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Hírek az MVM-ről
Állami osztalékbevételek emelése
Május 18.
(mvm.hu

A kormányzati zárolások mérsékléséről és az állami osztalékbevételek
emeléséről döntött a kormány - a Magyar Közlönyben megjelent döntés
kapcsán a Világgazdaság arról írt, hogy a magasabb osztalék egyik forrása az
MVM lehet. Az áprilisi kormányhatározatban szereplő 44,66 milliárd forintnál
kevesebbet, 40 milliárd forintot kellene zárolniuk az érintett szervezeteknek,
ezzel párhuzamosan 1,5 milliárd forinttal több osztalékot kíván beszedni állami
cégektől a költségvetés.
Az MVM tavalyi, 45,9 milliárd forintos csoportszintű adózott eredményéből
10,02 milliárdot fizet ki osztalékként. A fennmaradó összeg eredménytartalékba
kerül, különböző beruházások és fejlesztések finanszírozására, ám vélhetően
marad annyi, amennyiből az állam kielégítheti megnövekedett osztalékigényét.
(hvg.hu)
Küszöbön a kvótaszigor
Május 17.

(fotó: getenergy.hu)

Jövőre indul az unióban a harmadik szén-dioxid-kvóta kereskedelmi időszak.
Csak azon cégeknek nem kell kvótát venniük, amelyek a legjobb technológiát
alkalmazzák, azaz megfelelnek a legfejlettebb társaságok műszaki mutatóiból
meghatározott referenciaértéknek. Ha elmaradnak attól, arányosan kell
fizetniük. E kötelezettségüket műszaki fejlesztéssel csökkenthetik. A
Világgazdaság cikke szerint Magyarország halasztást kért a kvóták
bevezetésére: az MVM nevében három beruházást vállalt 120 milliárd forint
összegben, vagyis annyiért, amekkora ingyen kvótát igényel. Ezért az MVMnek 2020-ig egy szivattyús-tározós vízerőművel, egy gázvezetékkel és az
energiafelhasználás okos mérésének bevezetésével tartozik. Várhatóan nyárra
bírálják el Magyarország kérelmét.

A megújuló alapú szivattyús erőmű alapvetően a villamos energia rendszer
szabályozását célozza, bár jó eséllyel kapcsolódik a zöldáram termeléséhez. A
szlovák-magyar gázvezetéknél azért lehet szintén kedvező az elbírálás, mert a
gázalapú áramtermelés viszonylag kevés káros anyagot bocsát ki. Az okos
mérés bevezetése is segítheti az uniós energiapolitikai célok megvalósítását.
Gázvezeték-tervek
Május 14.,16.

(grafika a nol.hu honlapon)

A Népszabadság a gázvezetéktervekről írt összeállításában felidézte, hogy az
MVM-nél is vizsgálják az azeri gázra alapozó terveket. Az állami cég két éve
kapta meg a kabinettől az azerbajdzsáni gáz cseppfolyós szállításán alapuló
AGRI-projekt magyar résztvevőjének mandátumát. Tavaly pedig kiderült, hogy a
kormány az állami MFB helyett jobban szeretné az MVM-nél látni az orosz Déli
Áramlat magyar szakaszának kivitelezésére alapított, azonos nevű cég felét is.
Az MVM jelenleg tárgyal a Déli Áramlat Zrt. részvénycsomagjának
megvásárlásáról, pontos időpontról csak annak befejezése után tudnak
tájékoztatást adni - írta a lap, megemlítve, hogy az MFB-nél már februárban
erre a váltásra hivatkozva hárították el az érdeklődést.
Az AGRI-projektbe tavaly 50 ezer euróval szállt be a cég. Az MVM-nél azt
közölték, hogy a költséget és a gáz forrását csak akkor lehet pontosan
megtudni, ha lesz megvalósíthatósági tanulmány. A Népszabadság felidézte,
hogy a magyar és a grúz kormányfő februári megbeszélésének fő témája az
AGRI volt. A Világgazdaság pedig a grúz energiaminiszterre hivatkozva azt
írta, hogy szeptemberre készül el a beruházás megvalósíthatósági
tanulmánya. Az AGRI tagja az azeri Socar, a román Romgaz, a grúziai GOGC és
a magyar MVM 25-25 százalékos részesedéssel. Magyarországra a már
meglévő magyar–román interkonnektoron (Szeged–Arad összekötő vezetéken)
érkezne az azeri gáz, amelyet tovább lehet szállítani Európa más országaiba.
Május 17.
A magyar-szlovák gázvezetékről volt szó a Hír TV műsorában is, ahol
elhangzott: 35 milliárd forintba kerül a magyarországi szakasz, ebből

nyolcmilliárd uniós támogatás. A fennmaradó összeget firtató kérdésre Kovács
Pál államtitkár azt mondta: ezt az MVM-nek saját üzleti eredményéből, illetve
piaci pénzügyi forrásokból kell biztosítania. Azt is mondta, hogy ez jó
befektetés, a földgázvezeték nagy kihasználtsággal fog működni, tehát
üzletileg megtérülő beruházás lesz. Kérdésre válaszolva közölte: Még ebben az
évben kiírják a tendert a paksi atomerőmű bővítésére. A világpiacon öt szállító
jöhet szóba, tőlük várjuk a megoldást - fogalmazott az államtitkár.

A cégcsoport hírei
Keretszerződést kötött egy ukrán energiaholdinggal az MVM Partner
Május 19.

(www.dtek.com)

Idei évre szóló áramszolgáltatási keretszerződést kötött a DTEK
magántulajdonú ukrán energiaholdinggal az MVM Partner - közölte az Interfax
Ukraina hírportál. Eszerint havonta, a magyar igények alapján határozzák meg a
szállítási mennyiséget. A szerződés hátterében az áll, hogy idén jelentősen
emelkedett az ukrán áramszállítás mennyisége Magyarországra: az első négy
hónapban 1,68 milliárd kilowattóra érkezett, majdnem háromszorosa az egy
évvel korábbinak. A DTEK konkurencia nélkül egyedül nyerte el az
áramexporthoz szükséges határkeresztező kapacitásra kiírt tendert Szlovákia,
Magyarország és Románia felé. (Elemzésközpont/MTI)
Szigorítana a MAVIR
Május 15.,17.

(fotó: mvm.hu)

A Magyar Szélenergia Ipari Társaság szerint újabb teljesíthetetlen, emiatt
büntetéssel járó feltételeket szabna a szélerőműveknek a MAVIR koncepciója.
A rendszerirányító azért szigorítana, mert a jelenlegi pótdíjrendszer nem

ösztönöz kellően a pontos menetrendadásra és annak tartására. Ha egy
termelő nem ad havi menetrendet vagy termelése 50 százalékkal eltér attól,
akkor csak csökkentett áron tudja a megtermelt energiát értékesíteni.
Szélelőrejelzést viszont egyetlen adatszolgáltató cég sem vállal egy hónapra
előre - hívta fel a figyelmet a társaság. A termelők csak úgy tudnák
büntetésüket csökkenteni, ha éppen akkor állítanák le erőműveiket, amikor
jelentős termelés van, elkerülve ezzel a számottevő eltérést a menetrendtől.
Hoffmann László elnök szerint a tervezett módosításokkal nem lesz pontosabb
a menetrendadás, nem nő az adóbevétel, ám csődhöz közeli helyzetet
okozhatnak a megújuló erőműveknél és lehetetlenné teszik az újabb
beruházásokat. (Tőzsdefórum)
Nem lehet tudni, mikor lép életbe a módosítás, mert még tart a közigazgatási
egyeztetés előkészítése – tudta meg a Világgazdaság a MAVIR-tól, ahol
emlékeztettek arra: az áramár-támogatási rendszer átalakításának célja, hogy
nőhessen a megújuló energiára épülő erőművek száma, termelésük volumene.
A másnapi értékesítésre vonatkozó, a Szélenergia Társaság által kifogásolt
adatleadás határidejének módosítása nem várható, mert az az európai tőzsdék
között éppen most zajló harmonizáció következménye.

Az OVIT tervezne Bosznia-Hercegovinának
Május 14.

(fotó: komloieromu.hu)

Bosanska Krupa polgármestere, Armin Halitovic, valamint Gopcsa Péter, az
MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója szándéknyilatkozatot írt alá. Az együttműködés
a bosznia-hercegovinai város beruházását szolgálja. Az OVIT kötelezettséget
vállalt arra, hogy elkészíti egy biomassza tüzelésű kazán műszaki koncepcióját
és átadja Bosanska Krupa önkormányzatának. Az aláírás előtt a
tárgyalópartnerek a Komlói Fűtőműben jártak - Magyarországon elsőként ott
épült meg egy hazai fejlesztésű, 18 MW hőteljesítményű biomassza kazán. Ez
lesz a bosznia-hercegovinai fejlesztés alapja. (ovit.hu)

Japánban járt a Paks környéki településeket tömörítő TEIT
Május 19.

(fotó: paksihirnok.hu)

Hirosimában és Fukusima környékén járt az atomerőmű térségében működő
Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás. A Paks körzetében fekvő 13
település alkotta társulásnak az atomerőművel kötött szerződésében rögzített
feladata a szakmai tapasztalatszerzés.
A TEIT tagtelepülések vezetői és a velük utazó szakemberek elsők között jártak
a fukusimai erőmű 10-20 kilométeres körzetében, amelyet nem sokkal
megérkezésük előtt nyitottak meg. Török Ferenc elnök beszámolója szerint a
romokat még nem takarították el, a lakosság nem tért vissza a környékre. A
háttérsugárzás azonban alacsonyabb, mint például Budapesten. A delegáció
arról is tájékozódott, hogy a nukleáris biztonsági szervezetek eljárásrendje
hogyan változik a jövőben. A lakosság katasztrófahelyzetekre történő
felkészítését Tokió életvédelmi központjában ismerték meg, ahol szimulált
földrengést is átéltek. Szerdahelyi István, Magyarország nagykövete elmondta a
polgármestereknek, hogy az atomerőművek leállítása miatt korlátozzák a
lakosság energiafelhasználását. Az ország nem nélkülözheti az atomenergiát,
így várhatóan a stressz-tesztek és a biztonságnövelő intézkedések után a
leállított atomerőművek újraindítása napirendre kerül - tette hozzá a
nagykövet. (Paksi Hírnök/MTI)
(További információk atomerőművekről a külföldi hírek között)

A szponzorálás hírei
Az atomerőmű, az emberek és a természet
Május 17.
Az AlternArt Művészeti Egyesület az atomerőművel közösen „Magyarország
egyetlen atomerőműve művészi szemmel” címmel pályázatot hirdet a paksi
kistérség alkotóinak. Cél az, hogy az atomerőművet művészi szemmel
láttassák, de ábrázolhatják az ott élő embereket, az erőmű és a természet

kapcsolatát, a nukleáris technikát is. A nevezési határidő május 30-a, a
pályamunkákat augusztus 17-éig várják. (Tolnai Népújság)

A hazai energiaszektor hírei
Nem a kormányfőtől értesültek a Nabucco résztvevői
Május 15.
(fotó: fgsz.hu)

Orbán Viktor újságírói kérdésre közölte Brüsszelben, hogy a Mol kivonul a
Nabucco-projektből, ez azonban az érintettek előtt már ismert volt - írta
Németh Lászlóné miniszter parlamenti képviselőknek adott válaszában. A
projektben való részvételről, magánjogi szerződésekről a Mol dönt, a
kormányfőnek sem felhatalmazása, sem szándéka nincs, hogy az olajtársaság
nevében döntsön. Orbán Viktor azt is mondta, hogy a Nabucco fontos
Magyarországnak, mert összefüggésben áll az energiafüggőség felszámolásával.
MSZP-s képviselők ezután kérdezték Orbán Viktort: feljogosítva érzi-e magát,
hogy a Mol döntéseiben részt vegyen, a döntést ki vagy mely testület, mikor
hozta meg. Azt is tudakolták: a kormányfő bejelentésével megpróbálta-e
befolyásolni az olajtársaság álláspontját, és helyesnek tartja-e, hogy előbb
nyilatkozik egy gazdasági társaság határozatáról, mint a társaság
menedzsmentje.
A kormányfő helyett válaszoló miniszter kifejtette: a Mol leányvállalata, a
Földgázszállító Zrt. továbbra is tagja a Nabucco-konzorciumnak, az FGSZ viszont
bejelentette, hogy nem kívánja finanszírozni a Nabucco idei költségvetését
addig, amíg a vezeték gázforrását biztosító Shah Deniz-konzorcium döntést
nem hoz a szállítási útvonalról. A miniszter felidézte, hogy a Mol önálló
vállalatként már akkor kiszállt a Nabuccóból, amikor tulajdoni részét
leányvállalatának, az FGSZ-nek eladta. Az FGSZ azonban továbbra is teljes jogú
tagja a Nabucco-konzorciumnak, így szükségtelen, hogy újabb állami vállalat
lépjen a helyébe. Akkor lépne ki belőle, ha valamely piaci szereplő megvásárolja
a részesedését. Németh Lászlóné megerősítette: a kormány továbbra is
elkötelezett a Déli Folyosó, valamint az importfüggőség csökkentése mellett, és
nem célja, hogy felmondja az ezzel összefüggő nemzetközi szerződéseket.
(Portfólió/MTI)

Újragondolják a finomítást – beruház a TVK
Május 16.

(fotó: vg.hu)

Az első negyedévben 6 százalékkal csökkent a Mol speciális tételek nélküli
EBITDA-szintje az egy évvel ezelőttihez képest, de 15 százalékkal meghaladta az
előző negyedévi adatot. A negatív tendenciát elsősorban a kisebb
szénhidrogén-termelés és a feldolgozás-értékesítés tovább romló környezete
okozta - idézte a cég közleményét a Világgazdaság. Viszont az eredménye 60
százalékkal volt magasabb az előző negyedévinél a finomítás és feldolgozás
nyereségessé válása miatt. A gázüzletágban az erősebb eredményt
ellensúlyozta INA-leányvállalat nagyobb vesztesége. Az elnök-vezérigazgató,
Hernádi Zsolt kihívásokra vár, elég csak a szíriai nehézségekre vagy a finomítói
és petrolkémiai üzletágak rossz környezetére gondolni. Mindazonáltal a Mol jó
helyzetben van ahhoz, hogy kiemelkedő növekedést érjen el középtávon –
mondta a cégvezető. A Mol jelentős energiát fordít a hazai, a horvátországi és
iraki kutatására, gyorsítja oroszországi és kazahsztáni beruházásait is.

(fotó: mon.hu)

A Mol-csoporthoz tartozó tiszaújvárosi Tiszai Vegyi Kombinát mintegy 30
milliárd forintért új üzemet épít, de még nem dőlt el, hogy Pozsonyban vagy
Tiszaújvárosban - írta az Észak-Magyarország. Azért nem valósították meg
korábban a beruházást, mert olyan - gumigyártáshoz használt - termékről van
szó, amely jelentősen drágult az utóbbi időszakban. A cég eddig
feldolgozatlanul adta el a terméket, ám mostanra megéri feldolgoznia.
Döntés a távközlési adóról: tiltakozás és áthárítás?
Május 14.,16.,18.,19.
(fotó: okosnet.hu)

A három mobilcég az elmúlt napokban ismét tiltakozott a telefonadó ellen.
Közleményükben szóvá tették, hogy az előzetes hírekkel ellentétben, a
törvényjavaslatban a szolgáltatókra kivetett adó szerepelt. A hvg.hu
minisztériumi forrásai szerint Orbán Viktor kérte a változtatást: azt, hogy

adóalanyként mindenképp a cégek szerepeljenek. Két nap múlva a szolgáltatók
megismételték: az új adó nem szolgálja Magyarország érdekeit, aránytalan
terhet ró a szolgáltatásokra. Közös javaslatuk szerint a magánszemélyek
előfizetését 700 forint helyett havonta legfeljebb 400 forint terhelné, a
vállalati előfizetők előfizetését pedig 2500 forint helyett havonta legfeljebb
1400 forint. A tervezett adóbevétel így sem csökkenne - érveltek.
Az Országgyűlés kétharmada nem vette figyelembe a mobilcégek javaslatait a
múlt pénteki szavazáskor. Az elfogadott törvény szerint megkezdett percenként
és SMS-enként két forintot kell fizetniük a szolgáltatóknak, úgy, hogy a cégek
után maximum havi 2500, a magánszemélyek után maximum havi hétszáz
forintot fizetnek a szolgáltatók. A magánszemélyek hívásának első tíz perce
adómentes. (nol.hu)
A Telenor közölte, hogy áthárítja az adót előfizetőire, amíg a válságadót a
kormány ki nem vezeti, mert a havi egymilliárdos pluszterhet nem tudja
vállalni. A Telekom sajnálkozott, hogy a kormány nem vette figyelembe a
mobilcégek közös javaslatát, s hogy az adó nem versenysemleges (csak
bizonyos szolgáltatásokra vonatkozik). A cég idén 10, jövőre számítások szerint
24 milliárd forint adót fizethet. A Vodafone-nál meghozták a szükséges
döntéseket, de a részletekről csak később tájékoztatnak. A Népszabadság
szerint a Vodafone is át fogja hárítani az adót, ahogy a Telekom is. Az
itbusiness.hu arról írt, hogy a Telekom montenegrói leányvállalatától 3,7
milliárd forint osztalékot kap, vagyis a telefonadó egy része már megvan.
Az új távközlési adó bevezetését bírálták Brüsszelben kiadott közleményükben
nemzetközi távközlési szervezetek képviselői. A 40 távközlési céget tagjai közé
soroló ETNO, valamint a mobilszolgáltatókat képviselő GSMA szervezet
illetékesei úgy ítélték meg, hogy az új adó negatívan hat a gazdasági
fellendülésre. (Népszava)
Állami Számvevőszék elnöke szerint nem lehet egy az egyben áthárítani az új
adókat a fogyasztókra - Domokos László az új adókat egyszerűeknek és nagy
hatékonysággal beszedhetőknek tartja. (origo.hu/MTI)
Áprilisban 38 ezerrel, 11,596 millióra csökkent a három mobiltelefonszolgáltató előfizetőinek száma - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest 40 ezerrel
lett kevesebb, így ez csaknem 10,973 millió volt.

Feltöltős mérőóra E.On ügyfeleknek
Május 15.

(fotó: napi.hu)

Az E.On minden ügyfelének elérhetővé teszi az előrefizetős órák használatát közölte a társaság. A napi.hu beszámolója szerint előre kell megvásárolni az
áramot, így a fogyasztás megtervezésével elkerülhető a tartozás és annak
felhalmozása. Ez főként albérletekben, önkormányzati bérlakásokban,
nyaralókban, időszakosan használt ingatlanokban lehet népszerű. A mérő
kijelzője kilowattórában mutatja a meglévő mennyiséget, felhasználáskor pedig
visszafele számol. Az országban több mint 600 feltöltő pont van. Az előrefizetős
mérő felszerelését költségtérítéssel kérhetik az ügyfélszolgálati irodákban azok
az E.On ügyfelek, akiknek nincs tartozásuk, de védendő fogyasztóknak továbbra
is ingyen szerelik fel az előrefizetős mérőt.
Gyakori áramszünet, drága gáz - panasz a szolgáltatókra
A Magyar Energia Hivatal 7.200 háztartási és 2.400 nem háztartási fogyasztónál
mérte az elégedettséget. Az értékelés kiterjedt a szolgáltatás minőségére, a
számlázásra, a panaszok és egyéb ügyek intézésre, a kereskedőváltás
szándékára. Ami a gázt illeti: a felhasználók legfontosabb igénye a folyamatos,
jó minőségű gázszolgáltatás. Az áramszolgáltatásnál ugyanazon problémákat
említették, mint korábban: a feszültségingadozást és annak kimaradását,
kritizálták a tartósabb üzemzavart, a hibabejelentés fogadását, a javítás
időtartamát. A számla érthetőségével sincsenek megelégedve. A többség
ismeri a kereskedőváltás lehetőségét, amit a lakossági fogyasztók 3, a nem
lakossági felhasználók csaknem 8 százaléka tart valószínűnek - ez enyhe
csökkenés a tavalyi szándékokhoz képest. A lakossági felhasználók kétharmada,
a nem lakossági felhasználók hatvan százaléka legalább részben arányosnak
találta a szolgáltatást és az árat, míg a többiek részben vagy teljesen
aránytalannak érzékelték. A felhasználók szerint a gázt rendkívül drága. A
hivatal felmérése szerint a „zöldebb” energiáért való fizetési hajlandóság
továbbra is alacsony. (napi.hu/MTI)

Berobbant a tartály az olajfinomítóban
Május 18.

(fotó: kapos.hu/MTI)

Bitumennel töltötték fel azt az ezer köbméteres tartályt, amelynek teteje
megrepedt a Mol zalaegerszegi olajfinomítójában, és a "kiáramlás helyén tűz
keletkezett". Az üzemzavar ellenére a létesítmény teljes kapacitással működik közölte a péntek hajnalban történt üzemi baleset után az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Mol. Senki sem sérült meg, a
járműforgalmat sem kellett korlátozni. Kívülről is csupán a tartály hűtéséhez
használt felszálló gőz látszott. A hivatalos közlés szerint a környezetbe
minimális káros anyag került, ami a lakosságot nem veszélyeztette. A kár
meghaladja a 10 millió forintot. (kapos.hu)

Hírek az alternatív energiáról

Egyedi döntés megújuló energia támogatásához
Május 14.

(fotó: alternativenergia.hu)

A megújuló energia beruházásokhoz tíz és ötven százalék közötti vissza nem
térítendő támogatást adhat egyedi döntéssel a kormány - a rendelettervezet a
kormány honlapján jelent meg. Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, DélAlföldön és Dél-Dunántúlon ötven, Közép-Dunántúlon negyven, NyugatDunántúlon és Pest megyében harminc, míg Budapesten tíz százalék vissza nem
térítendő támogatást ítélhet meg a kabinet. A megújuló energiaiparon kívül
például gyógyszeripari, elektronikai, jármű- és gépipari, logisztikai
beruházásokra is nyerhető támogatás. (alternativenergia.hu)

A külföldi energiaszektor hírei
Biztonságosak az európai atomerőművek
Május 16.
A végéhez közeledő célzott biztonsági felülvizsgálat megerősítette, hogy az
uniós atomerőművek teljesen megfelelnek a legkorszerűbb biztonsági
előírásoknak - ezt tartalmazta az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF)
állásfoglalása, amelyet a Magyar Atomfórum Egyesület juttatott el az MTI-hez.
Az állásfoglalást az ENEF Pozsonyban tartott ülésén fogadták el, kidolgozásában
részt vett a Magyar Atomfórum Egyesület is. Az unió kezdeményezésére a
fukusimai baleset után indított felülvizsgálaton nem találtak olyan problémát,
amely alapján mérlegelni kellene akár egyetlen jelenleg működő atomerőmű
leállítását. A dokumentum megerősíti: az ipar kész szorosan együttműködni a
nemzeti felügyeleti hatóságokkal, hogy - a felülvizsgálatban megfogalmazott
ajánlások megvalósításával - az atomerőművek biztonságát tovább javítsa.
(Tőzsdefórum)
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményében arra is felhívta a figyelmet:
az ENEF résztvevői hangsúlyozták az atomenergia, mint alacsony szén-dioxid
kibocsátású technológia Európai Bizottság általi támogatásának
szükségességét. A felszólalók hivatkoztak szakértői véleményekre, amelyek
szerint nukleáris bővítések nélkül nem teljesíthetők az európai dekarbonizációs
vállalások az energiatermelésben és a közlekedésben.
Tesztelték a cseh és szlovák reaktorokat is – napirenden a bővítésük
Május 14.

(fotó: Bohunice-i erőmű a wikipedia.org honlapon)

Biztonságosak a cseh és a szlovák atomerőművek az európai terhelési tesztek
eredménye szerint – ezt a már említett pozsonyi tanácskozáson külön is
hangsúlyozták. Petr Necas cseh miniszterelnök azt mondta: Csehországnak
érdeke az atomenergia fejlesztése és együttműködik Pozsonnyal a szlovákiai
Jaslovské Bohunice-i atomerőmű bővítésében. Szlovákiában a Mohi
atomerőmű harmadik és negyedik energiablokkjának bővítését tervezik, bár a

projekt csúszását a szlovák kormányfő is elismerte. Jaslovské Bohunicében a
biztonsági okok miatt korábban bezárt blokkok helyett új atomerőmű épül,
amelyet a cseh CEZ és a szlovák JAVYS együttműködésével készítenek elő.
Csehországban a CEZ két új energiablokkot építene Temelínben. A stratégiai
partner kiválasztása folyamatban van. (mno/MTI)
Jelentősen drágulhat az áram a németeknél
Május 14.

(fotó a wikipedia.org honlapról)

Az atomenergiával tervezett szakítás miatt 2025-ig 70 százalékkal drágulhat
az áram Németországban, ami komolyan veszélyeztetheti a cégek
versenyképességét. A Karlsruhei Technológiai Intézet tanulmánya szerint a
megújuló energiaforrások kifejlesztése, az elosztóhálózat kiépítése, a nap- és
szélenergia-termelés támogatása drágítja az áramot. A 70 százalékos
áremelkedés ráadásul csak a nagyobb fogyasztókra vonatkozik, a
háztartásoknak még drágább lehet az áram. Pedig az unióban már most is a
németországi villamos energia a legdrágább, Franciaországban 40 százalékkal
olcsóbb. Szakemberek szerint ekkora különbséget nem visel el a német
gazdaság. Februárban egyetlen erőmű kiesése elég volt, hogy zavarok
keletkezzenek az áramszolgáltatásban. (Tőzsdefórum/MTI)
Módosított Nabucco-ajánlat Azerbajdzsánnak
Május 17.,18
A Nabucco konzorcium benyújtotta a módosított változatról, a Nabucco West
megépítéséről szóló ajánlatát az azerbajdzsáni Shah Deniz II konzorciumnak.
Az 13OO km-es gázvezeték a bolgár-török határtól a Bécs melletti
Baumgartenbe és azon túl szállítana gázt a Kaszpi-térségből, erről tájékoztatta a
társaság az MTI-t. Versenyképes és mindenre kiterjedő ajánlatot tettek, amely
egyformán előnyös részvényeseknek és a gázellátóknak - mondta Reinhard
Mitschek, a Nabucco Gas Pipeline International ügyvezető igazgatója. A tervek
szerint kezdetben Azerbajdzsánból szállítana gázt a vezeték, amely az európai
igények szerint tovább fejleszthető a Kaszpi-térség és a Közel-Kelet felé. Az
Európai Unió területén ugyanazon az útvonalon futna a vezeték – írta a
Tőzsdefórum. Másnap a Reuters hírügynökségnek az ügyvezető igazgató azt

mondta, hogy még megépülhet a Nabucco földgázvezeték az eredeti méretben.
Nem becsülte meg, hogy mennyibe kerülne a rövidebb változat, de szerinte az
eredeti Nabuccóról napvilágra került becslés - miszerint 8 milliárd dollár helyett
akár 12-15 milliárd is lehet a vezeték - jócskán eltúlzott volt.
Azeri gáz csak piaci áron
Május 16.

(térkép: Tap-nyomvonal a módosítások után, portfolio.hu)

A nyugati energiacégek rugalmas szerződéseket várnak az évtized második
felében megjelenő azeri földgázszállításoktól - idézte a Reuters a német E.On
Ruhrgas vezérigazgatóját, Klau Schäfert. Ha nem lesznek piaci viszonyokat
gyorsan követő gázárak, Európában senki sem lesz érdekelt új gázszállítási
szerződések megkötésében. Arról is beszélt, hogy szívesen látna egy olasz
energiacéget is a Transz-Adria gázvezetéket fejlesztő társaságban. A TAP,
akárcsak a Nabucco, szintén a Kaszpi-térség gázvagyonának Európába
juttatására létrehozott projekt, azonban nem Közép-Európát, hanem
Olaszország déli részét célozza meg. (Portfólió)
Az E.On ausztrál konzorciumnak adta el gázhálózatát
Május 16.
A Magyarországon is érdekelt német E.On az ausztrál Macquarie befektetési
bank által vezetett konzorciumnak 3,2 milliárd euróért adta el Európa
legnagyobb, 12 ezer kilométeres gázhálózatát. Az ausztrál befektetési bank
500 millió euróért már a múlt év elején felvásárolta az RWE-től annak
leánycégét, a Thyssengast, amely 4 ezer kilométernyi gázhálózatot üzemeltet.
(hvg.hu/MTI)
Földgáztermelésre készül Ukrajna
Május 14.,16.

(fotó: naftogaz.com)

Ukrajna növelné fekete-tengeri földgáztermelését. A Naftogaz idén két tengeri
fúrót kíván üzembe állítani - írta a Portfólió. Évi 3 milliárd köbmétert hoznának

felszínre 2015-től, de már 2014-ben is érdemi termelést remélnek. Ukrajnában
2010-ben csaknem 52 milliárd köbméter földgáz fogyott, ennek körülbelül
harmada belföldi forrás, a többi orosz import volt. Az oroszok felügyeleti jogot
szereznének az európai szállítások miatt fontos ukrán hálózat felett, miközben
Ukrajna saját tulajdonában kívánja tartani azt. A fekete-tengeri kitermelés
érdemben nem csökkenti a függőséget Oroszországtól, de Ukrajna nagy
reményeket fűz palagáz-kutatási programjához, amely a közeljövőben indulhat.
Közben a vg.hu azt közölte: Ukrajna az RWE energiakonszernnel folytat
tárgyalásokat Európából származó földgáz vásárlásáról. A Naftogaz
közleményben idézte az ukrán miniszterelnököt, aki szerint az Európából érkező
gázt olcsóbban lehet megvásárolni. A karpatinfo.net pedig azt írta: azért, hogy
a Naftogaz olcsóbban vegyen gázt az oroszoktól, kész beengedni a Gazpromot
palagáz-lelőhelyeire, miközben olyan hírek láttak napvilágot, melyek szerint a
Shell és Chevron nyeri el a pályázatot a palagáz kitermelésre.
Kevesebb export Európába - a Gazprom tervei
Május 14.,15.

(fotó: gazprom.hu)

Miközben a Gazprom idei európai gázszállításai majdnem 9 százalékkal
maradtak el a tavalyi év azonos időszakához képest, az orosz cég fontolgatja,
hogy egy Japánt közvetlenül ellátó gázvezetéket építene. A Gazprom
honlapján egy japán teaültetvényről készült fotót mellékelt a hírhez. Az
együttműködésről Szentpéterváron tárgyalt Medvegyev, az igazgatóság
elnökhelyettese a japán delegációval. Nyugatra is növelné exportját a
Gazprom az Északi Áramlat bővítésével. Erre két oka is van: egyrészt az unió
ellátásbiztonságának növelése, másrészt Európa egyre növekvő igénye a
gázimportra. A Balti-tenger alatt futó Északi Áramlaton 2011 novembere óta
érkezik orosz gáz Európába. Az 1220 kilométeres vezeték éves kapacitása 27,5
milliárd köbméter. Ikertestvérét év végére helyezik üzembe. (Energiainfó)

Reaktorok újraindítása - nőtt a cézium okozta szennyezés Tokiónál
Május 14.
A japán kormányzat nyári energiahiánytól tart, így megpróbál egyre több
települést meggyőzni a reaktorok újraindításáról. Az Ohi erőmű esetében ez
sikerült, a helyi hatóságok beleegyeztek a két reaktor újraindításába. A
kormánynak nem kötelező elnyernie a helyiek támogatását, de nem valószínű,
hogy beleegyezésük nélkül indítanák újra a reaktorokat - írta a Népszabadság.
Közben az Origó azt közölte, hogy nőtt a cézium okozta szennyezés mértéke. A
fukusimai katasztrófa miatt az egyik oszakai egyetem munkatársai augusztus
óta vesznek mintát a tengerfenékről a Tokiói-öbölben. Az utóbbi hét hónap
alatt egyes helyeken a lerakódott radioaktív cézium mennyisége
tizenháromszorosára nőtt, a hasadóanyag maximális koncentrációja 397
becquerel volt kilogrammonként. Ez nem túl magas, de szakértők a növekedés
ütemére hívják fel a figyelmet. Az egyetem szerint aggodalomra azért sincs
különösebb ok, mert a cézium nagyobb koncentrációban az iszap felső 10 cm-es
rétege alatt található, ahogy a folyók újabb és újabb hordalékréteget terítenek
az öbölbe.
Kisebb atomreaktor a Kodaknál
Május 15.

(fotó: democratandchronicle.com)

Kisebb atomreaktort működtetett évtizedeken keresztül a Kodak cég. A
Democrat and Chronicle portálján jelent meg, hogy egy föld alatti labirintusban
volt a szerkezet. A cégnek szüksége volt dúsított uránra vizsgálati - főleg
neutronos képalkotási - módszerekhez, ezért 1974-ben szert tett a kísérleti
reaktorra. A környéken senki sem tudott semmit, bár tudományos
kiadványokban írtak róla. A minireaktort 2007 után a szövetségi hatóságok
fegyveresei elszállították. A lap idézte Christopher Verondát, a Kodak
szóvivőjét, aki semmi nyomát nem találta annak, hogy a reaktor létezéséről
bármit is nyilvánosságra hoztak volna, de azt sem tudta biztosra állítani, hogy a
vállalat tett-e bejelentést a hatóságoknál. Szerinte a reaktor nem veszélyeztette
a lakosságot és a személyzetet. Szakértők úgy vélik: a szerkezet nem

tartalmazott atombomba építéséhez elegendő uránt, de terroristák már ebből
a mennyiségből is képesek lennének előállítani tömegpusztító fegyvert. (MTI)
Csökkent a légszennyezés az unióban
Május 15.

(fotó: napi.hu)

Tavaly két százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt bocsátottak a légkörbe
az unió emisszió-kereskedelmi rendszerében részt vevő cégek, mint az azt
megelőző évben. Eközben a gazdaság 1,6 százalékkal bővült - jelentette be a
klímaügyi biztos, Connie Hedegaard. Mindez azt bizonyítja, hogy a növekedés
és a kibocsátás csökkentése nem zárja ki egymást. A biztos ugyanakkor
elismerte, hogy kiigazításokra lesz szükség: a rendszerben forgó egységek
irányadó árfolyama jelenleg körülbelül 6,70 euró/tonna körül alakul, ami
túlságosan alacsony ahhoz, hogy fejlesztésekre ösztönözze a társaságokat.
(napi.hu)
Korrupciós vizsgálat az INA-nál
Május 15.,18.

(fotó: napi.hu)

Az INA korábbi irányításának rendellenességeit vizsgálja a horvát
korrupcióellenes hivatal. A Mol irányítása alá tartozó INA-nál a horvát
korrupció- és szervezett bűnözés elleni ügyészségi hivatal indított vizsgálatot,
felszólítva a társaságot, hogy adja át a 2008-2009 közötti olaj- és finomított
termékek beszerzéséről szóló iratait - közölte a napi.hu. Az INA 2008 utolsó
negyedévében származtatott ügyletein mintegy 200 millió eurós veszteséget
szenvedett el, amely pénzügyi összeomláshoz vezetett – ezután vette át a
részvényeket a Mol. A vg.hu azt közölte, hogy nem a volt horvát miniszterelnök
volt a címzettje a 2009-ben a Mollal kapcsolatba hozott vesztegetési pénznek,
és a feladója sem a magyar olajtársaság volt az ügyben elhangzott tanúvallomás
szerint.

Hírek egy mondatban
Május 21.
Júniusban belépne a villamos energia magyarországi lakossági piacára a
csehországi tulajdonú Energetikai Központ Zrt. - az engedélye és
üzletszabályzata már megvan, de még számos feladatot kell megoldania, hogy
kereskedésbe foghasson. (vg.hu)
Május 21.
Az áramszolgáltatók eredményei - az Elmű az első negyedévben csaknem
tizedével visszaeső, 58 milliárd forintos árbevétel mellett minimálisan növekvő,
4,9 milliárdos üzemi nyereséget, illetve 2,6 milliárd forintos nettó profitot
könyvelhetett el. Az ÉMÁSZ 436 millió forint adózott veszteséget mutatott ki az
első negyedévében, szemben az előző év azonos időszakának 2,5 milliárd forint
nyereségével. (Napi Gazdaság/Népszabadság)
Május 16.
Öko-innovációs alapot hozott létre az Európai Bizottság - összege 34,8
millió euró, a pályázatokat szeptember 6-ig várják. (energiacentrum.com)
Május 17.
A fejlesztési minisztérium klíma- és energiaügyi államtitkárságának
klímapolitikai főosztályát május 14-től Lukács Ákos vezeti - korábban a Szent
István Egyetem Klímagazdaságtani Elemző és Kutató Intézetének szakértője
volt. (greenfo.hu)
Május 20.
Második helyen végzett a Kecskeméti Főiskola GAMF csapata a hagyományos
Shell Eco-marathon Europe versenyen – a srácok olyan autót építettek,
amellyel 2696 kilométert tudtak megtenni 1 liter benzinnel. (vilagszam.hu)
Május 16.
Csaknem 5.700 pályázat érkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
napkollektorok telepítését támogató, 3 milliárd forintos pályázatára - ebből
eddig több mint 2.300-at bíráltak el kedvezően. (alternativenergia.hu)
Május 15.
Parabolikus napkollektort fejlesztett ki a magyar tulajdonú MegasolarZöldenergia Kft csapata - a kollektoron mért 80%-os hatásfokából nagy
hidegekben sem veszít, így alkalmas fűtés kiegészítésére is. (Alternatívenergia)
Összeállította: László Judit

