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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miből finanszírozza az állam a paksi leszerelést?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A  Paksi  Atomerőmű  meglévő  reaktorai  az  üzemidő-hosszabbítási  folyamat  lezárulta  után
életciklusuk  utolsó  szakaszába  értek.  A  2030-as  években  sor  kerül  az  elhasznált  blokkok
leszerelésére.  Az  eljárás  során  képződő  nagy  aktivitású  radioaktív  hulladék  kezelésének  és
tárolásának  költségét  az  MTA  Lévai  András  Energetikai  Alapítvány,  illetve  a  Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (2013-as áron számolva) 1670,5 milliárd forintra
becsüli. Erre a vonatkozó magyar törvények szerint az atomerőmű működése során, az ott termelt
áram eladásából kell fedezetet teremteni. A fenti célú, a paksi áram árába épített „atomfillérekből”
eddig, vagyis az erőmű működésének első 31 éve alatt (2018. év végi adatok szerint) 300 milliárd
forint gyűlt össze a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba. Ennek alapján nehéz elképzelni, hogy a
bezárásig  hátra  lévő  13-18  év  során  hasonló  módon,  jelentős  áramár-emelés  nélkül  sikerülne
összegyűjteni a hiányzó mintegy 1370 milliárd forintot.

Kérem, szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy

- pontosan milyen menetrenddel és költségekkel számol a kormány a paksi atomerőmű leszerelését
és a radioaktív hulladékok tárolását illetően (figyelemmel arra is, hogy ha a bezárás után a nagy
aktivitású  hulladék  ideiglenes  tárolását  tervezik  megoldani,  a  törvényi  kötelezettség  akkor  is  a
végleges tárolás költségeinek fedezését írja elő az atomerőmű számára, vagyis a végleges tárolás
költségeire kell tartalékot képezni a működés során),

- ezt a költséget fedezni tudja-e majd a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap,

- ténylegesen rendelkezésre áll-e egy elkülönített számlán a fentebb említett 300 milliárd forint a



nukleáris  hulladékkezelés  céljára,  vagy  ez  csupán  egy  olyan  kötelezettségvállalás,  amelynek  a
költségvetési hatása a bezárás időpontjában fog jelentkezni?

- a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2,6 milliárd Ft-os központi költségvetési támogatása hogyan
egyeztethető össze azzal  a céllal,  hogy a hulladékkezelés  költségeit  a paksi atomerőműnek kell
kitermelnie?

Budapest, 2019.07.03
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