Emlékeztető
a Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform (FAE-TP)
Kormányzó Testületének (KT) üléséről

Az ülés helye: MTA KFKI AEKI tanácsterme, Bp.XII. Konkoly T.M. út 29-33, XIX.ép.
Az ülés ideje: 2011. június 23.
Jelen vannak: a KT tagjai, az SZCS elnöke, valamint két új tag (Atomki, Izotóptech Zrt)
képviselője, összesen 15 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint. Lux Iván, Bareith Attila és a
Kópis kft képviselői kimentették magukat.
Az ülésnek két napirendi pontja volt:
1.Beszámoló a Stratégiai Kutatási Terv készítéséről
2.Az új tagok részvételének pontosítása
1. Gadó János üdvözölte a megjelenteket, majd elmondta, hogy elkészült a stratégiai
kutatási terv és részben ennek alkalmazási terve is, amely évenkénti bontásban megadja a
ráfordításokat. Mindezek összegzéseként megállapítható, hogy kb 6,5 milliárd Ft-ra lesz
szükség öt éve alatt. Ez nemzetközi összehasonlításban nem sok, hiszen például
Finnországban évi 16 milliárd Ft-nak megfelelő összeget költenek nukleáris k+f
tevékenységre. Az összeg megítélésekor azt is figyelembe kell venni, hogy ennek egy
részére van fedezet. Gadó János ismertette az NFM ígéretét, amely szerint az AEKI, a
NUBIKI és a BME NTI az ALLEGRO-val kapcsolatos kutatásaira mintegy 90 millió Ft
támogatást fog kapni a következő év során. Horváth Ákos néhány szót szólt arról, hogyan
jött létre a stratégiai kutatási terv, elmondta, hogy mintegy egy hónapnyi munkája van
benne a három érintett intézménynek.
Lovas Rezső és Fenyvesi András kérdéseket tettek fel a stratégiai kutatási tervvel
kapcsolatban, a válaszok világossá tették, hogy a terv nyílt, nyilvános, bővíthető.
Gadó János felvetette, hogy a k+f résztvevői jelöljék meg, mely területekre van fedezet és
melyek a még fedezetlenek, a finanszírozók pedig nyilatkozzanak, hogy minek a
finanszírozását fogját vállalni. Minhárom kutató intézmény (AEKI, NUBIKI, BME NTI)
képviselői késznek mutatkoztak a kutatási tervek fedezetanalízisének elvégzésére, a
finanszírozók képviselői is pozitívan nyilatkoztak, azaz Nagy Sándor elmondta, hogy az
MVM kész az új blokkokkal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, Elter József
vállalta, hogy a PA ZRt továbbra is finanszírozza a számára fontos k+f-et, megjegyezve,
hogy a most vagy ezután felmerülő 2011-es tevékenységek finanszírozására nem lát
lehetőséget, Kereki Ferenc jelezte, hogy az RHK Kft nem finanszírozhat k+f-et, de meg
fogják találni a támogatás lehetőségét.
Ezután a KT határozatot hozott, hogy a k+f résztvevői készítsék el a fedezetanalízist, a
finanszírozók pedig az általuk finanszírozandó területek sorravételét. Mindkét munka
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elkészítésének határideje 2011. augusztus 31. A KT szeptemberre tervezett következő
ülésén meg kívánja vitatni e két dokumentumot.
Gadó János köszönetet mondott Bareith Attilának és Horváth Ákosnak, valamint a
további közreműködőknek a stratégiai kutatási terv kidolgozásáért.
2. Az új tagokkal kapcsolatban Holló Előd elmondta, hogy a tagság nyitott, bárki
jelentkezhet, ezért meg kellene határozni az új tagok kezelésével kapcsolatos kérdéseket,
felvetette a kompetencia kérdését. Gadó János elmondta, hogy az alapszabály
megváltoztatása megtörtént, tehát az új tagokkal kapcsolatos elvek tisztázottak. Az új
tagok képviseletében Fenyvesi András és Dezső Zoltán szóltak hozzá, elmondták, hogy
az Atomkiban sokféle kompetencia van, s a két sok tekintetben összefonódott intézmény
kész munkát vállalni a kompetenciájuknak megfelelő területeken, az Izotoptech Zrt pedig
a finanszírozás területén is kész vállalni bizonyos szerepet. Mindketten megerősítették,
hogy őszre elkészítik a debreceni „hogyan tovább” munkát.
Holló Előd elmondta, hogy továbbra is úgy érzi, hogy a kompetencia kérdése nincs
kezelve, példaként a paksi elvárásokat említette, amelyeket a beszállítókkal szemben
támasztanak, s amelyek teljesülését szigorúan ellenőrzik. Holló Előd általános elvek
megfogalmazását szorgalmazta, majd Gadó János kérésére megígérte, hogy igyekszik
ilyeneket megfogalmazni a következő ülésre. Szieberth Máté úgy vélte, hogy az is járható
út, ha a továbbiakban is a finanszírozó ellenőrzi a kompetenciát, s a platformnak ezzel
kapcsolatban nincs feladata. Aszódi Attila a finn példát említette, ahol a partnerek közötti
megállapodás rendezi ezeket a kérdéseket.
Végül Gadó János felvetette, hogy Finnországban készült egy részletes felmérés arról,
hogy hány ember dolgozik a nukleáris területen, azok milyen végzettséggel, milyen
jogosítványokkal rendelkeznek, s egy ilyen felmérés Magyarországon is igen hasznos
lenne. Ezzel mindenki egyetértett.
Összeállította: Vidovszky István
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