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   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági  

bizottságának 
Környezetvédelmi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését 
előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról 

és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról szóló 
H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint 
Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi 
hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról szóló, 
H/17395. számon beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott H/17395/3-6. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat 
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, 
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dö  nteni.

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot  ,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé.

 
 

1.  Dr. Illés Zoltán és dr. Pap János képviselő a határozati javaslatnak a következő 
ódosításátm  javasolja: 

 
lés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) 

ekezdése alapján előzetes, elvi hozzájárulást ad a Bátaapáti közigazgatási területén, 

e elő az atomenergiáról 

 "[Az Országgyű
b
Bátaapáti (Üveghuta) térségében földtanilag már alkalmasnak minősített területen – kis 
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására alkalmas – radioaktív 
hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez.] 
 
 Az Országgyűlés felszólítja a Magyar Kormányt, hogy készíts
szóló, 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának módosítását, az abban szereplő előkészítő 
tevékenység, illetve tároló-létesítés fogalmak tisztázása érdekében. 
 
 Az Országgyűlés tudomásul veszi a paksi atomerőmű üzemidejének 

eghosszabbításáról – mint az ország hosszú távú biztonságos villamosenergia-ellátásához 

a H/17395/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - egyharmada sem támogatja

m
szükséges megoldásról – szóló tájékoztatást." 
 

Indokolás: Lásd 

 a Gazdasági biz. 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Dr. Illés Zoltán és dr. Pap János képviselő a határozati javaslatnak a következő 
ódosítását

 

m  javasolja: 
 

lés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) 
ekezdése alapján [előzetes, elvi hozzájárulást ad] nem támogatja

 "Az Országgyű
b  a Bátaapáti közigazgatási 
területén, Bátaapáti (Üveghuta) térségében [földtanilag már alkalmasnak minősített 
területen –] kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására alkalmas, [–] 
radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdését[hez]. 
 
 [Az Országgyűlés tudomásul veszi a paksi atomerőmű üzemidejének 

eghosszabbításáról – mint az ország hosszú távú biztonságos villamosenergia-

ámú módosító javaslat 
indokolását. 

 

m
ellátásához szükséges megoldásról – szóló tájékoztatást.]" 
 

Indokolás: Lásd a H/17395/4. sz
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- édelmi biz. egyharmada sem támogatja a Környezetv
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Illés Zoltán és dr. Pap János képviselő a határozati javaslatnak a következő 
ódosításátm  javasolja: 

 
etes, elvi hozzájárulást ad] nem támogatja

 
"Az Országgyűlés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) 

bekezdése alapján [előz  a Bátaapáti közigazgatási 
rületén, Bátaapáti (Üveghuta) térségében [földtanilag már alkalmasnak minősített te

területen –] kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására alkalmas, [–] 
radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdését[hez]. 
 
 Az Országgyűlés tudomásul veszi a paksi atomerőmű üzemidejének 
meghosszabbításáról – mint az ország hosszú távú biztonságos villamosenergia-ellátásához 
zükséges megoldásról – szóló tájékoztatást." 

A módosító javaslatot(tal):  -

s
 

Indokolás: Lásd a H/17395/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- édelmi biz. egyharmada sem támogatja a Környezetv
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Fodor Gábor, dr. Illés Zoltán és dr. Pap János képviselő a határozati 
vaslatának a következő módosításátja  javasolja: 

 
t ad a Bátaapáti közigazgatási területén, 

átaapáti (Üveghuta) térségében földtanilag már alkalmasnak minősített területen – kis és 

zú távú biztonságos villamosenergia-
llátásához szükséges megoldásról – szóló tájékoztatást.] 

 
"Az Országgyűlés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) 

bekezdése alapján előzetes, elvi hozzájárulás
B
közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására alkalmas – radioaktív hulladéktároló 
létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez. 
 
 [Az Országgyűlés tudomásul veszi a paksi atomerőmű üzemidejének 
meghosszabbításáról – mint az ország hoss
e
 
 A Kormány kezdeményezzen az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-
ának (2) bekezdése alapján olyan értelmű módosítást, amely szerint a paksi atomerőmű 
üzemidejének meghosszabbításához ugyanúgy szükséges az Országgyűlés előzetes, elvi 
hozzájárulásának megkérése, mint új nukleáris létesítmény létesítéséhez, illetve meglévő 
atomerőmű új reaktorral való bővítéséhez. 
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 Ez a jogszabály, amely az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-a által 
m ározott tevékenységek esetén az engedélyezési folyamatokban pontosan meghatározza eghat
az Országgyűlés elvi hozzájárulása megkérésének időpontját és helyét." 
 

Indokolás: Lásd a H/17395/6. számú módosító javaslat 

 
 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

indokolását. 

A
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

sszeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 

Budapest, 2005. november 11. 

Puch László s.k., 

bi e 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
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a Gazdasági 
zottság elnök

a Környezetvédelmi 
 bizottság elnöke 


