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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján „az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997 .évi CLIX. törvény módosításáról ”
szóló T/3288. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztem elő :
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A törvényjavaslat 22 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„22. Az Atv. 40-41 . §-ai helyébe a következő rendelkezés lép :

„40. f j A radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti
program kidolgozásáról, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiéget t
üzemanyag átmeneti tárolásával, és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, továbbá a
nukleáris létesítmény leszerelésével összefügg ő feladatok elvégzéséről a Kormány által
kijelölt szerv gondoskodik .

(2) A Kormány által az (1) bekezdés szerint kijelölt szerv felügyel őbizottsága —a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről	 szóló	 törvény
rendelkezésétől eltérően — öt természetes személy tagból áll .

41. § A radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti
tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmén y
leszerelésének költsége az engedélyest, költségvetési intézmény esetén a központi költségvetést
terheli .”

Indokolá s

Az atomenergiáról szóló 1996 . évi CXVI. törvény (Atv.) 40. §-ának mind a hatályos, mind pedig a
jelen törvényjavaslatban szereplő rendelkezése szerint a radioaktív hulladékok végleges
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elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmenti tárolásával és végeges elhelyezésével (illetve a
módosítás szerint az nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával) kapcsolatos feladatok elvégzésérő l a
Kormány által kijelölt szerv gondoskodik .

Az Atv. szerint az előzőekben megfogalmazott feladatok finanszírozását a kizárólag ezt a cél t
szolgáló, az államháztartásról szóló törvény (Áht .) szerinti elkülönített állami pénzalapból, a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) kell biztosítani .

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) feladatáról, hatáskörér ő l és bírságolási jogköréről, valamint
az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) kormányrendelet
értelmében az OAH, mint atomenergia-felügyeleti szerv feladatkörébe tartozik az alap kezelése . A
KNPA-val rendelkező miniszter az OAH útján gondoskodik az alap működtetésével kapcsolato s
feladatok ellátásáról . Az alap kezelője a felhalmozott vagyont kizárólag a megjelölt célokr a
fordíthatja . A radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmenet i
tárolásának és végleges elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésének költsége a z
engedélyest, költségvetési intézmény esetén a központi költségvetést terheli . Az engedélyesek
befizetései az egyéb ráfordítások között számolhatók el . Atomerőmű esetén ezt a villamos energia
ármeghatározásában figyelembe kell venni . A KNPA az értékállóságának biztosítása érdekében az
előző évi átlagos pénzállományra vetített, a jegybanki alapkamat el őző évi átlagával számított összegű
központi költségvetési támogatásban részesül .

A Kormány a 2414/1997 . (XII . 17.) kormány határozatban felhatalmazta az OAH-t, hogy az
Atomtörvényben meghatározott feladatok ellátására 1998 . július 1-i határidővel bezárólag hozzon létre
egy közhasznú társaságot, Radioaktív Hulladékokat Kezel ő Közhasznú Társaság (RHK Kht . )
elnevezéssel . A gazdasági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelel ően a
közhasznú társaság 2008 . január 7. napjától átalakult Radioaktív Hulladékokat Kezel ő Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá (RHK Kft .) . Az Áht . elkülönített állami pénzalapokra
vonatkozó rendelkezései között egyértelműen fogalmaz, mikor kimondja, hogy az alap terhére
gazdasági társaság nem alapítható, illetve gazdasági társaságban érdekeltség nem szerezhet ő, továbbá
az alapból vállalkozási tevékenység nem folytatható .

A Kormány az Atv-ben kapott felhatalmazás alapján a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanya g
elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról é s
tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997 . (XII. 18 .) kormányrendeletben pontosította a
közhasznú társaság alapfeladatait, és a tevékenységének pénzügyi forrására vonatkoz ó
rendelkezéseket . A tervezési és beszámolási feladatok körében elrendelte az alapból fmanszírozandó
tevékenységek és a bevételi források közép- és hosszú távú terveinek (továbbiakban KHTT )
elkészítését és azok évenkénti felülvizsgálatát, melyek az RHK Kft . feladatát képezik. A rendeletnek
megfelelően létrehozott testület, a KNPA Szakbizottság támogatja a szakminiszter munkáját, melyne k
összetételét a KNPA működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet
szabályozza. A Szakbizottság részt vesz az RHK Kft . által készített KHTT éves felülvizsgálatában ,
valamint a tárgyévi munkaprogram kialakításában és teljesítésének ellen őrzésében, értékelést végez, é s
előzetes állásfoglalást alakít ki a miniszter döntéséhez az alap tevékenységével összefügg ő
költségbecslések, a befizetési kötelezettségekre kialakított javaslatok, a KNPA és az RHK Kft .
működésével kapcsolatos tervezetek, beszámolók vonatkozásában .

A KNPA-ból finanszírozandó tevékenységekre vonatkozó KHTT legfontosabb célkit űzése az alapba
történő befizetések mértékének megalapozott, átlátható meghatározása, melynek rendszeres évenként i
felülvizsgálatát az indokolja, hogy a távoli jövőben esedékes kiadásokra reális fedezet álljon
rendelkezésre . Így valósul meg az az alapelv, hogy az atomenergetikát felhasználó generáció fizess e
meg a felhasználásból fakadó, jövőben esedékes tevékenységek költségeit, és ne hagyjon indokolatla n
terheket a következő generációkra . A KNPA működésérő l és eljárásrendjéről a 14/2005 . (VII. 25 . )
számú IM rendelet rendelkezik . A KNPA befizetéseire és kiadásaira vonatkozó számítások az
Országos Atomenergia Bizottság Szakbizottságának 2000 . január 18-i ülésén elfogadott „A KNPA-bó l
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finanszírozandó tevékenységek hosszú távú terveinek és a vonatkozó költségbecslés kialakításának
szabályai"-ban leírt számítási algoritmus szerint készülnek .

A 41/2004. (VII . 7 .) BM rendelet értelmében az alapból átadott pénzeszközbő l létesített vagy vásárolt
valamennyi vagyontárgy, immateriális jószág minden természetes és jogi tartozékával együtt – az
Áht .-ben foglaltakra tekintettel – a kincstári vagyon részét képezi . Az Aht . alapján a vagyonkezelői
jogot a kötelezettségeivel együtt 2000 . november 23-tól a RHK Kht. gyakorolja, a kincstári
vagyonkezelésre vonatkozó 183/1996 . (XII . 11 .) kormányrendeletben elő írtak szerint .

A Paksi Atomerőmű Zrt. alapba történő befizetésének mértékét, az elfogadott KHTT alapján az éve s
költségvetési törvény határozza meg. A befizetéseket az arra kötelezett személynek vagy szervezetnek
közvetlenül kell teljesítenie a KNPA Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára. Az RHK Kft . által
készített, az OAH és a MEH által véleményezett – az aktuális KHTT-re épül ő – előterjesztés alapján ,
az OAH felügyeletét jelenleg ellátó nemzeti fejlesztési miniszter tesz javaslatot a KNPA jöv ő évi
költségvetésére – az alapba történő éves befizetési kötelezettség mértékére, valamint a KNPA-bó l
finanszírozott tevékenységek tárgyévi munkaprogramja alapján az alapból történő kifizetésekre –,
amely beépül a következő évi költségvetésről szóló törvény-tervezetbe. Ezt – az esetleges módosítások
után – az Országgyűlés emeli törvényi erőre. A KNPA el őző évi költségvetéséről szóló beszámolóját
szintén az Országgyűlés fogadja el az adott évben .

Az elkülönített állami pénzalapok céljai teljesülésének ellen őrzése keretében az Állami Számvevőszék
rendszeres vizsgálatot végez a KNPA-ról .

Az alap terhére végzett beruházási tevékenység a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, így az RHK
Kft. által folytatott pályázati és beszerzési folyamatok a törvény által szabályozott keretek közöt t
zajlanak.

A Paksi Atomerőmű, mint engedélyes igen jelentős befizetéseket teljesít az Alapba. Az RHK Kft.
tevékenységére, a Kft . által bonyolított szerződéskötési folyamatokra azonban a befizetőnek nincs
rálátása.

Tekintettel arra, hogy a köztulajdonba álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló
törvény 4 . §-a megadja a lehetőséget arra, hogy más törvény a főszabály szerinti három természete s
személynél több természetes személyb ől álló felügyelőbizottságot állapítson meg, a jelen módosítással
biztosítani kívánjuk, hogy az RHK Ktf. felügyelő bizottság öt természetes személy tagból álljon,
ezáltal abban – a jelenlegi NFM, NGM, és OAH mellett – a Paksi Atomer őmű Zrt. és annak
tulajdonosa az MVM Zrt. is helyet kapjon.

Budapest, 2011 . június 8 .

Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g
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