GMF
Közgyűlés –Szeminárium – Szakmai út
2011. szeptember 29‐30‐án Brüsszelben tartotta közgyűlését a Nukleáris Létesítmények Körüli
Európai Önkormányzatok Csoportja (GMF). A rendezvényen Magyarországot Török Ferenc, a TEIT
elnöke, Gáncs István, a TEIT társelnöke, Tillmann Péter a TETT alelnöke és Dohóczki Csaba a GMF
alelnöke képviselte. A rendezvényen közel hatvan résztvevő volt jelen. A házigazda belga
küldöttségen kívül spanyol, svéd és román önkormányzati képviselők vettek részt a két napos
eseményen. A GMF Közgyűlést Roland Palmqvist elnök nyitotta meg. Az első napirendi pontban
Mariano Vila d’Abadal főtitkár éves beszámoló keretében ismertette a GMF szervezet gazdasági
helyzetét. A bevételek és a kiadások a tervezettek szerint alakultak, így a szervezet gazdasági helyzete
stabilnak nevezhető. A főtitkár ezt követően ismertette a könyvvizsgálói jelentést, amely
megerősítette, hogy a GMF szervezet pénzügyi gazdálkodása a hatályos jogszabályokat betartása
mellett történt.
Az elmúlt évi tevékenység értékelése során a főtitkár kiemelte, hogy a GMF a kezdetektől fogva részt
vesz az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF) munkájában és egyik legfontosabb tényező a
lakossági vélemények legmagasabb szintű uniós képviseletében. Emellett több nemzeti és
nemzetközi programban van jelen a szervezet. A képviseletet az esetek többségében az ötfős
elnökség tagjai látják el, de fontos a szervezet számára, hogy a tag önkormányzati társulások tagjai is
közvetlenül részt vegyenek a munkában.
A közgyűlés újra választotta vezető testületét, amely a megerősítette a jelenlegi elnököt és a főtitkárt
is tisztségében. Szintén bizalmat kapott a két alelnök is. Így Mariana Mircea, Romániából és Dohóczki
Csaba, Magyarországról tevékenykedhet a testület vezetőségében az elkövetkező két évben.
A GMF stratégiájának középpontjában a jövőben is az önkormányzatok képviselete áll. Az ENEF
átláthatósággal és tájékoztatással foglalkozó munkacsoportjában aktívan rész vesz és próbálja a
lakossági véleményeket megjeleníteni. A szervezet bővítése kiemelt hangsúlyt kapott az elmúlt
években. A jelenlegi stratégia ugyanakkor a jelenlegi tagok közötti együttműködésre és
tapasztalatcserére helyezi a hangsúlyt. Ennek eredménye, hogy a közgyűlés 2012 márciusában
konferenciát szervez Cernavoda városában Romániában. Emellett arról is döntés született, hogy a
jövő évi közgyűlést Franciaországban rendezik meg.
A közgyűlést követő szeminárium témája a polgári védelem és a baleset elhárítás volt. Az Európai
Parlament képviseletében Ute Blohm‐Hieber asszony számolt be a Japánban márciusban
bekövetkezett nukleáris baleset jelenlegi helyzetéről. A baleset az unióban is felszínre hozta annak
kérdését, hogy az európai országokban megfelelő‐e a baleset‐elhárítás rendszere és felkészültsége. A
résztvevők belga, magyar, spanyol és svéd előadásokat hallgattak meg önkormányzati és
katasztrófavédelmi előadók előadásában.
A második napon a küldöttek Franciaországba utaztak, ahol Chooz település önkormányzatának
munkájával és polgári védelmi rendszerével ismerkedtek meg. A település területén két atomreaktor
üzemel. Az atomerőmű jelenléte jelentős előnyökkel jár a község életében, de ugyanakkor komoly
feladatokat is ró az önkormányzatra.

