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Megállapítások 

1. A Kerekasztal résztvevői a szakmai körökben közismert indokok alapján 
egyetértettek azzal, hogy kell Magyarországon új atomerőművi blokkot létesíteni, s 
ezt középtávon reálisan csak Pakson lehet megépíteni. 

2. Új atomerőmű építése a magyar gazdaság és társadalom eminens érdeke, mert 
- egy ilyen létesítmény közép- és hosszú távon jelentős számú új munkahelyet 

teremt, 
- az addigra várhatóan már jól működő regionális árampiacon a magyar piaci 

pozíciók jelentős megerősödését vonja maga után, 
- lehetővé teszi a hazai áramár minimalizálását, 
- megerősítheti az atomerőművi üzemeltetés, karbantartás és szakemberképzés 

területén már kialakult hazai tudáscentrumot. 

3. Meggyőződésünk az is, hogy az EU egyre szigorodó környezetvédelmi előírásait 
Magyarország csak új atomerőművi blokk létesítésével tudja maradéktalanul 
teljesíteni. 

 

Javaslatok 

1. Mindezen érvek figyelembevételével az új atomerőművi blokk kellő időben való 
létesíthetőségének legfontosabb tennivalójaként a vonatkozó Országgyűlési 
Határozat alapján már megindult előkészítési munkák maximális felgyorsítását 
tartjuk szükségesnek az alábbiak miatt: 
- a fentiekben taglalt nemzeti érdekek mielőbbi realizálhatósága érdekében, 
- a potenciálisan számba vehető blokktípusok gyártói érdemi ajánlatot valószínű-

síthetően legalább egy telephelyi hatósági engedély birtokában fognak adni, 
- az érdemi ajánlatkérés fázisába minél előbb el kellene jutnunk, hiszen a világban 

megindult atomerőmű építési boom miatt a szabad gyártókapacitások rendkívül 
gyorsan telítődhetnek, ami a létesítés beláthatatlan mértékű időbeni 
elhúzódásához vezethet. 

2. Az előkészítés felgyorsíthatóságának, de a létesítés sikeres megvalósításának is 
lényegi alapfeltételeként tekintjük a hatósági engedélyeztetési eljárásrend 
egyszerűsítését, egyértelművé és átláthatóvá tételét a mindenkor érvényes és 
egyre egységesebbé váló nemzetközi normák szerint. Ezzel legalább részben elejét 
lehetne venni az antinukleáris csoportok atomerőművi létesítést megakadályozó 
törekvéseinek is. E csoportok ugyanis eszköztárukat oly módon bővítik, hogy az 
engedélyezés elleni közvetlen tiltakozás mellett a biztonsági követelmények minden 
határon túlmenő szigorítását követelik, amivel oly mértékű beruházási 
költségnövekedést lehet okozni, ami gazdaságtalanná teszi az atomerőmű építését. 
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