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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszternek

„Miért rendeli alá a kormány a magyar emberek biztonságát nukleári s
lobbiérdekeknek?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Amint az bizonyára Ön el ő tt is ismert, a Nemzetközi Atomenergia Hivatal magyar jogrendb e
átültetett földrengésbiztonsági ajánlásai, illetve az azokra támaszkodó 2011-es magya r
kormányrendelet értelmében tilos olyan helyre atomer őművet építeni, ahol 10 km sugarú
körben olyan törésszakasz található, amelynél az utolsó százezer évben felszíni elmozdulá s
volt. Ugyanakkor az MVM Paks II . Zrt . megbízásából készült, 2016-os geológiai tanulmán y
szerint a Paksi Atomerőmű telephelyének közelében több helyen is tízezer évnél fiatalabb ,
felszínig hatoló elmozdulásokat okozó földrengések nyomait találták .

Ennek ellenére a paksi bővítéshez az OAH kiadta a telephelyengedélyt, éppen abban a
periódusban, amikor a szakmai önállósága és a kormánytól való fiiggetlensége az Európa i
Bizottság szerint is csorbát szenvedett (amit utóbb törvénymódosítással kellett korrigálni) .
Jelenleg tehát a b ővítés – vagyis a magyar állam történetének legdrágább beruházása –
előkészületei egy olyan telephelyengedély alapján zajlanak, amely az engedélyt megalapoz ó
tudományos felméréssel ellentétes következtetésre jutott . Ráadásul Önök ezt az aggasztó
kutatási eredményt mindeddig el is titkolták a nyilvánosság el ő l .

országgyűlési képviselő



Kérem, hogy a fentiek alapján szíveskedjék tájékoztatni róla :

- Nehezedett-e politikai nyomás az OAH-ra annak érdekében, hogy a vonatkozó tudományo s
tényeket, az egyértelmű NAIH-iránymutatást és az arra épül ő magyar jogszabályokat
figyelmen kívül hagyva kiadja a telephelyengedélyt a tervezett új paksi blokkok számára egy
olyan területen, amely bizonyíthatóan jelentős tektonikai kockázatot hordoz, és ahol a
pártállam idején is csak a szükséges vizsgálatok elvégzése nélkül, hatalmi szóval lehetett a
paksi atomerőmű telephelyét kijelölni?

- Hogyan fordulhatott el ő , hogy az OAH felülírta a földrengésveszélyre vonatkozó kutatá s
világos eredményeit, a NAIH iránymutatását és a magyar jogszabályokat ?

- Mit tesz a kormány, hogy a kiadott telephelyengedély összhangba kerüljön az irányadó
nemzetközi és hazai szabályozással ?

Köszönöm megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . július 11 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
(LMP)
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