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Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Valóban törésvonal felett lesz Paks2?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A nepszava.hu portálon megjelent „Paks 2: elmismásolt földrengésbiztonság„ című cikk egy nem
túl megnyugtató információt közöl:

„A Népszava értesülései szerint rengeteg kérdést kapott az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a
Paks2  létesítési  engedélyezési  eljárásához  kapcsolódó  online  közmeghallgatásban  a  tervezett
erőműhelyszín  földrengésbiztonságáról.  Nem  véletlenül,  a  terület  alatt  egy  olyan  geológiai
törésvonal  húzódik,  amely  a  Nemzetközi  Atomenergia  Ügynökség  (NAÜ)  ajánlása  és  a  hazai
jogszabályok  alapján  egyaránt  kizárná,  hogy  oda  atomerőművet  építhessenek.  Egy  nemrég  a
Magyar  Geofizika  című  szaklapban  megjelent  tanulmány  azt  állítja,  hogy  a  kérdéses  zónát  az
előkészítés időszakában nem vizsgálták meg megfelelően: anélkül adták ki  a telephelyengedélyt,
hogy egyértelműen tisztázták volna, kiér-e az említett  törés a felszínig – miközben egy korábbi
kutatás szerint a fölső rétegekben bizonyítottan van nyoma elmozdulásnak.

(…)

„A rendszerváltást  követően,  a  Paksi  Atomerőmű  földrengésbiztonságának  vizsgálata  során  is
ismertté vált, hogy az ország egyik legnagyobb, valószínűleg a teljes kérget átszelő törésvonala, a
Dunaszentgyörgy-Harta  (DH)  vetőzóna  pont  az  erőmű  alatt  húzódik.  Azt,  hogy  ez  egy  aktív
szerkezet, már 1997-ben, az első paksi földrengés-biztonsági kutatások során megállapították.

(…)

„Késő-pleisztocén üledékföldtani, neotektonikai és paleoszeizmológiai megfigyelések Paks tágabb
környezetében”  című  tanulmányában  szó  szerint  az  áll:  “Paks  település  tágabb  környezetében
terepi  vizsgálatokkal  igazolható  bizonyíték  van  olyan  méretű  földmozgásra,  amely  kimutatható



tektonikus szerkezeteket hozott létre a földfelszín közeli, részletesen vizsgált rétegekben az elmúlt 10
000 évben. Az eddigi  megfigyelések alapján a területtől  É-ÉNy-ra található törészóna a felszín
közelében is létrehozott nyírásos elmozdulásokat, így jövőbeli aktivizálódás esetén képes lehet a
felszínt vagy az ahhoz közeli tartományt (újra) elvetni.” Ez pedig azt jelenti, hogy a hatályos jog
alapján a telephelyengedélyt nem lett volna szabad kiadni.„

Kérdezem Önt:

1. Valóban törésvonal felett lesz Paks2? 

2. Megfelelően vizsgálták a területet annak kijelölése előtt? 

Budapest, 2021. április 25.
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