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Tájékoztatás beszámoló elfogadásáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat ( a
továbbiakban : HHSZ) 85 . § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Gazdasági

bizottság – az Országgyűlés HHSZ 85. § (1) bekezdése szerinti felkérése alapján – a

2017. június 6-ai ülésén megtárgyalta az atomenergia 2015 . évi hazai alkalmazásának

biztonságáról szóló beszámolót (B/15684 . szám) és azt a 42/2014-2018 . számú,
mellékelt határozatával elfogadta .

Egyben jelzem, hogy a fentiekről dr. Seszták Miklós miniszter urat, a beszámol ó
benyújtóját is tájékoztattam .

Budapest, 2017. június 6 .

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

42/2014-2018 . számú
határozata

az atomenergia 2015. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szól ó
beszámoló (B/15684. szám)

elfogadásáról

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján az atomenergia
2015. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolót (B/15684. szám)
elfogadja .

Indokolás

Az atomenergiáról szóló 1996 . évi CXVI . törvény 8 . § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az atomenergia-felügyeleti szerv (az Országos Atomenergia Hivatal, a
továbbiakban : OAH) a nemzeti fejlesztési miniszter útján beszámolt az
Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról .

A Gazdasági bizottság mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság – a z
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85 . § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 2017 . június 6-ai ülésén a B/15684 .
számú beszámolót megvitatta és elfogadta . Megállapította, hogy az megfelel a
jogszabályban foglalt követelményeknek, alaposan és részletesen beszámol a z
atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról .
A beszámoló tájékoztatást nyújt a legkorszer űbb nemzetközi elvárásoknak is
megfelelő szabályozási rendszer létrehozásáról, valamint bemutatja a biztonság jog i
garanciáit és felügyeleti rendszerét. Mindezek mellett részletesen ismerteti az OAH
feladatait és működését, továbbá azt, hogy maradéktalanul ellátta az atomenergi a
kizárólag békés célra való alkalmazására vonatkozó felügyeleti tevékenységét . A
beszámoló foglalkozik a nukleáris biztonsággal, annak egyik részterületével, a
sugárvédelemmel, valamint a nukleáris védettséggel, valamint kitér a radioaktív
hulladékok kezelésének és elhelyezésének kérdéseire is .

Budapest, 2017 . június 6 .

Bánki Erik
elnök
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