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1 3.
Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti
Energiastratégiáról szóló H/3839. számú országgyűlési határozati javaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. Az országgyűlési határozati javaslat 3. pont c) alpontjának az alábbi módosítását
javasoljuk:

c) Az atomenergia békés célú alkalmazásánál és az atomenergiával kapcsolato s

döntéseknél alapvető és legfontosabb szempont a lakosság egészségének, életének é s
vagyonának biztonsága, ezért a nukleáris biztonságnak minden [egyébbel] más
szemponttal szemben elsőbbséget kell élveznie . Elengedhetetlen a Paksi Atomerőmű
működésének és biztonságának fenntartása, az erre irányuló rendszeres vizsgálato k
lefolytatása és a vizsgálati módszerek kiemelt fejlesztése . A Paksi Atomerőmű
telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésérő l a kormányzati és országgyű lés i
döntést népszavazáson kialakított erős társadalmi felhatalmazás alapján kel l

meghozni .

2. Az országgyűlési határozati javaslat 4. pont k) alpontjának az alábbi módosítását
javasoljuk:

k) végezze el a Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi kapacitások létesítésére
vonatkozó döntés-előkészítő munkát, különös tekintettel annak költségvonzataira a
nukleáris biztonságra, az energiaigény alakulására, a technológiára, és a lehetsége s
alternatívák feltételeire . A szakmai körn ezetvédelmi és társadalmi me . ala . ozást
követően a beruházás szükségességére, feltételeire, az erőmű típusára és telepítésére
vonatkozó javaslatait kellő időben terjessze az Országgyűlés elé ;
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Indokolá s

Nem támogatható, hogy a kormány az atomerőmű új blokkokkal történő bővítését
eldöntött tényként kezeli . Ennek megfelelően az atomerőmű-bővítés előkészítéséve l
kapcsolatban — hatályos energiapolitikától eltér ően - az új energiastratégia nem írná el ő
a kormány részére, hogy a szakmai, környezetvédelmi és társadalmi megalapozás t
követően a beruházás szükségességére, feltételeire, az erőmű típusára és telepítésére
vonatkozó javaslatait kell ő időben terjessze az Országgyűlés elé . Ezt a döntéshozatal i
módot nem tudjuk támogatni .

Véleményünk szerint a b ővítést csak átlátható döntés-előkészítés, korrekt szabályozás ,
alapos társadalmi vita és népszavazás alapján szabad megvalósítani . A kormány
kétharmados parlamenti többsége, vagy közvélemény-kutatások adatai nem tekinthet ők
erős felhatalmazásnak .

Elfogadhatatlan, hogy Fukusima után ebben a kérdésben — számos bizonytalanság i
tényező mellett a kormány egyedül, az emberek véleményének figyelmen kívü l
hagyásával kíván dönteni .

Az MSZP számára továbbra is fontos az emberek véleménye, ezért kívánjuk erős
társadalmi felhatalmazáshoz kötni az atomerőmű bővítésével kapcsolatos döntést. Az
atomerőmű bővítésével kapcsolatban ugyanakkor a finanszírozáson kívül más
feltételeket — így különösen a nukleáris biztonság, az energiaigény, a technológia, és
lehetséges alternatívák feltételeit - is figyelembe kell venni .

Budapest, 2011 . szeptember 13 .
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