
Tisztelt Uraim! 

 

Dr. Aszódi Attila méltatta Paks 2. építésének előnyeit, elképzeléseit azonban Dr. Valaska 

József lényegében megcáfolta, mivel rámutatott arra, hogy a megújuló energia miatt az áram 

ára folyamatosan csökken, ezért a többletáram nem lesz eladható. A Mátrai erőmű azért tud 

csak talpon maradni, mert kettős célja van, csak részben termel elektromos áramot, de részben 

cementet és gipszkartont is gyárt. Súlyos gondnak tartotta a széndioxid kibocsátást. Dr. Kis 

Csaba kiemelte a felhasználási hely közelében termelt villamos áram fontosságát.  

*** 

Érdemes belegondolni, hogy a sérülékeny távvezeték hálózat hogyan csökkenti a biztonságos 

áramellátást. A héten hallottunk arról, hogy a távvezeték sérülése miatt Washingtonban még a 

Fehér-ház áramellátása is órákra kimaradt.  Ez a terrorizmus kialakult, egyre nagyobb 

térhódítása esetén veszélyezteti egész Amerika hatékony védelmét, mert az elnöki 

kommunikációs rendszer, az elnöki számítógépek áramhiány miatti zavara következtében 

nem tud hatékonyan működni.  

*** 

A harmadik előadás kiemelte a szélerőművek és a napenergia gyors fejlődési ütemét.  

*** 

Nagyon bánt, hogy bár a magyar szakértelem fejlesztette ki a megújuló energiaforrások 

zömét,  ennek ellenére nem magyar megoldásokat használja az ipar. Van például mozgó 

alkatrész nélküli, tornádó típusú, magyar szélerőmű, amelyet azért nem alkalmaznak széles 

körben még Magyarországon sem, mert az atomáram versenytársa lenne. Annak ellenére, 

hogy a Mátrai Erőmű sikeresen használja az Izotóp Intézet által kifejlesztett berendezést, ami 

kicsapja a füstből a szénszemcséket, és visszavezeti azokat a tűztérbe, a más anyagú 

szemcsékből cementet állít elő, nem alkalmazzák széleskörűen a nemzetközi gyakorlatban.  

*** 

A kibocsátott széndioxidot nem kötik le a termékdíjas smaragdfával. A smaragdfa leírását 

átadtam Dr.Valaska Józsefnek, aki nagyon megörült neki, mert az erőmű mellett hatalmas 

területen lehetne telepíteni, és ezzel a gyorsan fejlődő fafajtával (egy hónap alatt 10 cm-t is 

nő), nemcsak a széndioxid mennyiségét lehet csökkenteni, de biomasszát is  lehet vele 

előállítani, mert kiváló tüzelőfa.  

*** 

Sajnálom, hogy a tudomány iránt érdeklődő diákok nem vettek részt a konferencián. Jó 

ötleteket kaptak volna. Hatvani György, levezető elnöknek átadtam Csermely Péter 

akadémikus e-mail címét, és kértem, hogy hívják meg a diákokat a következő ülésre.  
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