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1.3 Az áramgazdaság távlatai 

Közép- és Kelet-Európában 
Tárgyszavak: energiapiac; áramellátás; erőmű; hálózat; UCTE; 

környezetvédelem; privatizáció. 
 
Kelet-Európa „ante portas” (a kapuk előtt)? Erre a kérdésre igennel lehet 

felelni, mivel a páneurópai energiapiac megfelel mind az EU-országok, mind a 
közép- és kelet-európai országok kívánságainak, habár különböző érdekek 
miatt. Ennek a célnak az eléréséhez azonban még néhány problémát meg kell 
oldani. 

Az energiagazdaság modernizálása Németország keleti területein értékes 
tapasztalatokat hozott, amelyek mintául szolgálhatnak az Európai Unió új tag-
országainak az energiapiac liberalizálási folyamatához. 

Az áramellátás átalakulása az egykori 
NDK területén 

A KGST az erőműblokkokat szabványosította, és gyártásukat központi- 
lag szervezte meg minden tagországban. A barnaszén-tüzelésű erőművek 
blokkjai 210 és 500 MW kapacitással, az atomerőművek 440–1000 MW ka-
pacitással készültek. Kelet-Németországban az 1990-es években minden 
atomerőművet leállítottak és újakat nem építettek. Megállapították, hogy a 
meglevő 100 és 210 MW-os blokkokat gazdaságosan nem lehet felújítani, és 
ezeket is fokozatosan le kell állítani. A Hagenwerderben levő két 500 MW-os 
blokk leállítása attól függ, hogy a szénnel való ellátást meg lehet-e gazdasá-
gosan oldani. 

A Boxbergben és Jänschwaldében működő nyolc 500 MW-os blokkot 
környezetvédelmi berendezésekkel szerelték fel mintegy 720 EUR/kW ráfordí-
tással. A 800/900 MW-os, 40%-osnál jobb hatásfokkal működő blokkok újjá-
építése Schwarze Pumpeben, Boxbergben és Lippendorfban 1230 EUR/kW 
ráfordítást követelt. 

A modernizálási program jelentős mértékben hozzájárult Kelet-Német-
országban a környezet kíméléséhez: a szén-dioxid emissziója Németország-
ban 1990 óta 20%-kal csökkent. 

 



Az árampiac liberalizálása és ennek következtében az erőművek bevé-
telének csökkenése pénzügyi problémákat okozott. Az áramárak alakulásától 
és az energiaigénytől függően jelenleg megvalósíthatónak látszik egy gyen-
gébb minőségű barnaszénnel üzemelő 500 MW-os erőműblokk létesítése jó 
(lehetőleg 50%-os) hatásfokkal. A beruházási költségeket mintegy 
920 EUR/kW fajlagos értékre kellene korlátozni, ami kompakt építési módsze-
rekkel elérhetőnek tűnik. 

Az energiatermelés átalakítása az egykori NDK területén iránymutatást 
jelent a kelet-európai országok számára, de itt a helyi feltételeket nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Ezekben az országokban a környezetvédelmi beren-
dezések utólagos tökéletesítésére helyezik a hangsúlyt. A Cseh Köztársaság-
ban pl. a 8800 MW összteljesítményű széntüzelésű erőműblokkok modernizá-
lására 1998 óta 1,3 Mrd EUR összeget fordítottak. 

Az EU irányelvei 
A közép- és kelet-európai új belépők számára az Európai Unió energia-

politikai irányelveket ad. Ennek lényeges eleme az 1996-ban elfogadott irány-
elv a belső EU-árampiac létrehozásáról, ami az energiaszektor liberalizálását 
jelenti. Stratégiai befektetők lehetőséget kapnak az áramtermelés és az áram-
elosztás privatizálására. 

Az EU belső energiapiacával való összhang elérése érdekében az új be-
lépőknek a következő reformokat kell végrehajtaniuk: 

• az energiaszolgáltató vállalatok önállósítása; 
• diszkrimináció nélküli hozzáférés biztosítása a hálózathoz; 
• a költségeket fedező energiaárak bevezetése; 
• az EU környezetvédelmi előírásainak és az emissziós határértékeinek 

teljesítése. 

Liberalizálás és privatizálás 
az új belépő országokban 

Az átalakulás terén történelmi és gazdasági okokra visszavezethetően je-
lentős különbségek vannak a közép- és kelet-európai országok között. Például: 

Magyarország a többi új belépő országgal összehasonlítva messze 
előbbre tart a liberalizálás és privatizálás terén. 2001 decemberében egy EU-
konform villamosenergia-törvényt fogadott el a parlament, amely 2003. január 
1-től az évi 6,5 GWh-nál többet felhasználó fogyasztókat közvetlen hozzáféré-
sű fogyasztóként határozza meg. Ez kereken 33%-os piacnyitást jelent. A 
villamosenergia-törvény lehetővé tette a privatizálást. Mára az összes áram-
termelő vállalatot (a teljesen állami kézben levő atomerőmű kivételével) priva-

 



tizálták. 1995 végére a hat áramszolgáltató vállalat részvényeinek többségét 
külföldi stratégiai befektetőknek eladták. 

Lengyelország is már régóta élen jár az energiagazdaság reformjában, 
de sem a liberalizálás, sem a privatizálás terén nem teljesítették az elváráso-
kat. 1998-ban hivatalosan a lengyel árampiac 36%-ában lehetővé tették a ver-
senyt, de külföldi energiaszolgáltatók a magas szállítási költségek miatt alig 
vannak jelen a lengyel energiapiacon. Az áramkereskedelem volumene kicsi, 
tekintve hogy a vállalatok energiaigényének 65%-át hosszú távú szerződések-
kel biztosították. 

Az 1997-ben hozott energiatörvénnyel Lengyelországban is megindult az 
energiaszektor szerkezetátalakítása. Eddig azonban a 17 erőmű közül csak 
kettőt privatizáltak. A 33 körzeti energiaszolgáltató vállalat közül csak egyet 
vettek meg stratégiai befektetők. Látható tehát, hogy a privatizáció Lengyelor-
szágban igen vontatottan halad, bár a lehetőségek kedvezők. Külföldi energe-
tikai vállalatok részéről csökkent az érdeklődés a lengyel villamossági vállala-
tok részvényei iránt. 

Az egyetlen nagy lengyel körzeti energiaszolgáltató vállalat többségi tu-
lajdonát a Vattenfall-csoport szerezte meg. Ennek a vállalatnak több mint 
1,1 millió vevője van. Érdeklődés tapasztalható Varsó város fűtőerőműve iránt, 
amely az egész várost hőenergiával és villamos árammal látja el. 

Bulgáriának és Romániának még hosszú utat kell megtenni az energia-
rendszer reformálása terén. Az állami árammonopólium szerkezetátalakítása 
2000-ben megkezdődött, de a privatizálásban az első lépések legkorábban 
csak 2003-ra várhatók. 

Súlypont: Oroszország 
Nyugati befektetők szempontjából az orosz piac gazdaságilag érdekes 

(ugyanakkor sok bizonytalanságot is tartalmaz). A Szovjetunió felbomlása óta 
nem sok pénzt fektettek be az energiagazdaságba. Az orosz erőművek elavul-
tak, hiszen az 1980-as évek óta nem voltak új beruházások. A 200 és 300 MW 
teljesítményű erőműblokkok (összesen 134 van belőlük) több mint 30 éve 
vannak üzemben, és hatásfokuk alig haladja meg a 30%-ot. 

Oroszország beépített energiatermelő kapacitása 215 GW, az éves fel-
használás 2000-ben 817 000 GWh, az országos hálózat hossza 2 670 000 km 
(ebből nagyfeszültség 151 000 km), a fogyasztók száma 140 millió. A prognó-
zisok szerint évente 3–4%-kal növekszik az áramfelhasználás, ennek fedezé-
sére nagy beruházások kellenek. 

Az energiaszolgáltató vállalatok kis tőkéjükkel nem képesek a tevékeny-
ségüket finanszírozni. Helyzetüket súlyosbítja, hogy politikai okokból az áram 
árát még mindig igen alacsonyan tartják és a múltból még nagy kinnlevőség 
maradt rájuk. Ezért nehéz külföldi beruházókat találniuk. 

 



Pedig égető szükség volna új erőművekre, vagy több régit kellene korsze-
rűsíteni. A hálózat is korszerűsítésre szorul, mivel az áram szállítása 15%-os 
veszteséggel jár. Az orosz állami energiaellátó vállalat a 2001. és 2005. között 
szükséges beruházásokat 30 milliárd USD-re becsüli. 

A kormány 2001 júliusában programot fogadott el az orosz energiagaz-
daság rekonstrukciójára, amelynek egyik célja a dereguláció. Ezt három sza-
kaszban kellene 2002. és 2010. között megvalósítani. 

Az első szakasz 2002. és 2004. között a második szakaszban kezdődő 
verseny előkészítését szolgálja. Ebben a szakaszban a következő lépéseket 
tervezik: 

• Az állami energiaellátó vállalat által irányított erőműveket 10 áramter-
melő társaságba viszik (hat hagyományos és négy vízerőmű), amelyek 
kapacitása 8 500–10 000 MW. Ezek között kellene kialakulnia a ver-
senynek. A 10 atomerőművet külön társaságba foglalnák, amely telje-
sen állami tulajdonban maradna. 

• A nagyfeszültségű energiaszállítási hálózat az állami energiaellátó vál-
lalat 100%-os leányvállalatának kezelésébe kerül. Hasonlóképpen 
100%-os állami tulajdonban levő diszpécsertársaságot alapítanak, és 
regionális kis feszültségű áramszolgáltató vállalatokat. 

• Kifejlesztik az áramkereskedelmet, amelynek adminisztrálására egy 
nonprofit szervezetet hoznak létre.  

• Regionális értékesítési társaságokat is alapítanak. 
A reform második szakaszában az állami energiaellátó vállalat tevékenysé-

ge az áramtermelésben megszűnik. Az állami tulajdonrész egy állami holding 
kezébe kerül. Ebben a szakaszban megnyílna a végfelhasználók előtt a piac. 

A harmadik szakaszban befejeződik a privatizáció, minden állami tulajdon 
(kivéve a nagyfeszültségű hálózatot üzemeltető társaságot) eladásával straté-
giai befektetőknek. Ebben a szakaszban az árampiacot 100%-osan liberalizál-
nák. 

Bár ez a program ígéretesnek látszik, nyugati megfigyelők szkeptikusak a 
megvalósítással kapcsolatban. A siker érdekében jelentős mértékben fel kel-
lene emelni az árakat, és hosszú távra biztonságot nyújtó jogi hátteret kellene 
létrehozni.  

Az első lépéseket az Oroszországgal való energetikai együttműködésre 
egyes nemzetközi energetikai vállalatok tették. Így pl. az E.ON Energie szán-
déknyilatkozatot írt alá az orosz állami energiaellátó vállalattal egy 1000 MW 
kapacitású erőmű építéséről. Ezzel kapcsolatban két nyitott kérdés van, ame-
lyek megoldhatónak látszanak, de eddig még nem tisztázottak: 

• hosszú távú (legalább 10 évre szóló) gázszállítási szerződés megköté-
se egyértelműen meghatározott mennyiségekkel és árakkal; 

• az áramszállításra olyan csúszó árklauzula kidolgozása ugyancsak 
legalább 10 évre, ami biztosítja a tőke megtérülését és a folyó költsé-
gek (elsősorban a tüzelőanyag árának) fedezetét. 

 



 

Az áramszállító hálózatok integrációja 
Az egyes közép- és kelet-európai országok energiaszektorának liberali-

zációja és privatizációja mellett a nemzetközi árampiacra gyakorolt hatások 
érdeklődésre tarthatnak számot. 1995 októberében négy ország (Lengyelor-
szág, Magyarország, Szlovákia és a Cseh Köztársaság) csatlakozott a nyugat-
európai UCTE (Union for Coordination of Transmission of Electricity = Villamos 
Energia Továbbítását Koordináló Szövetség) rendszerhez, ezzel a kelet-
nyugati együttműködés minőségileg magasabb szintre lépett. Sikeres próbaidő 
után a négy közép-európai ország 2001 májusától az UCTE társult tagja lett. 
Ezeknek az országoknak a bevonása a szinkronizált nemzetközi áramcserébe 
az UCTE szabályainak megfelelően lehetőséget ad az áramtermelés és áram-
elosztás optimálására Európa nagy részében. 

Az ukrajnai energiahálózat egy része a Lviv (Lemberg) környéki burstini 
erőművel az UCTE-vel szinkron próbaüzemben van. Amikor Horvátországban 
és Bosznia-Hercegovinában kijavítják a balkáni háborúban keletkezett hálózati 
károkat (várhatóan 2003 végére), ezek az országok is csatlakozhatnak az 
UCTE rendszeréhez. 

Románia és Bulgária is megtette az UCTE-hez való csatlakozás érdeké-
ben szükséges technológiai, szervezési és gazdasági intézkedéseket, és je-
lenleg mind a két ország az ún. 2. frekvenciazónában próbaüzem keretében 
együttműködik az UCTE déli tagjaival. Ha Horvátország és Bosznia-
Hercegovina képes lesz csatlakozni a rendszerhez, velük együtt Románia és 
Bulgária is részt tud venni az európai rendszerben. 

Az Európai Unió és Oroszország közötti energetikai együttműködés kere-
tében létrejöhet a kapcsolat az oroszországi hálózattal is; ennek előfeltétele 
azonban, hogy az orosz atomerőművek a nyugati biztonsági követelmények-
nek megfeleljenek, az erőművek a környezetvédelmi előírásokat kielégítsék és 
megnyíljon az energiapiac. A kapcsolat létesítésének egyik alternatívája az 
aszinkron összeköttetés egyenáramú kapcsolattal, illetőleg közvetlen szinkro-
nizált kapcsolat. Ennek eldöntéséhez azonban még sok vizsgálatot kell elvé-
gezni, elemezni kell a kétféle megoldás előnyeit és hátrányait. A szinkron ösz-
szeköttetés megvalósításához Oroszországban technológiai intézkedéseket 
kell tenni az erőművek primer és szekunder szabályozása és a hálózat stabili-
zálása terén, ami időbe és pénzbe kerül. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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