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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
Megdöbbenve értesültünk arról, hogy kormánya az idei év els� felében döntést kíván 
kikényszeríteni a Parlamentt�l egy új atomer�m�r�l. Az Energia Klub az alábbiakat szeretné 
hozzáf�zni ehhez az elképzeléshez: 
 
Az Ön által említett 2000 MW-os új atomer�m� ára a jelenlegi devizaárfolyamokon számolva 
elérheti a 4000 milliárd forintot. Mib�l finanszíroznák ezt a hatalmas beruházást? Magyarországnak 
jelenleg sincs, és az elkövetkez� években sem lesz pénze arra, hogy egy ekkora volumen�, kétes 
gazdaságosságú ötlethez anyagi forrást biztosítson. Sehol a világon nem épült még tisztán piaci 
alapon atomer�m�. A bankok már a pénzügyi válság el�tt sem támogattak atomer�m�vi 
beruházásokat, miért gondolja, hogy a pénzügyi és gazdasági válság közepette ezt mégis megteszik? 
 
Vagy azt tervezi, hogy ismét a magyar lakossággal fizettetik meg az óriási nemzetbiztonsági 
kockázatokat jelent�, súlyosan szennyez� radioaktív hulladékokat termel� és az egész magyar 
energiarendszert eltorzító, gigantikus beruházás árát? 
 
Ön azt mondta, hogy azért van szükség a paksi atomer�m� kapacitásának megduplázására, mert a 
gázválság bebizonyította, hogy csökkenteni kell az ország energiafügg�ségét. Azonban az 
atomer�m�vek üzemanyagát Magyarország nem képes el�állítani, azt csak külföldr�l – jelenleg 
Oroszországból – tudja beszerezni. Tehát a függ�ségünk egy új atomer�m�vel csak növekedne. Az 
atomer�m� nagyaktivitású hulladékainak sorsáról Magyarországnak szintén nincs koncepciója, 
azokat jelenleg a paksi atomer�m� területén �rzik. Az atomszemét nemcsak ma, hanem a jöv�ben is 
problémát fog okozni, hiszen a több százezer évig szennyez� kiégett f�t�elemek kezelése óriási 
kiadásokat hagy örökül unokáinkra. 
 
Ha Önnek valóban a függ�ség csökkentése a célja, akkor miért nem a lakossági és intézményi 
gázfelhasználás csökkentésére ír ki programokat, és alapvet�en miért nem a megújuló 
energiaforrások terjedését akarja Ön segíteni. Az Energia Klub szerint új energiapolitikára van 
szükség, amelynek kulcsa az energiahatékonyságban és a megújuló energiaforrásokban rejlik. A 
kormány els�dlegesen az energiaellátás biztonságáért felel, nem feladata, hogy új er�m�veket 
építsen. Azokon a területeken kell sürg�sen lépni, ahol az államnak a legnagyobb mozgástere van. 
Olyan politikát kell folytatnia, amely a pazarlás fenntartása helyett növeli az energiahatékonyságot, 
és segíti a megújuló energiarendszerek elterjedését. 
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