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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXVI.
törvény 42 . § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 . )
OGY határozat 124. § (1) skk. bekezdése alapján „Atomtemető: pávatánc vagy pálfordulás?”
címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő
miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Országgyű lés néhány napja fogadta el a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezeléséne k
nemzeti politikájáról szóló határozatot (H/3883 . számon) . A határozat egyértelműen kijelenti, hogy
a nagy aktivitású hulladék-elhelyezési program helyszíne a Pécstől mindössze 8 kilométerre fekvő
Boda .

Ehhez képest Ön Pécsett azt nyilatkozta, hogy „huszonhárom éve folyik egy elemz ő munka, mos t
annyi történt, hogy újabb vizsgálatokat rendelt meg az állam 2018-ig bezárólag” . Ez a kijelentés
ellentétben áll azzal, hogy az országgyűlési határozat világosan kijelöli az atomtemet ő helyét.

Páva Zsolt fideszes pécsi polgármester mindeközben nem válaszol a tárgybéli megkeresésekre, a
fideszes többség pedig leszavazta az atomtemet őről szóló közmeghallgatásra irányuló
kezdeményezést .

Az összkép tehát meglehet ősen zavaros, miközben az egész ország, de különösen a pécsi
állampolgárok világos, tiszta kommunikációt és egyértelm ű válaszokat várnak a Kormánytól .
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A fentiekből következően a következő kérdésekkel fordulok Önhöz :

1. Konkrétan mikor és milyen formában kapnak először hivatalos tájékoztatást a pécsiek
és a Baranya megyében élők a Mecsekbe tervezett nagy aktivitású hulladék-elhelyezés i
programról és a program térségre gyakorolt hatásairól ?

2. A fideszes nemzeti konzultációkból ismert demagóg, irányított kérdések helyet t
számíthatnak-e a pécsiek és a Baranya megyében élők valódi, érdemi bevonásra é s
konzultációra az atomtemető ügyében?

3. A Paks II. beruházás megtérülési számításaiba beleértik-e az atomhulladék
elhelyezésének költségeit?

4. A Kormány számításai szerint mekkora a nagy aktivitású hulladéktároló kialakításának
költsége, valamint a többszázezer évig tartó tárolás és monitoringozás költsége ?

5. Ön személyesen helyesnek tartaná-e és támogatná-e a nukleáris hulladék mecsek i
tárolását?

Várom Miniszter Úr válaszát a fenti kérdésekre .

Budapest, 2015 . május 11 .

Szelényi Zsuzsanna
független országgyűlési képviselő

Együt t
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