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Nemzeti energiapolitika Csehországban 
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Az állami energetikai koncepció – SEK 

A cseh kormány 2002 nyarán közzétett programjának egyik fontos 
pontja volt az állami energetikai koncepció (státní energetická koncepce 
– SEK). Ez a tervezet a jövőbeni energiaellátás biztosítását célozza. Fő 
prioritásai: 

• függetlenség a külföldi energiaforrásoktól, különösen a nagy 
kockázatú térségbeli forrásoktól, 

• az energiaellátás maximális biztonsága, ideértve a nukleáris biz-
tonságot is, 

• fenntartható fejlődés, környezetvédelem. 
Ennek megfelelően a kitűzött célok: 
• az energiahatékonyság növelése, 
• a primerenergia-források megfelelő arányú használata, 
• a környezet maximális kímélése, 
• az energiagazdaság liberalizációjának befejezése. 

Energiahatékonyság 

Az energiaforrások jó kihasználása az energetikai koncepció állandó 
prioritásai közé tartozik. A korszerű gazdaságra jellemző a GDP-
termelés alacsony fajlagos energiaigénye, és ez a fenntartható fejlődés 
feltétele is. Az energetikai hatásfok javítása a SEK összes céljának el-
érését szolgálja, méghozzá olcsón és biztonságosan. 

Jelenleg Csehországban viszonylag magas energiaigény jellemzi a 
termelést. Az EU átlagához képest majdnem kétszeres a GDP fajlagos 

 



energiaigénye. Különösen a közlekedés, ipar és az építőipar használ sok 
energiát. 

A cél az eddigi energiaigényesség-csökkentési ütem gyorsítása. A 
gazdasági növekedés a felhasznált energiamennyiség növekedése nél-
kül, csupán az energiahatékonyság növelése révén valósuljon meg. 

A primerenergia-források megfelelő arányú használata 

Csehország stratégiai olajtartalékait az EU-csatlakozással kapcso-
latban meg kell növelni 2005 végéig úgy, hogy 90 napi fogyasztásnak 
feleljenek meg. A gáz és az olaj esetében a külföldi szállítások nagyobb 
biztonságához hozzájárult a területi diverzifikáció.  

A külföldi forrásoktól való függés mértéke az összes energiafajtát 
tekintve viszonylag kedvező, 32%, de az olaj, gáz és nukleáris tüzelő-
anyag esetében majdnem 100%-os. A jövőben várhatóan nő az import-
függés, a szilárd tüzelőanyagok exportjának csökkenése és ezek csök-
kent rendelkezésre állása következtében. 

A függés növekedési ütemét féken kell tartani, elsősorban az ener-
giahatékonyság növelése, a megújuló források használata révén, de 
még a hazai szénkészletek kiaknázása révén is. 

2005-re kitűzött cél a következő energiaforrás-arány:  
• szilárd tüzelőanyagok:   44 – 45% 
• gáz:       21 – 22% 
• cseppfolyós tüzelőanyagok: 15 – 16% 
• nukleáris tüzelőanyag:  16 –17% 
• megújuló energiaforrások:   3 – 4% 
2030-ra a következő energiaforrás-arányt írják elő:  
• szilárd tüzelőanyagok:   31 – 33% 
• gáz:       23 – 25% 
• cseppfolyós tüzelőanyagok: 12 – 13% 
• nukleáris tüzelőanyag:  22 – 24% 
• megújuló energiaforrások:   8 – 10% 
A hosszú távú tervben szerepel a 60 napnyi gáztartalék és 

120 napnyi olajtartalék biztosítása. 

A környezet maximális kímélése 

A környezetvédelem az országok többségében állandó követel-
mény. A klímaváltozások vitathatatlanok, és egyre szigorúbb intézkedé-

 



sek születnek majd ezek ellensúlyozására. Ezen a téren az első teendő 
a Csehországra kötelező kibocsátási határértékek betartásának biztosí-
tása. Ennek egyik módja a megújuló energiaforrások minél intenzívebb 
kihasználása. Ezt követeli az EU direktívája, és Csehország ezen a té-
ren saját nemzeti célokat is felállított.  

A széleskörű intézkedéseknek köszönhetően Csehországnak pilla-
natnyilag nincsenek gondjai a 2010-ig kitűzött kibocsátási határértékek 
betartásával. Viszont a fajlagos (1 főre vagy a GDP egységére vett) NOx 
és CO2 értékek kissé magasak az EU-beli átlaghoz képest. 

A számítások szerint a megújuló energiaforrások használatát több 
mint kétszeresére lehet növelni. 2010-re a 6-7%-os részarány szerepel a 
tervben. 

Fontos lépés még az üvegházhatású gázok emissziókereskedel-
mének bevezetése, az EU-tervezettel összhangban. 

A fajlagos gázemissziókat 2005-re a következő értékekre kell leszo-
rítani: 

• SO2 – 26 kg/fő 
• NOx – 35 kg/fő 

Az energiagazdaság liberalizációjának befejezése 

Az energiagazdaság átszervezése a 90-es években folyamatosan 
zajlott, és az előző két energiatervezet súlyponti témája volt. A feltétele-
zett EU-csatlakozás időpontjában már lényegében be kell fejeződnie, és 
így az ország felkészülten léphet az EU-n belüli konkurencia porondjára. 
Ügyelni kell arra, hogy a folyamat szociális következményei elfogadhatók 
legyenek mind az energetikai szektor dolgozói számára, mind a lakos-
ság számára. 1990 és 2001 között a foglalkoztatottak száma kb. 
150 000-ről 68 000-re csökkent. Az energiaárak 1999 és 2002 között nö-
vekedtek jelentősen. Ma egy háztartásban az energiára fordított kiadá-
sok kb. 9%-ot képviselnek a teljes kiadások között.  

2005-ig a következő feladatokat kell megoldani:  
• befejezni az átszervezést és a privatizációt a villamosenergia-

iparban, széniparban és a petrokémia területén, 
• liberalizálni a villamosenergia- és gázpiacot, 
• meghatározni a szabályozás körét és mértékét, 
• figyelni és kompenzálni a lakossági energiaárak hatásait, 
• szociális intézkedések a szénbányászatban tapasztalható foglal-

koztatáscsökkenéssel kapcsolatban. 

 



A SEK aktualizálása 

A fentiekben tárgyalt tervezetet az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri-
um (Ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO) tovább fejleszti. Június-
ban közzétették az új változatot, amelyben részletesebben kidolgozták a 
2030-ig terjedő időszak folyamatait és tennivalóit. Ez a dokumentum éles 
vitát váltott ki a szakemberek és a lakosság körében. 

A várható fejlődés több irányát vázolták fel, a felmerülő külső ténye-
zők függvényében. Ezek közül 6 alapvető forgatókönyv képezte a 
részletesebb vizsgálódás tárgyát: 

Fehér – az összes jelenleg érvényes szabály és korlát figyelembe-
vételével. 

Zöld – a hazai források nagyobb arányával. Feltételezi a barnaszén-
bányászat korlátozásának feloldását, a megújuló források támogatását 
és újabb nukleáris energiaforrásokat. 

Fekete – az energiaigények kielégítése feketeszén importálásával. 
Piros – az energiaigények kielégítése gáz importálásával. 
Kék – a nukleáris energia nagyobb szerepével. Ez esetben 3 új 

blokk épülne a temelíni atomerőműben. 
Sárga – a nukleáris energia maximális kihasználásával. E szerint 8 

új 600 MW teljesítményű blokk épülne. 
A felvázolt elképzeléseket számítógépes modellezéssel értékelték 

ki.  

A tervezet bírálata 

A tervezet közzététele után sok hozzászólás jelent meg a sajtóban. 
A környezetvédők bírálják például az energiahatékonyság elősegítésére 
szánt anyagi támogatás alacsony összegét. Véleményük szerint nagyon 
sok esetben nincs kihasználva az erőművek által termelt hő, sok tartalék 
van a közlekedésben, a lakások fűtésében stb. Ennek szerintük több fi-
gyelmet (és forrást) kellene szentelni. 

Továbbá kifogásolják, hogy nincs a tervben szó a napenergia hasz-
nosításáról. A megújuló energiákkal kapcsolatos berendezések és a 
megújuló alapanyagú tüzelőanyagok forgalmi adóját túl magasnak talál-
ják. 

A környezetvédelemmel ellentétes lenne egyes falvak területén a 
barnaszéntermelés folytatása. 

Figyelmeztetnek a privatizáció és liberalizáció visszás jelenségeire 
is. 

 



Közvélemény-kutatás 

2003 februárjában a prágai GfK piackutató intézet közvélemény-
kutatást végzett az energetikához kapcsolódó témában.  

Vizsgálták az egyes energiaforrások elfogadottságát. Az 1. ábrán 
látható eredményekből kitűnik, hogy a lakosság a „tiszta” energiaforrá-
sokat részesíti előnyben. Viszonylag pozitív a nukleáris energia megíté-
lése. 
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1. ábra Az egyes energiaforrások elfogadhatósága 

(1 – leginkább elfogadható, 5 – legkevésbé elfogadható) 
 
 
A további kérdések az atomerőművekre vonatkoztak. Először a már 

létező temelíni erőmű várható hatásait értékelték a megkérdezettek: 
• 10%-uk szerint egyértelműen pozitív hatások várhatók, 
• 21% szerint a pozitív hatás lényegesen több lesz, mint a negatív, 
• 27% szerint a pozitív hatás valamivel több lesz, mint a negatív, 
• 31% meg van győződve a negatív hatások túlsúlyáról. 
A férfiak optimistábbak e kérdésben, mint a nők, és a magasabban 

képzettek kedvezőbb fényben látják, mint az alacsony képzettségűek. 

 



 

Azután a SEK-tervezetben szereplő újonnan építendő atomerőművi 
blokkokról nyilatkoztak. Az építés mellett foglalt állást 37%, ellene pe- 
dig 56%. A megkérdezettek 8%-a határozatlan volt e kérdésben. Itt is 
hasonló jellegű volt a vélemény megoszlása nemek és képzettség sze-
rint. 
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