú lyt – ez utó bbira 1998-tó l létezik rendelet, 

amely az üzemanyag-felhaszná lá s (és ezen keresztül a CO2 emisszió ) csökkentésének 

elő segítését igyekszik biztosítani. A legfontosabb eszköznek ezen a téren az 

energiahatékonysá g növelését tekintik. 

 

Csehorszá g82 

 

Csehorszá gban az energetiká hoz kapcsoló dó  két legkényesebb környezetvédelmi 

terület az üveghá zhatá sú  gá zkibocsá tá s és a levegő szennyezés. Ezért ebben a fejezetben az 

                                                
82 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic 2001 Review, Pá rizs, 2001. 45-52. 

o. 
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ezek helyzetét jellemző  mutató k, és az egyes területeket érintő  kormá nyzati programok és 

intézkedések bemutatá sá ra kerül sor az 1990 és 1999 közötti idő tartamra vonatkozó an. 

A rendszervá ltá st követő  „ajá ndékhatá s” és a szénfelhaszná lá s visszaszorítá sa a 

CO2-re á tszá molt emisszió t az 1990-es 188 millió  tonná ró l, 152 millió  tonná ra83 

csökkentette 1997-re. Azonban Csehorszá g ennek ellenére több üveghá zhatá sú  gá zt bocsá t 

ki, mint má s hasonló  népességű és ipari fejlettségű orszá gok84, amely első sorban magas 

energiaintenzitá sá ra és nagyará nyú  szilá rd energiahordozó -felhaszná lá sá ra vezethető  

vissza. Bá r az egy fő re jutó  szénkibocsá tá s 1990-hez képest sokat javult, 1998-ban még így 

is 10,7 tonna volt, az egyik legmagasabb Euró pá ban (az euró pai OECD á llamok á tlaga 7,5 

tonna/fő ). A vá sá rló erő  paritá son szá molt GDP-hez viszonyított CO2 emisszió  még 

nagyobb különbségeket mutat: Csehorszá gban 0,86 kg szénkibocsá tá s jut egy USD-re, 

Magyarorszá gon ugyanez az ará ny 0,54 kg, az euró pai OECD orszá gok á tlaga pedig 0,42 

kg volt 1998-ban. 

A volumenében legerő teljesebb visszaesés az iparban volt tapasztalható : a termelés 

csökkenése és szénrő l gá zra történő  részleges á tá llá s miatt a CO2 emisszió  1990-hez képest 

1999-ben 55%-kal volt kevesebb. A lakossá g körében ugyanezen idő szakban a CO2 

kibocsá tá s 70%-kal csökkent, ami szintén a szén gá z á ltali kivá ltá sá nak volt köszönhető . 

Ugyanakkor az energiaszektor 1990 és 1999 között 17%-kal növelte kibocsá tá sá t, és 1999-

ben má r az összes emisszió  56%-á t produká lta, amelyet megmagyará z a szénfelhaszná lá s 

magas és á llandó  (71% körüli) ará nya. A közlekedés 1998-ban a CO2 kibocsá tá s kevesebb 

mint 10%-á ért volt felelő s, de volumene 1990 és 1999 között 63%-kal nő tt a 

já rműá llomá ny nagy ará nyú  bő vülése miatt. 

Az energiahordozó k szerinti megoszlá sban az 1990-1998 közötti 30%-os 

visszaesésének ellenére a szénbő l tová bbra is a teljes kibocsá tá s kétharmada szá rmazott, 

ezt követi az kő olaj 17%-kal és a földgá z 15%-kal. 

A klímavá ltozá st okozó  kibocsá tá sok kezelésére 1994-ben jött létre program az 

á llami környezetvédelmi politiká n belül. Az elő zményt az ENSZ klímavá ltozá si 

keretegyezményének 1993-ban történő  alá írá sa jelentette, és 1997-ben a kormá ny 

bejelentette má sodik tervezetét, amely szerint az összes üveghá zhatá sú  gá zkibocsá tá snak 

megfelelő  szénemisszió  2010-re 192 millió  tonná t fog elérni. Tová bbi nemzetközi vá llalá st 

                                                
83 A klímavá ltozá si keretegyezmény kapcsá n Csehorszá g 1990-re 197 millió  tonna, 1995-re pedig 154 

millió  tonna CO2 kibocsá tá st ismert el. 
84 Csehorszá g teljes emisszió ja 1999-ben 110%-kal volt magasabb, mint Magyarorszá gé. 
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tett Csehorszá g 1998-ban Kiotó ban, ahol a 2008 és 2012 közötti idő szakra az 

üveghá zhatá sú  gá zok 8%-os csökkentését ígérte meg az 1990-es szinthez viszonyítva. A 

cseh ható sá gok törekvéseit e téren a harmonizá ció  jellemzi az EU politikai céljaival és 

kapcsoló dó  intézkedéseivel. 

A nemzetközi egyezmények teljesítéséhez a kormá ny speciá lis klímavá ltozá si 

politiká t dolgozott ki, és különböző  felelő sségi köröket nevesített a végrehajtá shoz. Ezek 

szerint a politika konkrét megfogalmazá sa és keresztülvitele a környezetvédelmi 

minisztérium dolga, amelynek tá mogatá sá ra az á llami környezetvédelmi alapot és a cseh 

energiahivatalt haszná lhatja, az ipari és kereskedelmi minisztériummal egyeztetve. 

A politika eszközeit a következő k jelentették: 

- a fentiekben má r ismertetett energiahatékonysá gi programok, 

- a megú juló  energiaforrá sok 1991 ó ta tartó  tá mogatá sa különböző  

beruhá zá si, adó zá si és kereskedelmi kedvezményeken keresztül, 

- törekvés az externá lis kiadá sokat is tartalmazó  költséghatékony á razá s 

kialakítá sá ra, illetve a gá zzal és villamos energiá val kapcsolatos 

kereszttá mogatá sok megszüntetésére a kevésbé szennyező  energiahordozó k és 

a racioná lisabb energiafelhaszná lá s érdekében, 

- esetleges jellegű adó zá si kedvezmények az üveghá zhatá sú  gá zkibocsá tá st 

mérséklő  beruhá zá sokra és eljá rá sokra vonatkozó an, 

- energiahatékony és alacsony szennyező anyag kibocsá tá sú  technoló giá k 

kutatá sá nak tá mogatá sa első sorban a szénfelhaszná lá s területén, 

- nemzetközi együttműködés az emisszió s kvó tá k minél hatékonyabb 

alloká ció já nak érdekében. 

A levegő szennyezési problémá k terén nagyrészt a barnaszén tüzelésű erőművekben 

és az olajfinomító kban végbement önkéntes intézkedéseknek köszönhető en a SO2 és a 

szilá rd légszennyező k 1990 és 1999 közötti nemzeti kibocsá tá sa 86, illetve 89%-kal 

csökkent. Az összes légszennyező  1990-hez képest 55%-kal volt kevesebb 1998-ban. A 

területre vetített SO2 kibocsá tá s az 1993-as 16,1 tonna/km2-rel szemben 1999-re má r csak 

3,4 tonna/km2 volt, amellyel megközelítette az euró pai OECD orszá gok á tlagá t (3,3 

tonna/km2). A GDP-hez illetve a lakossá ghoz viszonyított kén-dioxid emisszió  azonban 

má r nem mutat ilyen kedvező  képet a nemzetközi összehasonlítá sban: 1997-ben az ezer 

USD-re jutó  SO2 kibocsá tá s 5,8 kg, az egy fő re jutó  pedig 67,9 kg (ezzel szemben az EU 
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á tlaga csak 1,9 illetve 26 kg volt). Ugyanakkor a vá rosok és az ipari körzetek környékén az 

SO2 emisszió  tová bbra is magas maradt85. 

A levegő  katasztrofá lis környezeti á llapotá nak hatá sá ra az erre vonatkozó  

szabá lyozá sok má r korá n megjelentek a környezetvédelmi politiká ban. Az 1991-ben 

meghozott levegő törvény emisszió s hatá rokat és á tlépésük esetén pénzbírsá got hatá rozott 

meg, amelyet 1997-ben az EU normá k figyelembevételével felülvizsgá ltak és á talakítottak. 

Az energiaszektor és az ipar légszűrő k felszerelésével és a barnaszén illetve kő olaj 

gá zzal történő  kivá ltá sá val vá laszolt az ú j elő írá sokra. Ezzel pá rhuzamosan a gá zhá ló zat 

kiterjesztése lehető vé tette a há ztartá sok szá má ra is a barnaszén gá z á ltali helyettesítését. 

A cseh levegőminő ség politika fontos része a levegő törvényben bevezetett 

emisszió s adó k alkalmazá sa, és gyors emelése. Az így begyűjtött összeg 1999-ben 1100 

millió  cseh koroná t ért el (85%-a 5 MW feletti nagylétesítményekbő l szá rmazott), és a 

környezetvédelmi alapba került, amelybő l levegő védelmi beruhá zá sokat finanszíroztak86. 

Emellett jelentő s adó kedvezményeket lehet igénybe venni a tisztá bb technoló giá k 

bevezetési költségeinek ellensú lyozá sa végett. 

 

Magyarorszá g87 

 

Magyarorszá gon Csehorszá ghoz hasonló an az üveghá zhatá sú  gá zkibocsá tá s és a 

levegő szennyezés a két legjelentő sebb szennyezési területe az energetiká nak. Ezért ebben a 

fejezetben az ezek helyzetét jellemző  mutató k, és az egyes területeket érintő  programok és 

intézkedések bemutatá sá ra kerül sor. 

A nemzeti szintű CO2 összkibocsá tá s nemzetközi összehasonlítá sban alacsonynak 

mondható , és folyamatosan csökken, azonban anná l aggasztó bb, hogy a hő erőművek 

emisszió ja az 1990-es években stabil növekedést mutatott, amely az energetikai eredetű 

CO2 kibocsá tá s sokkal kisebb mértékű csökkenését idézte elő 88. Mint arró l má r Csehorszá g 

elemzésénél szó  volt a magyarorszá gi GDP-re jutó  szén-dioxid emisszió  nemzetközi 

                                                
85 É szak-Bohémiá ban 29,3 tonna/km2, Prá gaá ban 21,3 tonna/km2 volt, annak ellenére, hogy 1994 és 

1997 között 60 illetve 65%-kal sikerült csökkenteni ezeket a mutató kat. 
86 1992 és 1998 között ennek köszönhető en közel 400 ezer tonná val csökkentették a légszennyező k 

kibocsá tá sá t. 
87 OECD/IEA: Energy Policies of IEA Countries: Hungary 1999 Review, Pá rizs, 1999. 39-44. o. 
88 Az 1990-es 67,6 millió  tonná nyi emisszió  1999-re 57,9 millió  tonná ra esett. 
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viszonylatban nem sokkal haladja meg az euró pai OECD orszá gok á tlagá t, egy fő re jutó  

kibocsá tá sunk viszont jó val az alatt van. 

Az ENSZ Klímavá ltozá si Keretegyezményének hazá nk is tagja 1994-tő l, és a kiotó i 

megá llapodá st is alá írtuk, amelynek értelmében Magyarorszá g az 1985-1987 közötti 

idő szak á tlagos évi szintjéhez képest 6%-kal fogja csökkenteni kibocsá tá sá t a 2008-2012 

közötti idő szakra. A vá llalá sok teljesítésére külön terv nem született, az a má r ismertetett 

energiahatékonysá gi programokba á gyazó dva jelent meg, mivel a legnagyobb 

kibocsá tó nak szá mító  hazai nehézipar leépülésével kötelezettségeinknek így is meg tudunk 

felelni. 

Sokkal égető bb a légszennyezés problémá ja, amely első sorban az elavult, alacsony 

hatékonysá gú  berendezések üzemeltetésébő l szá rmazik, különös tekintettel a hő erőművek 

kibocsá tá sá ra, illetve a személy- és tehergépkocsik okozta szennyezésre. Az erőművek 

kénkibocsá tá sa az orszá g teljes emisszió já nak mintegy 60%-á ért felelő s, a közú ti 

közlekedés pedig a nitrogén-oxidok és a szén-monoxid 50%-á t adja. 

Nemzetközi összehasonlítá sban az orszá g nitrogén-oxid kibocsá tá sa annak ellenére, 

hogy nem sikerült olyan szintű csökkentést elérni, mint Csehorszá gban89 alacsonynak 

mondható . A legnagyobb problémá t az SO2 emisszió ja jelenti, mert bá r Csehorszá g 

szennyezése 1990-ben majdnem 1,9-szerese volt hazá nkénak, 1999-ben má r Magyarorszá g 

kibocsá tá sa volt 2,2-szerese a cseh értéknek. A területará nyos emisszió  sem mutat 

kedvező bb képet: az OECD orszá gok 3,3 tonna/km2-es értékével szemben hazá nkban 

1999-ben majdnem kétszer annyi, 6,3 tonna SO2 jutott egy km2-re. 

Ezek alapjá n nem meglepő , hogy az orszá g levegőminő sége sem kielégítő , mivel 

területünk 3,9%-a felett szennyezettnek, 9,3%-a felett pedig közepesen szennyezettnek 

minő sül. Rá adá sul ezek a részek a legsűrűbben lakott É szak-Duná ntú lt illetve Budapestet 

és környékét foglaljá k magukba, ami azt jelenti, hogy a magyar lakossá g közel fele 

szennyezett levegő t lélegez be. 

Jelentő sebb ellenlépéseket csak az 1997-ben meghirdetett Nemzeti 

Környezetvédelmi Program keretében létrehozott levegő védelmi akció terv vezetett be, 

amelynek célja unió s, vagy anná l szigorú bb elő írá sok meghonosítá sa volt.  

 

 

 

                                                
89 1990 és 1999 között Magyarorszá g 12%-kal, Csehorszá g 47%-kal csökkentette kibocsá tá sá t. 
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Ö sszegzés 

 

Be1giumban az energetika terén az 1990-es évek sorá n a légszennyező k problémá ja 

má sodlagossá  vá lt az üveghá zhatá sú  gá zok és azon belül a CO2 kibocsá tá sá val szemben. 

Ez utó bbi kiemelt szerepét az adja, hogy a rendre csökkentéseket elő író  nemzetközi 

vá llalá sok mellett az orszá g összkibocsá tá sa jelentő s mértékben növekedett, és az egy fő re 

jutó , illetve a GDP-hez viszonyított emisszió k is magasabbak, mint az euró pai IEA 

orszá gok á tlaga.  

Tová bbi sajá tossá ga az orszá gnak, hogy a konkrét környezetvédelmi feladatokat is 

a régió k szintjén igyekeznek kezelni, ahol első sorban az energiatakarékossá g elő segítését, 

a megú juló  energiaforrá sok fokozottabb kihaszná lá sá t, a nagyobb hatékonysá gú  

villamosenergia-termelési technoló giá k elterjesztését (kapcsolt hő - és energiatermelés) 

tűzték ki célul.  

Hasonló an Belgiumhoz Csehorszá gnak is sok tennivaló ja van, ha be akarja tartani 

nemzetközi vá llalá sait (ENSZ É ghajlatvá ltozá si Keretegyezmény, Kiotó ) a CO2 kibocsá tá s 

terén, amely ugyan a rendszervá ltá s következtében némileg csökkent, de a 

villamosenergia-termelésben és a közlekedésben nem sikerült leszorítani. Ezek 

következtében külön klímavá ltozá si politiká t indítottak be, amelynek eszközei az 

energiahatékonysá g javítá sa, a megú juló  energiaforrá sok elterjesztése, az á rak növelése, a 

kereszttá mogatá sok csökkentése, adó zá si kedvezmények érvényesítése és a nemzetközi 

kvó ta-alloká ció ban való  részvétel.  

Csehorszá gban az 1990-es évek elején a légszennyező k kibocsá tá sa még nagyon 

magas volt, á m a korai szigorú  fellépéseknek köszönhető en 1999-re jelentő s eredményeket 

sikerült elérni, amely nagyrészt cső végi beruhá zá sokon illetve nagyará nyú  energiahordozó -

vá ltá son (szénrő l gá zra) alapult. Emellett nagy szerepet já tszottak az emisszió s adó k, és az 

ezekhez kapcsoló dó  kedvezmények, amelyeket tisztá bb technoló giá k alkalmazá sa esetén 

lehetett igénybe venni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nagyvá rosok 

levegőminő sége még így is hagyott kívá nnivaló kat maga utá n. 

Ezzel szemben Magyarorszá g nem tudta ilyen sikeresen kezelni a légszennyező k 

problémá já t, és első sorban a SO2 összkibocsá tá sá nak lassú  csökkenése, illetve a 

hő erőművekbő l szá rmazó  emisszió k emelkedése ad okot aggodalomra, amely első sorban 

az elavult berendezések üzemben tartá sá ra és az á ramtermelés növekedésére vezethető  

vissza. Rá adá sul Csehorszá ghoz hasonló an hazá nkban is nagyszá mú  lakossá got érint a 



 87 

levegő  rossz minő sége. Komoly ellenlépéseket csak 1997-tő l említhetünk, amelyek az 

elő írá sok szigorítá sá val igyekeztek javítani a helyzeten. 

Ehhez hasonló an a villamosenergia-termelésbő l szá rmazó  CO2 kibocsá tá s ará nya is 

növekszik a nemzeti kibocsá tá son belül. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az orszá g 

CO2 emisszió ja nemzetközi összehasonlítá sban is kedvező en alakult, és nagy való színűség 

szerint tartani tudjuk környezetvédelmi vá llalá sainkat (ENSZ É ghajlatvá ltozá si 

Keretegyezmény, Kiotó ). 
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VIII. Következtetések és ajánlások 
 

Tú lzott helyigénye miatt az orszá gok részletes SWOT elemzését a 2. szá mú  

melléklet tá blá zatai tartalmazzá k, amelynek megá llapítá sai alapjá n az alá bbi 

következtetéseket vonhatjuk le az á ltalá nosabbaktó l haladva a speciá lisabbak felé. 

1. Az EU jelenlegi és leendő  tagjai nem hagyhatjá k figyelmen kívül a közös 

energiapolitikai irá nyelveket, ső t, azok integrá lá sa és megvaló sítá sa alapjaiban 

hatá rozza meg sajá t energiapolitikai törekvéseiket is. 

2. Azonban az unió s elő írá soknak való  megfelelés önmagá ban nem jelenti az egyes 

orszá gok sajá tossá gainak figyelmen kívül hagyá sá t, és egy uniformizá lt séma 

á tvételét. Sokkal inká bb arró l van szó , hogy a jelenlegi és leendő  tagok csak az 

irá nyvonalakat kövessék, és ezen tú l a helyi viszonyoknak megfelelő  stratégiá t 

dolgozzanak ki. 

3. A közös energiapolitika nem zá rja ki a szubszidiaritá s elvét sem, tá mogatva azt a 

törekvést, hogy ezen a téren is a problémá khoz legközelebb alakuljon ki az egész 

szabá lyozá si folyamat a döntés elő készítésétő l a megvaló sítá sig. De azt is 

vilá gosan kell lá tni, hogy a regioná lis szintek bevoná sa önmagá ban nem 

csodaszer, komoly koordiná ció s és visszacsatoló  mechanizmusokkal kell javítani 

a rendszer hatékonysá gá t. 

4. Ha a pénzügyi oldal felő l közelítünk a volt szocialista orszá gok lehető ségei az 

energiapolitikai intézkedések terén (is) igencsak beszűkültek a rendszervá ltá s 

utá n. Gazdasá gaik magukhoz térése esetén azonban vá rható , hogy a "tűzoltó  

munká val" szemben lehető ség nyílik egyre hatékonyabb programok 

végrehajtá sá ra, amelynek jelei má r kezdenek mutatkozni. 

5. A pénzügyi nehézségek rá adá sul nem hogy kevesebb feladattal pá rosulná nak, de 

rá adá sul a rossz örökséget ú gy kell felszá molni, hogy közben a fejlett orszá gok 

á ltal diktá lt tempó tó l sem szabad tú lsá gosan elmaradni. Ennek fényében nem 

véletlen, ha tudatosan vagy véletlenül egy-egy energiapolitikai terület kevesebb 

figyelmet kap, és ezért bizonyos lehető ségek kihaszná latlanul maradnak ezekben 

az orszá gokban. 

6. Ugyanakkor a rendszervá ltá son á tesett orszá gok szá má ra elő nyt is jelenthet 

speciá lis helyzetük, amennyiben képesek okulni az elő ttük já ró k á ltal elkövetett 
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hibá kbó l, és azok elkerülésével kevesebb szükségtelen kitérő vel, bizonyos 

fejlő dési szinteket á tugorva alakítjá k á t energetikai rendszerüket. 

7. Ezzel szemben ú gy tűnik a belga energetikai rendszer a két olajvá lsá got követő  

nagyará nyú  megú julá sa utá n vesztett rugalmassá gá bó l, és sok lehető ségét ki is 

merítette. A folyamat azt sugallja, hogy ez az ú t egy idő  utá n má r csak nagy 

pó tló lagos rá fordítá sok á rá n tartható . Egyfajta kiutat jelenthet az unió s szintű 

egységes piac kialakulá sa, á m ennek hatá sai még mindig bizonytalanok. 

8. Magyarorszá g és Csehorszá g alacsonyabb fogyasztá si szintje a kisebb á talakítá si 

költségek miatt lehető séget biztosíthat egy jobb, fenntartható bb fejlő dési pá lyá ra 

történő  rá á llá sra, amelynek első  lépcső jét a jelenlegi nyugat-euró pai 

energiahatékonysá gi szint elérése, és ezzel pá rhuzamosan az energiatermelés 

környezetközpontú  á talakítá sa jelenthetné. 

9. Ennek megvaló sítá sá ra nagy ará nyban lehetne felhaszná lni önerő vel kombiná lt 

külföldi pénzügyi és technoló giai tá mogatá sokat. Ezek Magyarorszá g és 

Csehorszá g esetében természetesen első sorban az unió s forrá sokat jelentenék, 

amelyek első sorban a csatlakozá st követő en érhetnék el a megfelelő  nagysá got. 

10.Az energetikai szektorhoz, és azon belül a villamosenergia-termeléshez 

kapcsoló dó  környezetterhelés első sorban a klímavá ltozá st eredményező  

gá zkibocsá tá sokban (fő leg CO2 formá já ban) és a levegő szennyezést okozó  

emisszió kban (leginká bb SO2 és NOX) nyilvá nul meg. Ez utó bbi mint Csehorszá g 

és Belgium példá ja is mutatja viszonylag rövid idő n belül és hatékonyan 

kezelhető , és "szerencsére" Magyarorszá gnak csak ezen a téren van lényegesebb 

lemaradá sa. A CO2 kibocsá tá s hosszú  tá vú  csökkentése véleményünk szerint 

leginká bb a má r említett fenntartható bb fejlő dési pá lya "megtalá lá sá val" érhető  el. 

11.A villamosenergia-termelés vonatkozá sá ban megnehezíti a környezeti 

teljesítmény javítá sá t, hogy a sok bizonytalansá g és a szektor egyfajta ellená llá sa 

miatt a megú juló  energiaforrá sok még kiemelt tá mogatá suk esetén sem igazá n 

tudnak teret nyerni. Ennek ellenére az ezen a területen zajló  kutatá sok 

figyelemmel kísérése minden orszá g alapvető  érdeke, ső t lehető ségeihez mérten 

ajá nlatos részt is vennie azokban. 

12.Anná l is inká bb igaz az elő ző  megá llapítá s, mivel a hagyomá nyos fosszilis 

energiahordozó knak a technoló giai fejlő dést követő  cserélgetése csak á tmeneti 

megoldá st jelenthet, a kibocsá tá sok drasztikus visszafogá sá ra nem jelenthet végső  

megoldá st. 



 90 

13.Az atomenergia felhaszná lá sá val kapcsolatban kiterjedt kutatá sok és vitá k 

folynak, amelyben nem á ll szá ndékunkban á llá st foglalni. Azt azonban nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy kizá rá sá val a közeljövő ben rendkívüli 

mértékben növekedhetnének a környezeti problémá k, illetve helyettesítése 

komoly problémá kat is okozhat olyan orszá gok szá má ra, mint példá ul Belgium. 

14.Reá lis energiapolitiká t követve mindenképpen szá molni kell a széntüzelésű 

erőművekkel is. A környezet megó vá sa érdekében azonban első dleges szempont 

az emisszió s hatá rértékek korrekt meghatá rozá sa és a normá k szigorú  betartatá sa. 

15.Mindegyik vizsgá lt á llamban érvényesül a környezetvédelmi szempontbó l is 

elő nyösebb földgá z elő retörésének trendje. Fel kell azonban hívnunk a figyelmet 

ezzel kapcsolatban az import diverzifiká ció já nak fontossá gá ra és a szélső séges 

importfüggő ség elkerülésének szükségességére. 

16.Az USA illetve Chile példá ja is jó l bizonyítja a nemzetközi villamosenergia-

rendszerek fontossá gá t. Fő leg kapacitá shiá ny esetén szükséges, hogy egy 

esetleges üzemzavar esetén a többi rendszer kisegítse a bajba kerültet. Ezért 

kiemelkedő  fontossá gú  hazá nk megvaló sult UCTE tagsá ga. 

17.Az USA és Latin-Amerika kapcsolata remekül rá vilá gít arra, hogy a kyoto-i 

egyezményhez kapcsoló dó  „rugalmas mechanizmusok”, amennyiben az USA 

visszalépése utá n is teret nyernek, komoly lehető séget jelenthetnek hazá nk 

szá má ra. 

18.A liberalizá ció val kapcsolatban fentebb má r ismertetett tényeket összegezve 

megá llapíthatjuk, hogy a folyamat szükséges és pozitív hatá sú . Hazá nkat a 

meglévő  többletkapacitá sok és nemzetközi kapcsolatok mellett nem veszélyezteti 

a „kaliforniai-típusú ” vá lsá g, de tanulsá gként levonható  abbó l, hogy az á llam 

szerepvá llalá sá t az ú j rendszerben nagyon körültekintő en kell meghatá rozni. 

Hangsú lyozzuk azt is, hogy a liberalizá ció  egyik környezetvédelmi szempontbó l 

há trá nyos következménye lehet az alacsonyabb á r miatti magasabb fogyasztá si 

szint. Annak ellenére, hogy a hazai energiaá rak ismeretében ezt nem tekintjük 

problémá nak, ajá nlatosnak tartjuk egy ilyen esetlegesen jelentkező  folyamat 

szemmel követését és szükség esetén a beavatkozá st. 

19.Michigan magas energiafogyasztá si szintje (Belgiumé is!) arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a fogyasztó i tá rsadalomhoz kapcsoló dó an megugró  

energiafogyasztá st késő bb má r nagyon nehéz mérsékelni. Ezért fontos má r most 
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nagy hangsú lyt fektetni az energiahatékonysá gi és energiatakarékossá gi 

programokra. 
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MELLÉ KLET 
      Magyarorszá g Belgium Csehorszá g Chile Michigan 
      1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Népesség (millió  fő ) 10,37 10,07 9,97 10,22 10,36 10,28 13,17 14,97 9,30 9,86 
GDP (md USD PPP) 104,51 107,55 205,55 243,75 134,06 128,63 71 127 190,84 308,31 Á

lt.
  

GDP/fő  (USD PPP) 10078 10680 20616 23850 12940 12513 5391 8484 20531 31257 
Energiatermelés (M toe) 14,22 11,49 12,80 13,77 38,51 27,95 7,64 7,67     

Nettó  improt (Mtoe) 14,16 13,73 39,64 48,49 7,63 9,65 6,44 18,70     
Ö ssz. Prim.en. felhaszn. 

(TPES) M toe 28,44 25,29 48,43 58,64 47,40 38,58 13,63 25,35 71,30 81,60 

Energiatermelés/TPES 
(önellá tá s szintje) 0,4998 0,4544 0,2643 0,2347 0,8125 0,7244 0,5600 0,3000     

Kő olaj 32,80 27,80 43,30 41,30 15,30 21,30 44,10 43,30 31,60 33,90 
Kő szén 20,70 16,70 18,60 12,70 66,70 47,70 18,90 16,80 27,80 25,40 
Földgá z 32,10 39,30 17,00 22,80 9,80 19,90 10,90 19,10 29,50 28,90 
Nukleá ris 12,90 14,60 19,70 21,80 6,40 8,90 - - 6,20 4,80 
Víz 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,40 7,10 4,80 1,70 3,00 
Napenergia - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 
Geotermikus - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 
Szél - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 
Biomassza 1,40 1,50 1,30 1,30 1,60 1,80 19,70 16,00 3,20 3,90 

En
er

ge
tik

ai
 a

la
pa

da
to

k 

Szerkezete 

Egyéb - - - - - - - - 0,00 0,10 
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      Magyarorszá g Belgium Csehorszá g Chile Michigan 
      1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Termelés 28,44 37,15 70,85 84,52 62,56 64,69 18,37 38,40 102,24 103,35 
Felhaszná lá s 33,00 31,10 59,10 76,10 53,04 51,20 16,43 36,28   107,01 

Vi
ll.

 E
n.

 
(T

w
h)

 

Nettó  import 11,15 1,06 -3,72 0,85 -0,69 -3,28       3,66 
Bép.kap. (MW) 7180 7840 14150 15570   15220     25162 25461 
Kő olaj 3,00 5,30   5,80   0,20     14,10 10,10 
Kő szén 28,30 23,50   20,20   69,80     48,30 46,90 
Földgá z 43,40 46,90   27,40   4,30     11,60 17,20 
Nukleá ris 24,50 23,50 38,90 36,70   11,60     15,90 15,40 
Víz 0,70 0,60 9,90 9,00   14,10     8,90 8,40 
Nap - - - -   -     - - 
Geotermikus - - - -   -     - - 
Szél - - - 0,06   0,07     0,00 0,00 
Biomassza 0,10 0,20 0,50 1,00   -     1,20 1,90 

Er
őm

űv
ek

 (%
) 

Egyéb - - - - - - - - - - 
Kő szén 30,50 25,90 28,00 14,80 71,80 69,30 34,29 35,89 65,40 68,20 
Kő olaj 4,70 14,30 1,80 1,20 4,80 0,70 7,63 9,10 0,80 1,40 
Földgá z 15,90 21,00 7,60 22,80 1,00 4,70 1,32 15,27 9,80 13,00 
Nukleá ris 48,30 38,00 60,30 58,00 20,10 20,70 - - 21,10 14,10 
Víz 0,60 0,50 1,30 1,80 2,30 3,40 55,28 37,02 0,90 0,50 
Nap - - - - - - - - - - 
Szél - - 0,01 0,01 - 0,01 - - - - 
Geotermikus - - - - - - - - - - 
Biomassza - 0,30 0,90 1,40 - 1,30 1,48 2,72 2,00 2,70 

 

Vi
ll.

 E
n 

te
rm

. S
ze

rk
. (

%
) 

Egyéb - - - - - - - - - - 
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      Magyarorszá g Belgium Csehorszá g Chile Michigan 
      1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Mező gazdasá g 5,80 3,20 0,00 0,30 5,50 2,50 0,10 0,40     
Ipar 46,00 34,20 52,50 51,50 59,90 42,70 87,00 72,00     
Lakossá gi 27,80 31,60 31,10 30,90 18,10 27,40 7,20 16,00     
Kommuná lis 15,60 25,90 13,20 15,40 6,90 20,00 5,60 11,10     
Közlekedés 3,60 3,20 2,10 1,80 6,00 4,30 0,02 0,50     

Vi
ll.

en
. F

el
ha

sz
n.

 
G

az
d.

 s
z.

 

Egyéb 1,20 1,80 - - 3,60 3,10 - -     
Felhaszná ló i                     

Lakossá gi 
0,039 0,073 0,170 

0,165  
(1998) 0,027 0,051       0,087 

 

Vi
ll.

 E
n.

 Á
ra

k 
(U

SD
/k

W
h)

 

Ipari és egyéb 
0,074 0,055 0,064 

0,052 
(1998) 0,030 0,048       0,050 

CO2 (millió  tonna) 70,5 57,5 106,5 119,3 154,1 113,6 31,47 51,91     
Nox (millió tonna) 0,238 0,209 0,321 0,284 0,742 0,414         

Em
is

sz
ió

 

SO2 (millió  tonna) 1,01 0,59 0,324 0,172 1,46 0,443         
TPES/GDP 
(toe/1000 USD) 0,2722 0,2351 0,2356 0,2406 0,3536 0,3000 0,1900 0,2000 0,3736 0,2646 
TPES/fő  
(toe/fő ) 2,7442 2,5118 4,8581 5,7368 4,5741 3,7522 1,0400 1,6900 7,6660 8,2758 
Villen/GDP 
(kWh/USD) 0,7060 0,6431 0,2483 0,2674 1,0518 1,0760 0,3800 0,4700 0,5502 0,3471 
Villen/fő  
(kWh/fő ) 3430 3310 6383 7948 5543 5483 1254 2416 11290 10853 
CO2 /GDP (kg 
CO2/USD 1990 
PPP) 

0,9300 0,8000 0,6200 0,6300 1,5700 1,3100 0,3000 0,2800 0,8700 0,7700 

CO2/TPES 
(t/TJ) 56,73 54,30 52,38 50,13 75,78 70,30 54,22 54,56 60,08 59,22 

K
ör

ny
ez

et
i a

la
pa

da
to

k 

En
ha

t. 
M

ut
at
ók

 

CO2/fő  (t/fő ) 6,52 5,68 10,65 12,00 14,51 11,73 2,44 3,64 19,38 20,10 
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2. számú melléklet: A vizsgált országok SWOT-analízise 
Erő sségek 

 Belgium Csehország Michigan Chile Magyarország 

Á
lta

lá
no

s é
s e

ne
rg

ia
po

lit
ik

ai
 

1. Az Euró pai Unió  

tagá llama. 

2. Fejlett gazdasá ggal 

rendelkezik. 

3. Viszonylag jó  

energiahatékonysá gi 

mutató k. 

4. Földgá z ará nya, a 

szén rová sá ra, nő tt. 

5. Földgá zimportja 

diverzifiká lt (LNG is!). 

6. Szubszidiaritá s elve az 
energiapolitiká ban. 

1. 2000 ó ta gazdasá gi 

növekedés. 

2. Ipar 90%-ban 

privatizá lt. 

3. Szénszektor 

reorganizá ció ja lezá rult. 

4. Csökkenő , de még 

mindig jelentő s mértékű 

(72%-os) önellá tá s. 

5. Szovjet földgá z 

tranzitorszá ga. 

1. A vilá g 
gazdasá gilag legfejlettebb 
orszá gá nak tagá llama. 
2. A vilá gá tlagnak 
megfelelő  energia-
szerkezet. 
3. Tartalékkészletek 
magas szintje. 

1. Latin-Amerika egyik 
legstabilabb gazdasá ga 
(éves GDP növekedés 4-
5%). 
2. Dél-amerikai relá ció ban 
nyugodt politikai és 
gazdasá gi helyzet. 
3. Kiegyensú lyozott 
külpolitikai és 
külkereskedelmi 
kapcsolatok a térségben 
meghatá rozó  USA-val és a 
volt gyarmattartó  
Spanyolorszá ggal. 
4. Liberalizá lt 
energiaszektor. 

1. 1997 ó ta stabil gazdasá gi 
növekedés. 
2. Földgá z 40% feletti 
részesedése az 
energiaszerkezetbő l; szén 
szerepe csökken. 
3. Kielégítő  energetikai 
privatizá ció . 
4. Széchenyi-terv energia-
takarékossá gi programjai 
kielégítő ek. 
5. Pénzügyi, jogi keretek 
megfelelő ek. 
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1. Egységes euró pai 
energiarendszer (UCTE) 
tagja. 
2. Földgá z szerepe a 
villamosenergia-
termelésben nő ; szén 
csökken. 
3. EU direktívá nak 
megfelelő en liberalizá lt 
piac. 
4. Magá ntulajdon 
dominá l. 
5. Erőművek 
korösszetétele jó . 
6. Magas lakossá gi 
á rak. 
7. Fejlett nukleá ris 
szabá lyozá s, biztonsá g. 

1. Liberalizá ció s törvény 
elfogadva. 2002-tő l 
fokozatos piacnyitá s. 
2. 2002-tő l 
villamosenergia 
á rtá mogatá sa megszüntetve 
(=>10%-os á remelkedés). 
3. UCTE tag 
4. Csatlakozá si tá rgya-
lá sokon lezá rt energetikai 
fejezet. 
5. Fejlett nukleá ris 
szabá lyozá s, biztonsá g. 

1. Az USA 
tagá llamaként liberalizá lt 
villamos-energia-szektorral 
rendelkezik. 
2. Hagyomá nyosan a 
piaci viszonyok az 
uralkodó ak. 
3. Független 
termelő k térnyerésével a 
földgá z és a megú juló  
energiahordozó k szerepe 
nő . 

1. Teljesen privatizá lt 

villamosenergia-szektor 

("mintapélda"). 

2. Meglévő  tá vvezetéki 

kapcsolat Argentiná val. 

1. UCTE-tagá llam. 
2. Csatlakozá si tá rgya-
lá sokon lezá rt energetikai 
fejezet. 
3. Elfogadott villamos-
energia törvény. 
4. Á rak fedezik a 
költségeket. 
5. Vá ltozatos 
energiahordozó  összetétel. 
6. Privatizá ció  
nagyrészt lezajlott. 
7. Importfüggő ség 
lecsökkent. 
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1. Kiterjedt 
környezetvédelmi 
adó k. 
2. Nemzetközi CO2 
csökkentési 
vá llalá sok. 
3. Központi K+F 
tá mogatá s. 
4. SO2 és NOx  
kibocsá tá s 
csökkenése. 

1. Szigorú  emisszió s 
elő írá sok. 
2. Nemzetközi 
egyezmények alá író ja. 
3. Külön  CO2  
program kidolgozá sa. 
4. Környezetvédelmi 
adó k. 
5. Energiahatékonysá gi 
programok. 
6. Emisszió s értékek 
drasztikus csökkenése, 
fő leg SO2.  

1. Jelentő s kutató -
fejlesztő  forrá sok. 
2. Modern 
technoló giá k 
alkalmazá sa. 
3. Szövetségi és 
á llami szintű 
környezetvédelmi 
szabá lyozá s. 

1. Vízenergia szerepe 
jelentő s (kapacitá s 
50%-a). 
2. Részvétel az ENSZ 
éghajlatvá ltozá si 
keretegyezményének 
munká lataiban.. 

1. Energiahatékonysá gi 
programok. 
2. Nemzetközi 
egyezmények alá író ja. 
3. Viszonylag jó  
emisszió s hatá rértékek. 
4. SO2 emisszió  felére 
csökkent tíz év alatt. 
5. Környezetvédelmi 
program. 
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1. Alacsony (25% 
körüli) önellá tá si szint. 
2. Földgá ztá rolá s nem 
megoldott. 
3. Ipar tú lzottan 
preferá lt. (adó k, á rak) 
4. Romló  
energiaintenzitá s. 
5. Régió k tú lzott  
öná lló sá ga ⇒koordiná ciü 
hiá nya. 

1. Szinte teljes 

szénhidrogén-

importfüggő ség. 

2. Csökkenő , de még 

mindig meghatá rozó  orosz 

import. 

3. Kő olajkészletek 90 

napos készletének elérésére 

2005. decemberéig haladék. 

4. Elhú zó dó  privatizá ció  

az energiaszektorban. 

5. Szén ará nya a primer 

energiafelhaszná lá sbó l 40% 

feletti. 

6. Nehézipar dominá l, torz 
gazdasá gi szerkezet. 
7. Tú l sok központi 
á rmeghatá rozá s. 
8. Rossz energiaintenzitá s. 

1. Viszonylag rossz 
energiahatékonysá gi 
mutató k. 
2. Energiapazarló  
gazdasá g és lakossá g. 
3. Az á llami szint tú l nagy 
öná lló sá ga. 
4. Az á llam területén 
jelentő s nehézipari 
térségek és „barnamező k” 
talá lható k. 

1. Nagyon korlá tozott 

belső  energiaforrá sok => 

jelentő s importfüggő ség. 

2. Vilá gpiaci á rak komoly 

hatá ssal vannak a 

gazdasá gra. 

3. Réz szerepe tú lsú lyos a 

gazdasá gban. 

4. Minden privatizá lt, 

kivéve a nemzeti 

olajtá rsasá got. 

5. Olajimport kielégítő en 

diverzifiká lt, de a gá zimport 

egyirá nyú , amelynek 

infrastrukturá lis okai is 

vannak. 

1. Gá ztörvény és a 
liberalizá ció  késése (2004). 
2. Jelentő s szénhidrogén-
importfüggő ség. 
3. Hazai szénhidrogén-
termelés és -készletek gyors 
és folyamatos csökkenése. 
4. Viszonylag rossz energia-
hatékonysá gi mutató k. 
5. MOL Rt. gá züzletá ga 
körüli bizonytalan helyzet. 
6. Az import és diverzifi-
ká lá sá nak negatív hatá sa a 
külkereskedelmi mérlegre. 
7. Csökkenő  önellá tá si szint. 
8. Tú l sok központi 
á rmeghatá rozá s. 
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1. Piaci liberalizá ció  

mértéke nem kielégítő , 

üteme lassú . 

2. Atomerőművek kb. 

60%-ban részesednek a 

villamosenergia-

termelésbő l. 

3. Nincs független 
operá tor. 

1. Elhú zott privatizá ció  

(CEZ meghirdetése 2001. 

dec.). 

2. Két szovjet tervezésű 

atomerőmű. 

3. Tú l nagy 
tartalékkapacitá s. 
4. Külkereskedelem á llami 
monopó lium. 
 

1. Elöregedett (20-30 éve) 
erőműpark. 
2. A széntüzelésű 
erőművek a 
villamosenergia-termelés 
2/3-á t adjá k. 
3. Vízenergia-kapacitá sok 
gyakorlatilag teljesen 
kihaszná ltak. 

1. Vízerő kapacitá s 
majdnem telített. 
2. Export-import 
tá vvezetéki kapcsolatok 
hiá nya. 
3. Egységes orszá gos 
tá vvezeték-rendszer hiá nya. 

1. Villamosenergia-termelés 
több mint 40%-a 
atomerőműbő l szá rmazik. 
2. Villamosenergia-törvény 
alsó bb szintű jogszabá lyai 
késnek. 
3. Elöregedett erőműpark. 
4. Fennmaradó  MVM 
monopó liumok 
(külkereskedelem, szá llítá s) 
5. Á llam tú lzott szabá lyozó  
szerepe. 
6. Rossz, nem hatá kony 
á rrendszer. 
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1. Megú juló  
energiahordozó k szerepe 
elenyésző . 
2. Nincs CO2  adó . 
3. Növekvő  CO2-
kibocsá tá s. 
4. Környezetvédelmi 
program nem hatékony. 

1. Megú juló  energiá k 
hasznosítá sa elenyésző . 
2. CO2-kibocsá tá s magas 
szinten maradt. 
3. 3. Széntüzelésű 
erőművek jelentő sen 
ká rosítottá k a környezetet 
=> Euró pa 
legszennyezetebb területei 
között van. 

1. Kiemelkedő en magas 
CO2-kibocsá tá s. 
2. Rossz egyéb emisszió s 
értékek. 
3. Kyoto-i egyezmény 
felmondá sa. 
4. A gazdasá gi 
érdekeknek a 
környezetvédelmi célok elé 
helyezése. 

1. Vízerőművek kritiká ja 
egyre nagyobb mértékű (pl. 
RALCO dam) 
2. Kyotoban, mint NON-
ANNEX orszá g, 
emisszió csökkentési 
kötelezettségeket nem 
vá llalt. 

1. Széntüzelésű erőművek 
jelentő s környezet-
szennyezése. 
2. Elmaradt környezet-
védelmi beruhá zá sok. 
3. Há tramaradt környezeti 
ká rok. 
4. Megú juló  energiá k 
marginá lisak. 
5. Környezetvédelmi adó k 
alacsonyak. 
6. Budapest és az ipari 
vá rosok rossz 
levegőminő sége. 
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1. Teljesen piaci 
alapú  á rképzés. 
2. Kereszttá mogatá
sok leépítése. 
3. Energia-
tranzitszerep növelése. 

1. Szén szerepének 

tová bbi csökkentése, a 

"tsiztá bb" földgá z tová bbi 

elő retörése. 

2. Megkötött hosszú tá vú  

(2020-ig) gá ztranzit 

szerző dés Oroszorszá ggal. 

3. Privatizá ció  
felgyorsítá sa és lezá rá sa. 
4. Euró pai Unió s 
csatlakozá s. 
5. Nemzetközi 
tá mogatá sok elnyerése. 

1. Szigorú bb 
szövetségi szintű 
szabá lyozá s. 
2. Hatá ros Kanadá val 
⇒ energiahordozó -
forrá s és piac. 
Tranzitszerep! 

1. Gyorsan növekvő  

energiafelhaszná lá s, mivel 

eddig telítetlen volt a piac. 

Ez lehető séget nyú jt, hogy a 

jelenlegi legmodernebb 

szinten épüljön ki a 

rendszer. 

2. ENAP (nemzeti 

olajtá rsasá g) nemzetközi 

kutató tevékenysége => 

függő ség csökkentése. 

3. Nemzetközi 
tá mogatá si lehető ségek. 

1. Az Euró pai Unió hoz 
való  csatlakozá s => 
egységes piac => import 
diverzifiká ció  fokozá sa. 
2. Gá ztá roló k 
fejlesztésével bértá rolá s 
lehető sége. 
3. Tranzitlehető ség a 
Balká n és Nyugat-Euró pa 
felé. 
4. Széchenyi-terv 
hatékonysá ga javítható . 
(Verseny, területi 
kiegyenlítés.) 
5. Energiafogyasztá s 
szinten tartá sa.  
6. Emisszió -
kereskedelem-ben 
kvó taértékesítő  lehet. 
7. Energiahatékonysá gi 
és energiatakarékossá gi 
tartalékok kihaszná lá sa. 
8. Nemzetközi 
tá mogatá si lehető ségek. 
9. Központi 
á rmeghatá rozá sok 
leépítése. 
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1. Atomerőművek 

leá llítá sá ra tervet fogadott 

el a belga kormá ny. 

2. Szén szerepének 
tová bbi 
racionalizá lá sa. 
3. Egységes Euró pai 
Unió s piac. 

1. Exportlehető ség. 

2. Elfogadott program a 

megú juló  energiahordozó k 

szerepének 1,7%-ró l 2010-

ig 3-6%-ra növelésérő l. 

3. Igények stagná lá sa. 
 

1. Egységes 
energiarendszer 
megvaló sítá sa. 
2. Szén szerepének 
á tértékelése. 
3. „Tiszta szén 
technoló giá k” 
preferá lá sa. 

1. Földgá z szerepe az 
ú j kapacitá sok 
kiépítésével nő . Oka a 
vízenergia helyettesítése 
és a szénbá nyá szat 
leépülése kapcsá n 
visszaszoruló  
széntüzelésű erőművek 
helyettesítése. 
2. Tá vvezetéki 
kapcsolat kiépülése 
Bolivia és bő vítése 
Argentina irá nyá ba. 

 

1. Erőműpark 
elöregedése miatt 
szükségessé vá ló  „csere” 
és korszerűsítés modern 
technoló giá kkal 
való sulhat meg. 
2. Széchényi-terv 
lehető sé-geinek jobb 
kihaszná lá sa. 
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1. Megú juló  
energiaforrá sok 
kihaszná latlansá ga; 
fő leg szélenergia-
kapacitá sok. 
2. CO2-adó k 
bevezetése, 
kiterjesztése. 

1. Környezetvédelmi és 
CO2-adó k rendszerének 
kiépítése. 
2. Emisszió k 
csökkentése. 

1. Kihaszná latlan 
megú juló  kapacitá sok 
hasznosítá sa. 
2. A rendelkezésre á lló  
fejlett technoló giá k 
jobb kihaszná lá sa. 
3. Ezen technoló giá k 
exportá lá sa. 

1. Rugalmas teljesítési 
mechanizmusokbó l 
adó dó  lehető ségek. 
2. Kihaszná latlan 
kapacitá sok a nap és 
egyéb megú juló  
energiahordozó kkal 
kapcsolatosan. 
3. Folyamatban lévő  
geotermá lis kutatá sok. 

1. Megú juló  
energiaforrá sok 
kihaszná lá sa. (Fő leg nap 
és biomassza.) 
2. Légszennyező k 
csökkentése. 
3. Jó  geotermá lis 
adottsá gok szinte teljesen 
kihaszná latlanok 
4. Környezetvédelmi 
teljesítmény bő vítése EU 
forrá sokbó l. 
5. Környezetvédelmi 
adó k kibő vítése. 
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1. Növekvő  
energiaigény. 
2. Atomerőművek 
leá llítá sá val drasztikus 
energiafüggő ség á llhat 
elő . 
3. Energiaintenzitá s 
javítá sá nak kudarca. 

1. Yamal gá zvezeték 

elvon a tranzitszerepbő l. 

2. Teljes szénhidrogén-

importfüggő ség kialakulá sa. 

3. Közú ti közlekedés 
növekedése. 
4. Torz gazdasá gi 
szerkezet fennmaradá sa. 
5. Szénszektor végleges 
racionalizá lá sá nak 
hiá nya. 

1. A magas 
felhaszná lá si szint 
tová bbi dinamikus 
növekedése. 
2. Elhagyott ipari 
létesítmények. 

1. Közlekedés és ipar 
jelentő s 
környezetszennyezése. 
2. Gyorsan növekvő  
energiafelhaszná lá s 
szabá lyozá sá nak 
elmaradá sa. 

1. Földgá z szerepének 
tová bbi növekedése 
esetén „szélső séges” 
importfüggő ség. 
2. Lakossá gi gá zá rak 
mesterségesen alacsonyan 
tartott á ra. 
3. Energiaá rakhoz 
kapcso-ló dó  szociá lis 
problémá k. 
4. „Rejtett 
energiaexport”. 
5. Közú ti közlekedés 
növekedése. 
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1. Gyorsan növekvő  

igények. 

2. Jelentő s szá mú  

atomreaktor. 

3. Kétpó lusú  
villamosenergia-
termelés (földgá z-
nukleá ris). 
4. Elmaradá s az EU 
követelményektő l. 

1. Euró pai Unió  bojkottja 

az exportra az 

atomerőművek miatt. (pl. 

E.On törölt szerző dése.) 

2. Sorozatos üzemzavarok 

Temelinben. 

3. Nagyará nyú  

kihaszná latlan kapacitá s. 

1. Egységes észak-
amerikai energia-
rendszer hiá nya. 
2. Az orszá gban 
talá llható  a vilá g 
legtöbb működő  
atomerőműve. 
3. Elöregedett 
erőműpark. 

1. Gyors 
felhaszná lá snövekedés 
=> hiá nyok (pl. 1998. 
nov, 1999. má jus). 
2. Vízerőművek nagy 
szerepe => szá razsá g 
esetén problémá k. 
3. Mgefelelő  
tartalékkapacitá sok, 
nemzetközi rendszerek 
hiá nya. 

1. Földgá ztüzelésű 
erőművek tová bbi 
növekedése hosszú tá von 
kétpó lusú vá  teheti a 
villamosenergia-termelés 
szerkezetét. 
2. Igények növekedése. 
3. Szá llító i monopó lium 
fennmaradá sa. 
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1. Rá dió aktív 
hulladékok 
elhelyezése nem 
megoldott. 
2. Nem tud 
megfelelni nemzetközi 
vá llalá sainak. 
3. CO2  emisszió  
tová bbi növekedése, 
mutató k romlá sa. 

1. Rá dió aktív 
hulladékok hosszú tá vú  
elhelyezése nem 
megoldott. 
2. Közlekedésbő l 
szá rmazó  szennyezés 
növekedése. 
3. Levegőminő ség, 
környezeti á llapot lassan 
javul. 

1. Nagy aktivitá sú  
nukleá ris hulladékok 
elhelyezése nem 
megoldott. 
2. Környezet á llapota 
lassan javul. 
3. Az energiaigények 
tová bbi növekedésével 
az emisszió  is nő . 

1. Dinamikusan növő  
energiafogyasztá ssal já ró  
emisszió -növekedés. 
2. Leromlott környezeti 
á llapot, fő ként a 
nagyvá rosokban és a 
bá nya- és iparvidékeken. 

1. Nagy aktivitá sú  
nukleá ris hulladék 
elhelyezése nem 
megoldott. 
2. Közlekedésbő l 
szá rmazó  szennyezés nő . 

 

 


