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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László Úrnak

az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján az atomenergiáról szól ó
1996. évi CXVI . törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségrő l, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997 . évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/3288 számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A 21 .* az alábbiak szerint módosul :

Az Atv . 38 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„38 . § (1) Az atomenergia alkalmazására engedély csak akkor adható, ha biztosított a
keletkező radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag biztonságos elhelyezése, összhangban a
tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint
tapasztalatokkal.
(2) Atomerőmű esetén az (1) bekezdésben foglalt követelmény teljesítését az üzemeltetési
engedély iránti kérelem benyújtásával egyidej űleg kell igazolni . Új atomerőmű esetébena
radioaktív hulladék végeleges elhelyezésének biztosítását kell igazolni .
(3) A radioaktív hulladék elhelyezése (átmeneti tárolása vagy végleges elhelyezése), és a
kiégett üzemanyag elhelyezése (átmeneti tárolása vagy a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása )
akkor tekinthető biztonságosnak, ha
a) biztosított az emberi egészség és a környezet védelme e tevékenységek teljes id őtartamára;
és
b) az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás az országhatárokon túl sem nagyobb
a belföldön elfogadottnál.”
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Helyben



Indokolás

A módosító indítvány az új atomerőmű létesítési engedélyének kiadását a radioaktí v
hulladékok teljes körének végleges elhelyezése biztosításához köti annak érdekében, hogy a
nagy radioaktivitású hulladékok végleges tárolója megépítése az esetleges új atomer őmű,
vagy erőművi blokkok létesítését időben megelőzze, így a végleges tároló az üzem
felvételétő l kezdődően rendelkezésre álljon, ne kerüljön sor nagy radioaktivitású hulladékok
ideiglenes tárolására .

Budapest, 2011 . június 8 .
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