
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

°sl.iggrvüiés Fi

p

i

p

v

~

ataFa

/ +

F k f Ur : 2011 -ION 0 8.

Módosító javaslat
Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (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 az alábbi

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat a következő új 9. §-sal egészül ki :

„9. §. Az Atv. a következő 10/B. §-sal egészül ki :

10/B. § (1) Minden információ, mely a nukleáris veszélyhelyzet, rendkívüli esemény vagy nukleáris balese t
okainak feltárásával, a károk és következmények felmérésével és elhárításával, valamint a nukleári s

létesítmény vagy annak egyes berendezései leállításával és újraindításával kapcsolatos, környezet i
információnak minősül .	 Ide	 tartoznak különösen a külső és belső szakvélemények, biztonsági
felülvizsgálatok jegyzőkönyvei, műszaki és egyéb vizsgálatok jegyzőkönyvei .

(2) Minden, a nukleáris veszélyhelyzet, rendkívüli esemény vagy nukleáris baleset okainak feltárásával,a
károk és következmények felmérésével és elhárításával, valamint a nukleáris létesítmény vagy annak egye s
berendezései leállításával és újraindításával kapcsolatos információt, mely az engedélyes vagy a hatósá g
illetve hatóságok kezelésébe kerül, azzal egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni, ahogy az az engedélyes
vagy az eljáró hatóság illetve hatóságok kezelésébe kerül . ”

INDOKOLÁS

Egyértelművé kívánjuk tenni, hogy a nukleáris létesítmények rendellenes működésével összefügg ő minden
információ környezeti információ, és mivel a rendellenes működésbő l fakadó kockázatok az emberek, a
természeti környezet és a jövő generációk életfeltételeit közvetlenül és nagymértékben képesek befolyásolni ,
ezért a teljeskörű, feltétel nélküli és egyidejű tájékoztatás kötelezettségét kell el ő írni . Az 1986-os csernobili,
illetve a 2011-es fukusimai katasztrófa körülményei, de a 2003-as paksi emazavar nyilvánosságáva l
kapcsolatos anomáliák is aláhúzzák egy ilyen rendelkezés fontoss :

Budapest, 2011 . június 8 .

r. Schiffer Andrá
LMP
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