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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „az  egyes  törvényeknek  a  nukleáris
létesítmények  engedélyezésében  való  társadalmi  részvétel  megteremtéséhez  szükséges
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2017. évi ..... törvény 

az egyes törvényeknek a nukleáris létesítmények engedélyezésében való társadalmi részvétel
megteremtéséhez szükséges módosításáról

1. §

(1)  Az  atomenergiáról  szóló  1996.  évi  CXVI.  törvény  11/A.  §  (1)  bekezdésének  bevezető
szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nukleáris létesítménnyel, radioaktívhulladék-tárolóval kapcsolatos hatósági eljárásban külön
vizsgálat nélkül ügyfélnek minősülnek az alábbi személyek:”

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(2)  Az  atomenergia-felügyeleti  szerv  eljárásaiban  –  a  (2a)–(2d)  bekezdésben  meghatározott
kivétellel – az (1) bekezdés alkalmazása tekintetében a hatásterület a biztonsági övezet területe.”

2. §

Az atomenergiáról  szóló  1996.  évi  CXVI.  törvény „Az atomenergia-felügyeleti  szerv  eljárásai”
alcíme a következő 11/B. §-sal egészül ki:

„11/B. §

(1)  A nukleáris  létesítmény  létesítésének  és  bővítésére,  valamint  a  radioaktívhulladék-tárolóra
létesítésére és bővítésére vonatkozó engedély kiadásához minden olyan települési önkormányzat
hozzájárulása szükséges, amelyek közigazgatási területe a létesítmény ötven kilométeres körzetén
belül fekszik.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  hozzájárulás  megadásáról  helyi  népszavazást  kell  tartani,  amelyet
megelőzően  legalább  120  nappal  az  engedélyes  és  a  települési  önkormányzat  honlapjukon
közzéteszik  a  létesítménynek az  adott  települést  érintő  hatásairól  és  kockázatairól  elemzéseket,
valamint az engedélykérelmet megalapozó dokumentáció ezeket alátámasztó elemeit.

(3)  A  települési  önkormányzat  az  (1)  bekezdés  szerinti  hozzájárulás  megadásáról  a  helyi
népszavazást követően dönt. A helyi népszavazás érvénytelensége sem a hozzájárulás megadásának,
sem megtagadásának nem akadálya.”

3. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a 11/A. § (2a)-(2c) bekezdéseiben
a) a „száz” szövegrészek helyébe a „tízezer” szöveg,
b) az „ötszáz” szövegrészek helyébe a „tízezer” szöveg

lép.
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4. §

E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A törvényjavaslat  célja  az,  hogy megteremtse  a  nukleáris  létesítmények  és  hulladéklerakók
létesítésével  kapcsolatos  társadalmi  részvétel  minimumát,  valamint  megszüntesse  azokat  az
ügyféljogokat  korlátozó  rendelkezéseket,  amelyeket  a  kormánytöbbség éppen  abból  a  célból
iktatott  törvénybe,  hogy ezek  az  engedélyezések  a  hatóság  és  a  létesítmény üzemeltetőinek
magánügyei maradhassanak.

Ezzel Magyarország egyrészt nemzetközi kötelezettségeinek tesz eleget: a vonatkozó uniós jog
és  az  Aarhusi  Egyezmény  szerint  a  közvéleménynek  biztosítani  kell  az  informálódás  és  a
részvétel lehetőségét a jelentő környezeti hatású döntéseknél. Mivel az atomtörvény az érdemi
részvételt  kizárólag  a  hatásterületen  lakóhellyel  rendelkezők  számára  garantálja,  nem
megkerülhető a hatásterület ésszerű mértékűre növelése. Másrészt az alaptörvény előírásainak is
csak így tud megfelelni a törvény, részben a közérdekű adatok nyilvánossága tekintetében (ha
mindenkit  kizárunk  az  ügyféli  körből,  akkor  azzal  megszűnik  a  környezeti  adatok
hozzáférhetősége  is,  hiszen  nem  lesz,  aki  ügyfélként  hozzáférne),  részben  az  egészséges
környezethez való jog garanciái kapcsán: a hatásterület kiterjesztésével biztosítható a környezeti
jogok érvényesíthetősége.

Részletes indokolás

1., 3. § 

A javaslat  úgy  módosítja  a  nevetségesen  alacsony  –  száz,  illetve  ötszáz  méteres  körzetre
korlátozott  –  hatásterületre  vonatkozó,  a  2015.  évi  VII.  törvény által  beiktatott  hatásterületi
szabályokat, hogy azok eredeti rendeltetésével összhangban a törvényalkotó – a jogintézmény
eredeti  funkciójával összhangban – ne korlátozza a hatásterületen élőkre az ügyféli jogállást,
hanem számukra ezt további mérlegelés nélkül, az eljárás megkezdésétől adja meg. Emellett az
így meghatározott  hatásterületet  tízezer  méterre  javasoljuk  növelni,  összhangban Áder  János
köztársasági elnök úr azon megállapításával, hogy egy atomerőmű nem egy biciklitároló.

2. § 

A törvényjavaslat új szabályként előírja, hogy a nukleáris létesítmény létesítésének és bővítésére,
valamint a radioaktívhulladék-tárolóra létesítésére és bővítésére vonatkozó engedély kiadásához
minden olyan települési önkormányzat hozzájárulása szükséges, amelyek közigazgatási területe
a  létesítmény  ötven  kilométeres  körzetén  belül  fekszik.  Ehhez  a  hatáskörhöz  a  javaslat  a
formális, helyi társadalmi vitával alá nem támasztott hozzájárulás lehetőségét korlátozó eljárási
szabályokat  társít:  egyrészt  a  települést  érintő  hatásokról  megfelelően  és  előzetesen  kell
tájékoztatni  a  helyi  nyilvánosságot,  másrészt  helyi  népszavazást  kell  tartani  az  ügyben.  A
képviselő-testület  természetesen  a  népszavazást  a  döntéssel  be  kell  várja:  az  érvényes
népszavazás  eredménye  természetesen  az  általűános  szabályok  szerint  köti  a  testületet.
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Érvénytelenség esetén pedig a képviselő-testület szabadon – de immár a választók álláspontját, a
beruházást támogatók arányát ismerve – mérlegel.

4. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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