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A Cseh Villamos Művek (ČEZ) 2002 elejére tervezett teljes privatizálását 

nem sikerült a kormány szándéka szerint, vagyis az európai piacon elismert 
stratégiai partnerrel végrehajtani, a programot egyelőre elhalasztották. Ezzel 
elmaradt a cseh villamosenergia-szektor bekapcsolása az európai struktúrák-
ba, így annak versenyelőnyei az összeurópai helyett csupán közép-európai 
szinten érvényesülhetnek. 

A cseh állam ugyancsak 2002 első felében jelentős tőkerészt vásárolt az 
ország nyolc energiaelosztó vállalatából. Ennek elsődleges célja az ellátás 
folyamatának – bányászat, termelés, szállítás és elosztás – optimálása, és 
ezáltal a végfogyasztónak nyújtott szolgáltatási költségének csökkentése és a 
ČEZ európai mértékkel mért versenyképességének fokozása volt. 

A ČEZ e tranzakció által elfoglalt helyzete nincs ellentétben a villamos 
energetika európai liberalizálásának sem elvi alapjával, sem gyakorlatával. 
Ugyanis a verseny fenntartásáról a Cseh Köztársaságban törvény és az illeté-
kes intézmények tevékenysége gondoskodik, ezen kívül a piac fokozatos 
megnyitása a végfogyasztói megrendelések előtt szintén szavatolja a ver-
senyközeg további fejődését és állandósulását. 

Az ágazat szerkezete az EU államaiban 
Ausztria – A legnagyobb villamosenergia-termelő 52%-os hazai piaci ré-

szesedéssel a Verbund AG, amelyben az állami rész 51%. Az elosztóhálózat 
a Verbund tulajdona, de egy leányvállalat, az APG üzemelteti. Néhány, a há-
lózat részét képező nagyfeszültségű szakaszt bankok, beruházási alapítvá-
nyok és helyi hatóságok kezében lévő elosztótársaságok birtokolnak. A piac 
2001. óta 100%-osan nyitott, minden fogyasztó kiválaszthatja ellátóját. 2002-
ben döntöttek a Verbund fúziójáról az Energia Allianz-ba tömörült egyes elosz-

 



tótársaságokkal, s az így létrejött AustriaEnergie AG 100 TWh-s forgalommal 
nyolcadik lesz Európában. 

Belgium – Az ország szükségletének 90%-áról az Electrabel állami válla-
lat gondoskodik, az átvitellel és elosztással együtt. Az átviteli hálózatot itt is 
leányvállalat (ELIA) üzemelteti. A piac fokozatos liberalizálása, a 96/92 sz. EK-
irányelvvel összhangban folyamatban van, a 100%-os nyitást 2007-re terve-
zik. 

Dánia – Két nagy termelő vállalat, az SK Energi és a KE Produktion 
2000-ben fuzionált, együttes részarányuk a hazai piacon 35%. Több kisebb 
cég ELSAM néven egyesült, és a piac 40%-ában érdekelt. Az átviteli hálózatot 
az Elkraft és az Eltra cég üzemelteti, mindegyik „a saját szigetén”. A piac fo-
kozatos liberalizálása Dániában 2003-ban fogja elérni a 100%-ot. 

Finnország – Az ország 54%-át két nagy társaság, a Fortum (korábban 
IVO) és a TVO látja el árammal. Az átviteli hálózatot a Fingrid Oy kezeli, 
amely 25-25%-ban e két társaság, 12%-ban az állam és 38%-ban intézményi 
befektetők tulajdonában van. A villamosenergia-piac 100%-osan nyitott. 

Franciaország – Az EdF (Electricité de France) vertikálisan integrált álla-
mi vállalat 95%-os hazai piacrésszel. Az átviteli hálózatot kezelő RTE szerve-
zetileg az EdF egyik részlege. Egyes területek (pl. Grenoble térsége) történeti 
örökségként megőrizték önálló szolgáltató rendszerüket. A villamosenergia-
piac nyitása fokozatosan halad az idézett európai irányelv szerint. 

Németország – A villamosenergia német piacán 28%-kal az RWE, 63%-
kal négy kisebb cég (RWE, E ON, VEAG, EnBW) osztozik, de úgy, hogy a sa-
ját területükön csaknem 100%-os a részvételük. A vertikalitás is teljes: az 
áramot termelik, továbbítják (a kellő hálózati feltételekkel) és többnyire az el-
osztást is végzik (bár működnek helyi szolgáltató társaságok is). A német 
villamosenergia-piacot már 1999-ben teljesen liberalizálták. 

Görögország – A vertikálisan integrált Dmossia Epichirissi Elektrismou ál-
lami vállalat a hazai piac 98%-át látja el. A piacnyitás fokozatosan halad. 

Írország – Itt is egy vertikálisan integrált állami vállalat, az ESB van jelen 
a hazai villamosenergia-piac 97%-án, amelynek 100%-os nyitását 2005-re kí-
vánják elérni. Az átviteli hálózat üzemeltetésének elkülönítése jogi, a fogyasz-
tói elosztásé elszámolási alapú. 

Olaszország – Az állami ENEL-cég jelenlegi 71%-os piaci részesedését a 
kormány termelőkapacitások eladása útján kb. 50%-osra kívánja csökkenteni. 
Az átviteli hálózat kezelése és részben elosztása jogilag le van választva az 
ENEL-ről (önálló helyi elosztótársaságok szolgáltatása mellett). A piacnyitás 
még Olaszországban sem teljes, de folyamatos. 

Luxemburg – Luxemburgban több magántársaság termel villamos ener-
giát, de ez csak a szükséglet 10%-át fedezi, a többit az átviteli és elosztóháló-
zatot üzemeltető CEGEDEL állami vállalat Németországból és Franciaország-
ból importálja. A villamosenergia-piac nyitása itt is még csak folyamatban van. 

 



Hollandia – A legnagyobb villamosenergia-termelő Essent cég részese-
dése a hazai piacból 33%, az Electrabel-NL, az E.ON Benelux, a Delta és a 
Nuon vállalatokkal együtt 64%. Az átviteli hálózatot üzemeltető TenneT a ter-
melő és befektető vállalatoknál is társtulajdonos, az elosztás szintén jogilag 
elkülönült. Az európai igényű 100%-os piacnyitás 2003-ra várható. 

Portugália – A vertikálisan integrált állami EDP társaság hazai piaci része 
58%. Ezen kívül két nagyvállalat, a Turbogas és a Tejo Energie termel saját 
szükségletre villamos energiát, de a közellátásból is vállal 25%-ot. Az átviteli 
és az elosztórendszer az EDP-től jogilag, ill. számvitelileg le van választva. A 
villamosenergia-ipar liberalizálása fokozatosan halad. 

Spanyolország – A legnagyobb áramtermelő magáncég, az Endesa, a 
spanyol piac 45%-át, az Union Fenosa-. és a Hidroelectrica del Contabrico-val 
együtt 78%-át foglalja el. Az átviteli rendszert szintén önálló jogi személyként 
bejegyzett vállalat üzemelteti, amelynek tulajdonosai, a felsorolt társaságokon 
kívül, további kisebb cégek és az állam. A villamosenergia-piacnak az EU 
irányelv szerinti 100%-os nyitása már 2003-ban várható. 

Svédország – A teljesen állami kézben levő Vattenfall vállalat 53%-kal, a 
Sydkraft és a Birka céggel együtt 77%-kal részesedik a hazai piacból. Az el-
osztást vagy maga a termelő, vagy önálló helyi vállalat végzi. Az átviteli háló-
zat tulajdonosa és üzemeltetője az állami Svenska Kraftnät vállalat. Az ágazati 
piac 100%-ban liberalizált. 

Nagy-Britannia – A vertikálisan integrált állami CGEB 1990. évi felosztása 
után három termelő, az átviteli hálózatot birtokló és üzemeltető, valamint 12 
regionális elosztó vállalatra, a 90-es években újabb szétválások következtek 
be, az évtized végén viszont tulajdonosként egyesültek termelők és elosztók. 
Jelenleg mind a 12 regionális elosztó egy brit, európai vagy amerikai villamos-
energia-termelő társaság tulajdonában van. A legnagyobb, 15%-os hazai piac-
résszel rendelkezik a PowerGen, amelyet a német E.ON vásárolt meg. To-
vábbi nagy energiatermelő cégek: British Energy, National Power, AES, BNFL, 
Magnox, Teesside Power, TXU Europe; Skóciában: Scottish Power, Scottish 
and Southern Energy. 

Az átviteli hálózat és üzemeltető az állami National Grid Company tulaj-
donában van. A brit villamosenergia-piac 100%-osan nyitott. 

A villamosenergia-ágazat helyzete 
az EU-tagságra váró országokban 

Magyarország – A legnagyobb termelő a Magyar Villamos Művek (MVM), 
amelytől jogilag elkülönül az átviteli hálózat kezelője. Az elosztók is önálló 
részvénytársaságok, immár részben külföldi villamos ipari cégek tulajdonában. 
A vertikális integrálódás viszonylag kisfokú. A magyar villamosenergia-piac 
2003-tól valószínűleg liberalizálódni kezd, s nyitása a csatlakozás után folyta-
tódni fog az EU irányelv által kívánt módon. 

 



Lengyelország – Minden termelőegység önálló részvénytársaság, né-
hány hőerőmű részben privatizálva van. Az átviteli hálózat tulajdonosa és ke-
zelője, önálló jogi személyként, a PSE. A 32 regionális elosztó ugyancsak 
önálló állami részvénytársaság. A piac nyitása az idézett irányelv követelmé-
nyei szerint halad. 

Szlovákia – A legnagyobb villamosenergia-termelő az állami „Slovenské 
elektrárne” (SE) a hazai piacból 85%-os részesedéssel. Jogilag elkülönül tőle 
az átviteli hálózatot üzemeltető SEPS részvénytársaság. A Szlovákiában mű-
ködő három, 49%-os állami részesedésű, regioniális elosztó vállalat magáno-
sítása jelenleg folyik. 2002-től az ország két legnagyobb fogyasztója (évi 100 
GWh-nál nagyobb igénnyel) jogosult ellátót választani. 

Magyarországon, Lengyelországban és újabban Szlovákiában is meg-
kezdődött a villamosenergia-ágazat felosztása önálló, több-kevesebb sikerrel 
privatizált társaságokra. A szektor további fejlődése ezekben az országokban 
nehezen látható át, részben a politikai változások miatt. A nagy nyugati kon-
szernek egyelőre türelmesen várják az alkalmat a megszerzésükre, a tenden-
cia tehát itt is a regionális hatáskörre konszolidált csoportosulások felé mutat. 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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