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Szelényi Zsuzsanna országgyűlési képviselő asszony
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Budapest
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PARLF-MIN/204/2 (2015)

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett „Atomtemető: pávatánc vagy pálfordulás?” című, K/4717.
számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Legelőször is szeretném tisztázni a Képvisel őtársam által említett országgy űlési
határozattal kapcsolatos félreértéseket és pontatlan megfogalmazásokat . Állításával
ellentétben a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzet i
politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat nem tartalmaz olyan megállapítást ,
amely szerint a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére szolgáló tároló Bodán fo g
megvalósulni. Ezzel szemben a határozat a következ őket tartalmazza:
„Magyarországon a kiégett üzemanyag kezelését illetően még nem született végleges
döntés, ezért a kiégett üzemanyag átmeneti tárolása mellett folyamatban van eg y
mélységi geológiai tároló helyszínének kiválasztása .” Ennek megfelelően évek óta
folynak felszíni kutatások a Nyugat-Mecsek térségében, amely természetese n
megfelelnek minden hazai és nemzetközi követelménynek és elvárásnak .
Bizonyára Képviselő Asszony is értesült arról, hogy a nagy aktivitású radioaktív
hulladék elhelyezésére alkalmas tároló telephelyének kiválasztása tárgyában 1989 ót a
folynak felszíni kutatások a Nyugat-Mecsek térségében . A földtani kutatás célj a
annak felmérése, hogy a terület alkalmas lehet-e a hazánkban keletkezett nagy
aktivitású, illetve hosszú élettartalmú kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges, biztonságos elhelyezésére. A Nyugat-Mecseki Társadalm i
Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 1996 óta folyamatosan
tájékoztatja a helyi lakosságot a kutatásokban érintett települési környezetbe n
(Bakonya, Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös) a nagyaktivitású
radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos kutatásokról . A kutatási terület növelése
miatt három további település csatlakozott a Társuláshoz (Cserdi, Helesfa, Bükkös d
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települések), így 2003-tól további települések kapnak rendszeresen tájékoztatást .
Amennyiben a vizsgálatok megállapítják, hogy a Nyugat-mecseki térségben a
nagyaktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas terület található, a
létesítmény megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedélyezési eljárás
lefolytatásra kerül, amelynek során az érintett nyilvánosság - a közmeghallgatá s
során is - tájékoztatást kaphat és véleményt nyilváníthat . Ezen túlmutatóan 2015 .
április 28-án Miniszterelnök úr pécsi látogatása alkalmával is világossá tette : nem fog
semmilyen döntés születni a pécsiek és a környéken él ők bevonása nélkül .
A Radioaktív Hulladékokat Kezel ő Közhasznú Nonprofit Kft. közép-hosszú táv ú
terveiben szereplő 1650 milliárd forintos végösszeg az összes hulladéktárol ó
működését (Bátaapáti, Püspökszilágyi, átmeneti tároló a paksi er őműhöz
kapcsolódóan), azokhoz kapcsolódó beruházások költségeit, a leend ő mélygeológiai
tároló kutatási munkálatait és létesítését, valamint minden ehhez kapcsolódó
tevékenységet magába foglalja a leszereléssel együtt . Ennek egy része a tervezet t
mélygeológiai tárolóhoz kapcsolódó 745 milliárd forint . Az atomerőművi eredetű
radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmények a régi és az új blokkokat i s
kiszolgálják majd, a keletkező hulladék fajlagos elhelyezési költsége sokkal
kedvezőbben fog alakulni . Az 1650 milliárd forintos összeg a felmerülő feladatokhoz
igazodóan, ütemezetten 2084-ig jelentkezik . A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapb a
teljesítendő évenkénti befizetéseknek - az Alap egyenlege 246,5 milliárd forint volt a
2014. év végén - fedezetet kell nyújtani a 2084-ig évenként felmerülő kiadásokra .
Tehát sem a Alapba történő befizetések, sem a kiadások nem egy összegben, egy
időben jelentkeznek .
A jelenlegi ismeretek szerint a felszín alatti kutatásokat szolgáló laboratórium
helyének kiválasztásához várhatóan még közel húsz év szükséges . Tehát a határozat
több helyen is a helyszín kiválasztására vonatkozó, folyamatban lév ő vizsgálatokat
említ, amelyek befejeződésekor lehet döntést hozni abban a tekintetben, hogy - a
tároló tényleges megvalósítását megel őzően - egy felszín alatti kutatólaboratórium
kivitelezése egyáltalán indokolt-e .
Tájékoztatom, hogy 2015 . május 8-án lezárult a Paks II . beruházással kapcsolatos ,
összesen 41 állomásból álló közmeghallgatási sorozat. Sajnálattal veszem tudomásul,
hogy Képviselőtársam egyik közmeghallgatáson sem tette tiszteletét és szembesül t
azzal, hogy milyen jelentős társadalmi támogatottság áll az atomerőmű
kapacitásbővítése mögött . Óva intem attól Képvisel őtársamat, hogy akár a
közmeghallgatásokat, akár a lakossági fórumokat, akár a nemzeti konzultációka t
demagógnak vagy irányítottnak tekintse, főleg úgy, hogy nem vette a fáradságot ,
hogy ezek bármelyikén is részt vegyen.

Tisztelettel :
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Kövér László elnök úr
részére

Magyar Országgyűlés

Budapest 2015 . május 27 .
PARLF-MIN/204/3 (2015)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyűlési képviselő „Atomtemető: pávatánc vagy
pálfordulás?” című, K/4717. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat.

Tisztelettel :
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