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Tergy: A MVM Paks ll. Atomeromu Fejleszt6 Zrt. altal

a Paksi Atomer6mu Paks, 8803/15. hrsz.-tl

telephelyen tervezett Uj atomer6muvi blokkok

ktirnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

Jegyz6ktinyv kiizmeg hall gatis16l

K6sziilt: 2015. mejus 7. napjan a paksi Csengey D6nes Kulturalis Kozpont Szinheztermeben (7030

Paks, Gagarin utca 2.) 17@ 0rai kezdettel megtartott kozmeghallgatas16l.

Tergy: A MVM Paks ll. Atomer6m0 Fejleszto 
^ft. 

enal a Paksi Atomer6mu Paks, 8803/15. hrsz.-0

telephely6n tervezett Uj atomer6mr.ivi blokkok k0rnyezeti hatSsvizsgalati eljar6sa

Jelen vannak:

Dr. Horvath zollAn, e Baranya Megyei Korminyhivatal kormanymegbizottja, a kiizmeghallgates

levezet6 elntike

Tarczy Gyula, a kozmeghallgatas moderatora

L. Simon Leszl6, a Miniszterelnoks6g parlamenti illamtitkSra

Hirt Ferenc, orszeggy0lesi kepvise16

Font Sandor, orszaggyul6si kepvisel6

Kovecs Ern6, a Becs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal kormenymegbizottja

Dr. Juhesz Tijnde, a Csongrad Megyei Kormanyhivatal kormanymegbizottja

Dr. Horveth Kalmen, a Tolna Megyei Kormanyhivatal kormanymegbizottja
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A kdrnyezeti hat5svizsg6lati eljirest lebonyolit6 Baranya Megyei Kormanyhivatal

Ktirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6lya r6sz6r6l:

Schwarcz Tibor, foosztalwezet6

dr. Bdn6ti Balint, osztalyvezet6

Bittner Zolt6n, 0gyint6z6

dr. Jeges-Varga Ferenc, jegyz6k0nwvezet6

dr. Otvos Tunde, ugyintez6

dr. Agyaki Diana, ugyint6z6

Emesz Tibor, az ugy temafelel6s ugyint6z6je

L6nerd Mikl6s Benedek, ugyint6z6

Muck Peter, ugyint6z6

Nemes Szid6nia, 0gyintez6

Sim6 Boglerka, Ugyintez6

Udvardy Gyula, ugyintez6

A K6rnvezethaszn6l6 k6pviselet6ben:

Az MVM Paks ll Ztt. r6sz6r6l:
Prof. Dr. Asz6di Attila kormanvbiztos

T6th Csilla m0szaki igazgat6

Horveth Mikl6s, torzskari igazgat6

Mittler lstvan, kommunikeci6s igazgat6

Dr. Schunk Jenos, osztalyvezet6

Dr. Domboveri P6ter, szaktertileti vezet6

Dr. Barsony Balazs, osztalyvezet6

Puskas Leszl6, osztalyvezeto

Szarvas Krisztian, osztalyvezeto

Sziklai Gyorgy, osztalwezet6

Sz€ch6nyi Zsolt, osztSlyvezet6

TUri Tamas, osztalyvezet6

Turi Zsolt, biztonsegi igazgat6

Az MVM PA Zrt. r6sz6r6l:
Dr. Katona TamAs, tudomanyos tanacsad6

A Szak6rt6i Konzult6ci6s Testailet r6sz6r6l:
Dr. Tdrok Szabina. laborat6riumi vezet6

Dr. Raics Peter, egyetemi docens

Dr. Somlai Janos, egyetemi docens

Dr. Sz{cs lstvdn, egyetemi docens

Dr. Molnar Mihaly, tudomAnyos munkatars, osztelyvezet6 helyeftes

Dr- Palcsu Leszl6, tudomdnyos munkatars, oszt6lyvezet6

Dr. Kerekes Andor, szak€rt6

Prof. Dr. Borhidi Attila, professzor emeritus, akadeFikus

' lYr <1.-/+---------- ft t/tt\,, -l{-,.--
dr. Horvath Zoltan clr. Jpgps-Varga Ferenc
kormanymegbizoft j6gyz6k6nwvezet6
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Az MVM ERBE Zrt. r6sz6r6l:

Rudi Zsuzsanna, kornyezetv€delmi osztelyvezet6, prqekvezet6

Feher Zs6fia, kornyezewedelmi szak6rt6

Pinter Devid, kornyezew6delmi szak6rt6

T6th Benedek, kornyezetvedelmi szak6rtd

Kottner Gyorgy, gepesztechnol6giai osztalwezet6

Tajti Tivadar, gepesz vezet6 szak6rt6

Szezuj lswen, projekt menedzser

A VITUKI Hungary Kft. r6sz616l:

Szel Sendor, ugyvezet6

Dr. Galambos lstvan, tudomAnyos f6munkaters

Az lsotoptech Zrt. r6sz616l:

Dr. Veres Mihaly, elndk, vezerigazgato

Dr. Dezs6 zoltan, tudomenyos f6munkatars

Hajnal Andor, tudomenyos f6munkatars

A K6k-Csermely Kft. r6sz6r6l:

Majen Gyorgy, Ugyvezet6

Nagy P6ter, ugyvezeto

A SCIAP Kutat5s - Fejleszt6si 6s Tan6csad6 Kft. r6sz6r6l:

Halasi-Kovecs B6la, ugyvezet6

A Smaragd GSH Kft. r6sz6r6l:

Gondarne S6regi Katalin, ugyvezet6-helyettes

Az Orszegos,,Fr6d6ric Joilotcurie"
OSSKI. r6sz6r6l:

Ful0p Nandor, f6osztalyvezet6

Juhasz Leszb, osztelyvezet6

salik Adam, kutat6

Sugerbiol6giai 6s Sugereg6szs6gaigyi Kutat6 Int6zet

A Radi06ko169iai Tisztaseg6rt Tarsadalmi Szervezet - RTTSz r6sz6r6l:

Dr. Lagzi lstvan Laszb, egyetemi docens

A Tolgy Term6szetv6delmi Egyesiilet r6sz616l:

Dr. Bakonyi Gabor, elndk

SarosDataki Mikl6s. eln0k

dr. Horvath Zoltan
kormenymegbizott

Ch
dr.

jegyz6konyvvezeto temafelel6s ugyintezd



4

A hat6s6qi eli6resban kdzremfi k6d6 kdziqazoatasi szervek k6pviselet6ben

Fajszi Ktiz6s 0nkorminyzati Hivatal r6sz6r6l:

Bakai Karoly, Fajsz kozseg polgermestere

G6derlak Kiiziis 6nkorminyzati Hivatala r6sz616l:

Katona Gyorgy, Gederlak kozseg polgermestere

Vigh Sandor kepvise16 (Gederlak)

Bedi Gyula, Usz6d kozseg polgarmestere

Szab6 Zsolt, Ordas kozseg polgarmestere

Vargyas Mih6ly, Dunaszentbenedek k0zs6g pol96rmester

Magyar Sandorn6, Dunaszentbenedek k0zs6g alpolgarmester

Kapiteny lstven kepvisel6 (Dunaszentbenedek)

Posztobanyi-Paulin Zsuzsanna kepvisel6 (Dunaszentbenedek)

Duna-Drava Nemzeti Park lgazgat6sag r6sz616l:

Zavoczky Szabolcs, igazgat6

Als6-Duna-v6lgyi Vizugyi lgazgat6sag r6sz616l:

Boly6n Kinga osztalyvezet6-helyettes

Sziebert J6nos vizrajzi ugyintez6

Tolna Megyei Kormanyhivatal N6peg6szs6gaigyi F6osztaly r6sz6r6l:
Dr. Szucs Maria, f6osztelyvezeto-helyettes (TMKH Nepegeszsegiigyi F6os ely)

Gaal Zoltann' kornyezet-egeszsegugyi felugyel6 (TMKH Nepegeszsegugyi F6oszt^ly

Ko rn yez etege szseg a g y i O sz6 I y)

Odry Karoly, kozegeszs6gugyi felugyel6 (TMKH N^pegeszs'gllgyi F^oszt'ly SugAregeszsegagyi

Decentrum)

Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal N6peg6s66giigyi F6osztery r6sz6r6l:
Dr. Balogh Melinda, megyei tisztifoorvos

Szilagyine T6th Eva, kozegeszsegugyi felugye16

Bod6 Adam, kdzegeszsegugyi felugye16

Tolna Megyei Kormenyhivatal Elelmiszerlinc-biztonsigi 6s F6ldmiivel6sUgyi F6osztaly
r6sz616l:

Dr. Jakab Zsigmond f6oszta lyvezet6

Dr. Bardos GyOngyi hat6segi allatorvos

Dr. V0r0s G6za, fdosztalyvezet6 helyettes

TovishAtin6 Bu6tyik llona, talajvedelmi felUgyel6

Baranya Megyei Kormanyhivatal Fdldmfivel6saigyi 5s Erd6gazdSlkodasi F6osztely Erd6szeti
Osztely r6sz6r6l:

Neumann Peter, erdofel0gyel6
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Baranya Megyei Komanyhivatal M0szaki Enged6lyez6si 6s Fogyaszt6v6delmi F6osztrily

Binyiszati Osztaly r6sz616l:

Radics Tibor, benyakapitany

Gacsalyi Merta, b6nyafelugyeleti f6geo169us

Orszegos Atomenergia Hivatal r6sz616l:

Fichtinger Gyula, f6igazgat6

dr. Cottner L6szl6, jogtan6csos

dr. Vincze Arp6d, f6oszt6lyvezet6

Lehota Mihely, f6osztalyvezet6

Fej6r Megyei Kormenyhivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly r6sz6r6l:

dr. Mehes Gebor, jogi referens

Balint Zsuzsanna, ugyintez6

Csongnid Megyei Komanyhivatal Ktimyezetv6delmi 6s Tem6szetv6delmi F6osztily r6sz6r6l:

dr. Mader Balazs, foosztalyvezet6-helyettes

dr. Ruzseli Pel, jogi referens

Paks Varos Jegyz6je r6sz6r6l:

Dr. Blazsek Balazs, cimzetes f6jegyz6

BScs-Kiskun Megyei Korminyhivatal F6ldmiivel6siigyi 6s Erd6gazdSlkodisi F6osztiily

Erd6feliigyeleti 6s Hat6sigi Osztity r6sz6r6l:

Szab6 Tibor J6zsef, f6osztalyvezet6-helyettes, osztalyvezet6

Kovacs J6zsef, erd6felugye16

Varga Sendor, erd6felUgyel6

Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6seg r6sz616l:

N6meti Lasz16 tU. alezredes, igazgat6-helyettes

Vizi lgnac tU. 6rnagy, hat6sagi szobalatvezet6

Maincz Tamas, hat6sagi szolgalatvezet6-helyettes

Dr. TOth Mdrta, jogi igazgatasi ugyintezo

Vireg lmre, vlzugyi igazgatasi ugyintez6

Becs-Kiskun Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g r6sz6r6l:

Lukacsi Gabor t(. szdzados, hat6sagi szolgalatvezet6

Dr. T6th Eva, hatosegi szolgelatvezet6-helyettes

Schoblocher J6zsef, szakmai tanecsad6

T6th Adrienn, ugyintez6

Tolna Megyei Kormenyhivatal Szekszardi Jariisi Hivatal Jar6si Epit6siigyi 6s 6r6ks6gv6delmi

Osztily r6sz6r6l:
Petz Ildik6. osztalwezet6

Odorn6 T6th Tunde, regeszeti felugyel6
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Tolna Megyei Kormenyhivatal Epit6s0gyi, Hat6sagi, Oktatesi 6s Tairv6nyess6gi Felugyeleti

F6oszttily Epit6siigyi Osztaly r6sz616l:

Endr6di Jenos, vezet6 f6tanecsos

Had0r Aladar, vezet6 f6tanecsos

Tolna Megyei Kormenyhivatal Ffildhivatali F6osztely r6sz6r6l:
Binder Tibor, f6osztalyvezet6

Tolna Megyei Kormenyhivatal Paksi Jirisi Hivatal Fttldhivatali Osztary r6sz6r6l:
Nagyne Treszl Anik6, oszt6lyvezet6

Fiildm0vel6siigyi Miniszt6rium K6rnyezetmeg6rz6si F6osztaly r6sz6r6l:
Dr. Dobi 86lint, foosztSlyvezet6

Adamovics Orsolya, osztalyvezeto

Dr. Pocsai Zsuzsanna, referens

Pomozi Vireg, referens

KirSly Anna, referens

Petrov Ferdinand, referens.

A Dunaszentgyiirgyi K6ztls onkorminyzati Hivatal Jegyz6je, a K6z6p-Dun6ntrili Viztigyi
lgazgat6sag, valamint a Kiskunsegi Nemzeti Park lgazgat6seg resz6r6l jeleztek, hogy nem tudtak

reszt venni a kozmeghallgatason

A nyifvanossag ftszeftl az erintettek nagy szamban megjelentek a Csengey Denes Kulturalis

Kozpont 440 f6 befogadAsera alkalmas szinhaztermeben, tovebba a Nagy Klubnak nevezett 50 f6
befogadAsera alkalmas helyis6g6ben. Tovdbbd az 6puletbe bejutni nem tud6k a kozmeghallgatast az

epulet bejerata el6tti elhelyezett kivetitdn kiserhett6k figyelemmel

Tarczv Gvula moder6tor:

Koszontotte a helyszinen megjelenteket es bemutatkozott a rendezveny moderatorak6nt. Felhivta a

figyelmet arra, hogy a kozmeghallgatSs megnyitasat megel6z6 
'raban 

az 6 hangja volt hallhat6,

amikor is ismertette a rendezv6ny lebonyolitesi rendjet, kiemelve azt, hogyan lehet k6rdeseket feltenni

a kozmeghallgatason. Elmondta, hogy ezeket a szabalyokat a kozmeghallgatas levezet6 elnOke

reszbtesen ismerteti. Tajekoztatast adott an6l, hogy a kozmeghallgatas szabalyai az 6pUlet bejaratnel

elhelyezett meg6llit6 teblan, illetve a kerdesek megfogalmazSsara rendszeresitett
formanyomtatvanyok hatoldaldn is olvashat6ak. Megkoszonte a mar eddig beerkezett kerdeseket,

6szreveteleket, tovabba tajekoztatta a megjelenteket, hogy a teljes rendezveny id6tartama alatt
lehet6s€gUk lesz fjabb kerdesek megfogalmaze sara.

A kozmeghallgates szabelyrendszer6nek ismertetesere, a rendezv6ny levezetesere, a megjelentek

k0sz6ntes6re felkerte Dr. HorvSth Zoltent, a Baranya Megyei Kormenyhivatal kormanymegbizoftj6t.

-.'-->1a ,:-- -,-' ,l--
-1^"?rtioor'
temafelel6s Ugyintez6
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Koszontdtte a meg.lelenteket 6s megnyitotta a kozmeghallgatast. oromet fejezte ki a nagyszamu

erdekl6d6 miatt. Elmondta, a legfontosabb a hatosag szemera, hogy mindenrol beszeljenek' ami a

nyilvanosseg szemera fontos. Roviden bemutatta a resztvev6ket, es kul6n koszontotte L Simon

LAsz16 allamtitkert 6s a megjelent kormanymegblzottakat'

lsmertette, hogy a kdzmeghallgates a k6zigazgatasi hat6segi eljeras 6s szolgaltat6s 6ltalinos

szabelyair6l sz6l6 2OO4.6vi CXL. torveny (a tovabbiakban: Ket), valamint a komyezeti hatasvizsgalati

esazegys6geskornyezethaszna|atiengede|yezesie|j6rdsr6|s2616314/2005.(X||.25.)sz6mu
Kormenyrende|et (a tovebbiakban: Kr.) Vonatkoz6 rende|kezesei aIapjen keruI megtartasra.

A kozmeghallgatas tergya a MVM Paks ll. Atomenergia Fejleszt6 zrt.6llal a Paksi Atomer6m[i Paks,

8803/15. hrsz.-u telephelyen tervezeft uj atomer6m vi blokkok kornyezeti hatasvizsgalati etiarSsa'

Akozmegha||gatasc6|jaanyi|vanossagt6j6koztat6saatervezetttev6kenys6gr6|,ame|yeta
Kornyezethasznal6 fog ismertetni. Kerdeseket lehet feltenni, eszreveteleket lehet megfogalmazni a

tervezett tev6kenyseggel, annak varhat6 k6rnyezeti hatasaival es az eljarassal kapcsolatban'

Pze|jer6hat6sagotakornyezewede|mihateskorbene|jar6BaranyaMegyeiKormanyhivata|(a
tovabbiakban: Kornyezetvedelmi Hat6sag) k6pviseli

A kozmeghallgatas nyelve a magyar.

lsmertette a kozmeghallgates napirendjet. Eszerint a k6szont6 6s a megnyit6t k6vet6en az alabbiak

k0vetkeznek:

. A Kdrnyezetvedelmi Hat6sag r6sz6r6l Schwarcz Tibor fdosztalyvezet6 ismerteti a

kozmeghallgatast mege1626 hat6sagi eljerest'

. A KOmyezethasznab kepviseleteben Prof. Dr. Asz6di Attila korm6nybiztos ismerteti a

tervezett tevekenyseget' 6s annak varhat6 kornyezeti hatAsait

o V6g0l a tervezett tev€kenyseggel, illetve annak kornyezeti hatasaival kapcsolatban a

nyilvenossag eszreveteI tehet, kerdest int6zhet a Kornyezethaszn6l6hoz, a K0rnyezetv6delmi

Hatosaghoz, illetve az eljarasban resztvevo kormenyhivatalok szervezeti egysegeihez'

valamint a szakhatosagokhoz.

Ismertetteazels6szunetesahivata|ossajt6tajekoztatotervezettid6pontj6t.

Tajekoztattaamegje|enteketarr6|,hogyak6zmegha||gat6s|ebonyo|it5sael6remeghirdetett
szabalyok szerint tortenik, amelyek az alabbiak:

dr. Horveth Zolten
kormenymegbizoft
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A K6zM EGHALLG ATAS LEB,NY'L|TASAN AK SZABALYAI

A kAzmeghallgafts 17 6retd kezd^dik.

A k1zmegh allgaft s menetrendje :

. K6sz6nt6

. A kormenyhivatal ismefteti a kazmeghallgatest megebzA habsegi euerest

. A kamyezethasznel6 ismerteti a tervezelt tevekenyseget

. A tevekenyseg kornyezeti hahsait a komyezethasznal6 ismefteti

. Az elhangzottakkal kapcsolatban a nyituenosseg eszrevebft rchet, kerdest intezhet a
k5rnyezethasznel', a korm'nyhivatalhoz, illetve az eljeresban resztvev6

szakhabsegokhoz

A kazmeghallgaason berki reszt vehet. A kozmegha ga6s szervezeft lebonyolitasa es a
pontos jegyz6kAnwez's erdekeben a kerdeseket el'zetesen az erre kie itott

formanyomtatueny kitdltesevel irasban kell dsszefoglalni. Mindezek miaft 16 6rebl egeszen a
kAzmeghallga6s befejezeseig a kormenyhivatal a helyszlnen kijel'lt pontokon hozzeferhefive
te szi a fo rma n yo mtatue n yokat.

A kitaltAft formanyomtatuanyok begy1fiesafiL 6s a moderatorhoz tatten6 eljuftates^r6l a
korme nyh ivatal mu nka6rsa i gondoskodna k.

A kerd$ek es 6szrevetelek kizerdlag a Mrgyi tigyre irAnyulhatnak, a kormenyhivatal 6s a
szakhatosAgok hatAskArcbe nem taftoz6 kerdesek nem lehetnek Ergyai a

kAzmeghallgatesnak.

Egy felsz6lal6 egyszerre egy kerdest rchet fel, illetve a 7. pontban meghaftrozott id6keretben

mondhat velemenyt. A kerdesek megfogalmaz'sa, a vqemenyek kifejtese a beerkezesUk

szeint id6rendi sorrendben taftenik. Ha egy felsz6lal6nak tabb kerdese van, illetve ha a 7.

pontban megharcrozoft id'keret nem elegendd a kerdes, velemenye kifej6sere, akkor azok
megvalaszoaset k0vet6en terjesztheti el6 a k,vetkezo k6rd6sdt, illetve velemenyet, amely az
id6rendi sorrandnek megfelel5en a sor vegere kerUl.

A felsz'lal6 az iresban felteft k6rd6s6t - sajet vehszt'sa szerint - vagy sz'ban sajet maga

terjeszti el6, vagy a moderAtor olvassa fel. A felszabhsra es a valaszadesra maximum 3-3
perc e rendelkezesre.

A Rozmegha ga6son kep- 6s hangfelvetel keszIl.

A kozmegha gatesr6l nem sz6 szerinti, hanem az elhangzoft rcnyeges megA apltAsok

Osszefoglahset taftalmaz' Iresos jegyzakAnw keszUl (a kep- 6s hangfelvetel
felhasznA6seval), amelyet a kormanyhivatal a honlapjen
(www.kormanyhivatal.huthuhannya) tesz k1zze, valamint nyomtatoft fomdban eljuftatja Paks

Vdros 5nkorm^nyzatahoz, illetve szinrcn nyontatoft formeban et'rhet've teszi a

kormenyhivatal 7621 Pecs, Papnovelde utca 13-15. szem abfti hivatali hirdeffiftNejen,
legk6s6bb az engedelyezesi eueres bzdresdig.

4.

8.

o

dr. Horv6th Zoften
kormAnymegblzott
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10. Amennyiben a kozmeghallgates idotaftama alatt nem sikeral minden el1zetesen regisztelt

kerd1st megvelaszolni, a fennmaradt k4rdesek megvAlaszolesAra lresban keral sor. A
nyilvenoss^g biztosibsa erdekeben ezeket a kerdeseket a vebszokkal egy0ft a

kormAnyhivatal a jegyz5konw mel laklebkent kozzeteszi.

11. A sal6tejekoztat6ra a kAzmegha gat6s idejen, kulAn helyisegben ker1l sor. A sajt6 k'pvisel6i

a kazmeghallgabs kereteben a kerdeseiket mag,nfelsz6laldk6nt tehetik fel a

k,zmeghal lgatAs sza belyai szerint.

12. A kazmeghallgaas rendjenek biztosit4sa 6rdekeben a moderetor seglti a felek koz,fti kulturelt

perbeszed zavanahnseget. Rendzavares eseten a kozmegha gates bvezeto elnoke

rendreutasithatja azt, aki a hrgyaas rendjet zavaia, ismetelt vagy s(rlyosabb rendzavarAs

esercn pedig kiutasithatia.

13. A kazmegha gateson elhangzottakat az eljArAs folyam'n a kormenyhivatal a dant'senek

kialakltesa softn €ftekeq.

14. A kozmeghalgaftson r(Nzlteft szemalyes adatok kezercsevel 
'sszefagg1 

tudnivaldkat az

adatkezel'si Hjekoztat' taftal mazza.

K6rte a megielenteket a szabalyok betanasara.

Legfontosabb szabalykent kiemelte, hogy a kerdeseket csak lrasban lehet feltenni. A kerdeseket a

hostessek 6sszegy(jtik. A kerd6sek feltetelere es megvSlaszolasera 3-3 perc ell rendelkezesre.

Elmondta tovabba, hogy a kitoltott kerdez6 lapokat a bejeratnel felSllitott regisztraci6s pultoknal lehet

leadni, ahol minden beerkezett kerdes egy b6lyegz6vel sorszamot kap, amely a k6rd6sek

elhangzesanak sorrend.i6t hatarozza meg.

Megjegyzend': a kerdez' lap minajet 6s a k,zmeghallgaqs szabelyait a Baranya Megyei

Kormenyhivatal a honlapjen EjekoztatAsul a kAzmegha ga6st megel6z6en kazzetefte.

Felk6rte Schwarcz Tibor fdosztalyvezet6t a kozmeghallgat6st megel6z6 hatosegi eljaresr6l sz6l6

eloadasa megtartasera.

Schwarcz Tibor f6osztilvvezet6 el6adlsa:

El6adaseban roviden bemutatta a kozmeghallgatast megalapoz6 jogszabelyi rendelkezeseket,

ugymint a Ket. 6s a Kr. rendelkezeseit.

Tejekoztatta a megjelenteket a kozmeghallgates celja16l, megpedig, hogy a nyilvanosseg tejekoztatast

kapjon a tervezett tevekenysegrol a KornyezethasznSl6t6l. Kerdeseket tehessen fel a tervezett

tevekenyseggel, annak varhat6 kornyezeti hatasaival kapcsolatban a Kornyezethasznel'hoz, az

eljaressal kapcsolatban a Kornyezewedelmi Hat6seghoz es a kozremokodo szakhat6sagokhoz

Eszrev6teleit megfogalmazhassa a tevekenyseggel kapcsolatban 6s azokat eliuttathassa a

KOrnyezetvedelmi Hat6saghoz.

- -l-,: -..--l-
dr. Horvath Zoltan
kormanymegbizott

Emesz Tibor
temafelel6s 0gyintez6
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Elmondta, hogy a Paksi Atomer6m0 ter0leten tervezett 0j atomer6muvi blokkok l6tesit6se a Kr. 1.

szemi mell6klete 31. pontja l,,Atomer6mu, atomreaktor, valamint atomer6mu, atomreaktor

Uzemidej6nek hosszabbitesa, tovebba atomer6mU, atomreaktor felhagyasa, azaz a nuklearis

uzemanyag es l6tesitmeny egyeb radioaktiv anyaggal szennyezett alkot6reszeinek vegleges

eltavolitesa"l alapjan a jogszabSly erejenel fogva kornyezeti hatasvizsgelat eljeres koteles

tev6kenys6g, mely alapj6n a tevekenyseg kornyezetv6delmi engedely birtok6ban kezdheto meg,

illetve folytathat6.

Roviden beszelt a komyezeti hatesvizsgalati eljerast megel6z6 el6zetes konzutaci6rol, az azl |ezeft,

8588-3212012. iktat6szemU v6lem6nyr6l. Elmondta, hogy a Kornyezethasznal6 2014. december 19.

napian ny0jtotta be a kornyezetvedelmi enged6ly megszezes6re ir6nyul6 kerelmet a

Kornyezetvedelmi Hat6seghoz- Felsorolta a kerelemhez mell6kelt dokument6ci6kat.

Taj6koztafta a megjelenteket arr6l, hogy a komyezeti hatestanulmanyban foglaltakat megvizsgalva, a

tervezett tevekenys6g hatesterulet6be Paks, Dunaszentbenedek, Usz6d, Fokt6 6s Gerjen telepol6sek

tartoznak bele.

Besz6lt a116l, hogy a k0rnyezeti hatasvizsgalati eljaras Ugyintezesi hatarideje, a kornyezet v6delmenek

altalanos szabelyair6l sz6l6 1995. 6vi Llll. torveny (a tovabbiakban: Kt.) 91. S (1) bekezdese szerint,

legfeljebb harom h6nap. Az ugyintez6s hateridej6be nem tartoznak bele a Ket. 33. S (3) bekezdes

szerinti eljeresi cselekmenyek, tobbek kozott a szakhat6segok eljarasainak ideje, a hiSnyp6tlasok

teljesitesre felhasznelt idotartam. A Kr. rendelkezese szerint az 0gyintez6si haterid6be ugyancsak

nem tartozik bele a nemzetkozi eljares ideje. A nemzetkozi eljAres akkor tekinthet6 befejezettnek, ha

valamennyi resztvev6 orszeg a hivatalos vegs6 allaspontj6t megkuldte a Foldmuvelesugyi

Miniszteriumnak.

Beszelt a kornyezeti hatastanulmeny nyilvanossagar6l 6s ahhoz kapcsol6d6 szab6lyokr6l. Az

eljarassal kapcsolatos kozlemenyek kozzetetel6nek m6djer6l, 6s hogy a t6rgyi eljaras soran a
Kornyezetvedelmi Hat6sag mikor 6s hol tette kozze kozlemenyeit a nyilvanosseg tejekoztatasa

6rdekeben.

Elmondta, hogy az eljeres targyeval osszefuggesben a nyiMenossag eszrev6teleket tehet, kerdeseket

fogalmazhat meg, velemenyt nyiMenithat. Ezeket a Kornyezetv6delmi Hatosaghoz vagy Paks Veros

Jegyz6jehez lehet benyojtani. Kulonosen hangsflyozta, hogy az eljaras targyaval kapcsolatban lehet

6szrev6telt tenni, egeszen addig, amig a Kornyezetvedelmi Hat6seg nem hozta meg a dont6set.

Elmondta, hogy az eliaresban a Ket. 15. S (5) bekezdese es a Kt. 98. S (1) bekezdese alapj6n a

kornyezetvedelmi 6rdekek kepviseletere letrehozott politikai pertnak 6s erdekkepviseletnek nem

min6s0l6, a hatesteruleten miik0d6 egyesuleteket (a tovebbiakban: szervezet) a kornyezetv6delmi

allamigazgatasi eljSdsokban a m0k0d6si teroletukon az ug]yfel jogSlEsa illeti meg. A Kr. 9. S (5)

bekezdese ertelm6ben, az erinteft kornyezetvedelmi szervezetek alapszabelyukkal es a bir6sagi

bejegfzesr6l sz6l6 joger6s hat6rozaftal igazolhatjak ugyfeli jogosultsAgukat. Eddig 0t egyesulet

(Energiaklub Szakpolitikai lntezet 6s M6dszertani Kozpont Egyesulet, Greenpeace Magyarorsz6g

Egyes0let, Leveg6 Munkacsoport, REFLEX Kdrnyezetved6 Egyesulet, Vedegylet Egyesulet) ugyfeli

jogallesat fogadta el igazoltnak a Komyezetvedelmi Hatoseg.
/"'- t)

-/- '.a{-
- Emesz Tibor I

temafelel6s ugyint6z6
dr. Horveth Zotan
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Taj6koztatta a megielenteket arr6l, hogy a Kornyezetvedelmi Hat6seg osszesen 20 szervet vont be a

targyi eljeresba szakhat6sAgkent, illetve belfoldi jogsegely kereteben, tov6bbe osszefoglalta a

kozremiikod6sek teljesitesenek eliesat. A Kornyezetvedelmi Hat6sag 2015. marcius 4. napjen kuldte

ki a szakhat6sagi megkeres6st. Kitert a Kornyezetvedelmi Hat6sag altal kiadoft hiSnypoflasi

felhivasokra 6s azok K0rnyezethasznS16 eltali teljesites6re.

Tajekoztatta tovabba a megjelenteket arr6l is, hogy a targyi eljeras soran nemzetkozi hatasvizsgalati

eljaras is lefolytatesra kerUl, amelyet a Foldmr.ivel6silgyi Miniszterium Kdrnyezetmeg6rzesi F6osztalya

intez. A konzultaci6s kerelem alapjan lefolytatott nemzetkdzi hatasvizsgelati eliarAs soren Ausztria,

CsehorszAg, Gorogorszeg, Horvetorsz6g, Ma[a, Nemetorszag, Romania, Szbvakia, Szlovenia 6s

Ukrajna kerte a kornyezeti hatasvizsgalati eljArasban t0rten6 kozremr.ikodeset. Az FM r6sz6re a

nemzetkozi eljaras meginditAsAhoz a szukseges iratokat a Kornyezetvedelmi Hat6s69 2015. m6rcius

3. napjen megkuldte.

Elmondta, hogy a Kornyezetvedelmi Hat6sag az erintett nyilv6nossdgt6l, valamint a Kr. 12-15. $ok
szerinti nemzetkozi hatasvizsgalati elj6res soren kapott, a kornyezeti hatas szempontjeb6l lenyeges

eszreveteleket a szakhat6sagok bevonesaval erdemben megvizsgalja. A Kornyezetvedelmi Hat6sag

haterozatenak indoklesa latlalmazza az eszrevetelek 6rt6kel6set 6s a nyilv6nosseg bevonAsanak

folyamatarol sz6l6 informaci6t. Az eszrevetelek en6kel6se magaban loglalla az €szrevetebk tenybeli

megitel6set szakteruleti elemzeset €s a jogi kovetkezteteseket.

HangsUlyozta, hogy a Kornyezetvedelmi Hat6sag kornyezetvedelmi engedely iranti kerelem tergyaban

meghozott d6nt6se nyilvenosan kozzetetelre kertil. A hat6segi dontes k0zzet6teli ideje: 15 nap. A

dontesr6l csak kifuggesztes Utjdn 6rtesul6 ugyfelek 15 napos fellebbez6si haterideje a 15 napos

kif0ggesztesi id6 lejarta utan kezd6dik. A ddnt6sr6l kozvetlenul 6rtesul6k a kozlest6l szamitott 15

napon belul fellebbezhetnek. Fellebbezes eseten a masodfoku eljarast az Orszagos Kornyezetvedelmi

es Termeszetv6delmi Felugyel6seg folytatja le.

Veg0l elmondta, hogy a kozmeghallgatasr6l k6p- es hangfelvetel kesziil. A Kornyezetvedelmi Hat6sag

a Ket. 39. $ (5) bekezdese, tov6bb6 63. S (4) bekezdese ertelm6ben a kep- 6s hangfelvetel alapien az

elj6r6s befejez6s6ig - nem sz6 szerinti - irasos jegyz6konyvet keszlt, amely laftalmazza a

kozmeghallgateson elhangzott 16nyeges megSllapitasokat.

A Kr. 9. S (9) bekezdese alapj6n, a jegyz6konyvet elektronikus Uton a honlapjen kozz6teszi

Dr, Horveth zoltin kormanvmeqbizott. a kiizmeohallEatas levezet6 elntike:

Megkoszonte Schwarcz Tibornak az ismertetest. Elmondta,

beerkezett a Kornyezetv6delmi Hat6saghoz, 6s biztatta a

megfogalmazasera. Kdvetkez6 napirendi pontkent felk6rte

meotart6sara.

hogy mer tobb mint otven k6rdes

megjelenteket a tovabbi kerdesek

Prof. Dr. Asz6di AttilSt el6adesa

I4==-\
dr. Horvath Zoltan
kormanymegbizott
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Prof. Dr. Asz6di Attila kormdnvbiztos elSaddsa:

Eldadasaban roviden beszelt a hazai villamosenergiajogyasztasr6l 6s a verhat6 energiaigeny-

noveked6sr6l. lsmertette az atomenergia alkalmazesanak indokoltsagat 6s a beruhazesi program

el6keszites6t, 6rintve a magyar-orosz kormanykdzi egyezmenyeket. Roviden bemutatta a letesites

erdekeben lefolytatand6 engedelyez6si eljarasokat, a Paks 2 projekt megval6sitesenak tervezett

id6beli Utemezeset.

El6adasaban besz6lt a Paks 2 projekt kornyezetvedelmi hat6sggi engedelyezesi folyamatar6l, erintve

a 2012-ben lezajlott el6zetes konzultaciot 6s a jelenleg foly6 kornyezeti hatesvizsgelatot. Kiemelte,

hogy a hat6sagi eljarasban k0telez6 kozmeghallgat6s mellett a Kornyezethasznel6 az atomer6movet

kozvetlenul kor{.llvev6 4'1 telepul6sen lakossagi forumokat szervezett, amelyek kereteben tajekoztat6st

adott a beruhazasr6l, kulon felhiwa a figyelmet a jelenleg is foly6 kornyezeti hatasvizsgelati elarasra.
Beszelt a tobb, mint 2000 oldalas kornyezeti hatestanulmeny elerhet6seg6r6l, roviden bemutatta

annak tartalmi tagol6deset.

Az 6pit6s kornyezeti hatasaival kapcsolatban kihangs0lyozta, hogy a hatSsok az atomer6m0

telephely6re 6s annak kozvetlen kornyezetere koncentr6l6dnak. Besz6lt a telepites helyer6l, az
6pitkez6s folyamata16l.

A kOvetkez6kben az Uj blokkok 6pitesenek hatesair6l beszelt, utalt arra, hogy erre vonatkoz6an

reszletes szamilasok tal6lhat6k a kornyezeti hatastanulmanyban. Elmondta, hogy alapvet6en hdrom

erdemi kdrnyezeti hatesa van az 6pitkez6snek: a zajhates a telephelyen koncentrel6dik (ezt kis
mert6kben Dunaszentbenedeken is lehet 6zekelni, viszont mas lakott telepulesen nem); a nagy

m6rt6k0 anyagmozgatesbol szarmaz6 legyszennyez6 hatas (por, munkagepek motorjaib6l szetmaz6
legszennyezes) varhat6an a telephelyen beltil marad. A harmadik hatas abb6l ad6dik, hogy a ket

reaktor helyszinen kozel 20 m6ter m6lys6gii munkagodrokre lesz sztikseg, amelyhez a beszivarg6

talajvizet ki kefl szivattyuzni, ezaftal a lal4vlz csokkenni fog, de ennek tavoli hatasa nem varhat6.

Besz6lt arr6l is, hogy az epitkez€s el6vil6gra gyakorolt hatesa erdekeben a beruhezas 3 km-es, 10

km-es 6s 30 km-es kornyezeteben felmertek a jelenlegi allapotot, 6s elemeztek milyen hatassal lesz a

beruhezes az elbvilegta. Elmondta, hogy a terulet 6l6vilag-biol6giai szempontb6l nem 6rt6kes. A
melegviz-csatorna epitese jelent6s erdoteruletet fog erinteni, de ez jelenleg is az Atomeromu
telephelyehez tartoz6 teruleten van. Mesters6gesen kialakitott, nem vedett erd6r6l van sz6. Elmondta,

hogy a felvonulasi ter0leten ket igen gyakori, harom kozepesen gyakori vedett t4 el Az 6l6helyeket
6rint6en folyamatos monitorozest javasol a kornyezeti hatastanulmgny a felvonulesi terilleten.

A kovetkezoben az ozemeltetes kornyezeti hatesairol beszelt, ket teruletet emelt ki, az er6m0

muk0deseb6l, a dizelgener6torok tesztel6s6b6l es a h6terhel6sb6l ad6d6 hatast- R6szletezte a

Duneval kapcsolatos vizsgelatokat.

Kiemelte, hogy az er6m[ Uzemetetesenek val6jaban egyelten erdemi hat6sa van, ez pedig a Duna

h6szennyezese. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a jelenlegi szabelyok ertelm6ben, a t6li

id6szakban maximum 14 'C-kal, a nyeri id6szakban maximum 11 'C-kal lehet megmeleglteni azt a
vizet, amit a Duneb6l az er6m0 hotesere kiemel az er6mu. A jelenlegi blokkokat korUlbelqle hatarokat

I

dr. Horv6th Zotan
kormanymegbizott
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Es-Varga Ferenc
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kihasznalva mukodtetik, 0gy, hogy 100 m3/s vizet vesznek ki a Dunab6l. Az Uj blokkok hr.it6s6hez kb.

130 m3/s, igy a hat blokk m(kodtetesehez dsszesen 230 m3/s vlzigenyre lesz szilks6g, ez a mostani

tervek szerint 2o26-2032-ig tart majd. Ezt k0vet6en ket6vente leallnak a jelenleg mukdd6 blokkok.

Tehat tart6san, hossz0 tavon 130 m3/s lesz a ket Uj blokk vtzig6nye. A mostani blokkok 10, illetve 11

"C-ot emelnek a viz h6m6rsekleten. Az 0j blokkok Ugy tervezik, hogy maximum 8 'C-ot emeljenek a

hutovizen. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jelenlegi blokkok hatdsfoka 34 %, mig az dj blokkok

hatAsfoka 40 %-os lesz. Osszess6geben a k6t 0j blokk nagyjab6l ugyanannyi h6vel terheli majd a

Dunat, mint a jelenlegi mfikodd negy blokk, de az Uj blokkoknal alacsonyabb lesz a h6mers6klet

kUlonbseg. A hat blokk mukodese soren viszont nagyobb lesz a Duna hOterhel6se.

Reszletesen beszeft a Duna vizhozamaval 6s vizallaseval kapcsolatos vizsgalatokr6l 6s azok

eredmenyeirol. Kiemelte, hogy a jelenlegi 2,5 kilometeres h6hatasterulet 11 kilometeresre nyolik a hat

blokk egyuttes irzemelese soran, viszont a negy m(k0d6 blokk leellitasa utan 1 kilometerre rovidUl.

A kovetkez6kben az uzemeltetes hatasait fejtette ki a Duna el6vilagara, kiemelve azt, hogy a

vizsg6latok azt mutattak be, hogy a h6cs6va nem pusztitja el a dunai 6l6vil6got, ennek hat6sa

kifejezetten lokelis, bizonyos fajok eseteben pedig populeci6noveked6st is lehet tapasztalni a h6cs6va

6vezetben.

Ezen kiviil sz6lt az Uzemeltet6s kisebb zajterheleser6l is. Elmondta, hogy a szamitasok szerint az Uj

blokkok zaja nem fogja meghaladni a jelenleg mukod6 4 blokk zajat. Egyedul Dunaszentbenedeken

fehet erzekelni majd az er6m1 zaji*. Hozeletl(e, hogy meg egy pici hatas van az iizemeles soran,

amefy abb6f ad6dik, hogy mindk6t blokkon lesz 44 izemzavari dizelgeneretor, ezeket havonta

egyszer egy-egy 6rera tesztel6si jelleggel bekapcsoljak. Az ebb6l ered6 fiist kibocsatas alatta marad

annak, amit peldeul Paks varosAban a gepjermUvek mUkodese miatt ez6kelhetnek az ott lak6k.

Elmondasa szerint az Uzemeltetes soren az 6l6vilegra gyakorolt hates nagyon korEtozott. A telepites

terulet6n ma sem 6lnek valtozatos fajok. Kockezati tenyez6kent az invazv fajok betelepuleset hozta

fel peldakent, de erre vonatkoz6an tajrehabiliteci6s programot es maggy0jtest terveznek. A

deneverek, hull6k attelepit6set emlitette meg tovebbe. A melegviz kibocsataseval j6r6 hat6ssal

kapcsolatban osszefoglal6an elmondta, hogy a melegkedvel6 halak eletkorulm6nyei .iavulnak, a

melegkerul6k pedig tAvolabbra koltdznek a befolyastol. De hangsulyozta, hogy nem lesz melegebb a

Duna, hanem a jelenlegi h6cs6va kiterjedese lesz a mostaninal iddlegesen nagyobb, majd 2037-et

k6vet6en kisebb.

A kovetkez6kben az rij blokkok iizemelesenek biztonsagi 6s a sugdrz6si helyzet6vel kapcsolatos

kerdesekrol beszelt. Hangsflyozta, hogy az atomer6m0 Uzemelesevel osszefuggesben reszletes

adatok allnak a rendelkezesre ara vonatkoz6an, jelenleg hogyan n6z ki a sugazesi helyzet a

telephelyen es a kornyeken. Ezen adatok rijb6li ki6rt6kel6se megtortent a hatastanulm6ny keszit6se

soran. A meresek a szokesost6l semmilyen elterest nem mutiattak ki. Vizsgaltak tovabbe a 30

kilometeres kornyezetben el6 lakossAg egeszsegi allapotat is. Az elemzesek a rak megbetegedesi

statisztikaban nem talSltak olyan trendet, ami elter6st mutatna az orszagos, erintetlen teruletek

adatait6l.

dr. Horvath Zoltan
kormenymegbizott
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Vizsgaltak m6g, hogy az et6m1 mUkodesevel osszefuggesben a radioaktiv anyag szellitAsok milyen

d6zisokkal jernak, milyen szellitasi 0tvonalakat 6rintenek majd, ezeknek milyen kdvetkezmenyei

lehetnek. Elmondesa szerint a normal uzemi es az uzemzavari kibocsatasokat reszletesen

kielemezt6k.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az er6m0 tervezese soren nem csak normal Uzemi allapotokat es

nagyon gyakori Uzemi esem6nyeket vesznek figyelembe, hanem olyan extrem, ritka 6s szels6seges

kovetkezm6nyekkel jar6 esem6nyeket (foldrenges, erd6trjz, szelsoseges meteorologiai hatAsok) is,

amelyeknek tervez6se alapkovetelmenyek a korszer0 nukleAris-biztonsagi szabalyozasban.

Besz6lt a tervez6si alapba tartoz6 6s az azokon kivoli esemenyek jelenteser6l, felhiwa a figyelmet a
jelenlegi 6s az Uj blokkok tervezesekor hatelyos jogszabalyi kornyezet kulonbozosegere. Kiemelte,

hogy az 0j blokkokra vonatkozoan kiterjeszteftek a tervezesi alapot olyan esemenyekre is, amely

korebban hagyomanyosan nem tartoztak abba bele. Az 0j magyar nukleeris szabelyozes,

dsszhangban a nemzetkozi ajenlasokkal a kis val6szfn(s6gU, sz6ls6s6ges esemenyeket js kezeli, a
tervezesi alap kiterjesztesevel. Elmondesa szerint, a szuks6ges biztonsagi rendszerek rendelkezesre

allnak ahhoz, hogy ezeket az esemenyeket minden gond nelkul kezelni lehessen. Alapkovetelmeny,

hogy az erdmri hermetikus ved6 6p0let6nek meg kell maradnia, epnek kell maradnia, az6rt, hogy a

legfontosabb nuklearis-biztonsegi funkci6t, a radioaktiv anyagnak az 6pilletben t0rten6 tarteset
teljesiteni lehessen a kis val6szinuseg(, amde er6s hatas0 esemenyek eseteben is. Kepekkel

illusztralva bemutatta az [j blokkok specialis duplafal0 v6d6 6puletet. Leszogezte, hogy a technol6gia

lehet6ve teszi, a rendszer minden a telephelyen elk6pzelheto tervezesi kills6 esemenyre m6retezve

bgyen es kibirja azt. Elmondta, hogy a kuls6 hatesok kozott figyelembe veszik a telephelyen relevans,

sz6ls6seges meteorol6giai korulmenyeket, a f0ldreng6st, de a tervezesi alap kiterjesztesebe bele

tartozik egy nagymeret0 utasszallit6 rep0l6gep blokkra t6rt6n6 razuhanesa is.

Utalt a tervezes filozofiejanak kovetkezmenyere. Eszerint normel Uzemben gyakorlatilag

elhanyagolhat6 a sugazesi hatasa a kornyezetre. Az izemzavati kibocs6tasok eseten is nagyon

korlatozottak a dozishatasok. A tervezesi alapba tartoz6 esem6nyekn6l 500 meteres a hatesterulet.

De a tervezesi alap kiterjesztes6be tartoz6 esemenyekn6l is 800 m€teres koron trll nem lehet szukseg

sem sUrg6s 6vintezkedesekre, sem vegeleges ettelepitesre egy sUlyos baleset eseteben.

Ze6ske a radioaktiv hulladekokrol besz6lt. Megkuldnboztefte a kis- 6s kozepes aktivitasi
hulladekokat, amelyek kezel6s6re a telephelyen atmeneti terold epitmenyt terveznek, ezt k0vet6en

etszallitasra kerulhetnek Betaapatira, ahol mar ma is m(kddik a Nemzeti Radioaktiv-hulladek Tarolo
letesitmeny. Az Atomer6mu jelenlegi blokkjaibd szetmaz6 hulladekokat teroljak be ide, a szemitAsok

szerint a tarol6 alkalmas lesz arra, hogy az Uj blokkok ilyen jellegr.i hulladekait befogadhassa. A kiegett
ozemanyag kazeftak tekinteteben a hatvan eves Uzemid6 alatt tobb, mint 3000 kazetta fog keletkezni,

ezek nagyaktivitasf hulladekot tartalmaznak. Az els6 id6szakban viz alatt kell tartani a pihentet6

medenceben kb. 5 evig. Ezut6n atmeneti tarol6s6ra kertil sor. Az etmeneti tarolas a magyar-orosz

ellamkozi egyezmeny ertelmeben megval6sulhat OroszorszSgban 6s Magyarorszdgon is, a vegleges

elhelyezesnek azonban mindenk€ppen Magyarorszegon kell megtO ennie.

,. 'lt 7:-
-./- -:.Emesz I toor
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Elmondta, hogy Magyarorszag kidolgozott egy nemzeti politik6t, amely kihirdetesre kerult torveny

formajeban 2015. majus 4. napjen. Ez alaplen nemzeti program kesziil, amely alapjan a vegleges

elhelyezessel kapcsolatos donteseket meg lehet majd hozni.

Kiemelte, hogy az 0j blokkok hatekonyabban mukodnek majd, Uzemelesuk soran jelent6sebb kisebb

mennyisegri radioaktiv hullad6k keletkezik, mint a jelenlegi blokkok mtikod6se soren.

Megjegyezte, hogy a kornyezeti hatastanulmany foglalkozik a leszereles verhato hatesaival, erre

vonatkoz6an egy forgat6konyvet tartalmaz, Hozzetette, hogy ez a munka j6val kisebb volumenti, mert

a leszerel6s mostant6l szamitva kb. 100 6v m0lva varhat6- Elmondasa szerint a leszereleskor a

blokkok 6pites6hez hason16 hatesokkal lehet szemolni.

Hangsrllyozta m6g egyszer, hogy a kornyezeti hatastanulmany teljes egeszeben nyilvenos, amely

hozzerc.het' a Kornyezetvedelmi Hatosag 6s a Komyezethaszna16 honlapjan is.

Megkoszonte a figyelmet, 6s elmondta, hogy szivesen v6laszol a tovebbi kerdesekre is.

Dr. Horvath Zoltan kormanvmeqbizott, a k6zmeqhallqatas levezet6 eln6ke:

Megkoszonte Prof. Dr. Asz6di Attilanak az el6adasat.

Elmondta, hogy a kdzmeghallgatas tovebbi, erdemi reszeben a megjelentek k6rdeseket,

eszreveteleket fogalmazhatnak meg. lsm6telten ismertette a kozmeghallgates szabelyait, kuldnosen a

7. es a 10 pontet.

Fethivta a figyelmet arra, hogy a k6rdez6 lapokon a kerdez6k aleh0zesukkal velasztasuk szerint az

alebbiakat jelolhetik meg:

Hozzqerul-e ahhoz, hogy a nevet 6s elerhet6s6g6t a jegyz6konyvben a hat6sag feltuntesse

(Hozzajarul /Nem ja hozze)

Az irasban osszefoglalt keresemet sz6ban el6adom./ A moderatort k6rem fel, hogy az iresban

6sszefoglalt k616semet ismertesse.

Tejekoztatest adoft arr6l, hogy a felsz6lal6k a kerdeseket - ahogy a kerdez6 lapon megjeldltek - a

beorkezesilk sorrendj6ben sajdt maguk mondhatjek el, vagy a keresuknek megfelel6en a moderator

olvassa fel azt. K6rte a megjelenteket, hogy a 3 perces id6keretet mindenki tartsa be, annak

erdekeben, hogy mindenki megszolalhasson. Felhivta a figyelmet arra, hogy a Kornyezetvedelmi

Hat6seg arra torekszik, hogy minden k6rd€s helyben legyen megvSlaszolva Amennyiben megis

marad olyan kerd6s, amely nem ker0l megvalaszolasra, akkor arra lresban szuletik velasz 6s

jegyz6konyvezve lesz.

Meg egyszer felhivta a figyelmet ara, hogy a kozmeghallgatas nyelve a magyar'

dr. Horveth Zoltan
kormanymegbizott

. '.,)
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Elmondta, hogy a lepecsetelt k6rdez6 lapokrdl ket peldany fenymesolat k6szul. A k6rdez6 lapok

eredeti p6ldenyat a moderator segits6g6vel eljuttatjdk a levezet6 elnokhoz. Egy pelddny

fenymasolatot a moderator tart maganal, a mesik fenymasolati p6ldenyt pedig a kerd6s

megvalaszolesa szerint valogatva a Kornyezethasznal6 vagy a Kornyezew6delmi Hat6sag k6pvisel6i

kapjak meg.

Megnyitotta a kozmeghallgatas 
"k6rd6sek 

6s valaszok 6r4at'.

K6rd6sek 6s velaszok:

A kazmeghallgatesra keszftett kerdez' lapok sorszemozessal lettek ell6tva, amely a lap jobb felsd

sarkeban hthat' (a kovetkez6ben pelded No. 000160 jelalve), de a kerdesek sorrendjet a kerdesek

'tvetebkor 
belyegz6vel rAgzltett sorszem hahrozza meg, amely a kerdez6 lap baloldalon fel hthato

(a kovetkezakben peldeul 000000 jel6lve).

A kerdezo lapokon belyegz6vel rdgzlteft sorszemozes sorrendjet5l a k,zmeghallgat's sor6, a
KArnyezetvedelmi Habseg egyes esetekben eltaft, agyelve ana, hogy egy felszdlalo t6bb kerdeset
egymes den ehondhassa. A kerdesek es vehszok jegyz'kanryezese soren azonban a

Kdrnyezetuedehi Harcseg a belyegz5vel rogzltett sorsz^mot kAvefte.

000000 szemf k6rd6s (No. 00160)

A felsz'lal' nem jArult hozze nevenek a jegyz5k6nwben val6 ragzitesehez. A kerdest a keresenek

megfelel6en a moderetor olvasta fel.

-SlJg 
,,Mennyivel fogja a jelzeft vizdll^snSl az egyAftesen cs4csra jeratott k6t erdmfr

megemelni a Duna h6m6rs6kletat?"

A Kfirnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila velaszolt: Elmondta, hogy tov6bbi

h6m6rseklet emel6sre nem kerill sor, a h6cs6va lesz hosszabb, ahhoz kepest amilyen hosszan ma

ezekelni lehet ennek a h6cs6vanak a hatasat.

000001 szamU k6rd6s {No. 00159)

A felsz6lal6: T(ti Tibor, bajai lakos. A kerde$ a keresenek megfelel6en a moder^tor olvasta fel.

K6td6si ,,Egy n6met statisztikai kutates kimutatta, hogy a francia atomeramfivek k6rny6k6n 616

gyermekek karahen kotszerese a verrek, mlnt az atomer6m0venal 6vol 6l6k kbr6ben.
V6geznek-e iisszehasonlit6 statisztikai kuta6sokat? Hol iehet hozz6f6rni ezekhez az
adatokhoz?"

A Kornvezethasznal6 r€sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila velaszolt: A Kornyezetvedelmi

Hatastanulmany foglalkozik az egeszseglJgyi hatesokkal, reszletesen felm6r6sre kerult az atomer6m0

kornyezeteben 6l6k egeszsegi ellapota, beleertve a rakos megbetegedeseket is, €s ez nem mutat

elterest az orszagos adatokt6l. Hozzatette, ismeri az emlitett n6met es francia szez6K6l szermazo
tanufm6nyokat, rengeteg vizsgelat tortent, de azok nem tudtak az er6m0b6l szArmaz' sugazas 6s a
megbetegedesek kozott kapcsolatot teremteni. A leukemia nem csak a sugarzassal van

4?f*
temafelel6s ugyint6z6
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Osszefuggesben, szamos mas tenyez6, hatAs kiv6lthatja. Allitasa szerint, az elemzesek egyertelmiien

aa mutatjak, nem talelhat6 osszefugg6s a sug6rzes 6s a megbetegedesek kozott.

000002 sziimf k6rd6s {No. 00337)

A felsz6lal6: JAK| Mihely, dunafoldv^ri lakos. Az irAsban bsszefoglalt kedeset szdban el6adta.

K6rd6s: ,,A Fides2-korminy rendbe tette a rezsik6rdast a lakoss'gnak. Tervez'e a kormeny

tovebbi energia politikai, 6s 0j beruhdz^st a mostanin ttl, hogy az ipari c6gek is olcs6bban,

versenykepesebben termeljenek (PI. SzlovSkiAval felvegyak a versenyt)? "

A k'rdes sz6beli el6terjeszt6se soren egy6rteh4sftette a k6rd6set. Eszerint, terveznek'e

tov^bbi bSvit6st aker az atomertSmgvel kapcsolatban, aker mAs energiaszektorban annak

6rdek6ben, hogy az ipar szdmera is olcsdbb legyen a villamos energia?

Feftett egy tovdbbi k6rd6st is, amelyben arra voft kivancsi, i6l 6ttefte'e, hogy talaivizet a

munkagaddrbal csak addig fogiek szivatty(tzni, amig a munkek folynak?

Dr. Horveth Zoltan kormanvmeqbizott felhivta a figyelmet arra, hogy a szabalyok szerint egyszerre

csak egy k6rd6st lehet feltenni- Az els6 k6rd6sre nem a hat6sagi, hanem kormanyzati szerepkor6ben

valaszolt. Szerinte, a Kormanynak feltett szandeka, hogy az a rezsicsokkentes, amely lakossagi

vonalon megvalosult, az mes vonalon, az ipari szektorban is megval6sulhasson. De hogy ez milyen

m6don val6sulhat meg, azt nincs felhatalmazasa megvelaszolni.

L. Simon Laszl6 ellamtitkar szerint, fontos lenne, hogy a vallalkoz6k olcs6bban jussanak elektromos

aramhoz, energiakhoz. Jelen pillanatban azonban ilyen kormenfzati d0nt6s nincs.

A Kiirnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof, Dr. Asz6di Attila velaszolt: Rdviden elmondta, hogy az

atomer6mr.i k6t rij blokkja segit a lakosseg szemara alacsony 6ron tartani a villamos energia erAt. A

tal'vi e visszaterve elmondta, termeszetesen csak addig van szilkseg a talajviz szivattyozasera,

amig a munkagodor nyitva van.

000003 szemf k6rd6s {No. 00340)

A k'rdez6 lapon k€rdes nem kerilt r,gzlrcsre.

000004 szimf k6rd6s (No. 003391

A kerdez, lapon kerd's nem kerult r,gzl6sre.

000005 szemf k6rd6s {No. 00341)

A kerdezo lapon kerdes nem keraft ragzltesre.

000006 szamU k6rd6s {No. 00342)

A kerdez0 lapon kerdes nem keralt rogzltesre.

A fenti negy kerdez6 lap felreertesb6l igy 6rkezett be a Kornyezetvedelmi Hat6saghoz, hogy azon

kerdest nem rogzitettek. Dr. Horvith ZoltSn korm5nvmeqbizott. a k6zmeqhalloatis levezet6
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hat6sag, csak a kerdesek, eszrev6telek rovid osszefoglalasa erdekeben keri a Kornyezetv6delmi

Hatosag a nyomtatveny kit0ltes6t. Kerte tovebba a megjelentekt6l, hogy egy lapon csak egy kerdest

rOgzitsenek.

000007 sziimU k6rd6s (No. 003851

A felsz6lal6 nem jeruft hozze nevenek a jegyz5k,nwben val6 rAgzlrcs1hez. A kerdest a keres'nek
megfelel6en a moderebr olvasta fel.

K6rd6s: ,,Nyilv6nos-e a kaimyezetvadelmi hateshnulm6ny? Hogyan tekinthet6 meg?"

A K6rnvezethaszn6l6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Kijelentette, hogy a kornyezeti

hatAstanulmany teljes terjedelm6ben nyilvanos. Mind a hat6sag, mind a beruhez6 honlapjan

megtalalhat6. A lakossegi f6rumokon, minden telepulesen atadtak a telepules vezet6j6nek egy
peldanyt a kornyezeti hatestanulmany k0z6rthet6 0sszefoglal6jab6l, amely igy a 41 telepules
polgermesteri hivatalaban nyomtatesban megtekinthet6.

A Kiirnvezetv6delmi Hat6saq r6sz6r6l dr, Jeqes-Varqa Ferenc hozzatette: A teljes dokumentaci6
a Kornyezetvedelmi Hat6segnel nyomtatott form6ban berki szamAra megtekinthet6, illetve Paks Varos
Jegyz6j6nel is megtaElhato. Tovebbe a Kornyezetvedelmi Hatoseg honlapj6n is elerhet6, egyr6szt a
www.ddkw.hu weblapon, mesreszt a kormanyhivatali integreci6t kdvet6en a Baranya Megyei

Kormanyhivatal honlapjan a hirdetmenyek k6z6tt is k0zz6t6telre kerUlt.

Dr. Horveth Zolten korm6nvmeobizott kiegeszites6ben t46koztatta a megjelenteket, hogy a

Baranya Megyei Kormanyhivatal internetes el6rhet6s6genek a pontos cime:
www.kormanyhivatal. hu/hu/baranya.

000008 szimfi k6rd6s (No. 00151]

A felsz'lal' nem jerult hozze nevenek a jegyzakAnwben val6 r6gzircsehez. A k6rd6st a keresenek
megfelel6en a moderebr olvasta fel.

K6rd6s: ,,P6cs lakossdga megakadelyozta a NATO 6s Kormdnyunk aftal eldiSntiStt rekkelta
beruhezest a TUBESBEN. Ha Pecs akarja, atomtemet6 sem fog 6puhi a veros kiSzelaben.

Szemoltak-e ezzel a tannyel, tekintve, hogy jelenleg sehol a vihgon nem siker'ft megoldani a

magasan sugen6 atomszemet teroaset. EzeknEI mir l6tezik engedelyezett teN, de a
kivitelezast nem engedalyeztek. Amerikdban, a k6hegysegben mAr megepltettek a teroz6t, de a
lerakist nem engedatyezik. Erdemes-e Atomer'mtvet apfteni ,gy, hogy az ezer 

'vekig 
is 6tni

kepes atomhulladek elhelyezese nem megoldott? "

Dr. Horvath Zolten kormanvmeobizott k6zbevetette: Orban Viktor miniszterelndk (r pecsi

letogatesa sor6n elmondta, hogy minden dontes a P6csiekkel 6s a Pecs kdrnyekiekkel egyutt, k0z0s

akarattal fog megt0rt6nni.

A Kiirnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila velaszolt: Az Atomtorveny (l6sd: az

atomenergiar6l sz6l6 CXVI. tdrveny) 38. S-a rendelkezik err6l a kerd6sr6l, miszerint az Uzemeltetesi

enged6ly irenti kerelem benyujt6saval egyidejUleg kell igazolni azt, hogy a radioaktiv hulladekok

J----.--.-.- ,|ffi-l;- .,-z 4
dr. Horvath Zoltan dr. Jfg$-Vargd Ferenc - EmesrTi6ordr. Horv6th zofian dr. J/g$-Vargd Ferenc - Emesz?r5or
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kezel6s6nek a feltetelei rendelkez6sre allnak. Kiemelte, hogy a kiegett uzemanyag nagy aktivitasu, de

nem felteflenul hullad6k. A nagy aktivitAsa miatt veszelyes 6s nagy a h6termel6se. Emiatt tesziK az

els6 3-5 6vben viz al6. TovAbbd ma Magyarorszagon a Paksi Atomer6mu eseteben az a megoldas,

hogy minimum S0 even et atmeneti tarol6ban t6rolj5k a kiegett Uzemanyagot tartalmaz6 kazettakat. Az

0j telephelyen is kialakithato egy ilyen tarol6. A hossz( tevu kezelessel kapcsolatban megiegyezte'

hogy Finnorszag, svedorszeg 6s Franciaorsz6g is lerogzitett programmal rendelkezik. A finnek mer a

nyolcvanas 6vekben kerestek lerak6 a vegleges hely6t. Kijeloltek a potencialis helyet, majd reszletes

relephely vizsgalati programot inditottak a ketezres 6vekre. K6s6bb kialakitottak egy foldalafti

kutat6laborat6riumot, ahol vizsgelj6k a k6zetet. 2020-t6l tervezik az ilzembe helyezest, hogy

beszallitsak oda a kiegett iizemanyagokat. A svedeknel is el6rehaladott program van. A franciSkn6l

kisse mes a helyzet, mert 6k reprocesszalast, 0.irafeldolgozast vegeznek, de az ebb6l sz6rmaz6 nagy

aktivitesu hulladekok elhelyezesere is meg van a telephelyuk. Az ezzel kapcsolatos kutatasi program

zajlik, es tiz eves idotavlatban tervezik a letesitest.

0OOOO9 szamf k6rd6s (No. 00269)

A felsz6tat6 nem ieruft hozz6 nevenek a iegyz1kanyvben val6 r\gzft'sehez. A k6rd6st a k6r6s6nek

megfelel1en a moderebr olvasta fel.

x6rd6s:,ADunamegn\vekedetth6terhet'semilyenhatessalleszafoly66l6vileg6ra?,'

A Kornvezethasznal6 r6sz6r6l Prof, Dr. Asz6di Attila valaszaban elmondta' vannak fajok'

amelyekre pozitiv, vannak, amelyekre kevesbe pozitiv hatassal lesz. A Duna nem lesz melegebb'

hanem a h6cs6va kiterjedese |esz nagyobb. Hangs0|yozta, miut6n a n6gy je|enlegi blokk |ea||' a

h6cs6va kisebb lesz, mint jelenleg.

0OOOIO szamf k6rd6s (No. 002701

A felsz6lat6: Szenek Zolt6n, kecskemeti hkos. A kerde a keresenek megfelel5en a moderebr

olvasta fel.

Klrdest ,,Miert veseroia meg megis az EU = Ny'Europa a tersegbol szdrmazo vadat? Es mit

gondot, miertiainnek rendszeresen ide vadeszni, ha ityen ,,VESZELYES" e hely?"

A Kiirnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: A lakossag sugarzesi helyzetet

alaoosan felm6rt6k a KHT k6szit6i, az adatok extrapolelhat6ak a nagyvadakra is. A vizsgalatok szerint

nem lethato a szokasosnal nagyobb aktivitas koncentraci6. Nem gondolja azt, hogy a vadakra

bgrmilyen hatasal lenne az er6m0 mukodese'

000011 szSmf k6rd6s (No. 00005!

A fetsz6tat6: Figler csaba, az Eg6szs6ges tv6vlz6ft 6s K6myezet6ft Egyesijlet meghatalmazott

kepviset'je. A kerdest a keresenek megfetel^en a moderebr olvasta feL

W)g ,,T6rt6nt-e arra nezve szemftes, hogy mennyivet hosszabbitia meg a beruhezes

befejezlset az a t6ny, hogy az EaJ kifogesa alapidn eti5tr6l kelt tervezni az idegen gy6rt6t6l

sz6rmaz6 fgt6elemek kompatibitiss' tetele miatt az egesz proiektet, mivel a terveket
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kipr6bAlni, pr6ba Azemelni az atomeramAvet?"

A Kiirnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila velaszolt: Elmondta, hogy a sajt6ban

megjelent hirek n6h5ny esetben felreertesre adhattak okot. Az iizemanyag szallitesi szerz6dest az

EURATOM aprilisban j6vehagyta. A megallapod6s sor6n az [n. Finn modellt kovettilk, amelynek azert

ez a neve, mert Finnorszag is egy 6wel korabban meg6llapodest kotott a Roszatommal egy blokk

epitesere. Naluk is el6ires volt, hogy az EURATOM-nak j6ve kell hagynia az uzemanyag ellatesi

szez6dest. Ok egy tiz 6ves uzemanyag elletesi terminusban allapodtak meg az orosz f6llel. Az els6

tiz 6vben az oroszok szellitlak az 0zemanyagot. Ezt k0vet6en, ha egy masik sz6llit6 is megjelenik a
piacon, aki k6pes ugyanolyan Uzemanyagot leszallitani, akkor bekapcsol6dhat a versenybe. Ez a

korillmeny nem jelenti azt, hogy az er6muvet emiatt Ujra kellene tervezni. Az els6 tiz 6vben varhat6an

orosz uzemanyaggal fognak Uzemelni az Uj blokkok, de k6s6bb mes gyart6 is beszellhat a versenybe.

HangsUlyozta m69 egyszer, ez magat a programot nem hatraltatja.

000012 szam0 k6rd6s (No. 00382)

A felsz6lal6: Dr. Jenossy Andres, budapesti lakos. Kepviselt szeNezetkent megjel'lte a V6degylet

Egyesaletet, de a jegyzdkanyv elkeszlteseig az ene vonatkoz' meghatalmazeset nem kaldte meg a

KArnyezetvedelmi Hat6sag r6szere. Az ir'sban Asszefoglalt kerdeset szdban el6adta.

K6rd6s: ,,4 KHT megtelel6 fejezete nem taftalmaz semmilyen informaci6t arr6l, hogy az orosz
teryezdk milyen megodesokkal kivenjek biztositani, hogy a Nukledris Biztonsegi
Szabelyzatnak (a KHT-ban is hivatkozott) elaiftsait a latesitmany egyes egysagei teljesitsek?"

A Ktirnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: LeszOgezte, a Nuklegris

Biztonsagi Szabalyzat rendelkezik ezekr6l a k6rd6sekr6l, amelyben foglalt el6irasokat mindenkinek be

kell tartania, aki engedelykoteles tev6kenys6get kiven folytatni Magyarorsz6g teruleten. A
Kornyezethasznal6, a Paks ll Projekt6rsas6g az orosz f6lt6l kapja meg azokat a terveket 6s biztonsagi

elemzeseket, amely alapjen ez az enged6lyezes lezajlik. Az orosz fel tlsztAban van a magyar

szabalyozessal, es ennek alapjan vegzi el a tervezesi tevekenyseget. Ezen tilmen6en, a magyar fel

megfogalmazott egy reszletes, tizenegyezer kovetelmenyt tartalmaz6, rendszert, melyet a tervez6s

alatt figyelembe kell venni. Hozzetefte ez nem a kornyezetvedelmi engedelyezes resze. A nuklearis

biztonsegi kerd6sek a l6tesit6si enged6lyezes r6sz6t k6pezik, ott kezelik reszletesen azokat.

000013 szimU k6rd6s (No.00381)

A felsz6lal6: Dr. Jenossy Andres, budapesti lakos. K'pviselt szeNezetkent megjel1lte a Vedegylet

EgyesllebL de a jegyz6kAnw elkeszlteseig az ere vonatkoz6 meghatalmazeset nem kAldte meg a
K5rnyezetvedehi Habseg reszere. Az \r'sban Asszefoglalt kerdeset sz6ban el6adta.

K6rd6s: ,,A KHT-nak az alapadatokkal foglalkoz6 6. fejezete nem tUkraizi azokat a lanyeges
valtoztatesokat, amelyeket a Paksra telepiGnda 2 blokk mfiszaki koncepci6jeban eszkiiziiltek
(azaz, ami viszonylag konkratan megtal^lhat6 az alapadatok kiizi:tt, annak tekintelyes resze
elavult. igy a hatesok megit6lhetettenek.)."

Prof. Dr. Asz6di Attila kerdesere pedig pontositotta a kerdes6t. Eszerint tudja, hogy veltoztates
tdrtent a m0szaki koncepciaban. Arra kivencsi, hogyan lehet (tgy kiirnyezeti hatesokr6l

-L-----.-...dr. Horvath Zoltah

l*; -rla/ltt \,tl,ftr1/<1.".-,
dr. J6fes-VargE Ferenc

kormenymegbizott temafelel6s ugyint6z6
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besz'tni,hogymagaak\rnyezetihatestanulmenyegykorebbieapothozk6szult'

Felhivta a figyelmet arra' a

mernoki 6s minden egyeb munka nehezs6ge, hogy az 6ppen elerhet6 adatokra, informaci6kra tud

csak alapozni- Ha pedig megvaltoznak a korutm6nyek, ismeretek, akkor lehet, hogy bizonyos dolgokat

0jra kell gondolni. Annak a lehet6sege ebben a folyamatban is benne van, hogy bizonyos adatok

megvaltoznak vagy pontosulnak. Ha a valtozas otyan m6rtek(, akkor a hat6s6g 6s az enged6lyes

saezaa ennek kortilmenyeit. A mostani blokkok engedelyezese is egy folyamatos tevekenyseg,

hiszen csom6 vatozast hajtottak vegre a rendszereken. E veltozasok pedig mindig ujabb hat6sagi

eljaresokat induke[ak.

Dr. HorvSth Zoltan kormenvmeqbizott megadta dr. Fichtinger Gyulanak, az Orszagos Atomenergaa

Hivatal f6igazgat6janak a lehet6seget a velasz kieg6szit6s6re, tekintettel arra, hogy kul0nb6z6 a

hivatal hateskorebe tartozo elj6rAsok keriiltek sz6ba.

A hat6seq r6sz6r6l dr, Fichtinoer Gvula f6iqazqat6 hozzitette, tisztazni kell' hogy bizonyos

adatok, eredmenyek mikor es mikent lesznek felhasznalva. Felhivta a figyelmet arra, hogy a telephely

vizsgabti adatok a telephely engedelyez6s soren kerulnek vizsgalat al6, ott lesznek majd

veglegesitve. A tervez6si m6dszerek 6s azok eredmenyei a letesitesi engedelyezes sor6n lesznek

vizsgatva. A kifejezetten nuklearis biztonsagi k6rd6sek €s azok miiszaki r6szletei tehat m6s

eljaresokban lesznek tiszt6zva. Most kifejezetten a kornyezeti hatasok vizsgalateval foglalkoznak a

hat6sagok.

000014 szamri k6rd6s {No. 003791

A felsz6lat6: Dr. Jenossy Andres, budapesti takos. Kepviselt szeMezetke megiel,lte a Vedegylet

Egyesu|etet,deajegyz6k6nyvetk,szft^seigazerrevonatkoz'meghatalmaz^satnemkuldtemega
K,rnyezetv,delmi Habseg reszere. Az iresban asszefoglalt k6rdes$ szdban el6adta.

K6rd,6si ,,Effogadhatattan, hogy a 6.16.1. fejezet a ma iizemel6 n6gy blokk leszerelasdnek az tii

btokkok kezel' szem6twet^re val6 kihatasait - 6s a tegabb kiimyezetukre val6 hatasait - nem

vizsgltja, hanem a leszerel6s k6rd6ts6t kiveszi a KHT-b6t 6s az engedalyez6si eli6resb6l."

A k6rd6s sz6beli et6terjes2t6se sofen p6tdak6nt kifeitette, hogy ndioaKiv por fog keletkezni a

tetephelyen, ahot emberek dolgoznak maid, v6lem6nye szerint, racionefisabb lenne, ha el6bb

lenne a lebontes k6mye2elv6detmi enged6lyezflse, 6s az azokban szerepla elairesoffi6l tennAk

ftigg6v6, hoUan kett maid iizemeftetni a k6t 0i btokkot' Annak ardekeben' hogy meg legyenek

v6dveazottdotgoz6kazon6tasulyoskhrnyezetihatesoffi6l,amitabont'sjelent.

A Kiirnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Altaspontja szerint, ez egy

kerdesbe bujtatott m0szakinak t0n6 v6lem6ny volt, es a velemeny r6szevel nagyon nem ert egyet.

Elmondta, szgmos nuklearis letesitmenyt szereltek le az elmult evekben' evtizedekben es az emlitett

hat6s nem volt igazolhat6.

segitsegevel. Kiemelte, hogy

A por rendkivul hat6kony m6don megfoghat6' pl sz0r6rendszerek

az atomerdmu teljes hAnyad6nak csak egy kis resze valik radioaktiwe

Elmondesa szerint, az er6m0 ielent6s resze lebonthat6 ugy, hogy radioaktivitessal nem is kerulnek



22

technologiai megoldast velasztanak, hogy a lehet6 legkevesebb por keletkezzen. A port pedig a

sz0r6kkel meg lehet fogni. Szerinte egy6rtelm0en cafolhat6 az az elk6pzel6s, hogy a leszerelesnek

elfogadhatatlan sugSrz5si kovetkezm6nyei lennenek aker a dolgoz6kra, akAr a tSgabb kornyezetre

nezve. Ennek kovetkezteben nem is indokolt, hogy a most m0k0d6 er6mu majdani leszerel6s6t

reszeve tegyek az rij blokkok letesitesevel kapcsolatos kdrnyezeti hatestanulmenynak. Nincs kozuk

egymashoz, m6rn0kileg teljesen jol kezelhet6 ez a helyzet

A Kdrnvezetv6delmi Hat6saq r6sz6r6l dr, Jeqes-Varqa Ferenc hozzatette: A leszereles a Kr.

szerint kulon kornyezeti hatesvizsgabti elj6ras koteles tevekenyseg, amely sor6n a leszerel6s

kornyezeti hatasai k0l6n eljaresban vizsgdlva lesznek.

000015 szimf k6rd6s {No. 003801

A felszolal': Dr. Jenossy Andres, budapesti lakos. Kepviselt szevezetkent megjelalte a Vedegylet

Egyes(iletet, de a jegyzokanw ekeszlteseig az ene vonatkoz6 meghatalmaz^set nem k0ldte meg a

Kornyezetuedehi Hafiseg reszere. Az lresban 1sszefoglalt kerdeset szdban el6adta.

K6rdasi ,,Elfogadhata an, hogy a 6.16.3. fejezet nem vizsgeua a ket (rj blokk majdani leszerel6si

kdlts6geit, 6s nem foglalkozik a kiSlts6gek finanszlrozesenak sz6ba jiihet6 forgat6k6nyveivel,

kiiztAk azzal az eshet6s6ggel, hogy a KiSzponti Nuneefis Panzfigyi Alapba kezelend6

befizetisek nem lesznek etegend6ek erre a celra. (A NAu-nek vannak erre a celra

fel h aszn ehat6 an yagai )"

A kardes sz6beli el6terjeszt6se soran elmondta, hogy ez a k6rd6se k1zgazdasegi ie egfi.

Szertnte, az tudhat6, hogy a mostani blokkok leszerel6s6re sem elegenda az, ami Kiizponti
Nukleeris Penziigyi Alapban van. Velemenye szerint ez6rt kellene azzal is foglalkozni, hogy ha

nem elegendd, akkor mib6l |esz finanszirozva a vegs6 elhelyezas.

A Kiirnvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila vilaszolt: El6szdr is leszogezte, hogy a

kornyezetvedelmi enged6lyezesnek nem resze egy kozgazdas6gi kerdes. Hivatkozott az Atomtorv6ny

mar nevesitett 38. S-ara, amely arr6l is rendelkezik, hogy a radioaktiv hulladekok kezelese ellami

feladat, aminek koltsegeit az engedelyesnek kell megfizetnie. Az Atomer6mu evrol€vre teljeslti ezt a

befizetest a Kozponti Nuklearis Penzugyi Alapba. A befizet6s merteket a t0rv6ny alapjen az RHK

Nonprofit Kft. - mint Allami szerv - haterozza meg. Kozep es hosszri tAvU tervekben evr6Fevre Ujra

szamitesra kerul, hogy a leszerel6s mennyi penzbe fog kerulni. A szamitas nemzetkozi ajenlesok

alapjan t0rt6nik. Az erom0 befizeteseit 0gy haterozzak meg, hogy a mostani 6s j0v6beni

hulladekkezel6si, leszerelesi 6s elhelyez6si koltsegeket figyelembe veszik. Az tlzemid6 v6g6re 6ssze

kell gy0lnie a sz0kseges penzosszegnek. Az Uj erdmuvi blokkok eseteben ugyanez a menetrend

fe[etelezhet6.

0000'16 szemf k6rd6s (No. 00383)

A felsz6lal': Dr. Jenossy Andres, budapesti lakos. Kapviselt szeNezetke megjel,lte a Vedegylet

Egyes1letet, de a jegyzakonw ekesziteseig az ene vonatkoz6 meghatalmazeset nem kaldte meg a

Kdrnyezetvedelmi Hat6seg reszere. Az lrasban 1sszefoglalt k6rd6sdt sz'ban el6adta.

J--------....--
dr. Horveth Zolten
kormenymegbizoft

rlil "---t-- . -
d,-ry/i V J* -dr. J/99s-Varga Ferenc

jegyz6konywezet6 t6mafelel6s Ugyint6z6
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K6.d6si ,,Az atapadatokkal foglalkoz6 6. feiezet nem tartalmaz el6gg6 konkat adatokat (igy

p'ldAul hiilnyoznak a telephelyi m6rn6kgeot6giai adatok), tovebb1 igen hienyosan taftalmazza

a N ukleAris Biztonsegi Szabelgatok el6lrAsait'"

El6szor is hangs0lyozta, hogy

kerdes bar relevens, de nem tartozik a kornyezetvedelmi engedelyezes targyahoz A

kornyezetvedelmi hatastanulmenyhoz az elemz6sek bizonyos keretparam6terek alapjan k6szultek el

A reszletekbe men6 k6rd6sek egyreszt a telephely vizsgalati program soran fognak tisztez6dni Az

orosz tervez6 az alapadatok meghataroz6sa 6rdek6ben r6szletes telephelyi geofizikai' geotechnikai

vizsgelatokat v6g ez fi4d, a Vizsga|ati eredm6nyeket pedig be ke|| epitenie az er6mu terveibe, hogy a

telephely adottsegainak megfelel6en val6sulhassanak meg az uj blokkok. Az adatok megfelel6seget a

hat6s6g a telephely engedelyezes soran ellen6rzi majd' Az pedig, hogy az adatoknak megfelel6en

epltettek-e meg a blokkokat, a letesit€si enged6lyezesi el.i6res tArgya'

000017 szamu k6rd6s (No. 000041

A fetsz6tat6: Hajlsy Adrienne, balatonf,tdvSd takos. Az irdsDan dsszefoglalt k6rd6s6t sz6ban el6adta'

@,,A2 j blokkokkat 6sszefiigg6 tegnagyobb kiirnyezefi kockSlat a ki6gett ffrtaetemek

vlgleges elhelyezls'nek probt6mak6re. A hatestanutm'nyban deklar^ltan nem foglalkoznak

vete. K6rd6s: Meg az rii btokkok iizembe helyez6se el6tt togtalkoznak-e maid a2 atomtemeto

kdrnyezeti hatesaival 6s kockezataival, vagy csak utena?"

Azzal kezdte' hogy az atomtemeto

kifejezest kifejezetten nem szereti, mert 6rzelmi tdltetet kdt egy alapvet6en m0szaki letesitmenyhez'

Velemenye szerlnt, ez nem 6rzelmi, hanem mrlszaki k6rd6s Elmondta' hogy az Atomtorveny

6rtelm6ben az uzemeltetesi engedely k6relemig kell rendezni a hulladekkezel6s ugyeit A hatalyos

torv6nyeket be fogjak tartani. Az uzemeltetesi enged€ly iranti kerelem benyujtasaig mind az atmeneti,

mind a vegleges terolasra vonatkoz6, szukseges vizsg6latokat elvegzik. Hangsulyozta' hogy ezeK a

tevekenysegekona||6ankornyezetihatasvizsgelatie|jereskote|estev€kenys6gek.Mindegyiknekmeg
lesz a sajAt hat6sagi eljeresa.

Dr. Horvath Zolten kormenvmeobizott a jetekszabalyok tisztezesa erdekeben felhivta a figyelmet

arra,hogyak6rd6sekreadottva|aszokutanViszontva|aszokranincslehetoseg'Amennyibena
valaszokra akar valaki reagalni, azt egy ujabb k6rdez6 lap kitoltesevel teheti meg Erre a szilnetben is

lesz lehet6s€9.

O0OO18 szemi k6rd6s (No. 00172)

A felsz6lat6 D. Szab6 lstv6n, katocsai lakos. A kerdest a keresenek megfelel^en a moderetor olvasta

fel.

l_qlltsi,,Azatomer'mArctesiills'vet$mogatnek-eKalocsfinamunkahelyteremtest?"

A K6rnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Elmondta, hogy a lakossagi

f6rumok soran a leggyakrabban el6fordul6 k6rdesek a munkahelyteremt6sre iranyultak A kornyezetl

hatastanulmSny foglalkozik a tarsadalmi hatasokkal. Reszletes szamitasok vannak arra v90?tkoz6an,

/'t" l L/ L'4 c,z
dr. $gds-VargdFeren

/ Li-f .
,1', /tt L- 1c,- -.
dr JCods-VarodFerenc

,--"'2
.z'-- "/' 7/ -."a' -\'t;*',Ldr. Horvath Zoltan dr. JPges

kormanymegbizott j6glz6konywezet6 temafelel6s ugyintez6
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hogy mekkora l6tszam lelenthet meg a telephelyen. S ezzel osszefugg6sben mekkora csaladi kor

kovetheti, ebb6l szermaz6an milyen sportolasi, egeszsegugyi ellatesi, iskolai 6s egyeb infrastrukturSlis

feladatok keletkeznek. Azzal szemolnak, hogy jelent6sen 6l6nkiti majd a regi6 6let6t a mintegy 7000

munkavellal6, aki a regi6ban az epitkezes soren megjelenik. Szeretn6k, ha ez a hates efterulne a

kornyez6 telepuEseken is. Ez6rt egy olyan program kidolgozasen tevekenykednek, amely a terhelest

elosztane a Duna mindk6t partjan lev6 telepulesek kozott. Megemlftette, hogy gyakran el6fordul6

kerdes volt meg a lakossagi forumokon a kalocsai Duna hid megepltesenek igenye. Ezzel

kapcsolatban elmondta, hogy a Kormeny napirendre t(zte a kerdest 6s az illetekesek foglalkoznak

Dr. Horvath Zoltan kormenvmeobizott r6qzitette. hogy ez is egy olyan kerdes volt, amely nem

kapcsol6dik a kornyezeti hatesokhoz, ennek ellenere megvalaszolasra keriilt.

000019 sz6mf k6rd6s (No. 00023)

A felsz6lal6 Figler Fellcia Veronika, serpilisi lakos. A kerdest a keresenek megfelel6en a moder^tor

olvasta fel.

K6.d6si ,,Figyelembe vette-e az 6lami beruhdz6, hogy mivel a napfenyelemek az atomkor
kezdetetal szdmolva megsokszoroztek a teljesitmenyvket 6s mer most fi arekert 6llit el6

napf6nyb6l energiet 6s Magyarorszegon is robbanesszerfr telepitese folyik es 20 6v mtlva mire

a tervezett Paks 2 eramfr el6ri maximefis rcAesitmenyat addign a napelem 6s az altemativ
energia era nem teszi gazdasdgossd az addigra a kiilcsiiniik torlesztese miatt is
heromszoros^ba ke il6 atom eramot?"

A Kairnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila v6laszolt: Hangsulyozta, a ket 'ij 
paksi

blokkal az a szand6k, hogy az evszazad v6geig 40 % korul maradjon az atomenergia reszesedese a

villamosenergia-termel6sb6l. Ebb6l az is kovetkezik, hogy a maradek 60 %-ot valamilyen mes

forrasb6l kell biztosltani. Ebben a 60 %-ban b6ven van ter arra, hogy a kulonb0z6 megujulo

energiahordoz6k a feladatban reszt vegyenek. Ugy gondolja, hogy a napenergia szerepe tovabb fog

novekedni a j0v6ben, ugyanakkor a napenergia onmageban nem kepes arra, hogy a teljes

villamosenergia-ellatast megoldja. Amikor ejszaka a villamos energia ig6ny alacsonyabb, akkor is a

nappafi igeny ketharmada szukseges. Csak napenergiaval ezt a villamosenergia-ellatast nem lehet

biztositani. A nemet adatok szerint is volt olyan id6szak (2014. januerjat hozta fel p6ldak6nt), amikor

elhanyagolhat6 szerepet jetszott a napenergia. A villamosenergia-rendszerben kul6nboz6 er6mUvekre

van sztikseg, hogy stabilan biztositani tudjak az igenyeknek megfelel6 energia ellatest, melyek

m(k0d6s6t ossze kell hangolni. Ebben az atomer6mrinek, mint alaperomunek es mas tlpusu

er6mUveknek van szerepe.

000020 szamti k6rd6s {No. 00274)

A felsz6lal6 KoritSr Zsuzsanna. Kepviselt szeNezetkent megjel0lte az Energiaklub Szakpolitikai

lntezet es M6dszeftani Kozpont Egyestiletet, de a jegyzdkonw elkeszft'seig az erre vonatkoz6

meghatalmazeset nen kaldte meg a Kornyezefuedehi Hat'seg reszere. Az irasban 1sszefoglalt

ke rde set sz'ba n e l6a dta.

K6rd6st ,,A beruhezes sziiksogess6ge fetese n indokolatlan."

-f
dr. Horvath Zoltan dr. Jy'gef-Varga Feren
kormenymegbizoft j6gytdk0nywezet6

Emesz Tibor
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A k6rd6s s26beti etlteriesztlse bevezeteseklnt elmondta, hogy az Energiaklub k6pviselet6ben

van jelen a kiSzmeghatlgateson. Mint ethangzott mer, az Energiakfub agyf6lk6nt beielentkezett a

kiirnyezeti hatesvizsgehfi eljeresba. Tej'koztat'st adott arf6l, hogy a2 eszrev6teleiket

hamarosan eli ultatiek a Kdrnyezetvadelmi H at6seg ftszere'

Ezt kiivet6en a KHT.b6l idezett: ,,Az et6re jetzett kapacfteshieny eB,.ban k6zel 6500 Mw)

megtjut6 energiaforresokka, 6s kis e|,mavekkel csak r{szben fedezhet6, mivel a kedve26

adottsilgti tetepitlsi klrnyezetekben e lehet6s6gek kiakn'zesa mer megt6rt6nt lgy a i6v6ben

verhat6an csak a ietentegiekni! kedvez6tlenebb fettfitetekket t6tesithet6k, amelyeknek

ve rsenykdpess6g e k6tseges. "

V,tem,nye szertnt, ennek a mondatnak nagyieb6! az a rasze iga2' hogy mennyi a2 el6re ielzett

kapacitSshieny.Amiut6nakiivetkezik,a2konkretannemigaz.Elmondta,szemosolyan
bnulmeny !6tezik, igaz, sajnelatos m6don nem korm'nyzati r6szr6l, amely ennek ellenkezaiat

igazotja.AzEnergiaklubisk6szitettilyetazid6n,ezahonlapjanhoz2ef6rhet6.Dek6s2itettaz
ELTE is az ,,Erre van et6re!" prcgrami6ban. Ezek pontosan ezt a mondatot cefoliek- Hozzetette'

igazeb6! nem is k'rdast fogatmazott meg, hanem v6lem6nyt

A Kornvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dt. Asz6di Attila v6laszolt: Rettent6en nem ertett egyet a

fetsz6lal6 alliteseval. A nevezett tanulmanyokban v€bmenye szerint rendkivul sulyos tevedesek

vannak. Elmondta, hogy az Energiaklub megpr6befta elorevetiteni, hogyan lehet elkerulni a ket 0i

paksiblokkot.Aze|6reje|z6se2o3o-igtekinte|6re'amikorm€gmukodikan6gyje|en|egib|okk.A
beruh6z6 pedig kapacitasfeileszt6sr6l besz6l, arr6l, hogy az evszezad vegeig megmaradjon az

Atomer6mu 40 %-os reszesedese. Hozzatette, hogy ez a tanulmany p6ld6ul az ingadoz6 meg0jul6kat

nem negyedoras vagy perces felbont6sban modellezi, hanem 6ras felbontasban. Ennek

kovetkezteben 6ppen azok az ingadozesok, amelyek izgalmassa teszik ezt a szabalyozesi feladatot, ki

vannak aflagolva ebb6l az anyagbol. Ezt olyan nem konzervativ megkozelitesnek tartja, amely

m0szakilag hibas, es ez€rt annak eredmenye is hib6s. Az ELTE "Ene 
van el6re!" programja rengeteg

dotgot allit Deniera hivatkozva. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Danianak jelenleg nagyobb a co2

kibocsetasa, mind abszolut ertekben, mind ar6nyaiban' mint Magyarorszagnak Magyaro6zag egy

o|yanenergiapolitikatakarmegva|6sitaniaketriib|okka|,amive|mindadanokhoz,minda
nemetekhez kepest aranyaiban jobb, a|acaonyabb co2 kibocsatasa |esz. Az Energiak|ub €s az ELTE

tanulmanya sem ad vabszt arra, hogyan lehet egy olyan rendszert kiszabalyozni, amelybe egy csomo

ingadozomeg0.iul6elemettesznekbele.Utalnakarra,hogymajdleszterob'desenkinemmondja
meg,hogyhonnanlesz.Nemmondjakmeg,mennyibefogkerulni'aval6sgazdasagiszamitasokat
nem teszik hozza. A tanuhanyokat rendkivul szakmaiatlannak tartja. Nem gondolja' hogy egy felel6s

kormenyzatienergiapo|itikatgye|k6szu|hetne,mintezekatanu|menyok.M6gegyszer|eszogezte,
hogy a villamosenergia-rendszer stabil m0kodesehez szokseg van a k6t [j blokkra. szerinte ez egy

megalapozoft szakmai allesPont.

000021 szamU k6rd6s {No. 002731

A tetsz6lat6 Koritilr Zsuzsanna. Kepvisett szeNezeke negiet1tte az Energiaklub Szakpolitikai

tnt'zet6sMldszeftaniKazpontEgyesutetet,deajegyz6k6nwe|k'szft'seigazerrevonatkoz'
meghatatmazeset nen kutdte meg a Kornyezetv^delmi Habseg r6sz6re. Az \resban asszefoglalt

ke rd e set sz6b a n el6adta

J-----_...--

dr. Horveth Zoltan
kormanymegbizott
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K6rd6s: ,,yan el6g hely Betaapetiban Paks ll hullad6kainak befogad{sAra? Ki6geft ffit6elemek

^tmeneti 
terol^sa is felteteles, v6gleges meg megoldatlan."

A kerdas sz6beli elSterjesztese bevezetAsek6nt elmondta, hogy mivel keft6 k6rd6st ragziteft a
formanyomtatvAnyon, szfthontia azokat, Egyben az elsS kerdeset, tekintettel arra, hogy Prof.

Dr. Aszadi Aftila elaadeseban kifejtette, van el6g hely Betaapatiban Paks ll hulladekainak a
befogadasAn, m6dositotta. Eszerint arra volt kivdncsi, hol 6rhet6ek el nyilvenosan azok a
hnulmenyok, amelyek ezt az e itest a6ftmasztjAk.

A K6rnvezethaszn6l6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila v6laszolt: Elmondta, hogy a Radioaktiv

Hullad6kokat Kezeld Kozhasznu Nonprofit Kft. felel6ssegi korebe tartozik a feladat, de 6 nem tudja,

hogy ezek az adatok nyilvenosak-e. Annyit tud, k6sz0ltek erre vonatkoz6 vizsgalatok, amelyek azt

mutattak ki, hogy a kis- 6s kozepes aktivitasu radioaktlv hulladekok elhelyezese biztositott lesz az uj

atomreaktorok eseteben is. A bodai tarol6 alkalmass6ga nem derul ki az Uj reaktorok uzembe

helyez6seig, de a bodai terol6 nem az egyetlen lehet6seg. A 90-es 6vekben egy teljes k0r0, orszagos

felmerest v6geztek a lehetseges lerak6helyek tekinteteben. A vizsgalatok szerint kivalasztott 30

telephelybol 20 telephely johet sz6ba, azok kedvez6 geol6giai tulajdonsagai miatt. A bodai telephelyet
ezek kozirl a legjobbnak minositettek. Ezert indult meg ott a vizsgelat program. Ha valamilyen oknal

fogva megsem lesz alkalmas a bodai telephely, akkor a kovetkezo legalkalmasabb telephely

tekintet6ben kell reszletes alkalmass6gi kutatasokat folytatni. Hangstlyozta, a hatalyos uni6s hullad6k

direktiva minden tagellam szemara el6irja a nemzeti program keszit6set. A Parlament nemreg fogadta

el az ehhez kapcsol6d6 politikat 6s a program is hamarosan elk€szUl, amit 2015. augusztusaig kell az

Europai Uni6 Bizottsegehoz beny0jtani. Ez a program megrajzolja azt az Utvonalat, ami alapj6n el

lehet jutni a vegleges megoldeshoz. Meg egyszer hangs0lyozta, a hulladekok atmeneti tarolasa

megvaldsithat6 a telephelyen, de tovabbi alternativat jelenthet a hulladekok Oroszorsz6gba t0rt6n6

kiszallitasa, etmeneti tarolesra. A magyarorszagi atmeneti tarol6 0nall6an kornyezeti hatasvizsgSlat

koteles.

A felsz6lal6 kerdezo lapon riigzitett mesodik kerdase az etmeneti tArolesra vonatkozott.
Elmondta, hogy a KHT alapjen az etmeneti terob felt'telezhetd teriilete a mostani 4. blokk 6s
az ij 1. blokk kdzatt helyezkedne el. A hat6segt6l azt k6rdezi, ez igy rendben van-e.

A K6rnvezetv6delmi Hat6stq r6sz6r6l Muck P6ter velaszolt: Tajekoztatest adott arr6l, hogy a
dokumenteci6ban foglaltak nem szolgeltak elegend6 informAcioval a kiegett fut6elemek Stmeneti

tarolasa tekinteteben, ezert a Kornyezetvedelmi Hat6seg a tenyallas tisztazasa 6rdek6ben v6gzesben

k6rt hienyp6tlest a Kornyezethasznel6t6l. Igy a verhat6an keletkez6 kiegeft fut6elemek darabszamat6l

fugg6en informeci6t kertek arr6l, hogy a tervezett atmeneti tarol6ban biztonsegosan elhelyezhet6-e a
hullad6k. Ber biztonsegi kerdesekben nincs hateskore a Kornyezetv6delmi Hat6segnak, de kerte a

Kornyezethasznel6t, hogy mutassa be a teroles varhat6 kornyezeti hatAsait, a tervezeft sugervedelmi

ellen6126 rendszert. A beerkezetl hi6nyp6tlesi dokumentaci6 elbi16lasa jelenleg folyamatban van.

dr. Horvath Zoltan
kormanymegbizott
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i A kiegett ftitoelemek etmeneti

tarot6j6t a kornyezetvedelmi enged6lyezes ter€n kulon kell kezelni 6s a nukleeris biztonsagi

engedelyezes soran is kulon kezelhet6, egyebkent ez a letesitmeny nem a megl6v6 es az uj blokkok

koze van beteNezve, hanem a 6-os szam0 rij blokk kozel€ben, kell6 ved6tavolsaggal' tobb f6le

tarolasi megoldessal kerulhet megvalositesra. Ezeket a tarolSsi alternativSkat meg kell vizsg6lni 6s a

kivalasztott megoldest figyelembe v6ve lehet a l6tesitmenyt megtervezni. Jelenleg koncepci6 szintien

be van tervezve a telephelyen egy ilyen lehet6seg

000022 sz6mf k6rd6s (No.00271)

A felszdtat6 Koriter Zsuzsanna. Kepviselt szeNezetkent megietOtte az Energiaklub Szakpolitikai

tnrczet es M6dszerlani K,zpont EgyesAletet, de a iegyz6k6nyv ekeszit'seig az erre vonatkoz'

meghatatmazlset nem kiitdte meg a K,rnyezetv'delmi Hat1seg ftszere. Az irSsban asszefoglalt

ke rde set sz6b a n elaadta.

K6|d6s|,,Hfrt6s:Miaganncia,howaDunas(nm-esszelvany'bena30"Gosha$r6rt6ket
minden esetben betartiek? "

A k6rd€'s sz6beti ellterieszt6se sor6n id'zett egy 2OO$-as tanutmenyb6l, amely a Te er proiekt

keret'ben klsziJlt, Eszerint a kisvizes id6szakokban a h6terhel6s mer problamet okozhat a

jetentegi iizemet, er6mtin6t. A tanutmeny szerint Paksn'l m6r 2 m-t csakkent a vlzszint, az

eddig m1t legatacsonyabb szintnel a Duna vizhozama 664 m3/s, mindiSssze heromszorosa a

Ieend6 er6m ig'nyelte iisszes hfrt^viz mennyis'gnek. A ma iizemel6 blokkoknel fontos

tapasztatat, hogy a 24 "C-os Duna vizh6m6rs6ktet IoC h6!6pcs6vel a kibocsetesi pontt6l 500

m-n6l t6v6 keresztszetvenyben a n1gy blokk Uzemel1sen6t a 30 o9'os kor6t nem tafthat6' Ez

volt az id,zel K6rd6se, hogy a 6 blokk egyiittes iizemet6s6n6! mi a garancia, hogy a Duna 500

m-es szelv,ny,ben a 30 'c-os hater'ft'ket minden esetben betaftiek, illetve azt ki ellendni 6s

hogyan, hogy a gO 'C'os ko et betartesa hiztosltott legyen?

A K6rnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila velaszolt: Elorebocsatotta, hogy a sajt6ban

sokszor jelennek meg olyan allitSsok, hogy a hut6s a meleg iddszakban a biztonsegot veszelyezteti'

Err6l sz6 sincs. Ha tart6ssa valnanak a magas h6m6rs6kletu idoszakok, akkor sem a biztonsegi

rendszerek h0t6se kerulne veszelybe, hanem a villamosenergia-termeles kerara menne Az elmult

harmincevbizonyitja,hogyaDunabanakisvizesid6szakoknincsenekegyid6bename|eg
id6szakokkal, ezek id6ben elvSlnak egymast6l. A kisvizes id6szak tipikusan szeptember vegen,

okt6berelej6n,migakenikulakaugusztusbanvannak.Hangsulyozta,hogyahut6sszempontiab6l
vizsgdltAk a klimav6ltozes hatasait, de az nem az elkovetkez6 20 evben okoz problemSt, hanem

ink6bb az so-es, 6o-as evekben. A KHT |eiria, hogy akkor majd e|k6pze|het6 o|yan he|yzet, ami miatt

majd akkor kieg6szit6 htit6st kell alkalmazni. Ezzel rovidtavon erdemben nem szamolnak, mert az

adatokm6gnemindoko|jak.2037utancsak2b|okk|eszate|ephe|yenesugyanannyih6tke||
kibocsetani a Dunaba, mint amennyit most kibocset az e16mti. Csak kisebb h6m6rseklet emelkedessel

teszik ezt meg, es ahhoz nagyobb vizmennyis6g szUkseges. Ez6rt van 130 m3/s vizkivetel betervezve

a mostani 100 m3/s-hez k6pest_ Elmondta, hogy a 30 'C-os korlatot az 500 m-es referencia

szelvenynel be kell tartani 6s be is fogjek tartani. A Kornyezetvedelmi Hat6sag ezt ellenotzi'

Fontosnak tartotta m6g megemliteni, hogy ma is vannak kiegeszit6 intezkedesek, amelyekkel a

t6mafelelos tlgyintezo
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teljesitmenyet kell vissza venni. Erre vonatkoz6an rendelkez6sre 6llnak adatok, hany nap lehet az,

ahol szuks6ges visszaterhelni a blokkokat annak erdek6ben, hogy a h6korlatot tartani lehessen.

ELS6 SZUNET

000023 sz6mf k6rd6s (No.: 00343)

A felsz6lal6 T'ri Tibor, bajai lakos. A kerdest a keresanek megfelel6en a moderebr olvasta fel.

Kerq6s: ,,Ez a beruhezas y6szesen hasonlit a 0r6-os deviza alap(t hitelhez! Sok magyar csa6d
heleroppantl Nem f6l-e a magyar ellam, a beruhez6 ett6l?"

A K6rnvezethasznSl6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila vSlaszolt: Roviden elmondta, nem f6l ett6l.

Hozzetette, b6r a kerdes nem tartozik szorosan a kornyezetv6delmi engedelyezesi elj6r6s targyahoz,

vSlaszol rd. Elmondta, a magyar-orosz allamkozi egyezmeny birja, hogy a turelmi id6szakban 3,95 %

a kamat, amely 7 6venk6nt novekszik 4,5, 4,8, majd 4,95 Vo-ra. A magyar villamosenergia-er ugyan

forintban 6rtend6, de a nemzetkozi kereskedelemben eur6 alapu. R6vid, k6z6p es hosszu tavon is
eur6 alapU villamosenergia-piac fog uralkodni. Ennek kovetkezteben az az aram, amit ez az etlmij
ertekeslt majd, val6jeban eu16 alap0 arhoz lesz kdtve. Az a tipusu deviza hitel kockezat, amit nagyon

sok csal6d megtapasztalt az elmUlt 6vekben, az er6m[ eseteben nem lep fel.

000024 sz6mU k6rd6s (No.: 00029)

A felsz6lal6 nem jarult hozze nevenek a jegyzdkanwben val6 ragzitesehez. A kerdest a keresenek

megfelel6en a moderebr olvasta fel.

K6rd6s: ,,A kiirnyezo orszegok hogyan sz6lhatnak bele a paksi eljirisba?"

A hat6s6o r6sz6r6l Dr. Dobi Belint a Fiildmaivel6suqvi Miniszt6rium F6osztilwezet6ie
valaszolt: Elmondta, hogy vannak olyan beruhazasok, amelyekn6l felmerul az orszaghataron

atterjed6 hatas lehet6s6ge. Az 1991. 6vben FinnorszAgban alairt Espoo-i egyezmeny haterozza meg

azokat a szabalyokat, a szomszedos orszegok hogyan vehetnek r6szt az engedelyezesi elj6rasban.

Az egyezmenynek Magyarorsz6g is reszes fele, valamint az osszes kornyezd orszag es az Osszes

uni6s tagorszag is. A miniszterium az egyezmenyben rogzitettek es az evek alaft kialakitott gyakorlat

szerint az osszes szomszedos orszagot 6s az osszes uni6s tagdllamot ertesitette a beruhaz6sr6l. Ez

29 orsz6got jelent. Ezen kiviil a svajci Greenpeace szervezet is kerte, hogy ertesitsek az

enged6lyezesi eljar6sr6l, igy Svajc is ertesiwe lett. Osszesen 30 orsz6g kapta meg tehAt a k6t 6wel
ezelott indult el6zetes konzult6ci6s eljerasr6l sz6l6 6rtesitest, amelyb6l 10 orszag jelezte, hogy r6szt

kiven venni a nemzetkozi hat6svizsgalati eljerasban. A 10 orszagba bele tartoznak a szomsz6dos

orszAgok, Szerbia kiv6televel, ezen kivul N6metorszeg, Csehorszag, Gordgorszag es M5lta. Ezen tiz
orszag lakosai vehetnek reszt a nemzetkozi eljaresban. Most ott tart a nemzetkozi eljeras, hogy a

miniszterium ezen 10 orszegnak megkuldte a kornyezeti hatastanulmenyt. Az adott orszSg

kdrnyezetvedelmi miniszt6riumai gondoskodnak a hatasvizsgalati dokumentacio ottani

hozzaferhet6s6g6r6l. Ebben a 10 orszagban a mostanihoz hasonl6 kozmeghallgatasokat tartanak
majd, ha ig€nylik, illefue a szakert6k az adott orszeg szak6rt6ivel szak6rt6i konzunaci6kat tarthatnak,

ahol valaszt kaphatnak a felmerUl6 szakmai kerdesekre. Az adott orsz6g ezek ismereteben

kialakithatja sajet, vegs6 elEspontjat, amelyet az enged6lyez6 hat6sagnak bele kell foglalnia a

dr. Horvath Zoltan
kormenymegbizott
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kornyezetvedelmi enged6lybe. Fontos hangsulyozni, hogy a nemzetkozi eliarAsban k0zrem[k0d6

orszagoknak nincs vet6joguk.

000025 szimI k6rd6s (No.: 00345)

A felsz6lal6 Mete Peter, szekszArdi lakos. A kerdez6 lapon ielezte, hogy az lresban asszetoglalt

kerdeset sz^ban el6adja, amt kesobb m6dositott. Eszeint a kerdest a keresenek megfelel^en a

moderetor olvasta fel.

K6.d6si ,,Fukusima szinti balesetre az 0j blokkok iizemeltetasekor hogyan lehet felkasziilni?"

A K6rnvezethaszntl6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Felhivta a figyelmet ana, hogy a

fukusimai balesetnel volt egy sz6ls6seges kezdeti esemeny. Nem maga a ftildrenges okozta a

probl6mdt, hanem az azt k6vet6 cunami, ami elvagta az er6muvet att6l a viztestt6l, aminek a

reaktorok leellitesa utan a maradek h6t kellett volna elszallitani. Ezen kivol szamos probl6ma is

felmerult, tObbek kOzOft a biztonsagi villamosenergia-elletas is lehetetlenn6 vdlt, igy az er6mu hosszu

id6re hUtes 6s villamos energia nelkul maradt. A problemat a telephely vizzel val6 elarasztasa okozta,

amely a paksi telephely eseteben nem 6ll fenn. Az egesz Alfoldet el lehetne arasztani, de a paksi

telephely annyival magasabban van, hogy ott az elerasztes nem kdvetkezhet be. A kiindul6 esemeny

teljes m6rtekben elkerulhet6 a paksi telephelyen, annak telephelyi adoftsagai miatt. Elmondta

tovebba, hogy a technol6gieba olyan vedelmi rendszerek lesznek beepitve, amelyek azt hivatoftak

szolgAlni, hogy egy fukusimaihoz hasonl6 folyamat ne kovetkezzenek be. A hidroakkumul6torok

vizbetaplalas n6lkul ls kepesek vizzel elldtni a reaktorokat, ha az leellt es abban lecsokken a nyomas.

Ezen kivul van egy h(t6 rendszer, amely a felesleges h6t hossz0 id6n keresztul kepes kivinni a

reaktorb6l. Ezen kivill a hutorendszerhez kapcsolodik egy tovebbi olyan hut6 megoldas is, amely a

hermetikus t6rben a leveg6ben l6v6 g6zt le tudja kondenzaftatni 6s ezzel a felesleges h6t ki tudja

szallitani a kornyezetbe, kills6 villamos energia betepl6lds n6lkul. Vannak m€9 hidrog6n

rekonbinetorok, amelyek, ha keletkezik hidrogen, azt visszaalakitlakvizg6zz6, hogy elkerulhet6 legyen

a hidrogen-robbanes. Tovabba van egy [n. z6naolvad6k csapda, amely megakadalyozza, hogy az

6pulet megseruljon, ha az egesz intezkedes sorozat kudarcot vallana es a reaktorban az Ozemanyag

megolvadna. Osszefoglal6an kiemelte, a tervezett 3. generaci6s er6m0 Uzemel6se nem valthat ki a

fukusimaihoz hason16 esem6nyeket, amely kovetelmenyk6nt is szerepel a tervezes soran.

000026 szimI k6rd6s (No.: 002801

A felsz6lal6 Weisz Lajos, szekszArdi lakos. A kerdast a keresenek megfelel6en a moderetor olvasta

fel.

K,6rdasi ,,Hogyan csakkenthet6k az 6pitessel jAr6, lakossegot 2avar6 hatesok?"

A KdrnvezethasznSl6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: R0viden utalt az el6ad6sban

elhangzottakra. A lakossegot 6rdemben por- es zajhates erintheti. Ebb6l a porhatas els6sorban a

telephelyre koncentral6dik. A zajhatas Dunaszentbenedeken kiv0l m6s telepulest nem erint. A

Dunaszentbenedeket erO zajhates csokkenthet6 a Duna-parton l6v6 erdosawal. Arra oda kell figyelni,

hogy a v6derd6 s6v funkci6 az epitkezes alatt is biztositott legyen (ne legyen kivagva mas erdekb6l).

Ezen tUl nem latnak olyan hatast, amely a lakossagot 6rinthetne, es erdemi beavatkozast igenyelne.

lWt,ffr
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000027 szimf k6rd6s (No.: 00278|

A felsz6lal6 Baka Pebr, szekszerdi lakos. A kerde* a keres'nek megfelel6en a moderebr olvasta fel.

K6rd6s: ,,4 paks i beruhezes Ermeszetv6delmi szempontb6l milyen teriileteket 6rint?"

A Kornvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Aftila valaszolt: El6adta, hogy felmeresre kerilltek

a termeszetvedelmi teruletek, a Natura 2000-es teruletekre kifejezeft figyelem iranyult. A teljes Dunai

partszakasz Natura 2000-es terulet. Egyetlen helyen erinti a beruhazas a Natura 2000-es tertlletet,

ahol az Uj meleg vizes csatornaban visszavezetesre kerul a hutesi meleg viz. Oft van egy olyan kis

terulet, ahol a fakat muszaj kivigni annak erdekeben, hogy a csatorn6t meg lehessen epiteni. Ez egy

0,8 ha nagysag0 tertllet a Duna partjan, amely a Tolna megy6ben l6v6 Natura 2000-es osszterulet

0,01 o/o-a. Ezen klvul mes termeszetvedelmi ter{tletet nem erint sem az epitkezes, sem a felvonulesi

ter0let.

000028 sziimti k6rd6s (No.: 002791

A felsz'lal' Szegedi Aftila, szekszerdi lakos. A kerdest a k'resenek megfelel6en a moderAtor olvasta

fel.

K6rd6s: ,,A blokkok egyattes mukadase milyen hat4ssal van a Dundra, ill. annak 6l6vilegera?"

A Kiirnvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila v6laszolt: Taiekoztatta a megjelenteket arr6l,

hogy a kerdesre vonatkozoan az el6adasaban reszletes informaci6kkal szolgelt. Jelenleg a 2 km-es

h6cs6vaban 2,5'C-ot meghalado a Duna viz h6m6rseklete. A hat blokk egyuttes uzemelese alatt ez a

h6cs6va 11 km hosszu lesz, majd amikor a megl6v6 n6gy blokk le6ll 2037-re, akkor ez a 2,5 "C-ot

meghalad6 teriilet 1km hosszrlsagura fog csokkenni. HangsUlyozta, hogy nagyon reszletes

vizsgalatok keszUltek a Duna el6vilagAval kapcsolatosan. Nemcsak a halakat vizsgSlt6k, hanem a vizi

novenyeket is, valamint a fen6ken el6 kagyl6kat es egyeb e16 szervezeteket is. R6szletesen vizsgSltek

a Duna egyes szelvenyeiben, hogy az adott fajbol mennyi egyed tablhat6. Ezek a vizsgelatok

kism6rt6ku elterest mutatnak a popu6ci6 adatokban, de nem mutatnak olyan adatot, hogy valamilyen

faj letet veszelyeztetn6.

000029 szemU k6rd6s (No.: 00007)

A felsz6lal6 Kardos Devid, a kerdez6lap szerint J,vor Benedek Eurapa PadamenI kepvisel,

Kepvisebteben, de a jegyz1kdnw elkesziAseig az ene vonatkoz' meghatalmazeset nem kuldte meg

a Kornyezetvedelmi Haffiseg resz6re. Az Iresban asszefoglalt kerdeset sz6ban el6adta.

K6rd6s:,,A Duneb6l a megt6v6 Paksi ErOmA 100 m3lsec vizet igAnyet a hfrtashez, az,ij er6ml
plusz 120-1gO m3/sec vizmennyisAget igenyel. A Duna alacsony vEe esen'I gOO mslsec, s6t
extrem hetyzetben 600 m3lsec lehet Nem probtematikus, ha a viz 1/3-1/4-At etvezetik? Mennyire

racionefis egy dupla kapacitdst meder csatorna kiapitese? A Duna folyamatos mqytrcse"

A k'rd's sz6beli el6terjesztese soren utalt arra, hogy a kerdeset Koriter Zsuzsanna mer feltette
a vlzh6m6rseklet6r6l 6s a vizhozamr6l. Mivel nem kapott vdlaszt a kardesare, ezart arra

kivencsi, ki 6s hogyan ellen6ni a Duna vlzh6mersekletere vonatkozo korlatok teljesiil6s6t. "

dr. Horvath Zolten
kormanymegbizott
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Emesz Tibor

temafelel6s ti gyintez6
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