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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés - 1996. évi CXVI. törvény 6/A. § (1) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„6/A. §

(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv élén az elnök áll. Az elnököt a miniszterelnök [kilenc ]négy és
fél milliárd évre nevezi ki. Az elnök egy alkalommal ismételten kinevezhető.”

Indokolás 

A Kormány  arra  tett  javaslatot,  hogy  az  atomenergia-felügyeleti  szerv  élén  álló  elnököt  a
miniszterelnök kilenc évre nevezze ki. Ismerve a NER azon gyakorlatát, hogy egyre hosszabb
időre nevezik ki a legfőbb ügyésztől az atomenergia–felügyeleti szerv elnökéig a legkülönfélébb
pozíciókba  a  kiválasztottakat,  javasoljuk,  hogy  ne  csupán  három  parlamenti  ciklust  érintő
időtartamra nevezhesse ki az elnököt a miniszterelnök, hanem olyan időtartamra,  amely már
orbáni  mércével  is  számottevőnek  nevezhető,  egyúttal  megfelelően  igazodik  a  szerv
tevékenységéhez is. A 238-as uránizotóp felezési ideje négy és fél milliárd év, ezért logikus,

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



hogy  az  atomenergiával  foglalkozó  felügyeleti  szerv  elnöke  kinevezési  idejét  is  ennek
megfelelően  határozzuk  meg.  Megjegyezzük,  hogy  az  atomreaktorokban  használt  235-ös
uránizotóp  felezési  ideje  csupán  hétszázmillió  év,  ezért  felmerült  bennünk,  hogy  ehhez
igazodóan kerüljön megállapításra a kinevezési idő, de végül ezt túl rövidnek találtuk, mivel
csupán százhetvenötmillió parlamenti ciklusra terjedne ki. A négy és fél milliárd év azonban már
megfelelően garantálhatja az elnök függetlenségét, ha mi nem is azt értjük e fogalmon, mint a
Kormány. Mindenesetre azzal együtt, hogy a Kormány javaslata szerint az elnök egy alkalommal
ismételten  kinevezhető,  ily  módon  kilencmilliárd  évig  biztosítani  lehet  Paks-II.  építése  és
működése felügyeletét, addig talán el is készül, és ha a beruházás nem is térül meg soha, továbbá
haszontalan és ártalmas, de talán a baráti orosz hitelt sikerül addigra visszafizetnie az országnak.
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