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A Magyar Nukleáris Társaság üdvözli az energiastratégiai döntéseket 

Sajtóközlemény 

A múlt héten ülést tartott a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) elnöksége. Kitértek a parlament által 
október 3-án elfogadott Nemzeti Energiastratégia szakmai értékelésére is. Általában megalapozottnak 
ítélik a dokumentumot, és különösen fontosnak tartják az atomenergia jövıbeli szerepére vonatkozó 
elemeket. 

Támogatják a villamosenergia-termelésre vonatkozó, az energiapolitika által legreálisabbnak tartott és 
ezért megvalósítandó célként is kijelölt  „Atom-Szén-Zöld” forgatókönyvet, amely elemei: (1) az 
atomenergia hosszú távú fenntartása az energiamixben, (2) a szén alapú energiatermelés szinten tartása 
a szakmakultúra megırzésével és a hazai szénkészletek hasznosításával, (3) a megújuló  energia 
arányának  növelése a gazdaság teherbíró képességének és a villamos-energia rendszer 
szabályozhatóságának mértékében. 

Fontosnak tartják azt hangsúlyozni, hogy a megújuló energiaforrások – többek között a meteorológiai 
ingadozásoknak kitett szél és a nap – nem képesek ugyan helyettesíteni az egyenletes villamos 
teljesítményt nyújtó, alaperımőként mőködı atomerımővet, azonban egy egészséges energiamixben 
fontos szerepet játszhatnak. Hiba lenne ezeket egymással szembeállítva, egymás alternatívájaként 
feltüntetni. A napenergia és a geotermikus energia nem annyira a villamosenergia-termelésben, hanem 
inkább a hıtermelésben játszhatna fontos szerepet (háztartási és ipari hı, főtés, melegvíz-elıállítás 
illetve rásegítés). 

Az MNT elnöksége kiemelendınek tartja a stratégia alábbi kijelentéseit: 

• A nukleáris biztonságnak minden egyébbel szemben elsıbbséget kell élveznie, a fukushimai 
atomerımő-baleset tanulságait be kell építeni a nemzetközi és hazai követelményekbe. 

• Az atomerımő közel emisszió-mentes villamosenergia-termelı, gazdaságos és hatékony 
eszköze a környezet- és klímavédelmi célok elérésének.   

• Az atomenergia fenntartása, fejlesztése jelentısen javítja az ellátásbiztonságot, csökkenti a 
földgáz-felhasználást a villamosenergia-termelésben. 

• A paksi atomerımő meglévı, összesen 2000 MW teljesítményő 4 blokkja – az üzemidı-
hosszabbítást feltételezve – a 2030-as években fog fokozatosan leállni. Az 5. és 6. blokk 
belépési idejét ugyan nem határozza meg az Energiastratégia, de az 5. blokk várhatóan 2025-
ben, míg a 6. blokk 2030-ban már mőködni fog. Az 5. blokk indítása a 2020-as évtized elején 
feltétlenül lehetséges.  

Szintén egyetértenek azzal, hogy a folyamatosan bıvülı közlekedési elektrifikáció (villamos vasúti 
vontatás és villanyautók térnyerése) csak az atomenergia segítségével valósítható meg az 
energiaimport-függıségünk növekedése nélkül. 

Az MNT elnöksége ugyanakkor komoly gondokat is lát. Hazánkban a természettudományos oktatás, 
különösen a fizika oktatásának körülményei sokat romlottak a rendszerváltás után, a reálmőveltség 



elvesztette korábbi pozícióit. A lakosság energiatudatossága gyenge, és nincs elég energetikai 
szakember sem. E helyzet javítása érdekében a közoktatásban azonnali intézkedések szükségesek 
azzal a céllal, hogy a természettudományok visszaszerezhessék az ıket megilletı helyet. Az új 
nemzedékek takarékos és klímavédı szemléletének formálása kezdıdjön el már az általános 
iskolákban, és töretlenül folytatódjon az érettségiig. Kívánatos lenne újra egy természettudományos 
tárgyból kötelezı érettségi vizsga bevezetése is. Az energiamix összes elemét – beleértve az 
atomenergiát is – tárgyilagosan bemutatni képes tanároknak nagyobb társadalmi megbecsülést kellene 
kapniuk.  

Emellett fontosnak tartják, hogy a természettudományos kutatás finanszírozásában az állam az 
eddigiekhez képest vállaljon jelentısebb szerepet, a kutatók tevékenysége pedig kapjon fokozottabb 
társadalmi figyelmet és támogatást. 

Az MNT Elnöksége emellett veszélyesnek tartja azt, hogy egyes politikai erık a nemzet jövıjét 
alapjaiban befolyásoló energiastratégiát nem szakmai oldalról közelítik meg, hanem belpolitikai 
pártérdekek mentén próbálják felhasználni.  

Az MNT tagjai, akik között egyetemeken és kutató intézetekben dolgozó professzorok és tudományos 
kutatók is megtalálhatók, megalapozott szakmai véleményformáláson túl a felvilágosító 
tevékenységben látják saját szerepüket, és lehetıségeik mértékében tenni is kívánnak érte.  
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