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A Levegő Munkacsoport 
 

módosító javaslata 
 

a H/9173. számú országgyűlési határozati javaslathoz 
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a 
paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését 

szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról 
 
 

1. Az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulást ad az atomenergiáról szóló 1996. évi 
CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján – összhangban a 2008-2020 közötti 
időszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV.17.) OGY határozat 12. f) 
pontjával –[, a paksi atomerőmű telephelyén] új atomerőművi blokk(ok) létesítését 
előkészítő tevékenység megkezdéséhez[.], ami az alábbiakat foglalja magába: 

a) a környezeti hatások elemzését, 
b) a nemzetgazdasági hatások elemzését, 
c) a társadalmi hatások elemzését, 
d) az energiabiztonságra vonatkozó elemzést, 
e) a költségek pontos kimutatását, beleértve a radioaktív hulladékok biztonságos 

kezelésének, semlegesítésének, valamint az atomerőmű majdani lebontási 
költségeit,  

f) költség-haszon elemzést, összehasonlítva az egyéb megoldások költségeivel és 
hasznaival, beleértve az energiahatékonyságot és az energiatakarékosságot,  

g) a beruházás finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata, beleértve a kockázatok 
felmérését, 

h) a 2025. utáni évekre vonatkozó fogyasztói igények várható alakulásának 
vizsgálatát, amely többek között figyelembe veszi a Kormány által tervezett és 
az Európai Unió által előírt energiatakarékossági, energiahatékonyság-növelési 
programokat, valamint a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű 
felhasználásának és a gazdaság szerkezeti átalakulásának hatásait, 

i) a szomszédos energiapiacok várható teljesítmény-helyzetének és az ebből 
eredő értékesítési lehetőségeknek, valamint a határkeresztező kapacitások és az 
országhatárokon belüli hálózati rendszerek átviteli kapacitásának 
megfelelőségének vizsgálatát, valamint 

j) az új atomerőművi kapacitáshoz szükséges rendszerszintű szabályozási, 
tartalék- és hálózatfejlesztési igények előrejelzését; 

k) az új atomerőművi blokk(ok) biztonságának előzetes vizsgálatát, beleértve 
annak a lehetőségét, hogy egy üzleti biztosítónál biztosítást kössenek az 
atomerőműben esetleg keletkező és az általa okozott összes kárra. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzését és nyilvánosságra hozatalát 

követően széles körű szakmai és társadalmi vitára kerül sor, amelynek során a 
kérdéskörre vonatkozó különböző álláspontok kifejtésére a Kormány megfelelő időt és 
egyenlő esélyeket biztosít, beleértve az anyagi feltételeket. 

 
3. Amennyiben a szakmai és társadalmi vita alapján a Kormány megalapozottnak találja 

új atomerőművi blokk(ok) létesítését, a Kormány az Országgyűlés előzetes elvi 
hozzájárulását kéri az új atomerőművi blokk(ok) pontos típusának, nagyságának, 
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helyének és egyéb paramétereinek, valamint kereskedelmi üzembe helyezésének 
időpontjának meghatározásához. 

 
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. 

 
Indokolás 

 
A határozati javaslatban hivatkozott, a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó 
energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV.17.) OGY határozat 12. f) pontja szerint az 
Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy „kezdje meg az új atomerőművi kapacitásokra 
vonatkozó döntés-előkészítő munkát. A szakmai, környezetvédelmi és társadalmi 
megalapozást követően a beruházás szükségességére, feltételeire, az erőmű típusára és 
telepítésére vonatkozó javaslatait kellő időben terjessze az Országgyűlés elé.” 
A mostani határozati javaslatnak azt kell pontosítania, hogy a Kormánynak milyen előkészítő 
munkát kell végeznie annak érdekében, hogy az Országgyűlés megalapozott döntést hozzon 
az új atomerőművi blokk(ok) létesítéséről. A Kormány előterjesztése ezt a kérdést nem 
tisztázza megfelelően, a jelenlegi módosítással azonban kiküszöbölhető ez a hiányosság. 

 
 

* * * * * 
 
 

A Levegő Munkacsoport értékelése a Kormány által előterjesztett határozati javaslatról 
 
Az Országgyűlés korábban (a 40/2008. számú határozatával) meghatározta, hogy ezen a 

téren mit kell tennie a Kormánynak. Ezt a határozatot lehet és kell is pontosítani, azonban 
nem szabad oly módon felülírni, hogy az elveszítse az eredeti értelmét és szándékát. 

A Kormány által most előterjesztett határozati javaslatból nem derül ki, hogy mi tartozik 
az „előzetes, elvi hozzájárulás” megadásához. Az indoklásból viszont megállapítható, hogy 
az atomerőművi blokk(ok) megépítéséről szóló döntéshez alapvetően szükséges 
vizsgálatokat az országgyűlési hozzájárulás után kívánják elvégezni. A határozati javaslat 
indoklása a következőket tartalmazza:  
„Az Országgyűlés elvi hozzájárulásának megadását követően elvégzendő előkészítési 
tevékenységek keretében vizsgálni kell különösen: 

– a környezeti hatásokat, a 2025. utáni évekre vonatkozó fogyasztói igények várható 
alakulását, amely többek között figyelembe veszi a Kormány által tervezett 
energiatakarékossági, energiahatékonyság-növelési programok, valamint a megújuló 
energiaforrások intenzívebb felhasználásának hatásait, 

– a szomszédos energiapiacok várható teljesítmény-helyzetét, és az ebből eredő 
értékesítési lehetőségeket, valamint a határkeresztező kapacitások és az 
országhatárokon belüli hálózati rendszerek átviteli kapacitásának megfelelőségét, 
valamint 

– az új atomerőművi kapacitáshoz szükséges rendszerszintű szabályozási, tartalék- és 
hálózatfejlesztési igényeket. 

A fenti vizsgálatok elvégzése után célszerű meghatározni az új atomerőművi blokk(ok) 
pontos típusát, nagyságát és paramétereit, valamint a blokk(ok) kereskedelmi üzembe 
helyezésének időpontját.”  

A határozattervezet öt sorból, az indoklása két – többnyire általánosságokat és 
helyenként erősen megkérdőjelezhető állításokat tartalmazó – oldalból áll. 

Mindez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Kormány azt kéri: az Országgyűlés úgy adjon 
felhatalmazást az új atomerőművi blokk(ok) megépítésének gyakorlati előkészítésére, vagyis 
ténylegesen azok megépítésére, hogy szinte semmilyen érdemi információval nem 
rendelkezik arról, hogy vajon egy új nukleáris erőmű lenne társadalmi, gazdasági, 
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energetikai és környezetvédelmi szempontból a leghatékonyabb megoldás. Arról sincs 
információ, hogy amennyiben mégis új atomerőművi blokk(ok) megépítése lenne a 
legcélszerűbb, akkor mekkora teljesítményűt kell létesíteni. Így természetszerűleg sem az 
Országgyűlésnek, sem a közvéleménynek nem tud használható tájékoztatást adni. Ez az 
országgyűlési képviselők (és a lakosság) valódi döntési jogának semmibe vételét is jelenti. A 
társadalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel egyeztetés nem történt. Mindez több 
törvényi előírást* is sért.  

A 40/2008. számú határozat az új atomerőművi blokkok tekintetben nem jelölt meg 
helyszínt, vagyis annak megállapítását is a jövőben elvégzendő vizsgálatoktól teszi függővé. 
Mivel ilyen vizsgálatok nem történtek (vagy azokat nem hozták nyilvánosságra), a mostani 
határozat nem írhatja eleve elő az új blokkok helyszínét. 

A jelenlegi globális válság és az ország eladósodottságának tükrében egy közismerten 
óriási tőkeigényű, legalább 12 éves átfutást igénylő beruházás finanszírozási kockázatai 
nagyok, és a pénzügyi bonyolítás költségei is nehezen becsülhetők. Ezért alaposan meg kell 
vizsgálni, hogy az így termelt áram versenyképes lesz-e a kevesebb pénzügyi teherrel 
termelt energiákhoz képest.  

A Közlekedési, Energiaügyi és Hírközlési Minisztérium nemrég kijelentette, hogy az 
energiatakarékosság, energiahatékonyság vonatkozásában „a költségvetés sajnos szűkös 
határokat szab a támogatási lehetőségek területén”. Ugyanakkor a rendelkezésünkre álló 
adatok azt mutatják, hogy ugyanakkora befektetéssel jóval több energiát lehetne 
megtakarítani, mint amennyit nyerhetünk új atomerőművi blokkok építésével. (A 
megtakarított, fel nem használt energia a legkedvezőbb környezeti, szociális, költségvetési 
és szuverenitási szempontból.) Ha ugyanis az épületek energiahatékonyságot (is) szolgáló 
felújításába, korszerűsítésébe fektetnének be ugyanakkora összeget, mint az új 
atomerőművi blokkok építésében, akkor több energiát tudnánk megtakarítani, mint amennyi 
az új blokkokban előállítani. Az is az energiahatékonyságot elősegítő felújítások mellett szól, 
hogy e munkák, többnyire hazai termékekből, jelentős élőmunkával és a költségvetés 
támogatása mellett lakossági és vállalati tőke hozzáadásával valósulnának meg.  Azonban 
amennyiben tévesek lennének a rendelkezésünkre álló adatok, azokat a soron következő 
vizsgálatok során kellene hitelt érdemlően megcáfolni. 

A határozattervezet indoklása megállapítja: „Az atomerőművi blokk(ok) a gázfüggőség 
növekedésének csökkentésével kedvező hatást gyakorolnak az ország ellátás-
biztonságára…” Nem világos, hogy amennyiben új atomerőművi blokkot, blokkokat 
helyeznek üzembe, akkor miért növekszik az ország gázfüggősége. Ha pedig nem 
növekszik, akkor vajon miért szorgalmazza a kormány újabb hatalmas nemzetközi 
gázvezetékek megépítését, aminek költségei beépülnek majd a magyar gázárakba is? Vajon 
a gázvezetékek és az atomerőmű építésének költségeit hogyan fogja tudni az ország 
egyszerre viselni? 

Az indoklás szerint „az új blokkok építése munkahely-teremtéssel, gazdaságélénkítéssel, 
települési infrastruktúra-fejlesztésekkel jár együtt.” Az atomerőmű építése és üzemeltetése 
nem elsősorban munkaerő-igényes, hanem tőkeigényes tevékenység. Vizsgálták-e, hogy a 
hazai ipar mekkora hányaddal tudna a megvalósításból részesedni? Kérdés az is, hogy a 
beruházási forrásokat honnan fogják előteremteni, és emiatt mennyi munkahely és 
vállalkozás szűnik meg egyéb területeken, és hogy milyen más infrastruktúra-fejlesztések 
maradnak el.  

Az indoklás szerint a beruházásnak „számottevő élénkítő hatása lesz a kutatás-
fejlesztésre, a műszaki oktatásra és a tudományos élet felpezsdítésére.” Magyarországnak 
nincs atomerőmű-ipara. Nem itt fejlesztették ki az atomerőműveket, hanem az Egyesült 
Államokban, Oroszországban, Franciaországban, Németországban. Az atomerőmű építési 
és üzemeltetési költségeinek töredékéből jelentősen előre lehetne mozdítani a kutatás-
fejlesztést, a műszaki oktatást és a tudományos életet – nemcsak egyetlen téren (az 
atomenergetika területén), hanem sok területen egyszerre. Azonban ezekre a célokra soha 
nem jut elegendő pénz, a K+F ráfordítások hosszú évek óta a GDP 1 százaléka körül 
stagnálnak a kívánatos 3 százalék helyett. Jelenleg újabb megszorítások várhatók, éppen 
most jelentették be, hogy az egyetemektől milliárdokat vonnak el. Aligha hihető, hogy az 
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atomenergetikán kívüli tudományterületeken nem fog még inkább romlani a helyzet, ha óriási 
összeget fordítanak erre az egy területre. 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök legutóbbi moszkvai látogatása során elmondta: az új 
blokkokat orosz szakemberek fogják tervezni és építeni. Ez fokozottan felveti a kérdést, hogy 
a magyar adófizetők pénzéből felépítendő blokkok mennyire járulnak hozzá a magyarországi 
munkahelyteremtéshez és tudományos életünk fellendítéséhez. Tehát ezt a kérdést is 
alaposan meg kell vizsgálni. 

A határozat indoklása többször említi az ellátásbiztonságot. Annak érdekében, hogy az új 
atomerőmű biztonságáról megbízható képet kapjunk, szükséges, hogy egy üzleti biztosító 
vállalja biztosítás megkötését az atomerőműben esetleg keletkező vagy általa okozott 
összes kárra. Ha az atomerőmű teljesen biztonságos, akkor ez nem jelenthet gondot, hiszen 
az üzleti biztosítók versengeni fognak egy olyan biztosítási ügylet megkötéséért, ami 
kiszámítható, kockázatmentes bevételt jelent nekik. 

Minden beruházásnak vannak előnyei és hátrányai. A Kormány által előterjesztett 
határozati javaslat indokolásában az új atomerőművi blokkoknak csak az előnyeit említik, a 
hátrányairól, illetve az erőmű építéséhez hasonló nagyságrendű, megkerülhetetlen  járulékos 
beruházásokról nem szólnak. A tárgyszerű tájékoztatás törvényben rögzített 
kötelezettségének csak akkor tud az előterjesztés megfelelni, ha kiegészíti az anyagot a 
hiányolt adatokkal és alternatívákkal. 

 
Budapest, 2009. március 29. 

 
 
* 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya: 

„36. § Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel. 
(…) 
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy 

a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.” 
 
1987. évi XI. törvény a jogalkotásról: 

18. § (1) A jogszabály megalkotása előtt - a tudomány eredményeire támaszkodva - elemezni kell a 
szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az 
érdekösszeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a 
végrehajtás feltételeit. Erről a jogalkotót tájékoztatni kell. 

(…) 
19. § Az állampolgárok - közvetlenül, illetőleg képviseleti szerveik útján - közreműködnek és életviszonyaikat 

érintő jogszabályok előkészítésében és megalkotásában. 
20. § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket be kell vonni az 

olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és védett érdekeket, illetőleg 
társadalmi viszonyokat érintik. 
 
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról: 

„19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így 
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati 
vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a 
magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles 
elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.” 
 
 


