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Dr, Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 121 . § alapján

„Mikor kérdezik meg a helyi embereket a bodai atomtemet őrő l?”
címmel interpellációt kívánok benyújtan i

Dr. Palkovics László Innovációs és technológiai miniszterhe z

Tisztelt Miniszter Úr !

Lassan három éve, hogy Orbán Viktor Pécsett járt, és ott azt mondta, hogy a pécsie k
belegyezése nélkül soha nem fog atomtemető épülni a város mellett található Bodán . Mi
azonban hajlamosak . vagyunk figyelembe venni a miniszterelnök korábban kiszivárgot t
szavait, és nem azt nézzük, amit mond, hanem azt, amit tesz. Márpedig itt a kettő nagyon
élesen elválik egymástól, és ezt az LMP bizonyította be az elmúlt években .

Orbán Viktor kijelentése után ugyanis az LMP törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben ,
mely garantálta volna minden esetben az érintett települések beleszólását, de ezt a
kormánytöbbség szó nélkül -lesöpörte az asztalról, szembe menve így a miniszterelnö k
ígéretével . Pécsi közgyűlési képviselőként már egy lépés hátrálva csak arról nyújtottam b e
többször határozati javaslatot, hogy egyáltalán tájékoztassuk a lakosságot az atomtemet ő
várható hatásairól . De a Fideszes többség még vitatkozni sem volt hajlandó a témáró l

Két dolgot le kell szögezni, bár kormányzó pártként ezzel Önöknek is illene tisztában lenni .
Egyrészt minden nemzetközi példa azt bizonyítja, hogy ilyen létesítményt csak úgy lehe t
építeni, ha az érintett lakosság ezt elfogadja és támogatja.
Másrészt Pécs már a lokátor esetében egy másik kormány idejében bebizonyította, hogy erre a
városra nem lehet rákényszeríteni semmit .



De önök ezzel láthatóan nincsenek tisztában, hiszen Orbán Viktor szavai ellenére is négy év e
öntik a milliárdokat a bodai projektbe . Évek óta megy a pénz egy soha meg nem valósul ó
létesítményre, és megy fölöslegesen az id ő , amit azzal kéne tölteni, hogy megfelel ő helyet
találunk az országban az atomtemetőnek. Mert van alkalmas hely az országban, olyan hely ,
ahol ez nem tesz tönkre egy várost .

Tisztelt Miniszter Úr !

A fentiek fényében kérdezném, hogy tartja-e magát a kormány Orbán Viktor szavaihoz, hog y
semmi nem fog megvalósulni az atomtemet őből a pécsiek és az érintett települések
beleegyezése nélkül?

Ha ehhez tartják magukat, akkor ki fogja viselni a felel ősséget a fölöslegesen elköltött
milliárdokról és az elpazarolt évekr ő l, amit a bodai projektbe öltek? Mert higgye el, talán ez a
minisztériumokból nem látszik, de ennek a pénznek sokkal jobb helye is lehetett voln a
Pécsett.

Mikor hajlandóak megvizsgálni, hogy a helyi emberek véleményét és a helyi gazdaság i
szempontokat is figyelembe véve melyik a legalkalmasabb helyszín ?

Köszönöm a válaszát !

Budapest, 2018 . május 23 .
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