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Az MVM lett a legnagyobb hazai szélenergia-hasznosító 
Budapestrõl indították a soproni szélkerekeket
Látványos bemutató keretében Budapesten nyomták meg azt a gombot, amely 
beindította a Sopronkövesd-Nagylózs térségében álló szélerõmûpark szélkerekeit. 
Az esemény bizonyította, hogy november 23-tól a Magyar Villamos Mûvek Zrt. a 
vezetõ a hazai szélenergia-hasznosításban.
Fontos tárgyalásokat zárt le 
november 23-án a Magyar 
Villamos Mûvek (MVM) Zrt.: 
ekkor írták alá azt a megállapo-
dást, amellyel az MVM az oszt-
rák Raiffeisen Energiaszolgáltató 
Kft.-tõl megvásárolta a Hungaro-
wind Kft.-t. Az esemény komoly 
figyelmet érdemel, hiszen ezzel 
a cég valójában az ország leg-
nagyobb teljesítményû szél-
energiaparkját vette meg: a 
Sopronkövesd-Nagylózs térségé-
ben felállított 8 szélkerék össze-
sen 23 MWh energiát állít elõ. 
Ez a magyarországi szélerõmû-
kapacitás 15%-a, ami azt jelenti, 
hogy ebben az üzletágban az 
MVM lett a hazai vezetõ.

– Külön öröm számomra, hogy 
egy eddig osztrák tulajdonú cég 
került most nemzeti tulajdonba 
– mondta Mártha Imre, az MVM 
vezérigazgatója. – Ezzel a vétel-
lel komoly lépést tettünk azért, 
hogy az újrahasznosítható ener-
giák alkalmazásában is a vezetõ 
vállalatok közé kerüljünk.

Az MVM a hazai elektromos-
áram-ellátáshoz szükséges ener-
gia nagyobb részét – évi 2000 
MWh-t – a Paksi Atomerõmûben 
állít elõ, emellett a cég üzemeltet 3 
gázturbinás erõmûvet és a Vértesi 
Erõmûvet. Ez utóbbi elsõsorban 
a Márkushegyi Bányaüzemben 
termelt szén hasznosítását végzi 
Oroszlányban, de az elmúlt két 
évben az 1. és a 2. kazánt rész-
legesen biomassza hasznosítá-
sára is alkalmassá tették. Ez volt 
az elsõ lépés, hogy az MVM 
megújuló energiákat is haszno-
sítson, a szélpark megvásáro-
lása pedig a következõ. A vétel 

elõnye, hogy a beruházó így 
megspórolta a szélpark telepíté-
séhez szükséges idõt és pénzt: 
egy kész komplexumot vásárolt 
meg.

Elsõnek mutatkozik az MVM 
abban, hogy az energiaszol-
gáltatás szabályozásával kap-
csolatban szerzõdést kötött a 
Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel 
(Mavir). A megállapodás lénye-
ge, hogy túltermelés esetén a 
fölös energiát a Mavir leszabá-
lyozza.

– A szélenergiára nem mindig 
akkor van szükség, amikor az 
termelõdik – magyarázta Tari 
Gábor, a Mavir Zrt. vezérigaz-
gatója. – Az esti órákban vagy 
a hét végén, amikor kisebb a 

felhasználói igény, fölös ener-
gia kerülne a rendszerbe. Ennek 
a tárolására jelenleg még nincs 
mód Magyarországon, ezért a 
rendszer stabilitása érdekében 
leszabályozzuk.

A két cég vezetõje egyetért 
abban, hogy rövid idõn belül 
ugyanilyen szerzõdést kell majd 
kötni a többi szolgáltatóval is.

– Amennyiben ez nem tör-
ténne meg, törvénymódosításra 
volna szükség az energiaellátás 
szabályozása érdekében, de 
biztos vagyok, hogy erre nem 
lesz szükség – vélekedett Mártha 
Imre. Az MVM-vezérigazga-
tó hozzátette: – Elárulhatom, 
hogy a közeljövõben tervezünk 
hasonló beruházásokat.
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A rossz emlékû haláladó nem 
tûnt el nyomtalanul. Egy tör-
vénytervezetnek köszönhetõen 
ugyanis jövõ év január 1-jével 
a kormány kivetné azt az örö-
költ vagyoni betétekre, üzlet-
részekre. – Annyi minden 
terhet kapnak a nyakukba a 
vállalkozások január elsejétől, 
hogy ez már eltörpül a többi 
mellett. Megszûnik az alkal-

mi munkavállalói könyv, és az 
üzletrész utáni örökösödési ille-
ték bevezetésével tovább nehe-
zítik a vállalkozók dolgát – véli 
Szatmáry Kristóf, a budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, aki szerint azért sem 
szerencsés ez a lépés, mert most 
vagyunk abban az idõszakban, 
amikor generációváltás törté-
nik a családi vállalkozások kö-

rében. – A fiatalok azt látják, 
hogy a sok teher nehezíti a 
vállalkozók hétköznapjait, és 
nincsenek megbecsülve. Ezért 
sokan nem folytatják a csalá-
di üzlet menedzselését. Ezt a 
hozzáállást csak megerõsíti az 
üzletrész után fizetendõ örökö-
södési illeték. Mindez kisvállal-
kozások százainak eltûnéséhez 
vezethet. � GB�

Az örökösödési illeték a
kisvállalkozások eltûnéséhez vezethet

Nehezen jutottunk hozzá az ingyenes telefonszámhoz

Teszteltük az MSZP vonalát
Kékszámon hívható informá-
ciós vonalon kívánja eloszlat-
ni kételyeinket a kormánypárt. 
A közérdekû telefonos ügyfél-
szolgálat elérhetõségét azonban 
a párt honlapján nem találtuk 
meg, a Miniszterelnöki Hivatal 
ügyfélszolgálatán nem tudták 
megmondani, a pártszékház-
ban pedig, mielõtt megkaptuk 
a számot, alaposan kifaggattak, 
hogy miért is akarjuk felhívni az 
információs vonalat, ahol állító-
lag reggel 8-tól este 6-ig három 
aktivista várja az érdeklõdõk 
kérdéseit. 

Szerettük volna megtudni, 
hogy vajon Mesterházy Attila 
miniszterelnök-jelöltségét nem 
befolyásolja-e a rá nézve terhelõ 
vallomás a Zuschlag-ügyben. 
Erre a kérdésre az ügyfélszolgá-
latos hölgy csak annyit mondott: 
neki nem asztala a vélemény-
formálás. Mindössze annyi a 
dolga, hogy felvegye a telefont, 
és válaszoljon a kérdésekre. 

– Mi a helyzet a parkolási 
törvénytervezettel, lesz új tör-

vény, vagy júniustól ingyenes 
lehet a parkolás? – folytattuk 
a kérdezést. – Ha a Fővárosi 
Önkormányzat képviselõ-testü-
lete június 1-jéig nem hoz hatá-
rozatot, abban az esetben lehet-
séges, hogy ingyenes lesz a par-

kolás – kaptuk a választ. Végül 
rákérdeztünk: meddig utalják 
még az elõzetes letartóztatásban 
lévõ Hunvald György szocialista 
polgármester fizetését? – Amíg a 
polgármester úr nem mond le a 
díjáról – hangzott a válasz.� BE


