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Hírek az MVM-ről
Engedély a negyedik mobilszolgáltató létrehozására
Március 22.
A Gazdasági Versenyhivatal engedélyezte a Magyar Posta, a Magyar Villamos
Művek és az MFB Invest közös vállalatának megalapítását. A döntés lehetővé
teszi, hogy létrejöjjön az új - állami - mobilcég, a MPVI Mobil Zrt., melyre a
három társaság átruházza a frekvenciahasználati jogosultságot – közölte a
napi.hu portál. A Gazdasági Verseny Hivatal megállapította, hogy a cégek
tevékenységei között nincs érdemi átfedés, a tranzakciónak nem lesz káros
hatása versenyre, így a hivatal engedélyezte a közös irányítású vállalkozás
megalapítását. Az online cégadatok szerint a társaságnak van cégjegyzékszáma,
de további adatok nem érhetők el, valószínűleg éppen bejegyzés alatt áll a
társaság – írta a portál, hozzátéve: egyelőre nem ismert az sem, hogy a cégek
milyen arányban osztoznak az új társaság részvényein.
Március 21.
A Magyar Nemzet információ szerint nemcsak a Magyar Telekom, hanem a
Telenor és a Vodafone is megtámadta a Fővárosi Törvényszéken a 900 MHz-es
frekvenciaárverés jogerős eredményét, amely a konzorcium győzelmét
szentesítette. A Telekom az állami konzorciumot nyertessé nyilvánító határozat
megsemmisítését várja, és a döntésig a végrehajtás felfüggesztését kérte.
Utóbbi kérdésben a törvényszék legkésőbb a március 26-ával kezdődő hét
elejéig hoz határozatot.
Március 22.
A Privátbankár szerint az MVM hálózatának apportálásával az új társaság még
nem tudja megkezdeni a szolgáltatást, ahhoz ugyanis elengedhetetlenek a
bázisállomások. A saját hálózat akár 50 milliárd forintos beruházást is
igényelhet. Az MTI által megkérdezett szakértők úgy számoltak, hogy egy új
mobilszolgáltató nullszaldós napi működtetéséhez legalább 200-300 ezer
előfizető kell, nem számítva a befektetés és beruházás megtérülését.

Az MVM egy másik frekvenciapályázaton is nyert
Március 2O.
Értékesítették a 26 gigahertzes frekvenciasávot több mint nettó másfél milliárd
forintért - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Öt szolgáltató
jelentkezett: a Telenor, a Magyar Telekom, a GTS Hungary Távközlési Kft., a
Magyar Villamos Művek és a Vodafone. Valamennyien sikeresen pályáztak,
frekvenciatartományhoz jutottak a 26 gigahertzes sávon belül. A sáv
alapblokkjai harmadik és negyedik generációs mobilszolgáltatások hálózatának
kiépítését támogatják, illetve más adatátviteli összeköttetésekre is alkalmasak.
A pályázaton a GTS 150 millió forintért kettő, a Telenor 333 millió forintért
négy, az MVM 450 millió forintért hat, a Vodafone 499 millió forintért szintén
hat, míg a Telekom 80 millió forintért négy alapblokk 15 éves használati jogát
vásárolta meg. (profitline.hu/MTI)
100 millió köbméter földgáz került az MVM-hez
Március 19.
A fejlesztési miniszter 100 millió köbméter gázt szabadított fel a stratégiai
készletből, így abban 815 millió köbméter maradt. A felszabadított mennyiség
az MVM-hez került – derült ki a Magyar Közlönyből. Tavaly 285 millió
köbmétert szabadítottak fel az akkori 1,2 milliárd köbméteres készletből. A
portfolio.hu emlékeztetett arra, hogy akkor az E.ON mellett szintén az MVM
jutott a piacinál kedvezőbb áru földgázhoz.
Március 20.
A rendelet szerint a gázt csak a tavaly betárolt áron lehet eladni, ami olcsóbb a
mostaninál - írta a Magyar Nemzet. Az intézkedés célja, hogy védőhálót
nyújtson olyan alapfokú oktatási és egészségügyi intézményeknek, amelyeket
érintett a tavaly december óta élő közintézményi moratórium. Eszerint nem
kapcsolható ki áram-, gáz- és távhőszolgáltatás a közoktatási és szociális
intézményekben október 15-e és április 15-e között. A 168ora.hu a stratégiai
tartalék csökkentésének okát a növekvő importárban látja: az orosz gáz az
elmúlt két évben csaknem duplájára drágult, miközben a belföldi árak jóval
kisebb mértékben növekedtek. A korábban betározott gáz felhasználásával
azonban a drágulás mértékét csak átmenetileg lehet csökkenteni.

Ki tárgyaljon az oroszokkal?
Március 20.
Kérdés, hogy melyik cég tárgyaljon a 2015-től lejáró hosszú távú magyar- orosz
gázszerződés újrakötéséről. Az Orbán-kormány az MVM-et jelölte ki a
feladatra, de az E.ON semmi jelét nem mutatja, hogy átengedné ezt. Szakértői
úgy érvelnek, hogy a német konszern több országot képvisel, ami kedvezőbb
alkupozíciót jelent a tárgyalásokban járatlan MVM amúgy töredéknyi igényéhez
képest - írta a Népszabadság. Ám felmerülhet, hogy az E.ON az elmúlt hat
évben, egészen tavalyig nem élt ezzel az alkupozícióval a lakossági tarifák
letörésére. Az MVM mellett szólhat a magyar kormány diplomáciai támogatása
is. A lap úgy értesült, hogy az oroszok 2015 után akár több, egyenrangú
csatornán is ellátnak Magyarországot.
Március 20.
Egy másik cikkében a Népszabadság szakértőkre hivatkozva azt prognosztizálta,
hogy április elejétől újabb mintegy tíz százalékkal emelkedhet a hosszú távú
szerződés alapján Oroszországból érkező gáz ára. Azt egyre nehezebb
megbecsülni, hogy ez pontosan mennyit jelent.

Az MVM lehet a példa
Március 21.
Az év közepén Azerbajdzsánban nyitja meg Magyarország az első olyan
kereskedőházat, amely segíti a hazai kis- és középvállalkozások
megkapaszkodását a FÁK-piacokon. Alekszandr Tolkacs orosz nagykövet erről a
Világgazdaság c. lapnak beszélt. Azt tanácsolta, hogy a magyarok ne féljenek az
orosz tőkétől és javasolta, hozzanak létre orosz-magyar vegyes vállalatokat,
segítve az áruk piacra jutását. Példaként említette egy MVM-Gazprom vegyes
vállalat létrehozását (ezzel valószínűleg a Déli Áramlatra célzott, melyben az
MVM vállalna szerepet). A nagykövet arra is utalt, hogy az Ikarus mellett a
paksi atomerőmű fejlesztése iránt is érdeklődnek orosz cégek.

A cégcsoport hírei
A MAVIR megfelel az uniós előírásnak
Március 21.

(fotó: mvm.hu)

A Magyar Energia Hivatal határozatban tanúsította, hogy a MAVIR megfelel az
uniós szétválasztási szabályoknak, s ezzel lezárult a működési modellváltás
folyamata - közölte a rendszerirányító cég. Az Európai Bizottság magyar
kérelemmel kapcsolatos véleményét tavaly decemberben kapta meg a Magyar
Energia Hivatal, ezzel a MAVIR ITO-modell szerinti tanúsításának uniós szakasza
lezárult. Az MVM Csoportnál és a MAVIR-nál több változás történt: a MAVIR
megszüntette a vertikálisan integrált vállalkozással (VIV) kötött számviteli és
informatikai szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásait, leválasztotta
informatikai és biztonsági hozzáférési rendszereit, épületeit, gondoskodott a
VIV által megbízottól eltérő könyvvizsgáló kiválasztásáról, módosította
alapszabályát, uniós szétválasztási előírások betartásáért felelős tisztviselőt
(megfelelési ellenőrt) nevezett ki. A cég határidőre teljesítette a magyar
Országgyűlés és az unió előírásait - olvasható a MAVIR közleményében, amelyet
a Portfólió idézett.
1,5-3 százalék energiát spóroltunk az óraátállítással
Március 22.

(fotó: Piac és Profit)

A hazai villamosenergia-rendszert irányító MAVIR 1949 óta gyűjti a fogyasztási
adatokat. A tavaszi óraállításkor jelentősen változik az esti órákban a terhelés,
hiszen egy órával később kell bekapcsolni a lámpákat. Az átállítás előtti és utáni
időszakot összehasonlítva naponta 1,5–3 százalékos (2000–4000 MWh)
fogyasztáscsökkenés mérhető. Ez a naponta megtakarított mennyiség csaknem
1000 háztartás egész éves fogyasztását fedezné. Az óraátállításnak

köszönhetően (1980 óta) évente 120 GWh-val kevesebb áramot használunk fel,
ami 30–40 ezer háztartás éves fogyasztásának felel meg – ez egy városnyi
méret. A fel nem használt energia kb. 6 milliárd forinttal csökkenti az ország
”áramszámláját”, kíméli a környezetet, hiszen kevesebb energiát kell az
erőművekben termelni. (orientpress.hu)
Hamarosan befejeződik a helyreállítás a Mátrai Erőműben
Március 22.

(fotó: mert.hu)

Ezen a héten befejeződhet a Mátrai Erőmű IV-es blokkjának helyreállítása tájékoztatta az MTI-t a cég igazgatóságának elnöke. Valaska József elmondta: a
falazat szárítása március 27-én ér véget. A kiégett transzformátor helyére új
főtranszformátort építettek be. A veszteségek mérséklésére előbbre hozták az
áramtermelő egység nagyjavítását is. Február közepén volt tűz az erőműben. A
lángokat hamar eloltották és senki sem sérült meg, a kár azonban mintegy 900
millió forint. A vizsgálat szerint az erős havazás és a nagy hideg is közrejátszott
abban, hogy kigyulladt a főtranszformátor, amikor hálózatra kapcsolták az
áramtermelő egységet. (profitline.hu)

Ragadozó madarakat figyel a MAVIR – hétvégén több százan látták

(fotó: greenfo.hu/mavir.hu)

A nemzetközi LIFE+ Programban a MAVIR idén is folytatja korábbi műfészekkamerázási programját. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett
programban a MAVIR, a Nemzeti Park, valamint a Madártani és
Természetvédelmi Egyesület munkatársai bekameráztak egy kerecsensólyomfészket. A műfészekbe március 8-án érkezett egy kerecsensólyom pár – eszmei
értékük példányonként 1 M Ft. A kerecsenpár visszatérő vendég: tavaly két
egészséges fióka kelt ki a műfészekben. Ez a világon az első alkalom, hogy az

érdeklődők ennek a ritka fajnak a fészkelését követhetik nyomon a nap 24
órájában – erről a greeninfo.hu és a hvg.hu is beszámolt. A legújabb költés
folyamatosan követhető: http://www.mavir.hu/web/mavir/elokozvetites1
Hétvégén több száz látogatója volt a MAVIR honlapjának!

A hazai energiaszektor hírei
NGM: a távközlési különadó nem ütközik uniós jogba
Március 22.
A magyar kormány bízik abban, hogy az Európai Unió Bírósága - elfogadva a
magyar jogi érveket - elutasítja az Európai Bizottság keresetét. Ezt a
Nemzetgazdasági Minisztérium közölte a brüsszeli bejelentés hírére. Eszerint az
Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordul a távközlési szektor
magyarországi különadója miatt, mert a tagállam az uniós szabályokat
megszegve továbbra is árbevételen alapuló különadó-fizetésre kötelezi a
távközlési szolgáltatókat. A kormány ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a
különadó nemcsak a távközlési szektor szereplőit terheli, és nem akadályozza a
belépést a távközlési piacra. (mfor.hu)

Nem várható gázáremelés
Március 20.
A Fejlesztési Minisztérium a következő negyedévben nem tervezi a földgázárak
változtatását az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztóknál. A kormány
változatlanul fontosnak tartja a rezsiköltség kordában tartását, és mindent
megtesz, hogy az energiaárak igazodjanak a lakosság teherbíró képességéhez
- olvasható a közleményben, melyet a hvg.hu ismertetett. Az egyetemes
szolgáltatás végfogyasztói ára legutóbb idén januártól változott: akkor 2,6
százalékkal emelkedtek az alap- és gázdíjak, ami áfával együtt 4,2 százalékos
drágulást jelent.

Új technológia a kőolajvezetékek építésében
Március 23.

(fotó: Kőolajépítő Zrt. honlapja)

Csaknem egymilliárd forintos projektjéhez több százmilliós támogatást nyert el
az Új Széchenyi Tervben a Kőolajvezetéképítő Zrt., amely készül arra, hogy
jelentős csőtávvezeték építés várható Magyarországon a következő években. A
Nabucco és a Déli Áramlat hazai szakaszai akár ezer kilométert is kitehetnek.
Csakhogy az unió olyan szigorú minőségi elvárásokat támaszt, amelyek a
jelenlegi technológiával nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthetők. Ezért a
társaság egy innovatív, vonalhegesztő gépsort fejleszt ki, amely kevésbé
terheli a környezetet. A munka a jövő év végén fejeződik be.(portfolio.hu/MTI)

Elvi támogatás a cseppfolyós gáznak
Március 20.

(foto: vezess.hu)

Elvileg támogatta a gázalapú közösségi közlekedés megvalósítását az
Országgyűlés energetikai, valamint közlekedési albizottsága - közölte a
vezess.hu portál. A Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület elnöke,
Domanovszky Henrik azzal igyekezett meggyőzni a képviselőket, hogy a
cseppfolyós földgázzal csökkenthető a járművek károsanyag-kibocsátása és
üzemeltetési költsége. A projekt célja, hogy a következő uniós pénzügyi
ciklusra előkészítsenek egy pályázatot, amellyel uniós támogatás nyerhető el az
LNG szállítási és felhasználási lánc kiépítéséhez. A Portfólió véleménye szerint
előremutató kezdeményezésről van szó, ám kérdés, hogy a fűtési és
áramtermelési szektoron túl érdemes-e még egy szektorban nagyobb súlyt adni
a földgáznak, amelyből egyébként sem rendelkezünk önellátáshoz szükséges
készletekkel.

Felszámolás alatt az Emfesz
Március 22.
Felszámolják az Emfesz Kft.-t - adta hírül a gazdasag.hu portál. Közben a
moszkvai választott bíróság is jogtalannak ítélte, hogy 2009-ben Góczi István
ügyvezető eladta az Emfeszt a svájci Rosgasnak. A cég immár jogos tulajdonosa,
a Mabofi Holdings különösnek nevezte, hogy éppen most rendelték el a
felszámolást, amikor elhárult minden akadály tulajdonosi jogainak
helyreállítása elől. A kálvária három évig tartott: az egykor prosperáló, több
mint egymilliárd dollár forgalmú és 6 milliárd forint adózott nyereségű, a
magyar gázpiac negyedét ellátó céget egy üres, engedélyektől megfosztott
romhalmazzá tették. Eltüntették minden vagyonát, beleértve az egy dolláros
eladás pillanatában a bankszámláin lévő 150 millió dollárt - írta a közleményben
a Mabofi.

A külföldi energiaszektor hírei
Készülnek a stressz-tesztek
Március 21.

(fotó: a paksi erőmű turbinacsarnoka a cég honapjáról)

Brüsszelben nyilvánosságra hozták az Európai Unió jelentését, amely ismerteti
az atomerőművet üzemeltető 14 tagországban végrehajtott stressz-teszt
eredményét. Ugyanakkor a dokumentum közli: amíg nem fejeződik be a
szakértői értékelés, korai lenne következtetést levonni egy adott erőműről - írta
az energiainfo.hu. A végleges eredményt várhatóan júniusban hozza
nyilvánosságra az Európai Bizottság. A Bizottság felülvizsgálja az Európai Unió
nukleáris biztonságot érintő jogszabályait és kidolgozza a továbbfejlesztés
lehetőségeit. Ez a minimális műszaki biztonsági követelmények
meghatározását, az engedélyezés-ellenőrzés rendszerének javítását, a
határokon átnyúló balesetelhárítási rendszer kidolgozását, valamint a nukleáris
kárfelelősség kiterjesztését érinti.

Energiaforradalom a németeknél
Március 19.

(fotó: energiacentrum.com)

A berlini kormány 268 milliárd dolláros, azaz a GDP egyharmadának megfelelő
fejlesztést tervez. A program része egy óriási tengeri szélerőmű-park építése
és a villamosenergia-hálózat bővítése. Németországban a fukusimai
atomkatasztrófa után döntöttek a nukleáris erőművek leállításáról, ezért
pótolni kell a kieső reaktorok termelését. A fellendülőben lévő kereslet
kedvezhet a napelemek és a szélturbinák gyártóinak. Az energetikai
átalakuláshoz 2035-ig legkevesebb tízezer milliárd dollárt kell befektetni, ami
több mint ötszöröse az USA energiaszolgáltatói kapacitásának - állítja az OECD
szervezete, az International Energy Agency. Az összeg felét alternatív forrásokra
fordítják. (napi.hu)

Következmények Németországban
Március 19.
Az atomreaktorok leállítása anyagi veszteséget okozott a hazánkban is jelen
lévő E.ON-nak és az RWE-nek. Bár a várakozásokat meghaladta az E.ON
negyedéves gyorsjelentése (az árbevétel tavaly 22 százalékos növekedést jelez),
nyeresége a forgalom bővülése ellenére is 50 százalékkal kevesebb, mindössze
2,5 milliárd volt. Az RWE is kénytelen volt 11 százalékos veszteséget
elkönyvelni. (vg.hu)
Március 24.
Közben Berlinben az áramellátást felügyelő szövetségi hivatal közölte: a
közeljövőben hét százalékkal többet kell fizetniük a háztartásoknak az
áramért. Az atomenergia leépítése ugyanis együtt jár a más forrásból származó
áram magasfeszültségű vezetékeinek korszerűsítésével, ami igencsak költséges.
Ezt részben a fogyasztókra hárítják. (Orientpress Hírügynökség)

Szél helyett atomenergiát?
Március 20.
Az Egyesült Királyságban szélenergia helyett atomenergiára kellene
hagyatkozni, ha nem akarnak túl sok pénzt költeni - javasolta az Oxford
Egyetem kutatója, David King. Szerinte hatalmas kihívás a villamosenergia-igény
kielégítése alacsony széndioxid-kibocsátás mellett. Jelenleg 568 tengeri
szélturbina üzemel, és ennél is többet építenek. Némi energiát képesek
megtermelni a nap- és a geotermikus energiát hasznosító erőművek is. De
mindez nem elég, így elkerülhetetlen, hogy az Egyesült Királyság új
atomerőműveket építsen.(energiainfo.hu)
Az oroszok finanszíroznák a cseh atomerőművet
Március 22.
Finanszírozná a 2000 milliárd forintnak megfelelő beruházást a Roszatom orosz
vállalat, ha az általa vezetett, a cseh Skoda JS-sel megerősített konzorcium nyeri
a tendert a temelíni erőmű két új reaktorának építésére - közölte Prágában a
cég külföldi ágazatának vezérigazgatója. Az ajánlat komoly nyomást gyakorol a
megbízásért versengő francia Arevára és az amerikai Westinghouse-ra. Ezen
cégek ugyanis közölték: nukleáris erőműveket építenek, de finanszírozással
nem foglalkoznak és tulajdonosok sem akarnak lenni. A napi.hu szerint nem
diplomatikus a javaslat, hiszen Amerika és Franciaország is kiáll saját cége
mellett. Közben a cseh ipari miniszter kijelentette: Csehországnak egy harmadik
atomerőművet kell építenie. (Magyar Nemzet/MTI)
Március 24.,25.
Tavaly megduplázódtak Oroszország atomerőmű-építési megrendelései, a
következő tíz évre 50 milliárd dollárnyi megrendelése van – ezt a Roszatom
állami atomenergetikai felügyeleti szervezet vezetője közölte annak kapcsán,
hogy ezen a héten Szöulban nukleáris biztonságtechnikai csúcstalálkozó lesz
(energiacentrum.hu). A román államfő pedig, mielőtt a konferenciára indult,
Bukarestben azt mondta: több ezer tonna erősen radioaktív hulladék van
magánkézben a világ 25 országában. Meg kell akadályozni, hogy a veszélyes
anyag terroristák kezére jusson.(ma.hu)

Bulgária lemondott arról, hogy megépítse a belenei atomerőművet
Március 24.

(fotó: greenfo.hu)

Bulgária többször elhalasztotta a belenei atomerőmű két blokkjának
megépítéséről szóló megállapodást Oroszországgal. Utóbb Szófia azt javasolta,
hogy a vonjanak be más nyugati cégeket is. A minap a miniszterelnök-helyettes
azt mondta: nem képzelhető el, hogy egy 8 milliárd eurós üzletet egyetlen
orosz céggel, nyugati vállalatok bevonása nélkül kössenek meg. A következő
kormányülés után jelentik be hivatalosan a döntést, hogy lemondanak a
belenei erőműről. Bulgária első atomerőművében, Kozlodujban már csak két
reaktor működik, mert a kormány négyet leállított az uniós csatlakozás
feltételeként. (greenfo.hu/MTI)
Leállt francia és svájci reaktorok
Március 21.24.
Az irányító automatika leállította a kelet-franciaországi Fessenheim
atomerőművének egyik reaktorát - jelentette be az üzemeltető EDF. A cég
szerint az incidensnek semmiféle hatása nem volt az atomerőmű vagy a
környék biztonságára. Valószínűleg a fő transzformátor hibája okozhatta az
automatikus leállást. Ez a legrégebbi francia erőmű, üzemidejét tavaly
hosszabbították meg tíz évvel – írta az Index. Néhány nap múlva szivattyúhiba
miatt állították le Svájcban a döttingeni Beznau atomerőmű 2.
reaktorblokkját. Az üzemzavar nem jelent semmiféle veszélyt a környezetre –
jelentette be az üzemeltető Axpo konszern.(mno.hu/MTI)
A Déli Áramlat legyőzte a Nabuccót
Március 19.
Legalább tíz évre megőrzi dominanciáját Dél-Európában a Gazprom – ezt
jósolta az orosz Nyezaviszimaja Gazeta. Az orosz gázkonszern "győzelme" azt
követően vált nyilvánvalóvá, hogy a Déli Áramlat versenytársának számító

Nabucco részvényesei felére csökkentik a gázvezeték teljesítményét és hosszát.
Az új változat, a Nabucco West a török-bolgár határtól Ausztriáig húzódna,
jóllehet az eredeti terv szerint Grúziától indult volna az évente 31 milliárd
köbméter kapacitású vezeték. Ám egyre inkább egyértelmű: nincs annyi gáz,
amennyi indokolná egy ekkora vezetékrendszer kiépítésének 8 milliárd eurós
költségét. (profitline.hu/MTI)
Március 20.
A Gazprom közben személyi döntést készít elő: a német felsőház egykori
vezetőjét, Henning Voscheraut javasolja a Déli Áramlat víz alatti szakaszára
létrehozott vegyesvállalat igazgatótanácsa elnökének.
Sokan bukásnak tartják a Nabuccót
Március 21.
A Nabucco bukása hosszú távon nagyobb veszteség térségünknek, mint azt első
pillantásra gondolnánk - írta az Energiainfo.hu, ugyanis a déli vezetékeket az
eredeti elgondolással ellentétben (úgy tűnik) kizárólag Azerbajdzsán fogja
ellátni, így ismét kiszolgáltatott helyzetbe kényszerülhet Európa. A
közeljövőben épülő vezetékek kapacitását teljes mértékben képes lesz
feltölteni a Sah Deniz II. mezőről származó gáz, így egy esetleges ellátási szünet
nagy gondokat is okozhat Európának, figyelmeztet a Natural Gas Europe
elemzője, Alex Jackson. Szerinte amennyire most függ a kontinens az orosz
gáztól, éppen olyan helyzetbe kerülhet idővel az azeri ellátás miatt is.
Putyin úgy számol, hogy nő a kereslet a földgáz iránt
Március 24.

(foto: rosszijszkaja gazeta, rg.ru)

Az orosz, az európai, az ázsiai és a csendes-óceáni piacon is a gáz iránti kereslet
növekedésére számít Vlagyimir Putyin. Emlékeztetett, hogy Oroszországban
2011-ben több mint 3 százalékkal nőtt a földgázkitermelés, elérte a 670 milliárd
köbmétert. Reményét fejezte ki, hogy az Északi Áramlat második ágát idejében
befejezik, a tenger alatti szakasz több mint felén túl vannak. Azt remélte, hogy
valóban elkezdődik az év végén a Déli Áramlat Fekete-tenger alatt húzódó

szakaszának építése. A gázpiaci kérdéseket taglaló múlt heti értekezleten a
közelmúltban megválasztott elnök arról is beszélt, hogy növelni kell a
cseppfolyós földgáz kitermelését. Kiadta az utasítást: meg kell tisztítani a hazai
földgázpiacot
a
zavaros
és
általa
fél-bűnözőinek
nevezett
szervezetektől.(oroszhirek.hu/MTI)

Nem lesz palagáz hatalom Lengyelország
Március 21.
5300 milliárd köbméterre becsülték a kitermelhető palagázt Lengyelországban,
de a valós mennyiség ennél tízszer kisebb lehet - közölte a lengyel geológiai
intézet. Persze, így is meghaladja az ország 145 milliárd köbméterre taksált
hagyományos gázkészletét. A kitermelés várhatóan két-három éven belül indul
el. A hatóságok 2012 márciusáig 109 koncessziót adtak ki lengyel és
nemzetközi cégeknek, köztük a magyar Emfesznek - annak ellenére, hogy a
feltárás jelentős környezetszennyezést okozhat. Josh Fox amerikai
dokumentumfilmes néhány éve forgatott az USA-ban a repesztéses palagázkitermelésről. Kiderült, hogy hat szövetségi államban több mint ezer esetben
jelentették a vízbázisok elszennyeződését a fúrások környékén - az egyik
kisvárosban a konyhai vízcsapból előbb gáz kezdett folyni. Amerikában
hatvanegy település tiltotta be a palagáz-kitermelést.(origo.hu)
Korrupciós gyanú
Március 20.
Hűtlen kezelés, adócsalás, korrupció kezdeti gyanúja miatt ügyészségi vizsgálat
indult Németországban, a Mátrai Erőműben és az Elmű-Émász csoportban is
tulajdonrészes EnBW német energetikai óriáscég oroszországi tevékenységével
kapcsolatban. Az ügyészség tisztázná, hogy történt-e korrupció – írta a
Handeslblatt üzleti lap. A bíróságot két Svájcban bejegyezett, orosz kötődésű
cég kereste fel: 120 millió eurót követelnek az EnBW-től. Az Andrej Bjukov
orosz lobbistához köthető cégek állítólag lobbiztak az EnBW érdekében, hogy
a
német
szolgáltató
részesedést
szerezhessen
szibériai
gázmezőkben.(portfolio.hu)

Hírek az alternatív energiáról
Átadták a Zöldforrás biogáz-erőművet
Március 21.

A szegedma.hu portál közölt képeket az EDF DÉMÁSZ első,
megújuló energiát hasznosító erőművéről. Két hónap múlva már teljes
kapacitással működhet a cég többségi tulajdonában álló Zöldforrás Energia Kft.
biogáz-erőműve Szeged határában, ahol hígtrágyából és silókukoricából
állítanak elő villamos- és hőenergiát. Az erőmű a műszaki átadás óta jelenleg
40-45%-os kihasználtsággal működik - tájékoztatta a portált Fodor Zsolt, a
Zöldforrás Energia Kft. ügyvezetője. Cél, hogy évente 19 ezer tonna sertés
hígtrágyát és mintegy 17 ezer tonna silókukoricát használjanak fel. A több
mint egymilliárd forintos beruházás uniós és állami támogatással épült fel. Az
éves szinten megtermelt, 3700 háztartás igényeit fedező - 7,5 gigawattóra
villamos energiát a MAVIR vásárolja meg.
Biomassza erőmű épül Kalocsán
Március 19.
Másfél milliárd forintból új biomassza erőművet és távhővezeték hálózatot
építenek Kalocsán. Az elmúlt húsz év legnagyobb fejlesztésével az
önkormányzati intézményekben csökkenhetnek a fűtési költségek. Az erőmű
várhatóan a következő fűtési idényre készül el. A 4 MW-os biomassza erőmű
2,5 millió köbméter gázt tud kiváltani, ami 15 százalékos megtakarítást jelent. A
polgármester mintaprojektnek értékelte a beruházást, mert Kalocsán eddig
nem volt távhőszolgáltatás. (baon.hu, AltEnerg.hu)

Közgyűlési hírek
Március 20.
A Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága közölte: a részvénytársaság közgyűlése
2012. április 12-dikén lesz. A Mátrai Erőmű Zrt. évi rendes közgyűlésének
időpontja 2012. április 26-a. (Magyar Nemzet, Népszabadság)

Hírek egy mondatban
Március 23.
Előre fizetős órákat szerelt fel a monori cigánytelepen a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és az EDF Démász az eladósodás megelőzésére - nyár
közepéig 3000-4000 családnak segítenek tartozásuk rendezésében, s ötszáz
háztartásban helyeznek el előre fizetős órákat.(Magyar Nemzet)
Március 19.
A januártól újra indult szocpol támogatás feltétele, hogy a vásárolni, építeni
kívánt új lakás energetikai besorolása legalább B-kategóriás legyen, így
javulnak a lakások energetikai jellemzői - közölte az OTP Ingatlanpont Kft. az
MTI-vel.
Március 24.
Sorozatban gyártható parabolikus napkollektor kifejlesztésén dolgozik a
szekszárdi Gép és Gépelem Kft. – a cég a szolár rendszer költséghatékony
előállítására nyert el 50 millió forintos uniós támogatást.(tozsdeforum.hu)
Március 23.
Napkollektor-bemutatóközpontot hoznak létre Téten - arról is tájékoztatják a
Győr-megyei kistérség lakóit, hogy az önkormányzati épületekben mekkora
megtakarítást lehet elérni napelemekkel.(tozsdeforum.hu)
Március 22.
Napelem termeli az áramot a Hajdú-Bihar megyei Mikepércs általános
iskolájában – uniós beruházással az iskola tetejére 48 napelemet szereltek,
amellyel az épület energiaigényének háromnegyedét fedezik. (zoldtech.hu)
Március 21.
Hallgatói tervpályázatot hirdet energiatudatos épülettervezésre a Magyar
Energia Hivatal építészhallgatóknak - ösztönözni kívánja a felnövekvő
építészgeneráció tagjait, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az
energiatakarékos megoldásokra. (portfolio.hu)
Március 24.
Március 31-én este fél kilenckor ismét világszerte kialszanak a fények, és
elkezdődik a hatodik WWF Föld Órája! Budapesten a Lánchíd ad otthont a
központi lekapcsoló eseménynek.(alternativenergia.hu)
Összeállította: László Judit

