ELKA 1. számú melléklet
Alap fejezet száma és megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
Alapkezelő megnevezése: Országos Atomenergia Hivatal
Az elkülönített állami pénzalap 2009. évi költségvetésének indokolása
Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény (atomtörvény) 62. §-ának megfelelően a radioaktív
hulladékok végleges, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére
szolgáló tárolók létesítését és üzemeltetését, illetve a nukleáris létesítmények
leszerelésének finanszírozását biztosítja. Az Alappal a Kormánynak az Országos
Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) feletti felügyeletét ellátó tagja, 2008.
június elsejétől a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter rendelkezik. Az Alap
kezelője az OAH.
Az Alap tevékenységét a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére,
valamint a nukleáris létesítmények kezelésére kijelölt szerv létrehozásáról és
tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet és a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló
14/2005. (VII. 25.) IM rendelet szabályozza.
Az Alapból mind a felhalmozási, mind a működési kiadások finanszírozása pénzeszköz
átadással valósul meg. A felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
történik, non-profit szervezetnek, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (RHK Kft.), amely a beruházásokat végzi.
A működési célú pénzeszköz átadást nagy részben az RHK Kft. kapja tárolók
üzemeltetési költségeinek fedezésére, valamint az RHK Kft. üzemeltetési, fenntartási,
hatósági felügyeleti kiadásaira, de történik pénzeszköz átadás az államháztartás egyes
alrendszereinek is, önkormányzati társulások és az Alapot kezelő OAH részére.

Bevételek
Az Alap tervezett összes bevételi előirányzata 2009. évre 32 915,1 M Ft.
Az atomtörvény szerint a nukleáris létesítmények esetében a befizetés mértékét úgy kell
megállapítani, hogy az mind a radioaktív hulladékokkal, mind a leszereléssel
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget fedezze. Ezek a költségek az atomerőmű
esetében a legnagyobbak, és részben az aktuális évi kiadások fedezetére, részben későbbi
feladatok elvégzésére szolgáló hosszú távú tartalék képzésére használhatók fel.
A PA Zrt. befizetési kötelezettsége 2009-re 22 827,5 M Ft, ami a Magyar Energia
Hivatal egyetértésével került megállapításra.
2006-tól kezdődően több olyan körülmény vált ismertté, amely jelentős hatást

gyakorolhat a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetések mértékére. Ezek
a hatások egymástól eltérő időpontban következnek be, csökkentik, illetve növelik a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetéseket, amelyek így több
lépcsőben, lökésszerűen változnának és ugrásszerűen, évről évre módosítanák a
villamos energia mindenkori fogyasztói árát. Ennek elkerülése érdekében 2012-ig az
atomerőmű befizetései állandó szinten maradnak. Az előzetes számítások szerint a
változások (üzemidő-hosszabbítás, diszkontráta módosítás stb.) hatására hosszú távon
végeredményben az atomerőmű befizetései a jelenlegi szinten fognak maradni. Ezt
2009-ben célszerű felülvizsgálni, és a befizetések további befagyasztásáról, illetve –
minden hatás ismerete esetén – a változások figyelembe vételéről dönteni.
Az atomtörvény szerint a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének költségei az
engedélyest terhelik. A nem atomerőművi hulladékok elhelyezésére 1976-ban épült
püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóba (RHFT) a radioaktív
hulladékok eseti elhelyezésekor az engedélyesek az érvényes díjtételek szerint
megállapított díjat fizetnek. Az engedélyesek befizetéseiből tervezett bevétel 2009. évre
6,5 M Ft, ami a beszállítások mértékétől függően változhat.
Az egyéb bevételek 2009. évre tervezett előirányzata 1,1 M Ft.
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap értékállóságának biztosítása érdekében az
atomtörvény 64. §-ának (2) bekezdése szerint az Alap előző évi átlagos állományára
vetített, a jegybanki alapkamat előző évi átlagával számított összeget kell biztosítani a
központi költségvetésből, amelyet évente, január 31-ig kell az Alap rendelkezésére
bocsátani. Ennek a költségvetési támogatásnak a Magyar Államkincstár illetékes
főosztályával egyeztetett összege 2009-re10 080,0 M Ft.
Kiadások
Az Alap tervezett összes kiadási előirányzata 2009. évre:13 934,1 M Ft.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló telephelyének kijelölésére
kutatások folytak Bátaapáti (Üveghuta) térségében. Ezek eredményei alapján az illetékes
földtani hatóság a területet alkalmasnak minősítette, és 2005. július 10-én a Bátaapátiban
tartott népszavazáson a lakosok döntő többsége is támogatta a tároló megépítését,
amihez a környező önkormányzatok határozatban csatlakoztak. Ezen előzmények
alapján az Országgyűlés a 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatában hozzájárult a tároló
létesítését előkészítő tevékenységek megkezdéséhez. A tároló, azaz a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítésére beruházási javaslat készült, amelyet az
Alappal rendelkező miniszter 2006. május 18-án elfogadott.
A tároló a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak elhelyezésére
szolgál. A beruházást lelassították a költségvetési megszorítások, így a munkálatok első
ütemében, 2008-ban ideiglenes tárolási lehetőséget kell biztosítani a Paksi Atomerőmű
szilárd radioaktív hulladékainak egy része számára (3000 hordó). 2009-ben folytatódik a
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beruházás, a létesítmény első felszín alatti tároló kamrái 2010-ben lépnek üzembe.
A tervezett ráfordítás 2009. évre 6781,9 M Ft.
A püspökszilágyi RHFT-ben folyamatban van a hosszú távú biztonságnövelő program
második ütemének végrehajtása. Ezen belül befejeződik a négy medencét érintő első,
demonstrációs fázis, és a tapasztalatok összegzése alapján megkezdődik a 24 medencét
érintő második fázis előkészítése és engedélyeztetése.
Tervezett ráfordítás 2009. évre 311,3 M Ft.
A nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok elhelyezésének
előkészítésére a bodai aleurolit térségében folytatni kell az előkészületeket egy föld alatti
kutatólaboratórium létesítésének érdekében. Mivel azonban az NRHT beruházásának
prioritása van, a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére irányuló program lelassult, a
2002-ben jóváhagyott kutatási tervhez képest már több év a lemaradás. A projekt
koncepciótervét ezért 2009-ben felül kell vizsgálni, figyelembe véve az atomerőmű
üzemidő-hosszabbításának és más fejleményeknek a várható hatását is.
A tervezett ráfordítás 2009. évre 300,0 M Ft.
Folytatódik a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) bővítése és felújítása.
Megkezdődik az új bővítési szakasz (17-20. modulok) megvalósítása a 2008. március
17-én jóváhagyott beruházási javaslat szerint, igazodva a Paksi Atomerőmű igényeihez.
A tervezett ráfordítás 2009-ben összesen 1522,6 M Ft.
A Paksi Atomerőmű és a KKÁT leszerelésének előkészítéséhez folytatódik a
szükséges számítógépes adatbázis létrehozása és az előzetes leszerelési tervnek az
illetékes hatóság által előírt felülvizsgálata.
A tervezett ráfordítás 2009. évre 501,0 M Ft.
Működési célú pénzeszköz átadás
Az Alapból finanszírozandók a KKÁT, a püspökszilágyi RHFT, az NRHT
üzemeltetési, őrzési költségei, az RHK Kft. működési költsége. A működési költségek
összes előirányzata 2009. évre 3393,2 M Ft, mely összeg a felügyeleti díjat is
tartalmazza. A korábbiaknál nagyobb költséget az NRHT növekvő üzemeltetési és őrzési
feladatai indokolják.
A hulladéktárolók és az RHK Kft. üzemeltetési kiadásain belül alcímként jelennek meg
az RHK Kft. központi kiadásai 2009. évre 1078,0 M Ft összegben; a püspökszilágyi
RHFT üzemeltetési kiadásai, melynek 2009 évre tervezett összege 633,2 M Ft; és a
KKÁT üzemeltetési kiadásainak 2009. évi tervezett ráfordítása 917,1 M Ft. 2009-ben
már a teljes évben jelentkezik az NRHT üzemeltetési és őrzési költsége, a tervezett
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ráfordítás 345,9 M Ft. Az atomtörvény 19/A. §-ának (2) bekezdése értelmében a kiégett
fűtőelemek átmeneti tárolójának hatósági felügyeletéért a tárolt fűtőelemek számától
függő díjat kell fizetni, amelynek tervezett összege 2009. évre 419,0 M Ft. Ezen alcímek
a költségvetési törvényben összevontan jelennek meg, a Fejezeti indoklási tábla
tételenként tartalmazza azokat.
Az atomtörvény 10. §-ának (4) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a radioaktív
hulladéktároló engedélyese a létesítmény környezetében lévő települések lakosságának
rendszeres tájékoztatása érdekében elősegítse társadalmi ellenőrzési és információs
társulás létrehozását, és annak támogatást adjon. Ennek megfelelően az érintett
társulásokkal kötött szerződések alapján a támogatás előirányzott összege 2009. évre
994,1 M Ft.
Az Alap kezelési és működtetési költsége 2009. évre 130,0 M Ft.
Budapest, 2008. augusztus

Czoch Árpádné dr.
főosztályvezető

Nagyné Lunger Éva
gazdasági vezető
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