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Az Országgyűlés

	

Érkezett : Q 73 !32 $ 2.

. . . ./2013 ( . . .) OGY határozata
a paksi atomerőmű-bővítésrő l való megalapozott döntéshez szükséges intézkedésekrő l

Az Országgyűlés a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos megalapozott döntés érdekében a

következő határozatot hozza:

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2014. február 1-ig tárja az Országgyűlés elé

a) a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének lehetséges kiváltó alternatíváit ,

b) az új alaperőmű létesítését indokolttá tevő aktuális energiapiaci prognózisokat,
c) a tervezett új reaktorok felépítésének, illetve az új blokkok energiarendszerbe integrálását

lehetővé tevő kapcsolódó beruházásoknak a várható költségeit és finanszírozási lehetőségeit,

d) az új blokkokból nyert áramnak a létesítés költségeire fedezetet biztosító kalkulált árát,

e) a bővítés lehetséges műszaki megoldásait, azok legfontosabb technikai jellemz őit, üzleti ,

technológiai és politikai kockázatát, valamint
f) az új blokkok működése során keletkező nagy aktivitású sugárzó hulladékok és kiégett

fűtőelemek feldolgozására vonatkozó részletes, a várható költségeket és kockázatokat is

tartalmazó elképzeléseket .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az atomerőmű-bővítési tervekről, érvekrő l és

ellenérvekről a döntés előtt kellő időben és részletességgel, objektíven tájékoztassa a

közvéleményt, és biztosítson rá lehetőséget, illetve forrást, hogy a beruházás támogatói é s

ellenzői esélyegyenlőséget biztosító feltételek mellett, a legszélesebb körben eljuttathassák

álláspontjukat és érveiket az állampolgárokhoz .

3. Az Országgyűlés felkéri a miniszterelnököt, hogy számoljon be az atomerőmű-bővítés

tárgyában nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalásainak lényegi elemeir ől és

eredményeirő l.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy csak a fenti lépések után, egyértelmű
országgyű lési felhatalmazás birtokában tegye meg az atomerőmű-bővítést szolgáló esetleges

konkrét lépéseket .

5 . Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

Az új nukleáris reaktorok építése a legnagyobb környezeti kockázattal és költségvetés i

kihatással járó lépés, ami békeidőben egy kormányzati ciklusban el őfordulhat. A kormányzat

ennek ellenére a nyilvánosság közérthető , tárgyilagos és teljes körű tájékoztatása helyett az

Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulását megadó, a döntés személyi, tárgyi és időbeli

hatályára vonatkozó konkrét adatokat fogalmilag nem tartalmazó, 25/2009 . (IV. 2.) OGY

határozata mögé bújik a paksi bővítéssel kapcsolatban, és elmarad a b ővítés szükségességének

környezetvédelmi, társadalmi és szakmai megalapozása, illetve a nukleáris energiatermelé s

aktuális gazdasági és környezeti összefüggéseinek bemutatása, és ennek ismeretében az

Országgyűlés immáron megalapozott döntése, valamint a nyilvánosság teljes biztosítása és az

állampolgárok bevonása az előkészítés folyamatába.

A megalapozott döntés érdekében az Országgyű lés ezért — összhangban a jövő nemzedékek

országgyűlési biztosának a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos korábbi

állásfoglalásával — felkéri a Kormányt a b ővítéssel kapcsolatos környezetvédelmi, társadalm i

és szakmai megalapozásra, valamint a nyilvánosság teljes körű biztosítására.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

önálló képviselő i indítvány (országgyűlési határozati iavaslat)

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 87. § (2)

bekezdése alapján mellékelten benyújtom a paksi atomerőmű-bővítésrő l való megalapozott

döntéshez szükséges intézkedésekről szóló országgyűlési határozati jav atot .

Budapest, 2013. december 12 .
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