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Érkezett : 2013 DEC 1 2.

	

2013. évi . . .. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvénynek a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos

módosításáró l

1. §

Az atomenergiáról szóló 1996 . évi CXVI. törvény 7 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Meglévő nukleáris létesítmény tulajdonjogának megszerzéséhez és a használat bármilye n
jogcímen való átengedéséhez a Kormány előzetes, elvi hozzájárulása szükséges . Az atomerőműben
2014. január 1-jén fennálló közvetlen és közvetett állami részesedés mértéke nem csökkenthet ő.

(2) Új nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítését, valamint meglév ő atomerőmű
további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez az
Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulása, a pályázat kiírásához, szerz ődéskötéshez és pénzügyi
kötelezettség-vállalásához az Országgyűlés várható költségeket is rögzítő újabb előzetes
hozzájárulása szükséges .”

2. §

E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .



INDOKLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A paksi bővítéssel kapcsolatos csend és mellébeszélés rávilágít arra, hogy a hatalmas környezeti
kockázattal és költségvetési kihatással járó kérdésben a kormányzat a nyilvánosság közérthet ő ,
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, és elmarad a bővítés környezetvédelmi, társadalmi és
szakmai megalapozása, illetve a nukleáris energiatermelés aktuális gazdasági és környezeti
összefüggéseinek bemutatása, és ennek ismeretében az Országgy űlés immáron megalapozott
döntése. Igy továbbra sem tudható, mikorra várható a b ővítés tenderkiírása, mennyibe fog kerülni a
beruházás, milyen megtérülési számítások vannak mögötte és hogyan fogják finanszírozni, illetve a z
milyen esetleges függőséget eredményez. A törvényjavaslat egyrészről ez utóbbi kérdéssel
kapcsolatban egyértelművé teszi, hogy az atomerőműben fennálló közvetlen és közvetett állami
részesedés mértéke nem csökkenthető , másrészről a jövő nemzedékeket is alapvetően érintő, kiemelt
jelentőségű bővítési döntésekkel kapcsolatban a legfőbb népképviseleti szerv Országgyűlés
szerepének érdemi növelését indítványozza .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A javaslat biztosítaná, hogy a Paksi Atomerőműben fennálló közvetlen és közvetett állam i
részesedés mértéke ne legyen csökkenthető, így az esetleges paksi bővítés finanszírozása ne
eredményezhessen semmilyen módon sem részesedést az MVM csoportban. A módosítás másik
eleme azt a célt szolgálja, hogy az előzetes elvi hozzájárulás mellett az Országgyűlés – megfelelő
társadalmi, szakmai és környezetvédelmi megalapozást k ővető – konkrét hozzájárulása is szüksége s
legyen az atomenergiáról szóló törvényben rögzített bővítési döntésekhez .

A 2. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

önálló képviselői indítvány (tőrvényiavaslat)

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az atomenergiáról szóló 1996 .

évi CXVI. törvénynek a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos módosításáról szóló

törvényjavaslatot .

Budapest, 2013 . december 12.

Jávor nedek
független ors

	

" ési képviselő
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