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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat
40 . § (1) bekezdése alapján az a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáva l
kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló T/2250 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoro s
tartalmi összefüggésben álló pontok szerint i

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyű lés
Gazdasági bizottsága vitassa meg :

1. A törvényjavaslat S. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

§

(1) Az Egyezmény 8 . cikke szerinti Megvalósítási Megállapodásokhoz, a Beruházással
összefüggésben a Fővállalkozó, az Alvállalkozó, valamint a Megrendelő által kötött
szerződésekhez, valamint az ezek el őkészítésével, megkötésével kapcsolato s
valamennyi adathoz való hozzáférés [megtagadható abban az esetben, ha anna k
nyilvánosságra hozatala Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sértené vagy
veszélyeztetné, valamint ha az szellemi tulajdonhoz való jogot sértene . E korlátozás
a bíróságok, hatóságok, illetve az arra feljogosított szervek általi jogszerű
adatkérésre nem terjed ki] nem tagadható meg .

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat, illetve szerződéseket előkészítő ,
döntésmegalapozó adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és a z
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . törvény 27. § (5) bekezdésében
foglaltaktól eltérően a döntés megalapozását szolgáló adat [15 évig nem nyilváno s
[azzal, hogy ezt az időtartamot a megállapodás vagy szerződés teljesítésének
megkezdésétől kell számítani és a döntés megalapozását szolgáló adat anna k
keletkezésétő l nem] nyilvános .
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2. A törvényjavaslat 20. § (7) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(7) Az Atv . 17. §-a a következő [(8)-(11)] (8)-(9) bekezdéssel egészül ki :

„(8) A nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárásának tervezett megindítását
megelőzően, a nukleáris létesítmény engedélyese kormányrendeletben foglaltak szerint
előzetes biztonsági tájékoztató benyújtásával tájékoztathatja az atomenergia-felügyelet i
szervet a tervezett nukleáris létesítmény biztonsági követelményeknek való el őzete s
megfelelésér ő l (előzetes biztonsági tájékoztató) .

(9) A nukleáris létesítménnyel, valamint annak építményeivel összefügg ő valamennyi ,
az engedélyezési eljárásban felmerült adat nyilvánosságra hozatalát az eljáró hatósá g
nem tagadhatja meg [megtagadhatja, amennyiben az adat nyilvánosságra hozatal a
nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdeket, a közbiztonságot, Magyarorszá g
külügyi tevékeny gégét, külügyi kapcsolatait, nemzetközi szervezetekkel val ó
kapcsolatait sérti vagy veszélyezteti, szellemi tulajdonhoz való jogot sért, vagy h a
az adat nyilvánosságra hozatala a hatásterületet érint ően a környezet védelm i
szintjének csökkenésével járna . A nyilvánosságra hozatal megtagadható tovább á
abban az esetben is, ha az bírósági, illetve más hatósági eljárás lefolytatását
veszélyezteti, kivéve, ha az eljáró bíróság, hatóság engedélyezi az ada t
nyilvánosságra hozatalát .

(10) Üzleti titok megismerésére az engedélyesen és az eljáró bíróságon, hatóságon ,
illetve adatmegismerésre jogosult egyéb hatóságon kívül más nem jogosult .

(11) Üzleti titoknak minősül e törvény alkalmazásában minden olyan, az
engedélyezési eljárásban felmerült adat, tény, információ, amelyne k
nyilvánosságra hozatala az engedélyes jogos érdekét (így különösen pénzügyi ,
gazdasági vagy piaci érdekét), személyiségi jogát sértené vagy veszélyeztetné, így
különösen az engedélyezési eljárással érintett know-how, szellemi alkotás ,
találmány, illetve szabadalom körébe tartozó jog sérelmét okozná] . ”

Indokolás

A törvényjavaslat alapján gyakorlatilag lehetetlenné válik a paksi b ővítéssel kapcsolatos
bármilyen közérdekű adat megismerése . A törvényjavaslatot a közigazgatási egyeztetés
során nem küldték meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak
(NAIH), így az ahhoz fűzött véleményt utólag kellett a hatóságnak eljuttatnia a TA B
részére . A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésr ől szóló EU-s irányelv
(2003/4/EK), illetve a környezeti ügyekben a nyilvánosságnak a döntéshozatalba n
történő részvételér ő l, az ENSZ keretében elfogadott Aarhusi Egyezmény érvényesülés e
érdekében a javaslatot több ponton is módosítani lenne szükséges . Az
információszabadságot az Alaptörvény alapjogként szabályozza, s őt, a közpénzekkel
való gazdálkodással kapcsolatos adatokat is közérdek ű adatoknak min ősíti . Ennek
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ellenére a törvényjavaslat ezen alapjogok érvényesülését konkrét közérdekre vag y
alapjogra való hivatkozás nélkül szűkíti . Az Atv. adatkezeléssel kapcsolatos módosítás a
nem megfelelő , mivel a befektet ői érdekek tiszteletben tartása még nem elegend ő
hivatkozási ok az információszabadság alapjogának a korlátozására .

Hasonló szellemben nyilatkozott Dr . Aradszki András 2014. június 11-én az
Országgyű lésben, amikor a paksi b ővítéssel kapcsolatban az alábbiakat mondta :

„Aki arra kíváncsi, hogy ki építi, ki a fővállalkozó, ki az, aki kint van a területen ,
és ki az alvállalkozó, azt a teljes nyilvánosság előtt meg tudja nézni. Tehát ezeke t
a dolgokat az építkezés, a beruházás, a konstrukció folyamán követni lehet,
úgyhogy minden esélye megvan annak, hogy átlátható, világos és jó célt
tudunk szolgálni ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával, így a KDNP
részéről az elfogadást javasolni tudom. ”

Mindezek alapján — figyelembe véve a szakpolitikáért felel ős államtitkár nyilatkozatát ,
valamint a paksi b ővítés gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jelent őségét — a
módosító javaslat célja, hogy a bővítési folyamat során a lehet ő legteljesebb átláthatóság
biztosított legyen

Budapest, 2015 . február 18 .

Dr. Tóth Bertalan

	

Heringes Anita

országgyűlési képviselő
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