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

Az ülés helye: MTA KFKI AEKI igazgatói tanácsterme, Bp.XII. Konkoly T.M. út 2933, XIX.ép. I. em.
Az ülés ideje: 2011. december 14.
Jelen vannak: a KT tagjai, valamint egyes tagok képviselői, és a VB elnöke, összesen 11
fő, a mellékelt jelenléti ív szerint. Lovas Rezső és Kereki Ferenc kimentették magukat.
Az ülésnek három napirendi pontja volt:
1. A Platform aktuális helyzetének áttekintése,
finanszírozásának esélyei
2. A Kormányzó Testület elnökének megválasztása
3. Egyéb kérdések, információk.

a

Stratégiai

Kutatási

Terv

1. Gadó János üdvözölte a megjelenteket, majd elmondta, hogy látszik, hogy a nukleáris
k+f tervékenységnek nincs megfelelő finanszírozása, sem itthon sem Európában.
Hozzátette, hogy Európában van néhány dícséretes kivétel, mint pl. Finnország és
Csehország. Mindez akár a platform létjogosultságát is megkérdőjelezheti. Horváth
Miklós az MVM képviseletében elmondta, hogy a jószándék megvan, és amennyiben a
törvényi keretek megengedik, úgy az MVM kész résztvállalni a finaszírozásból, azonban
a keretek átcsoportosítását a számviteli törvény tiltja. Hozzátette, hogy a Lévai projekt
önálló jogi személlyé válást követően a helyzet jobb lesz. Nagy László a PA ZRt
képviseletében hangsúlyozta, hogy az erőmű eddig is jelentős szerepet vállalt a k+f
finanszírozásában, ezután sem lesz ez másképp, ám a távlatibb kutatások fedezetére más
források kellenek. Holló Előd méltatta az erőmű és a hatóság szerepét, ám hiányolta a
központi források meglétét. Kovács Kálmán elismerte, hogy a nukleáris szakma jelenleg
nincs emelkedő fázisban ám hangsúlyozta, hogy nem szabad a plattform tevékenységét
befejezni. Rónaky József kifejtette, hogy az új blokkokra vonatkozó kormányelőterjesztés
fontos mérföldkő lesz. Elmondta, hogy ő több javaslatot tett a k+f valamint az oktatás
életben tartása érdekében, ám ez eléggé visszhangtalan maradt. Hozzátette, hogy a
hatósági munkát megalapozó k+f fedezetére eddig volt pénze az OAH-nak és reménye
szerint ezután is lesz, ám a nagyobb fejlesztések finanszírozása nem az OAH feladata.
Elmondta továbbá, hogy sikerült az atomtőrvényt az év folyamán megváltoztatni,
miszerint nem a kiégett fűtőelemek elhelyezése hanem a fűtőelemciklus lezárása a
feladat. Ezt fontos eredménynek tartja, aminek jelentős következményei lesznek a k+f
területen is. Januárra Rónaky József egy „kick off meeting”-et szervez, amelyen a
fűtőelemciklus lezárása kapcsán szükséges tevékenység mikéntjét kell meghatározni.
Javasolta továbbá Mészáros György nemzeti k+f hivatalvezető megkeresését. Gadó János
elmondta, hogy a nyár folyamán kapcsolatban volt Mészáros Györggyel, aki jelentős
pályázati lehetőségeket remélt, ám eddig ebből még nem valósult meg semmi. Ördögh
Miklós az RHK aktivitását hiányolta. Czifrus Szabolcs és Szieberth Máté a BME NTI
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képviseletében hangsúlyozták az optimizmus fontosságát. Elmondták, hogy ők az oktatás
színvonalának fenntartásával igyekeznek a jövőt biztosítani, ám külső források nélkül ezt
nem tudják fenntartani.
Közös álláspont alakult arról, hogy a platform tervékenységét fenn kell tartani, annak
ellenére, hogy a lehetőségek szerényebbek mint azt az éve elején remélni lehetett. Meg
kell várni az új blokkokra vonatkozó kormányhatározat megjelenését. Mindenki
egyetértett, hogy azt követően jobbra fordulhat a helyzet. Javaslat született, hogy a
platform írjon levelet a Fellegi miniszter utódjának (ha lesz) amiben fejtse ki, hogy örül
az energiastratégia létrejöttéenek és hangsúlyozza, hogy ez milyen kutatási, hatósági stb.
feladatokat von maga után, amelyek finanszírozása okvetlenül szükséges, amennyiben
erre nem nyílik lehetőség, úgy a startégiát módosítani kell. A levelet másolatban el kell
küldeni Kovács Pál helyettes államtitkár úrnak is.
2. A KT egyhangúlag Gadó Jánost választotta meg további egy évre elnökéül.
3. Nem merült fel egyéb kérdés.
Összeállította: Vidovszky István
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