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A hírlevél az MTI előző napi környezetvédelmi vonatkozású híreiből szoftveresen 
leválogatva készül. A hírek csak az elõfizetõk személyes tájékozódására szolgálnak. 
Továbbításuk, média-felhasználásuk egyedi megállapodáshoz kötött. 

Értékesítik az Alteót, a Mol az egyik vevő 

Budapest, 2022. december 17., szombat (MTI) - Részesedést szerezhet a Mol-csoport az Alteo 
energetikai szolgáltató és kereskedő vállalatban - derül ki a Mol által a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 
honlapján szombaton közzétett közleményből. 

A Mol kizárólagos tulajdonában álló Mol RES Investments Zrt. (korábbi nevén CEGE Zrt.) szindikátusi és 
összehangoltsági szerződéseket írt alá a Diófa Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal és az 
Indotek-Investments Zrt. által kezelt Riverland Magántőkealappal a pénteki tőzsdezárás után. A felek 
célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteo Nyrt. felett - olvasható a 
közleményben. 

A Mol kiemeli, hogy a felvásárlás megvalósulása lehetővé tenné a cégcsoport számára, hogy növelje 
jelenlétét a zöldenergia-termelésben és -kereskedelemben, összhangban a vállalat 2030-as 
stratégiájával. 

A közlemény szerint annak érdekében, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az 
Alteóban, az összehangoltan eljáró felek külön-külön részvény-adásvételi szerződéseket írtak alá az Alteo 
többségi tulajdonosával, a Wallis Asset Management Zrt.-vel (Wallis AM) az Alteo alaptőkéjéből 3,330 
százalékos, összességében pedig 9,990 százalékos részesedést megtestesítő törzsrészvények 
megvásárlásáról. A részvény-adásvételi szerződés szerinti vételár részvényenként 2872 forint. 

A tranzakció lezárására rövid időn belül, a részvény-adásvételi szerződés megkötését követő időszakban 
kerülhet sor - írták. 

Hozzátették: annak érdekében, hogy megszerezzék a jelenleg a Wallis AM tulajdonában álló teljes, 
61,557 százalékot kitevő Alteo-részvénycsomagot, az összehangoltan eljáró felek ezt követően egy 
további részvény-adásvételi szerződést is aláírtak a Wallis AM-mel, a Wallis AM tulajdonában álló további 
51,567 százalékos részesedést megtestesítő Alteo-törzsrészvények megvásárlásáról, amely egyenlő 
részben kerül majd elosztásra az összehangoltan eljáró felek között; a részvény-adásvételi szerződés 
szerinti vételár itt is 2872 forint részvényenként. 

A közlemény szerint a Mol RES mint az összehangoltan eljáró felek által kijelölt ajánlattevő, a tőkepiacról 
szóló törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett úgy, hogy az ajánlat az Alteo által 
kibocsátott valamennyi törzsrészvényre vonatkozik. A kötelező nyilvános vételi ajánlat keretein belül az 
ajánlati ár részvényenként 3040 forint. 

"A kötelező nyilvános vételi eljárásban megvásárolt részvények egyenlő arányban kerülnek megosztásra 
az összehangoltan eljáró felek között" - áll a közleményben. 

A tranzakció további lépéseinek zárásához kell az MNB jóváhagyása, továbbá a szükséges energiahivatali 
és versenyhivatali engedélyek megszerzése. 

Az Alteo egy tőzsdén jegyzett, széles portfólióval rendelkező magyar társaság; a portfólió magában foglal 
69 MW megújuló, főként szél- és napenergia-termelő kapacitást. Ezen felül, a hagyományos áram- és 



hőtermelés is jelentős részesedéssel bír az Alteo üzleti tevékenységében. Az Alteo üzemeltetési és 
karbantartási szolgáltatásokat is nyújt ipari erőműveknek, valamint aktív az energiakereskedelem, a 
hulladékkezelés és az e-mobilitás területén is - írták. 

Az Alteo Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír 3300 forinton zárt pénteken, 
az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 3440, a legalacsonyabb 1700 forint volt. 

Orbán Viktor: a világon egyedülálló beruházás az Azerbajdzsánból Románián keresztül 
Magyarországra áramot szállító vezeték 

Bukarest, 2022. december 17., szombat (MTI) - A világon egyedülálló beruházás mellett kötelezte el 
magát partnereivel Magyarország, a világ leghosszabb tenger alatti villamosenergia-vezetékének 
megépítésére készülünk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Bukarestben, mielőtt 
aláírták az Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül Magyarországra áramot szállító 
villamosenergia-hálózatról szóló szerződést. 

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az Európai Unió stratégiai vákuumban van, amelyben az országok 
vezetőinek kell gondoskodniuk arról, hogy megteremtsék országaik számára a gazdasági és 
energiabiztonságot. Hozzátette: a megoldás új energiaforrások keresése és beszállítása Európának. 

Észszerű közelségben a Kaszpi-tenger körül van energiaforrás, és ennek kiaknázására jelent innovatív 
megoldást a most bejelentett vezeték - mondta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor kiemelte, a mostani európai helyzet "olyan zavaros, amilyenre emberemlékezet óta nem 
volt példa". Háború van a szomszédunkban, van egy súlyos energiaválság - amely nemcsak ár-, hanem 
ellátási válság is -, közben az egész európai gazdaságon végigsöpör az infláció, az európai vezetők úgy 
döntöttek, hogy szétválasztják az orosz gazdaságot és az európai gazdaságot, és ráadásul az Egyesült 
Államokban soha nem látott, Európát is sújtó piacvédelmi intézkedéssorozat vette kezdetét - sorolta. 

Mindez azt jelenti, hogy véget ért az európai gazdaságtörténetnek az a korszaka, amelyben olcsó 
nyersanyagot és energiát hoztunk be Oroszországból, cserében nyugati technológiát adtunk, és ez 
mindkét fél számára gazdasági növekedést és katonai biztonságot eredményezett. Új stratégia viszont 
nincs, ezért alakult ki stratégiai vákuum - mutatott rá. 

Hangoztatta: ebben a helyzetben csak az innováció jelent megoldást, és a most bejelentett vezeték igazi 
innovatív beruházás. 

Az elsősorban szél- és napenergia-termelésből Azerbajdzsánból villamos energiát szállító, tenger alatti 
vezeték 1195 kilométer hosszúságú lesz, és gyors internetes adatátvitelre alkalmas optikai kábellel is 
összeköti majd Romániát és Georgiát. Kapacitása eléri az 1000 megawattot. 

A szerződést Orbán Viktor mellett Nicolae Ciuca román kormányfő, Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök és 
Irakli Garibasvili georgiai miniszterelnök írta alá Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 
jelenlétében. 

A miniszterelnök felszólalásában méltatta, hogy az EU az elmúlt időszakban sok figyelmet fordított 
Azerbajdzsánra, fejlesztette az együttműködést, és Ilham Aliyev azerbajdzsáni államfő is nyitott volt 
együttműködésre. 

"Én is több mint egy évtizede tapasztalom azt, hogy Azerbajdzsánra mint megbízható partere mindig 
számíthat az Európai Unió" - jelentette ki. 

Megemlítette Orbán Viktor azt is, hogy nyolc év után érkezett újra Bukarestbe, és hatalmas fejlődést 
tapasztalt, amely meglátása szerint indokolttá tette Románia tagságát a schengeni övezetben. De a 
minap "az EU-ban még hibás döntést hoztunk" - emlékeztetett -, és ezt korrigálni kell, Romániát fel kell 
venni a szabad mozgást biztosító övezetbe. A kormányfő biztosította a szombati rendezvényt irányító 
Klaus Iohannis román elnököt, hogy Bukarest ebben számíthat Magyarországra. 

Szijjártó: megállapodás született az azeri zöld villamos energia jövőbeli magyarországi 
importjáról 



Budapest, 2022. december 17., szombat (MTI) - Megszületett az a négyoldalú megállapodás, amelynek 
eredményeként Magyarország Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül, egy új vezetéken zöld 
villamos energiát tud majd importálni a jövőben - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter szombaton Bukarestben. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy hazánk a 
most aláírt megállapodás nyomán zöld áramot tud majd importálni a dél-kaukázusi országból a Kaszpi-
tengeren végrehajtandó szélerőmű-beruházásoknak és az összességében 3 gigawatt teljesítményű 
vezeték megépítésének köszönhetően. 

Kiemelte: a vezeték tenger alatti része 1195 km hosszú lesz, ami új világcsúcsnak számít e tekintetben. 

A megvalósíthatósági tanulmányra már áprilisban megkapta a megbízást egy olasz cég, ennek 2,5 millió 
eurós költségét a Világbank fedezi, és a dokumentum jövő év végére el fog készülni. Innentől kezdve a 
beruházás elvileg három-négy évet vehet igénybe - tájékoztatott. 

Hozzátette: Azerbajdzsán jelenleg beruházókat gyűjt szélerőművek telepítésére a Kaszpi-tengeri offshore 
területeken. 

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy az Európai Bizottság a projektet közös érdekű beruházásként kezeli, és 
ezért a fejlesztésre 2,3 milliárd eurós támogatást irányzott elő. 

Az 500 kilovoltos vezeték lefektetését hatalmas mérnöki teljesítménynek nevezte, hangsúlyozva, hogy 
ekkora távolságon már nagy a hálózati veszteség, valamint hogy minél mélyebben fut a vezeték, annál 
nagyobb nyomást kell kibírnia. 

Szijjártó Péter közölte, hogy vannak tervek arra nézve is, hogy a vezeték mellé optikai kábelt is 
lefektessenek. 

A miniszter leszögezte: "egész Európában energiaellátási válság ütötte fel a fejét, amelynek 
megoldásához nem a földgáz- vagy a kőolajársapka vezet el, mert az tovább csökkenti a majd 
rendelkezésre álló mennyiséget, hanem itt újabb energiaforrásokat kell felderíteni és Európa irányába 
terelni." 

Von der Leyen: a Fekete-tenger alatt kiépítendő vezeték a biztonságos, megújuló 
energiaforrásokra épülő jövőt szolgálja 

Bukarest, 2022. december 17., szombat (MTI) - A Fekete-tenger keleti és nyugati partja, Románia és 
Georgia között kiépítendő, Azerbajdzsánból Magyarországra és az Európai Unióba zöld villamos energiát 
szállító vezeték nemcsak az orosz fosszilis energiaforrásokkal szemben jelent alternatívát, hanem a 
tiszta, hozzáférhető és biztonságos, megújuló energiaforrásokra épülő jövőt is szolgálja - hangoztatta az 
Európai Bizottság elnöke szombaton Bukarestben. 

Ursula von der Leyen a Magyarország, Románia, Georgia és Azerbajdzsán vezetői által megkötött 
kormányközi megállapodás aláírása alkalmából rámutatott: "sosem volt közelebb egymáshoz" a Fekete-
tenger két partja, a beruházás ugyanis energetikai és digitális adatátvitel terén is összekapcsolja a 
Fekete-tenger két partját, valamint a Kaszpi-tenger térségét. 

Szerinte a vezeték kiépítése Georgiát energetikai csomóponttá teheti, és integrálhatja az Európai Unió 
energetikai piacába, ugyanakkor megkönnyítheti Moldova, a Nyugat-Balkán energiaellátását is, és 
minden bizonnyal Ukrajna újjáépítését is segíteni fogja. 

A szerződéskötés házigazdájaként Klaus Iohannis román államfő arról beszélt: az Ukrajna elleni orosz 
agresszió közepette a térség országainak összefogására és szolidaritására van szükség. A szombaton 
aláírt egyezmény szerinte hosszú távú együttműködést alapoz meg, amelynek első lépése a Fekete-
tengeren átvezető - csaknem 1200 kilométer hosszúságú, Georgia és Románia között kiépítendő, 
tengeralatti elektromos kábel - amelyet később zöld hidrogén Európába szállításával kapcsolatos 
projektek követnek. 

Ilham Aliyev, Azerbajdzsán elnöke szerint mindkét félnek előnyös az, hogy országa az Európai Unió egyik 
fontos energiabeszállítójává válik. Felidézte: tavaly az EU 8,2 milliárd köbméter azeri gázt importált, idén 



már 11,3 milliárdot. Az ország teljes gázexportja jövőre 24 milliárd köbméter lesz, ahhoz képest, hogy 
2021-ben még 19 milliárd köbméter volt - jegyezte meg. 

Az azeri elnök rámutatott: most egy újabb "energetikai híd" alapkövét tették le, amely a villamos energia 
exportja előtt nyit újabb lehetőségeket. Azerbajdzsán zöldenergia-termelési kapacitása 27 gigawattos 
szél- és napenergiát jelent a szárazföldön, a Kaszpi-tengeri szélerőművek pedig 157 gigawatt 
teljesítményűek, az energia 80 százalékát exportálják. 

A román elnöki hivatal tájékoztatása szerint a bukaresti egyezménnyel útjára indított projekthez az EU 
Global Gateway - fenntartható és megbízható digitális, energetikai és közlekedési összeköttetések 
kialakítására irányuló - európai stratégia részeként uniós finanszírozásra is számíthat. 

Azerbajdzsán 2030-ig 30 százalékra akarja emelni a megújuló források arányát az ország által termelt 
energiamennyiségben, és jelentős potenciállal rendelkezik a vízi, szél- és napenergia-termelés terén. A 
villamos energiát szállító tengeralatti vezeték 1195 kilométer hosszúságú lesz, és gyors internetes 
adatátvitelre alkalmas optikai kábellel is összeköti majd Romániát és Georgiát. 
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Varga Judit: a vidék a magyarság, a magyar szellem értékének őrzője 

 
 

  

Nyíri, 2022. december 17., szombat (MTI) - A magyar vidék és az itt élő emberek a magyarság és a 
magyar szellem értékének őrzői - jelentette ki az igazságügyi miniszter szombaton Nyíriben, a zempléni 
település megújult művelődési házának átadóünnepségén. 

Varga Judit kiemelte: amikor a mai "globális zűrzavarban" az ember nyugalomra vágyik, hazamenekül. 
Mindenkinek szüksége van egy helyre, ahol békére és menedékre lel, sokan ezt a magyar vidékben 
találják meg - tette hozzá. 

A kormánynak ezért fontos, hogy óvja, védje a magyar vidék településeit a világ káros hatásaitól, 
ugyanakkor törekszik arra, hogy az aprófalvakat felzárkóztassa a jelenkor infrastrukturális és technikai 
elvárásaihoz - húzta alá a tárcavezető, hozzáfűzve, a cél tehát kettős: a vidék modernizációja és 
értékeinek megőrzése. 

Varga Judit rámutatott: Magyarország nem csupán a Nobel-díjasok és az olimpiai aranyérmesek 
számában különleges, de abban is, hogy a 3200 település több mint a fele ezer alatti lélekszámú. 

Ez a "sajátosság" - folytatta - sajátos kormányzati gondolkodást igényel, mely közel áll a jelenlegi 
kabinet szívéhez, amelynek politikája a nemzeti, keresztény, konzervatív értékrend pillérein nyugszik és 
az "Isten, haza, család" hármasát tekinti legfőbb vezérlő csillagának. 

A magyar kormány abban hisz, hogy Isten mindenki felett áll, hazánkat mindennél jobban szereti, a 
család pedig maga az otthon - fogalmazott. 

A miniszter kiemelte: a vidék nyugodt erejében van a magyar jövő kulcsa is, ezért legyünk büszkék 
településeinkre, őrizzük meg ezt a józanságot és "ne hagyjuk, hogy a világ káosza elhomályosítsa 
tekintetünket". Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vidéki lét sok áldozatot követel, de ezek a 
tapasztalatok tartják meg a vidéki közösségek józanságát. Így az itt élők talán az európai parlamentről 



szóló híreket is jobban helyén tudják kezelni: azét a testületét, melyet "éppen egy hatalmas korrupciós 
hullám temet maga alá" - jegyezte meg. 

A világ a bizonytalanságok korát éli, az elmúlt 15-20 évben az unió is válságból válságba bukdácsol, a 
közvetlen szomszédunkban pedig háború dúl. A háborúra adott elhibázott európai válaszok, a szankciók 
soha nem látott méretű inflációt és energiaellátási bizonytalanságot hoztak - mondta. Az utóbbi időben 
talán az osztrákokkal együtt a magyar kormány mondja csak, hogy a béke az egyetlen, mely megoldást 
nyújt a jelenlegi válsághelyzetre - hangoztatta. 

Varga Judit kitért arra is, hogy számos nehézség övezte azt az öt hónapos munkát, amely az unióval egy 
tisztességes, konstruktív párbeszéd keretében kialkudott feltételek maradéktalan teljesítéséről szólt. A 
kormány eközben is azokért a magyar emberekért dolgozott, akiknek jogosan jár az uniós forrás, ami 
hozzájárulhat életminőségük javításához, közösségeik erősítéséhez és településeik fejlődéséhez - 
jelentette ki. A munka eredményeként pedig szép karácsony elé nézhetünk, hiszen megtörtént a 
megállapodás Brüsszellel - fűzte hozzá. 

A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy a kabinet a jövőben is minden eszközzel segíti a magyar vidék 
népességmegtartó erejének növelését, ahogyan segítséget nyújtott a nyíri művelődési ház felújításához 
is. 

Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt: Nyíritől száz 
kilométerre háború zajlik és képletesen háborús viszonyok jellemzik az Európai Uniót is. Eközben ez a 
település "a béke szigete, ahol az embereknek van mondani és imádkozni valójuk" - mutatott rá. A 
kormány számára a vidék Magyarország megtartó ereje és hátországa ezekben a háborús időkben, Nyíri 
pedig mintát ad és azt üzeni: a magyar vidékért érdemes dolgozni - fogalmazott. 

Itt olyan emberek laknak, akik megbecsülik azt a környezetet, ahol élnek és tesznek is érte - jegyezte 
meg, emlékeztetve: a Magyar falu programon belül az elmúlt két évben csaknem 3 milliárd forintot 
fordíthattak fejlesztésre a hazai kistelepülések. Az erre felhasznált uniós támogatás kézzel fogható és azt 
mutatja: Magyarország a kevésből is képes sokat teremteni. 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kijelentette: a magyar kultúra nem 
luxuscikk, hanem az "alapcsomag része". Ezt háborús időkben is tudatosítani kell - fogalmazott. 

Ilyenkor hajlamosak vagyunk hátrébb sorolni a kultúrát, ám ezt nem szabad megengedni, mert a kultúra 
életben tartja a közösséget, az embert - mondta, jelezve: a kormány ezt felismerve a nehéz 
körülmények ellenére értékes karácsonyi ajándékot adott a művelődési ház felújításával az itt élőknek. 

Orbán József, Nyíri független polgármestere elmondta: három év alatt a település központjában az 
önkormányzati tulajdonú épületek teljesen megújultak. Ennek a folyamatnak záróakkordja a művelődési 
ház rendbetétele, ami energetikai korszerűsítést is magában foglalt. 

A fejlesztéseknek köszönhetően ma már napenergiával fűtik a polgármesteri hivatalt, míg a művelődési 
házban az áramellátást és a fűtést is napelemes rendszer biztosítja - tájékoztatott, megjegyezve: mindez 
komoly megtakarítást jelent az önkormányzatnak. 

(FOTÓ) 

Ukrajnai háború - Oroszország védőernyőt húz a zaporizzsjai nukleáris tároló fölé 

Moszkva, 2022. december 17., szombat (MTI/Reuters) - Oroszország védőernyőt húz a használt 
nukleáris fűtőelemek tárolója fölé a dél-ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű területén, hogy megóvja a 
tüzérségi és dróntámadásoktól - jelentette be az orosz csapatok által kinevezett tartományi tisztségviselő 
szombaton. 

A Vlagyimir Rogov által közzétett videófelvételen munkások drótok segítségével átlátszó vászonernyőt 
szerelnek fel több tucatnyi, körülbelül 5 méter magas betonhenger fölé. 

"Ezek egyelőre a drónokról ledobott repeszgránátok és rögtönzött robbanóeszközök (IED) ellen 
nyújtanak védelmet, de később majd sokkal erősebb lesz" - tette hozzá Rogov. 



A háború elmúlt tíz hónapja során a legnagyobb európai atomerőmű körüli fegyveres harcok egyre 
jobban növelték egy Csernobil-típusú nukleáris katasztrófával kapcsolatos félelmeket. 

Kijev és Moszkva folyamatosan egymást vádolták az erőmű felelőtlen és veszélyes tüzérségi 
támadásaival, amelynek mind a hat reaktorát már korábban lekapcsolták. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy keddi sajtótájékoztatón leszögezte: Oroszország továbbra is 
folyamatos kapcsolatban áll a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), amely igyekszik 
demilitarizált övezetet létrehozni a nukleáris létesítmény körül. 

Mihail Uljanov, a NAÜ mellé akkreditált bécsi orosz állandó képviselő a TASSZ orosz hírügynökségnek 
szombaton aláhúzta: "valószínűleg túl korai még azt kijelenteni, hogy közeledünk a megállapodáshoz, és 
nem bocsátkoznék jóslatokba a tárgyalási folyamat lezárásának időpontjával kapcsolatban sem". 
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Lentiben elkészült a zöld város program beruházása 

 
 

  

Lenti, 2022. december 18., vasárnap (MTI) - Lenti belterületét és déli részét összekötve fejeződött be 
csaknem 1,1 milliárd forintból a zöld város program beruházása - tájékoztatta a zalai település 
önkormányzata az MTI-t. 

Az önkormányzat és a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumában, 
a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával készült el a beruházás. Új pihenő-
szabadidős övezetet alakítottak ki, bővítették a kereskedelmi és a szolgáltatások kínálatát, valamint 
átalakították az üdülőövezet és a belváros kapcsolatát, javítva ezzel a kerékpározás feltételeit is. 

Közölték, "kortárs közparkot" alakítottak ki az egykori temető helyén, továbbá "komfortponttal", vagyis 
kiszolgáló létesítménnyel sportpályákat és játszótereket építettek. 

A fejlesztési területeket összekötő utak, így a Táncsics Mihály utca és a termálvízcsatorna környékének 
rendezése mellett megújították a zöldterületeket, a pihenő-szabadidős létesítmények megközelítését 
segítve pedig új parkolókat alakítottak ki a Zala megye nyugati részén fekvő városban. 
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Kiadja a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

1038 Budapest, Bojtár utca 41-47. 

Értékesítés: MTVA Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság Tel: +36-1-759-5000; E-
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