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Hírek az MVM-ről
Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
Augusztus 6.

(fotó: greenfo.hu)

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. létrehozta új projekttársaságát a paksi
atomerőmű bővítésére. Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
vezérigazgatója Nagy Sándor, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese
lett. Vezetésével folytatódik az atomerőmű telephelyén létesítendő új
blokkokhoz kapcsolódó elemző, tervező, döntés-előkészítő és engedélyeztetési
munka. A most létrejött társaság, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
viszi tovább a magyar villamosenergia-termelés több mint 40 százalékát adó
atomerőmű tervezett bővítését előkészítő Lévai Projekt feladatait. Az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalat
feladata lesz, hogy a beruházás minden lényeges aspektusát megvizsgálja
annak érdekében, hogy a részletes tanulmányok, értékelések alapján felelős
döntés születhessen az új paksi blokk(ok) megépítésének - a Nemzeti
Energiastratégiában is szereplő - tervéről. (orientpress.hu/Portfólió/MTI)

(fotó: parlamenti szavazás az atomeromu.hu honlapon)

A paksi atomerőmű tervezett bővítéséről az Országgyűlés 2009. március 30-án
döntött a parlamenti pártok konszenzusos támogatásával. A bővítés
előkészítését a képviselők több mint 95 százaléka szavazta meg. A kormány
2012 júniusában a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az
energiaellátás biztonsága érdekében alapvetően szükséges beruházássá
nyilvánította a projektet.
Az új társaság elnöke Baji Csaba, az MVM elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. elnöke. Vezérigazgatója Nagy Sándor, az MVM termelési
vezérigazgató-helyettese, aki egyúttal a társaság igazgatóságának is tagja,
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója mellett. A felügyelő
bizottság elnöke Nagy Csaba, az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese.

A piac negyedét szeretné az állami mobilcég
Augusztus 6.,7.

(fotó: napi.hu)

Az állami mobilcég, az MPVI Zrt. vezetői arra számítanak, hogy öt-hat év múlva
20-25 százalékos lehet piaci részesedésük - az Index idézett egy
dokumentumból, amely tavaly novemberében készült, vagyis még azelőtt,
hogy a Magyar Posta, az MVM és az MFB alkotta konzorcium elindult volna a
negyedik mobilfrekvenciára kiírt tenderen. A tanulmány azt vizsgálta: az
államnak miért érheti meg belépni a mobilpiacra és milyen üzleti modell
alapján működne a cég. A portál arról is írt, hogy a dokumentumot az MVM
csak az adatvédelmi hatóság beavatkozása után adta ki, de úgy, hogy üzleti
titokra hivatkozva minden fontosabb információt kitakart. A várható
költségekről annyi derült ki, hogy a legnagyobb kiadásokat a
frekvenciahasználati díj kifizetése, a bázisállomások, a számlázási rendszer
kiépítése, az értékesítési pontok kialakítása jelenti. A költségeket viszont
csökkentheti, hogy az MVM és a Magyar Posta épületei alkalmasak lehetnek a
rádióállomások, bázisállomások kialakítására. Az MVM szakemberei a
tanulmány szerint vizsgálják, hogyan lehetne a villamos művek tulajdonában
lévő távvezeték-oszlopok egy részén rádiós bázisállomásokat elhelyezni. A
posta hálózata pedig az ügyfelek elérésében, a számlalevelek elküldésében
lehet hasznos. A tanulmány számol az okostelefonok terjedésének
csökkenésével, a recesszióval, a piacon lévő szolgáltatók versenyfokozó
lépéseivel, illetve a közbeszerzési szabályozás változásával. Az Index cikkét több
portál, köztük a napi.hu és a Portfólió is részletesen ismertette.
A Portfólió véleménye szerint továbbra sem világos, hogy miért akar belépni
az állam egy igencsak telített piacra, ahol akár százmilliárd forintot is kellene
költeni hálózatfejlesztésre. A 20-25 százalékos piaci részesedésre vonatkozó
elképzelés is képlékeny, hiszen nem tudjuk, melyik szegmensben kívánja
megszerezni a piac ötödét-negyedét. Szakértők szerint azok az informatikai
megrendelések kerülhetnek a céghez, amelyeket az állam eddig más
szolgáltatóktól vásárolt meg, másrészt a csaknem 800 ezres közalkalmazotti
rétegnek is van erre esélye. Mindez akár "automatikusan" is megtörténhet, ha
az állami cég ezen felül is ügyfeleket kíván szerezni, azt az árverseny
kiélezésével érheti el.

Vádemelés
Augusztus 10.,8.
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség az MVM-ügyben Kocsis István, a cég
korábbi vezérigazgatója és öt társa ellen bűnszervezetben elkövetett,
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt - közölte a
főügyészség. A Kossuth Rádió két nappal korábban még arról számolt be, hogy
áprilisban a nyomozók már elküldték az iratokat a Fővárosi Főügyészségnek, de
a vádhatóság akkor további adatokat kért. Az NNI most is bűnszervezetben
elkövetett hűtlen kezelés miatt javasolt vádemelést Kocsis István, az MVM,
Kovács József, az atomerőmű korábbi vezérigazgatója, valamint az MVM-mel
korábban kapcsolatban álló Kapolyi László volt szocialista országgyűlési
képviselő, valamint Sz. András vállalkozó ellen. Az NNI szerint indokolatlanul
drága ingatlanvásárlással, felesleges tanácsadói szerződésekkel, fedezet nélküli
kölcsönökkel 2006 és 2008 között több mint 15 milliárd forinttal károsították
meg a Magyar Villamos Műveket és a cégcsoporthoz tartozó Paksi Atomerőmű
Zrt.-t. Kemenes Csaba, az MVM jogi képviselője a Krónikában azt mondta: a
büntetőeljárás az MVM belső vizsgálata, majd feljelentése alapján indult. Az
állami cég mindenben együttműködött a hatóságokkal - tette hozzá az ügyvéd.
Az NNI az MVM hat ügyletével kapcsolatban javasolt vádemelést, további öt
ügyben még folyik a nyomozás. (mno.hu/MTI)

A cégcsoport hírei
Próbaüzem az összekapcsolt árampiacon - csökkenhetnek az árak
Augusztus 6.,12.

(fotó: mvm.hu)

Kísérletképpen összekapcsolták a magyarországi, a csehországi és a szlovákiai
árampiacokat. Ehhez hasonló teszt lesz még augusztusban. Ha a tapasztalatok
kedvezőek lesznek, augusztus 17-én megszülethet a döntés, hogy mikor
kapcsolhatók össze végleg a piacok - erről számolt be a vg.hu portál. A
műveletben a magyar HUPX Zrt. vesz részt, partnere pedig a csehországi OTE és
a szlovákiai OKTE áramtőzsde. Az összekapcsolás lényege, hogy az önálló,

gyakran csak egy-egy országhoz köthető árampiacok együtt nagyobbat
alkotnak, lehetővé téve a piacon belüli keresleti és kínálati aránytalanságok
kiegyenlítődését. Javulhat az ügyfelek kiszolgálása, illetve az áramtermelő és
áramszállító kapacitások kihasználása. Mivel az összekapcsolt rendszerek
gazdaságosabban működnek, jogos elvárás, hogy csökkenjenek az árak, bár az
összekacsolás beruházást is igényel - jegyezte meg a gazdasági portál.

(fotó: a MAVIR vezérlőterme a hirado.hu honlapon)

A közös árampiac elsősorban nagykereskedelmi árcsökkenést jelent, de
előbb-utóbb a háztartási fogyasztói árakban is érvényesül a hatása nyilatkozta a Híradónak Gerse Károly, a Magyar Villamos Művek Zrt.
főtanácsadója. Míg Szlovákiában és Csehországban csaknem 40 euróért, azaz
12 ezer forintért lehet megvenni 1 megawattóra áramot, addig
Magyarországon 57 euróért, vagyis több mint 17 ezer forintért. Az
összekapcsolás után akár 5 százalékkal is olcsóbb lehet a lakossági áram hangzott el az M1 hétvégi híradójában.
A létrejövő cseh-szlovák-magyar villamosenergia-piac a lehető leghamarabb
szeretne kapcsolódni a közép-nyugat-európai és az észak-nyugat-európai régió
más rendszerben működő árampiacaihoz. Végső cél az európai belső piac
létrehozása 2014 végére. (vg.hu)
Módosult a biztonsági övezet
Augusztus 10.

(szöveg: oah.hu)

Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján jelent meg a határozat, miszerint
a paksi atomerőmű, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója biztonsági
övezetét a korábbi 3 km-ről 500 méterre csökkentik. Az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal sugáregészségügyi szempontból hozzájárult ehhez azzal a
kikötéssel, hogy az éves mérési eredményekről jelentést kell küldeni az OTHnak. A biztonsági övezet felülvizsgálata a jogszabályok módosítása miatt vált
szükségessé. Erről egyébként az Országos Atomenergia Hivatal korábban
közmeghallgatást is tartott. (oah.hu)

Egymilliárdos vasúti megbízás az OVIT-nak
Augusztus 9.

(fotó: ovit.hu)

Az MVM OVIT Zrt. nyerte el azt a pályázatot, amelyet a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő írt ki a ceglédi vontatási transzformátorállomás
felújítására. Az ajánlatkérés a meglévő állomás teljes korszerűsítésére és
bővítésére is vonatkozott. A közbeszerzésre az uniós alapokból finanszírozott
Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója részeként került sor. Az OVIT
ajánlata valamivel egymilliárd forint alatt volt, alacsonyabb, mint a riválisoké
(SAG Hungária Kft., V-I 2012 Cegléd konzorcium), de nemcsak ezért nyert. A
másik két pályázó ajánlatát a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő érvénytelennek
nyilvánította, mert azokban - a kért adatpótlás után is - hiányosságokat talált.
(vg.hu)
Kevesebb áram fogy a szabadságok idején
Augusztus 7.

(fotó: napi.hu)

A múlt héten hétfőn Pakson mérték a legmelegebbet, 39,7 fokot. Bár az
országos melegrekord nem, a fővárosi megdőlt, az áramfogyasztás mégis
alatta maradt a júliusi csúcsnak. A nyári szabadságok miatt eleve alacsonyabb
a villamosenergia-felhasználás - közölte a Magyar Villamosenergia-ipari
Rendszerirányító. Az idei nyári rekord július 5-én volt, 6.343 megawattos
csúcsfogyasztással. A rendszerirányító tájékoztatása szerint július 9-én még
6.100 megawatt felhasználást mértek, de utána 6.000 megawatt alatt maradt.
Ennek oka, hogy az augusztus első napjaiban visszatért hőség rövidebb ideig
tartott a júliusinál, a nyári szabadságok miatt pedig eleve kevesebb áram fogy.
Magyarországon jellemzően télen fogy a legtöbb áram: főként a fűtéshez és a
korai sötétedés miatt a világításhoz használt energia okozza a fogyasztás
növekedését, de érezhető az ünnepi díszkivilágítás hatása is - idézte a MAVIR-t
a Napi Gazdaság.

Szponzoráció
MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj
Augusztus 7.

(fotó: Gábor Dénes az mvm.hu/novofer.hu honlapon)

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma a villamosenergia-iparban, illetve az ezzel
kapcsolatos területeken kiemelkedően eredményes mérnöki munka, kutatói
teljesítmény vagy eredeti felfedezés elismeréseként, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. támogatásával MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjat
adományoz egy Magyarországon élő magyar állampolgárságú, valamint egy
határainkon túl élő magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak. A
felhívással és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók a novofer.hu
honlapról tölthetők le. Eredményhirdetés és díjátadás 2012. december végén
lesz. (mvm.hu)
MVM Optimist Csapatverseny
Augusztus 6.

(fotó: mvmse.com)

Az MVM Sportegyesület idén több magyarországi ifjúsági és felnőtt vitorlás
versenyt rendez. Az első verseny, az MVM Laser Flottabajnokság eredményes
volt júliusban. Az MVM Optimist Csapatverseny - amelyet augusztus 13.-15.
között tartanak - jól illeszkedik az MVM Sportegyesület Ifjúsági Utánpótlásnevelő Vitorlás Programjának koncepciójához, hiszen ebben a hajóosztályban
keresik a sportág jövőbeli tehetségeit. A versenynek az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. tulajdonában lévő balatonfüredi Koloska Marina Vitorlás Kikötő ad
otthont, számos kiegészítő programmal. A versenyvezető Fluck Benedek, a
Versenybíróság elnöke Böröcz Bence lesz. Előzetesen 10-12 négyfős csapat
jelezte részvételi szándékát. (porthole.hu)

A hazai energiaszektor hírei
Új energiadíjak átlagos fogyasztás felett?
Augusztus 9.

(fotó: Horváth Péter az mno.hu honlapon)

Már a következő fűtési szezonban kikerülhet az egyetemes tarifából az
átlagosnál nagyobb lakossági energiafogyasztás - a Magyar Energia Hivatal
elnöke, Horváth Péter a Magyar Nemzetnek adott interjújában példát is
említett: egy otthoni medence fűtéséhez már indokolt, hogy az energiát piaci
áron vásárolják meg. Azt is elmondta, hogy a lakossági fogyasztók leggazdagabb
3-4 százaléka az összes elhasznált földgázból 13-14 százaléknyit él fel, tehát ez
jóval az átlagos fogyasztás felett van. A hivatal javaslatát már elküldte a
fejlesztési tárcának. A megújuló energia támogatását firtató kérdésre Horváth
Péter azt mondta: érdemes szem előtt tartani, hogy a megújuló források
kiaknázása többe kerül, mint a hagyományosaké. Ez növelné az árakat akkor,
amikor a magyar lakosság bevétele jelentős részét rezsire költi.
Elstartolt az Energetikai Központ
Augusztus 6.,9.

(fotó: energetikaikozpont.hu)

Megkezdte az áram értékesítését a lakossági versenypiacon a lengyel hátterű
Energetikai Központ Zrt. A társaság egyelőre az ELMŰ és az ÉMÁSZ egyetemes
szolgáltatói körzetében keresi az új ügyfeleket, hamarosan pedig az E.On és a
Gdf Suez ügyfeleinél is megjelenik - erről számolt be a Világgazdaság Online. A 4
és 6 százalékos kedvezményt a fogyasztó területi szolgáltatójának villamos
energia árához (tehát nem a végszámlájához) képest adja. Az ügyfeleknek havi
átalánydíjat kell fizetniük, éves elszámolással. A cég készen áll 8 százalékos
kedvezmény nyújtására és a vállalkozások kiszolgálására is.
Az anyacég Energy Supplier No1. a.s. csoport számára 2011 az áttörés éve volt,
amikor Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is stabil pozíciót
vívott ki magának az áram- és gázszolgáltatásban. Erre alapozva jelent meg

Magyarországon. A térség legnagyobb lakossági áramszolgáltatójának tekinti
magát. Mintegy ötszázezer lakossági, valamint a kis- és középvállalati ügyfele
tavaly csaknem két terawattóra áramot vásárolt.
Az ELMŰ és az ÉMÁSZ ügyfelei egyelőre nem mentek át az új piaci szereplőhöz mondta a Világgazdaságnak Boross Norbert, a cégpáros szóvivője. Boross
Norbert emlékeztetett arra, hogy az egyetemes szolgáltatói piacon nincs
verseny az ügyfelekért, hiszen a hatósági árak nem adnak teret további
rivalizálásnak. Ha valaki mégis alámegy ezeknek az áraknak, akkor az
ügyfeleknek kevesebb védelemre kell számítaniuk. Ha a lakossági piacon nem
is, a kkv-k körében a közelmúltban az ELMŰ és az ÉMÁSZ is megjelent
versenypiaci szolgáltatással, melyhez 2 százalékos kedvezményt ad.
Nő a GANZ EEG szerepe - többet rendel a Roszatom
Augusztus 6.

(fotó: a Ganz EEG átrakógépe)

Az orosz atomenergetikai állami konszern, a Roszatom a jövőben aktívabban
kíván támaszkodni a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft-re és más
magyar cégekre az oroszországi, illetve a külföldi atomerőmű-építési
projektekben. Ezt közölte a budapesti cég, miután Kirill Komarov, a Roszatom
vezérigazgató-helyettesének vezetésével orosz küldöttséget fogadott a
napokban. "A magyar gépgyártás termékeit mindig is nagyra értékelték
Magyarország határain túl és Kelet-Európában. A Ganz EEG Kft. sikeresen
egyesíti a hagyományos magyar mérnöki iskola hagyományait és a modern
cégvezetést” - mondta Kirill Komarov. Andrej Nyikipelov, az Atomenergomas
Nyrt. vezérigazgatója is nagyra értékelte a kft. eredményeit, köztük azt, hogy a
cég rendelésállománya az első félévben meghétszereződött és mintegy 50
millió dollárt tett ki. A megrendelések több mint fele, 30 millió dollár az orosz
piacról érkezett. A Ganz EEG Kft. 9 szivattyút szállított a Rosztovi atomerőmű 3as blokkjához és ugyanennyire van még megrendelés ettől a cégtől. Hasonló
szivattyúkat és átrakórendezéseket készítenek más atomerőműveknek is. A cég
indulni kíván a magyarországi tendereken, valamint programot indított a
mérnöki tudás átadására a fiatal szakemberek számára. (Portfólió/MTI)

Tájékoztató kampányt indít a Wildhorse
Augusztus 8.

(fotó: wildhorse.hu)

Az ausztrál társaság augusztus 16-án lakossági fórumot tart Pécsett, hogy
eloszlassa az uránbánya tervezett nyitásával kapcsolatos aggodalmakat. A
PécsMa portállal közölte ezt a vállalat, melynek közleménye szerint a
bányászatot szigorú uniós jogrendszer szabályozza, a termelés megindítása
kizárólag körültekintő engedélyezés után lehetséges, így kizárhatók a negatív
környezeti hatások. A cég úgy véli: a dolgozók védőfelszerelése, az
üzemegészségügy sokkal szigorúbb és fejlettebb manapság, mint korábban volt.
A Wildhorse ellenőrző rendszert alkalmazna, garantálva a környéken élők és a
dolgozók biztonságát. A fórumon nemcsak a társaságot, a munkafolyamatot, a
lehetséges technológiákat kívánják bemutatni, hanem az aggodalmakat is
szeretnék eloszlatni. Leszögezik azt is, hogy a mecseki uránbányászat jövőjét
érintő kérdések és válaszok egyelőre csakis elméletiek, hiszen a projekt
előkészítési szakaszban van. A nyitást ellenző neMecsek Mozgalom szerint
jelenleg a Kismélyvölgy-dűlői és mecsekszentkúti kutatófúrások jelentenek
veszélyt, ezért arra kérték a pécsi polgármestert, hogy a kutatófúrásokhoz
szükséges tulajdonosi hozzájárulást ne adja meg a Wildhorse Energy cégnek.

Hírek az alternatív energiáról
Csodaház magyar diákoktól
Augusztus 9.

(fotó: a napház a gyartastrend.hu honlapján)

A felhasznált energia dupláját termeli meg az a napház, amellyel a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapata indul szeptemberben a
madridi Solar Decathlon Europe nemzetközi versenyen. Az épület 100 millió
forintba, a teljes projekt - beleértve a kiszállítást is - 200 millió forintba kerül.
Ennek negyedét adja a főszponzor Siemens Zrt. és ennyivel járul hozzá az állam
is - mondta Zeitler Balázs, a projekt egyik menedzsere. A ház sorozatban is
gyártható, és akkor már jóval olcsóbb lehet - tette hozzá Aszódi Attila, a BMGE

rektorhelyettese. A Figyelő beszámolója szerint az „ODOO projekt” egy 45
négyzetméteres, két személyes családi ház terasszal és az azt lezáró fallal. A
tetőn és a falon 60 négyzetméternyi napelem termeli az áramot, óránként 9
kilowattot. A falakat és a tetőt 24 centiméteres - újságpapírból készült hőszigeteléssel látták el. A padlóban és a mennyezetben csőkígyó, illetve
légcsatornák adják a hűtést és a fűtést, ezt levegő-víz hőszivattyú táplálja. A
nappali többletenergia a hálózatba kerül, az éjszakai - jóval kevesebb - áramot
pedig onnan vételezi a ház. A világításért és az egyéb áramfogyasztók
vezérlésért felelős Siemens-rendszer hagyományos körülmények között is akár
20-40%-os hő- és 10-15%-os villamosenergia-megtakarítást jelent, így nagyban
hozzájárul az épület fenntarthatóságához - jegyezte meg a Gyártástrend.
Elektromos midibuszok Bécsben
Augusztus 9.

(fotó: energiacentrum.com)

Ősztől tizenkét olasz gyártmányú, tisztán elektromos hajtású midibusz áll
üzembe Bécsben - az akkumulátorok folyamatos utántöltését felsővezetékről
oldják majd meg. Az új villanybuszok természetesen a mozgási energiából nyert
elektromos áramot lassításkor visszatöltik az akkumulátorokba, így körülbelül
20 százalékos lehet a megtakarítás. A bécsi közlekedési vállalat azért döntött az
árammal hajtott buszok mellett, mert a belvároson csak olyan járművek
haladhatnak át, amelyek kevés káros anyagot bocsátanak ki.
(Energiacentrum/vezess.hu)
Szélerőmű-parkot vett az RWE
Augusztus 6.,7.,10.

(fotó: Taciewo szélerőmű-park az electrum.pl honlapon)

A német RWE megvásárolta a lengyel Taciewo szélerőmű-parkot a spanyol
Gamesától - a 15 telepített szélturbina összesen 30 megawattos. Ezzel a német
cégnek már öt szélerőmű-parkja van Lengyelországban. Áramtermelési
kapacitásuk összesen 152 megawatt, amivel a cég 50 százalékban teljesítette

lengyelországi terjeszkedési programjának 2015-ig kitűzött célját. Jelenleg
Nowy Staw mellett építenek szélkerekeket, amelyek jövőre kezdik meg az
áramtermelést. Az RWE a beruházási költségeket nem hozta nyilvánosságra, de
szakértők szerint szárazföldi szélerőműveknél 1 megawatt kapacitás
létrehozásához egymillió euróra van szükség. Az atomenergiával való szakítás
óta az RWE a megújulókra összpontosít: 2012 és 2014 között négymilliárd eurót
tervez ilyen beruházásokra - közölte a Portfólió és az Echo TV. A
biouzemanyag.blog.hu portál a Szövetségi Energia- és Vízügyi Egyesület
jelentését ismertette, miszerint az első félévben az állam a német
áramszükséglet több mint negyedét megújuló energiaforrásokból fedezte ebben a szélenergia vezet, csaknem tíz százalékkal.
Portugália napenergiát exportálna Németországnak - igaz, saját költségvetésén
kíván így segíteni. A Luz.On portugál napenergia-társaság célja olyan
napelemes parkok létrehozása, amelyek energiával láthatják el a tőlük
északabbra fekvő országokat, különösen azokat, amelyekben nagyobb szerep
jut a megújuló energiáknak. Az export nem könnyű, ráadásul át kell hidalni az
egyes
európai
országok
törvényei
közötti
különbségeket
is.
(Energiacentrum/alternativenergia.hu)
A világ legnagyobb széllapátja
Augusztus 6.,12.

(fotó: tisztajovo.hu)

A Siemens megalkotta a világ legnagyobb, 75 méter hosszú szélturbina
lapátját - a dániai Osterildben a tengeri szelekre támaszkodó, hat megawattos
szélturbinákkal működő rendszer prototípusát ősszel tesztelik. A tervezők
maximalizálták az energiahozamot: erős, tengerparti, illetve gyengébb,
belvizeknél és tavaknál fújó szelekkel egyaránt megfelelően működhetnek a
lapátok, amelyeket illesztések nélkül, egy darabban gyártanak, így csaknem 20
százalékkal könnyebbek. A Siemens (melynek hat megawattos szélturbinái már
Anglia déli partjainál is megtalálhatók) a közeljövőben további háromszáz
turbinát készít - közölte a Tisztajövő portál, amely arról is beszámolt, hogy a
tunéziai székhelyű Saphon cég rotorlapátok nélküli szélturbinát készített, amely
kétszer-háromszor hatékonyabb lehet egy átlagos modellnél.

Szélerőmű-tervek Romániában - a napelem-parkot felavatták
Augusztus 8.,12.

(fotó: energobit.com)

A kolozsvári székhelyű EnergoBit csoport 40 millió eurót tervez egy Tulcea
megyei szélerőmű-park megépítésére. A cégcsoport alelnöke, Péter Pál szerint
a jövő év végéig várhatóan befejezik a munkálatokat. A tengermelléki régiónak
óriási kiaknázatlan tartaléka van: egy Erste Bank által készített tanulmány
szerint Konstanca és Tulcea megye Európában a második legalkalmasabb
terület a szélenergia kihasználására (penzcsinalok.ro/Energiacentrum). Arról is
érkezett hír, hogy a romániai Buziásfürdőn felavatták a nyugati régió első
napelem-parkját. A temesvári Constructim cég 2 millió eurós beruházással egy
saját tulajdonában levő, 19 000 négyzetméteres területen hozta létre a 3900
napelemből
álló
parkot,
amelynek
összteljesítménye
1
MW.
(energiacentrum.com/erdely.ma/)
Kissé drága még a szennyvízből nyert energia
Augusztus 10.

(fotó: berendezés Bruce Logan laborjában az engr.psu.edu honlapon)

A kommunális szennyvíz tisztítására használt baktériumok elegendő
elektromos energiát állíthatnak elő akár egy egész szennyvíztisztító telep
működtetéséhez is. A Science tudományos magazinban ismertetett amerikai
technológia azt tanulmányozza, hogy bizonyos mikrobák miként képesek
áramot előállítani saját sejtjeiken kívül. A mikrobák azzal tisztítják meg a
szennyvizet, hogy az abban lévő szerves anyagot táplálékként elfogyasztják, az
így nyert energiából pedig áramot tudnak termelni – ismertette az eljárás
lényegét Bruce Logan, a Pennsylvaniai Állami Egyetem kutatója, a tanulmány
társszerzője. Az eljárás iránt már több nagy cég érdeklődik, köztük a Siemens és
a General Electric. Akadályt jelent, hogy a technológia megvalósításához
szükséges berendezések még drágák, így ez az alternatív áram is az.
(hvg.hu/MTI)

A külföldi energiaszektor hírei
Új reaktorok Svédországban?
Augusztus 7.

(fotó: a távolban a Ringhals atomerőmű a vattanfall.se honlapon)

A svéd Vattenfall kérelmet nyújtott be egy vagy két új atomerőművi blokk
építésére és üzemeltetésére - idézte a NucNet információját az Energiainfó. A
Vattenfall hét blokkot üzemeltet Svédországban, négyet a Ringhals és hármat a
Forsmark telephelyen, de arról nincs döntés, hogy melyik blokkot kellene
pótolni. Az tény, hogy a legrégebbit 1975 májusában helyezték üzembe.
Svédországban legfeljebb ötven évig üzemelhet egy atomerőmű. A Vattenfall
előrejelzése szerint 2025 és 2035 között körülbelül 20 TWh nukleáris energia
pótlására lesz szükség a régi blokkok leállítása miatt. A cég
engedélykérelmében arra is utalt, hogy a régi blokkok leállítása - a kapacitás
pótlása és hosszú távú tervek nélkül - az árak ingadozásához és
bizonytalansághoz vezet az árampiacon. A svéd parlament 2011 januárjában
döntött arról, hogy a régi atomerőműveket új blokkokkal lehet pótolni.
Tervezési hiba amerikai atomerőművekben?
Augusztus 9.

(logó: nrc.gov.)

Az amerikai nukleáris hatóság (Nuclear Regulatory Commission) hivatalos
közleményben kért információt valamennyi atomerőmű üzemeltetőjétől a
blokkok villamos-rendszerének terveiről. A közleményt az Illinois államban
lévő Byron atomerőműben 2012. január 30-án bekövetkezett üzemzavar után
adták ki. Az erőmű kettes blokkja automatikusan leállt a távvezeték-hálózat
feszültségingadozása miatt. Villamosenergia-rendszerét nem úgy tervezték,
hogy érzékelje az egyik fázis kiesését, ezért nem zárta le automatikusan a külső
energiaellátást és nem kapcsolt át tartalék energiaforrásokra - írta az
Energiainfó. A hatóság megbízható külső és telephelyi energiabetáplálást ír elő,
melynek megfelelő kapacitással kell rendelkeznie a biztonsági rendszerek

üzemeltetéséhez. Az NRC annak ellenőrzésére kért tájékoztatást, hogy a
rendszerek megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak. Az adatkérés az
Amerikában üzemelő száznégy atomerőművi blokkon kívül azokra is vonatkozik,
amelyek idén kaptak építési-üzemeltetési engedélyt.
Erősödő azeri befolyás - megint gondban a Nabucco?
Augusztus 7.

(logó: socar.az)

Azerbajdzsán és állami cége, a SOCAR határozott célja, hogy Európa
gázellátásához ne csak a gázt adja, hanem ellenőrizhesse az útvonalat is - a
Natural Gas Europe felidézte, hogy Azerbajdzsán és Törökország tavaly
decemberi megállapodásával például a Nabucco török ágát egyszerűen
lecserélték a közös fejlesztésű TANAP-ra. Ez a Transz-Anatóliai vezetékkel
kapcsolatos döntés jól mutatja a SOCAR igyekezetét, amelyhez biztos pénzügyi
háttere és nyersanyagtartaléka is van. Bármelyik útvonalat választja a cég az
európai gázszállításokhoz, mindenképp jelentős részesedést vásárol a
beruházásból. Mégpedig akkorát, hogy döntéshozó szerepbe kerüljön - mondta
Rovnak Abdullajev, a vállalat vezetője. A többi részvényes ennek nem örül, de
Azerbajdzsán bele is kényszerítheti a szereplőket ebbe a helyzetbe, hiszen rajta
áll vagy bukik a vezetékek sorsa. Közben a Népszava felidézte a korábbi
kijelentést, miszerint ha a cég a közép-európai útvonalat választja, akkor az
csak a Nabucco West lehet. Európai vállalatok Azerbajdzsán függetlenedése
óta fektetnek be a kaukázusi ország energiaiparába, ezért most az erőviszonyok
kiegyenlítésére Azerbajdzsán szeretne egy kis befolyást szerezni Nyugaton - írta
az Energiainfó.
Augusztus 9.,10.

(fotó: en.trend.az)

Közben a Nabucco-rivális TAP, a Transz-Adriai vezetékprojekt tulajdonosai (a
norvég Statoil, a német E.On Ruhrgas és a szintén német EGL) bejelentették:
megállapodtak a Shah Deniz II. konzorcium tagjaival, miszerint az Európának
azeri gázt kínáló konzorcium finanszírozza a TAP-pal kapcsolatos előkészítési
munkálatokat. A megállapodás értelmében a Shah Deniz tagjai (BP, Socar,

Total) 50%-os részesedést vásárolhatnak a vezetékprojektből. A Portfólió szerint
a bejelentés mindenképpen negatív hírként értelmezhető a Nabucco West
szempontjából, annak ellenére, hogy hasonló bejelentésre a Nabucco kapcsán is
számítani lehet. Az azerbajdzsáni Trend honlap azt közölte, hogy a Nabucco
konzorcium folytatja a rövidebb változat, a Nabucco West finanszírozását.
Kevesebb gázt szállított a Gazprom Európába
Augusztus 8.

(fotó: gazprom.ru)

A Gazprom egyik illetékese szerint éves összehasonlításban az idei év első hat
hónapjában 12%-kal esett vissza az orosz cég európai földgázszállítása. Míg
2011 első felében 93,1 milliárd köbméter földgázt szállított Európába, addig
2012 hasonló időszakában 82,2 milliárd köbmétert - erről a Portfólió írt a
Bloomberg hírügynökségre hivatkozva. Idén nyáron a Gazprom európai
szállításainak átlagára ezer köbméterenként 400 dollár körül alakult. Mindez
előzetes adat. A Gazprom Export vezérigazgató-helyettese nemrég arról
számolt be, hogy a cég idén a tavalyihoz hasonló európai exporttal számol,
vagyis 150 milliárd köbméterrel.
Emissziós jelentés az Egyesült Királyságban
Augusztus 11.

(foto: piacesprofit.hu)

Emisszós jelentésre kötelezik az Egyesült Királyságban a tőzsdén jegyzett
vállalatokat 2013-tól - a piacesprofit.hu idézte a The Guardian brit napilap erről
szóló írását. Az intézkedés szorosabbra húzza a kapcsot a légszennyezés és a
vállalatok részvényárfolyama között. A természeti erőforrásokra hagyatkozó
vállalatoknak csak 20 %-a méri és publikálja erre vonatozó adatait - állítja a brit
kormány. Az emissziós transzparencia várhatóan 1800 cégre terjed majd ki. Az
európai emisszió-kereskedelmi rendszerben a nagy légszennyezők már eddig is
kötelesek voltak nyilvánosságra hozni európai létesítményeik értékeit a káros
anyagok kibocsátásáról. 2015-től várhatóan minden nagy üzleti forgalmú cégre
kiterjed a jelentési kötelezettség.

Leégett egy kőolaj-finomító Kaliforniában
Augusztus 8.

(fotó: energiaoldal.hu)

Többórás küzdelem után sikerült eloltani azt a tüzet, amely a Chevron kőolajfinomítójában keletkezett a kaliforniai Richmondban. A tűz, amelynek lángjai
10 méternél magasabbra csaptak fel, helyi idő szerint hétfő késő délután
keletkezett. A környék mintegy 100 ezer lakója az oltás alatt nem hagyhatta el
otthonát. Légzőszervi bántalmak miatt mintegy 350-en fordultak orvoshoz. A
Chevron beszámolója szerint egy munkás szenvedett könnyebb égési sérülést, a
kár nagysága egyelőre nem ismert. Az első hírek szerint a tűz kitörése előtt
mintegy két órával a finomító egyik részlegénél olajszivárgást észleltek. Mivel
félő, hogy az állam második legnagyobb, 245 ezer hordós napi teljesítményű
finomítója hónapokra részlegesen megbénul, a baleset körzetében
gallononként 25 centtel emelkedett a benzin ára. A richmondi helytörténeti
múzeum éppen a tűzesetet követő napra tervezte, hogy megemlékezik a
kőolaj-finomító megalapításának 110. évfordulójáról. (energiaoldal.hu/MTI)
Baleset egy japán atomerőműben
Augusztus 6.

(fotó: Ohi atomerőmű az rt.com honlapon)

Üzemi baleset történt abban a japán atomerőműben, amelynek két reaktorát
újraindították. Leállt az Ohi atomerőmű négyes reaktorában a hűtőrendszer
egyik szivattyúja - közölte a létesítményt üzemeltető vállalat, a KEPCO. Egyelőre
tisztázatlan okok miatt víz került a szivattyút működtető dízel
áramgenerátorba. Ez nem veszélyeztette az atomreaktor működését, mert
beindult a hűtőrendszer pótszivattyúja. A nyári energiahiány miatt júliusban
újraindították az Ohi atomerőmű két reaktorát, ami indulatokat váltott ki. Azóta
több tízezres tüntetések voltak az atomipar újraélesztése ellen. Olaj volt a
tűzre, hogy az Ohi atomerőműben egy hónap alatt több kisebb baleset történt.
A japán kormány azonban ragaszkodik az atomreaktorok újraindításához, mert
attól tart, hogy az energiahiány kedvezőtlenül hat a gazdaságra. (Index/MTI)

Atommentes világot követeltek Hirosima évfordulóján
Augusztus 6.,9.

(fotó: megemlékezők az ajw.asahi.com honlapon)

Hatvanhét éve dobtak az amerikaiak atombombát Hirosimára és Nagaszakira.
Csaknem ötvenezren gyűltek össze a Hirosima Béke Emlékparkban, amely a
bomba becsapódási helyének közelében található. Kazumi Matsui, a város
polgármestere felszólította a japán kormányt, hogy haladéktalanul dolgozzon ki
olyan energiapolitikát, amely nem veszélyezteti az emberek biztonságát.
Hozzátette: a fukusimai tragédia megmutatta, hogy a nukleáris energia még
akkor is veszélyes, ha békés célokra használják fel. Yoshihiko Noda
miniszterelnök, aki szintén részt vett a megemlékezésen, azt mondta:
biztonságos energiákat használnak majd, és nem fognak a nukleáris energiára
támaszkodni - írta a Népszabadság. Utóbb Nagasaki polgármestere is bírálta a
kormányt, mert több mint egy évvel a fukusimai baleset után még mindig nem
sikerült megoldást találni a következmények elhárítására. (hírTV)

(fotó: Clifton Truman Daniel, daylife.com)

Az idei ünnepséget az tette különlegessé, hogy részt vett rajta Clifton Truman
Daniel is, Harry Truman amerikai elnök unokája. Truman elnök hagyta jóvá
1945-ben az atomtámadást. (Index)
Felvételek a fukusimai válságtanácskozásról
Augusztus 7.,8.

(foto: video a bbc.co.uk honlapon)

A fukusimai atomerőmű és az üzemeltető cég vezetősége között a földrengés
és szökőár okozta válság alatt folytatott videokonferenciák anyagát a Tepco a
minap tette publikussá. A több mint 150 órás felvételeken a Tepco személyiségi jogok miatt - több alkalmazott arcát kitakarta, neveiket
kiretusálta, azonban néhány vezető beazonosítható maradt. A társaság mintegy

másfél órányi válogatást hozott nyilvánosságra, a sajtó pedig szeptember 7-ig a
teljes felvételhez hozzáférhet a Tepco központi irodájában. A
dokumentumokból az is kiderült, hogy lőfegyverrel ütöttek volna lyukat a
hármas reaktorépület falán a japán mérnökök, hogy a nyomás kieresztésével
megakadályozzák a további robbanásokat. A tervet persze ők is abszurdnak
tartották és nem valósították meg. Két nappal az első robbanás után újabbak
történtek, vagyis a beavatkozás egyébként is okafogyottá vált.
(napi.hu/Bloomberg/bbc.com)

Hírek egy mondatban
Augusztus 8.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága a részvénytársaság rendkívüli
közgyűlését augusztus 24-ére hívta össze - napirenden lesz az MVM és a Paksi
Atomerőmű Zrt. közötti uralmi szerződés módosításáról szóló tervezet
jóváhagyása. (Magyar Nemzet)
Augusztus 12.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz fordul a tolnai önkormányzat - a város a mözsi
szociális városrehabilitációs beruházás 40 milliós önerejéhez szeretne
támogatást elnyerni. (teol.hu/pecsinapilap.hu)
Augusztus 9.
Holoda Attila István lesz az energetikáért felelős helyettes államtitkár
augusztus 21-étől - a Moltól érkezik a minisztériumba, a cégcsoportnál
eurázsiai kutatás-termelési igazgatóként dolgozott. (hvg.hu/MTI)
Augusztus 8.
Tavaszra az összes közintézményben napkollektor termeli majd az áramot a
Bács-Kiskun megyei Zsanán - a beruházás 200 millió forintba kerül, ennek nagy
részét pályázatokon szeretnék elnyerni. Ezen a településen ültették a
smaragdfákat is, hogy enyhítsék a téli tüzelési gondokat. (Magyar Nemzet)
Augusztus 10.
Idén harmadik alkalommal vehették át díjaikat Nyíregyházán a napenergia
felhasználásában élen járó települések - az 50 ezer főnél népesebb települések
kategóriájában Sopron lett a bajnok, majd Szeged és a fővárosi XX. kerület
következett. (Kelet-Magyarország)

Augusztus 7.
A háztartások rezsijük 70 százalékát megspórolhatnák, ha alternatív energiát
használnának - a Progresszív Zöld Közhasznú Egyesület ebben a hónapban
Baranya megyében nyolc helyszínen kampányol. (pecsicivil.hu)
Augusztus 9.
A Legfőbb Ügyészséghez fordultak a civilek a Szombathelyre tervezett
biomassza erőmű és az azzal kapcsolatos eljárások miatt. (vasnepe.hu)
Augusztus 10.
A kipárolgó gőzök begyulladása okozhatta a Mol zalaegerszegi olajfinomítójában májusban és júniusban történt két robbanást és tüzet összegezte a tűzvizsgálat eredményét a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. (mfor.hu)
Augusztus 10.
Az egri Markhot Ferenc Kórház gyermekosztálya ötmillió forint értékű,
világszínvonalú inkubátort kapott a Mátrai Erőműtől. (Heves Megyei Hírlap)
Összeállította: László Judit

