
51"

A K6rnvezethasznSl6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Atlila valaszolt: Hangs0lyozta, el6ir6sok vannak

arra vonatkoz6an, hogy a DunSb6l kivett vizet mennyivel, milyen medekben lehet felmelegiteni. Tebn

14 "C, nyercn 11 'C. Ehhez kepest az uzemeles soren 8 "C-os h6m6rs6klet emelkedessel kell

szamolni. Ennek megfelel6en lesz megtervezve az 11 l6tesitmeny. Ezen kivul el6iras, hogy a

visszavezetett viz a bebocsetas helyet6l szamitott 500 m-es szelvenyben nem lehet magasabb, mint

30 "C. Ez a hatar6rt6k a jelenlegi Uzemeles soren is kovetelm6ny, amelynek betartaset ellen6zik. Ez

fgy tttrtenik, hogy amikor a Duna h6merseklete megkozeliti a hater6rteket, olyankor a szakemberek

rendszeres mereseket vegeznek az adott 500 m-es referencia szeFenyben. Ekkor a viz h6mersekbtet

merik. A rendszert az uzemeltet6 mUkOdteti, a hat6seg feladata annak ellenorzese.

A Kornvezetv6delmi Hat6sao r6sz6r6l Emesz Tibor hozzitette: A Kornyezetvedelmi Hat6sagnak

feladata, hogy a kornyezetvedelmi enged6lyben el6ir.ja a monitoring kotelezettseget, amely kiterjed

minden kornyezeti kozegre, de k0lonosen a Dunara. A hat6sagi el6iras alapjen az uzemeltet6nek egy

olyan monitoring rendszert kell kidolgoznia, amely a Kornyezetv6delmi Hat6s6g szamara elfogadhat6,

6s amely alapjen megval6sulhat a k0rnyezetellen6zes, a Duna h6m6rs6klet6nek ellen6rzese. A

dokument6lt adatokat az tlzemeltet6 koteles bizonyos id6kdz6nk6nt rendszeresen szobaltatni a

Ktirnyezetv6delmi Hatosag fele.

000030 sz6mf k6rd6s (No.: 00008)

A fetsz'lal' nem jdrult hozze nevenek a jegyz1konwben val6 rdgzircsehez. A kerdest a keresenek

megfelelaen a moderetor olvasta fel.

K6rd6s: ,,A perhuzamos mnkiidas ideje alatt hogyan kiveni^k a,,Viz Keretir^nyelv"-ben elaitt

6kosziszt6ma biztosftest, meganest el6rn i."

A Kornvezethaszn616 r6sz6r6l Halasi Kovecs B6la vSlaszolt: Elmondta, hogy a vizsg6lataik soran

megn6ztdk az osszes, a Viz Keretiranyelvben szerepl6 biologiai elemnek a min6s6gi ert6keit A

hat6svizsgalat sorSn 5 el6leny csoportbol 2 olyat talSltak, amelyben bizonyithat6 volt a jelenlegi paksa

atomer6m0 hat6sa. Ez alapjan hateroztak meg az egyiittuzemeles soren varhat6 11 km-es

hatesteruletet. Ugyanakkor leirt6k azt is, mert az eredmenyekb6l az ad6dott, hogy osaalykulonbsegu

valtozast ezek a valtozasok nem jelentenek. Osszessegeben az Orszegos Vizgyujto-gazdelkodasi

Tervnek a Dunai R6szvizgyujt6-gazdalkodasi Terve azt irja le, hogy 2027 'ig kell a Dunan a j6

okol6giai allapotot el6rni, ugyanakkor maga a VKKI anyaga is el6lrja azt, hogy a Duna jelen

ettapotaban hidro-morfologiai es egyeb szennyez6 tekinteteben is elmarad a j6 ellapott6l. Azt kell latni

ezzel kapcsolatban, hogy a j6 allapot el6r6se nagyon sok olyan beavatkozast ig6nyelne, ami tdbb

orszagnak az egyseges beavatkozasat igenyli ebben a temaban. Raadesul sokszor olyan

int6zked6seket kellene tenni, ami a jelenlegi eur6pai uni6s jogszabelyokkal sincsen feltetlenUl

osszhangban, ilyen pl. a haj6zes. A vizsgalatok azt er6sitett6k meg, hogy a Paksi Atomer6ml'inek,

illetve az Uj blokkok egytittes 0zemel6se soran nem lesznek olyan hat6sok az el6vizgra, amely az

6l6vileg allapotat aker osztelykulonbs6ggel befolydsoln6.

dr. Horvath Zoltan
kormanymegbizott
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dr. JgSds-Varga Ferenc
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A Kiirnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila hozzetette, hogy a Duna Sllapotat jelenleg

nem az er6mu okozza. Van egy alapterhel6s, amely sz6mos hatasokb6l tev6dik ossze, ezen az

allaooton 6rdemben az eftm(i nem ront.

000031 szemf k6rd6s (No.: 000061

A felsz6lal6 nem jArult hozze nevenek a jegyz6konwben val6 rbgzlrcsehez. A kerdest a ker'senek
megfelel1en a moderetor olvasta fel.

glE ,,Mivel magyarezzek, hogy 500 meterre csiSkkentettok az iigylali jogeilest
b ej e I e ntk ez6s I eh et6 seg 6t? "

A Kornvezetv6delmi Hat6saq r6sz6r6l Emesz Tibor velaszolt: Taj6koztatta a megjelentek, hogy

ahhoz, hogy meghatarozhat6 legyen az ogyfeli kor, a tervez6nek, a beruhez6nak a hatasvizsgalati

dokumentacioban le kellett haterolnia a tev6kenys6g hatasteruletet a letesitesi, az Uzemelesi 6s a
felhagyasi fezisokra vonatkoz6an. Ezek a hatesteruletek be lettek mutatva az el6adas kapcsAn. Ez

egy 2-3 km-es, nem szabalyos, kor alak0 terillet, amelynek van egy 11 km-es ny0lv6nya, ami a Dunet

erinti, a Duna hoterhebse miatt, illetve a nagyfeszgftsegu t6wezetek kozvetlen kOmyezete is a
hatasteruletbe tartozik. Azok, akik a hatasteruleten 6lnek, ugyf6lnek min6sulnek. Ugyf6lnek

min6s0lnek tovabba azok a tersadalmi szervezetek, akiknek a tevekenysege erinti a hatasteruletet.

Jelenleg 5 ilyen szervezet Ugyfeli jogosultseget ismerte el a Kornyezetvedelmi Hat6sag. Tovabba

Ugyfeli jogosultsaga van azoknak a maganszemelyeknek, szervezeteknek, akik igazoljek a

Kornyezetvedelmi Hat6sag fe16, hogy jogat, jogos 6rdeket erinti a tev€kenys6g.

000032 szamf k6rd6s (No.: 00386)

A felsz6lal6 Hadik Ferenc, dunavecsei lakos. A kerdezd lapon jelezte, hogy az lrasban asszefoglalt

kerdeset sz'ban el6adja. A kerdese sorra kertbsekoL illetve a k1zmeghallgat^s vegen felhlvesra

nem jelentkezett, igy a kozneghallgaftst kovet'en a Kdrnyezethasznerc lresban v^laszolta meg a
kerdest.

rellE,,Mikor kezdadik az 6plt6s 6s mikor termel Sramot? A kiivetkezo atomer6mfr hol 6pul?"

A K6rnvezethaszna16 iresbeli vilasza: ,,Az 6pitkez6s - a megfele16 engedelyek megszerzese ut6n -
2018-ban kezd6dhet majd meg. A l6tesites es az Uzembe helyezes az 5. blokk eseteben verhat6an

2025-ben, a 6. blokk eseteben 2026-ban fejez6dik be, ezt kovet6en kezdodhet meg a kereskedelmi

celu energiatermeles. A paksi 5. es 6. blokk meg6plt6sen t0li tovdbbi atomeromuvi reaktor epltesenek

terve nincs naoirenden."

000033 szemI k6rd6s (No.: 00344)

A felsz6lal6 Font Sendor, soltvadkefti lakos. A kerde* a keresenek megfelel6en a moderetor olvasta

fel.

K6rd6si ,,Mennyivel kerAlne tiibbe egy e agos csalednak a havi villamos energia 6ra, ha nem
Ien ne atom er6m fr v i energ ien k? "

I-4-----i
dr. Horvath Zoltan
kormenymegbizott
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Dr. Horveth Zoltan korminvmeqbizott riiqzitette. hogy ez is egy olyan k6rdes volt, amely nem

r6sze a jelen kornyezetv6delmi enged6lyezesi eljarasnak.

A Kdrnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof, Dr. Asz6di Attila valaszolt: Kihangsulyozta, hogy a kerdes

nem resze a kornyezetvedelmi enged6lyez6si eljar6snak, de eleg neh6z is ezt kisz6molni. Egy atlagos

haztartes 2500-3500 kwh villamos energiet fogyaszt evente. Az Atomer6m0 jelenleg 11 Ftlkwh

onkoltsegi aron allitja el6 a villamos eramot. Az rij blokkok valahol 17 FUkWh 0nk6lts6gen fognak tudni

termelni. A kerdes v6lhet6en a mostani er6mUre vonatkozik, pontos szAmot jelenleg nem tud mondani.

Pzt azeft. megjegyezte, hogy, ha nem val6sulna meg a k6t tlj blokk, 6s foldgaz, vagy import szen

alapon kellene a villamos energiat el6allitani, akkor kb. 20 %-al lenne magasabb a termel6i 6r- Ebb6l

lehetne valamit szamolni egy atlagos csaledra vonatkoz'an, ez a kul0nbs6g tobb ezer forintos

nagysegrendbe esik.

000034 szemf k6rd6s (No.: 002571

A felsz'lal' Perger Andres. A kozmegha ga6s napjen a Komyezetvedehi Habseghoz eliuttatoft

meghatalmaz1s alapjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyes1letet kepviseli. Az iresban Asszefoglalt

ke rdaset sz6ba n e I 6a dta.

Kerdes: ,,Mikorra tervezik az 6pitkezest 6s az iizemeltetast megkezdeni (blokkonk6nt)?"

A kardes sz6beli elSterjeszt'se soren el6adta, hogy Dr. Asz6di Attila elaadeseban mes

'vszemok 
szerepeltek, mint a hatesvizsgelati dokumenteci6ban. Ez ut6bbiban 2020 es 2025

kiiziitti az 6pitesi id' kezdete,2025 6s 2030, amikor az er6mfr el kezd iizemelni. A kerdas a

hat'segnak is sz6l, mert ezt az ellentmondest fel kellene oldani.

Dr. Horvefi Zoltdn kormdnymegbizott k6rd6s6re tisztiEta, hogy a 000034 szem(r 6s a 000035

szemt hpon feltett k6rd6seit iisszevonia.

A K6rnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr, Asz6di Attila vilaszolt: Taj6koztat6sa szerint, ahogy azt

az el6ad6saban elmondta, 2018. evben leNezik az epitkez6st megkezdeni es a mostani Uzemi tervek

szerint 2025-ben es 2026-ban kezdik meg ezek az Uj blokkok az uzemel6st. A kornyezeti

hatastanulmanyban fellelt ellentmondasnak a k0vetkez6 okai vannak. Amikor a kornyezeti

hatastanulm6ny keszitese megindult, akkor meg nem volt meg a magyar-orosz megallapodas, a

pontos id6pontok ebb6l kovetkez6en nem ellhattak rendelkezesre. A kornyezeti hatestanulmany

keszit6i igy abb6l indultak ki, ami a 201'l-ben elfogadott energiapolitikai dokumentumban szerepelt.

Ez a dokumentum 2025-re es 2030-ra tette a ket Uj blokk uzembelepes6t. A gyakorlat szerint a k6t

blokk epiteset nem lehet ennyire elvelasztani egymast6l, mivel nem lehet felhasznelni azokat a

szinergiekat, amelyek egy ilyen epitkezesen rendelkezesre allnak, annak mindenk6ppen

kdltsegnovel6 hatasa lenne. Tehet a dupla blokkos atomerdmiiveket Ugy 6pitik, hogy indul az els6

btokk epitese es kb. 1-1,5 6wel k6s6bb indul a masodik blokk epitese. A koltseg optimalaz6las

6rdekeben ezt a gyakorlatot kivenjak alkalmazni. Ezt a korulmenyt meg nem vehette figyelembe a

komyezeti hatastanulmdny keszit6je, mavel ez az informacio m6g nem dllt akkor rendelkez6sre.

Hangsulyozni kell, hogy a tervezesi folyamat soren nyituan m6g szemos k0rulm6ny valtozhat, ami

miatt kapcsolatban kell lepnie a hat6s6gnak es az enged6lyesnek egymessal.

dr. Horvath Zoltan
kormanymegbizott
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A Kairnvezetv6delmi Hat6seq r6sz616l Muck P6ter valaszolt: Rcivid kieg€sziteseben el6adta, hogy

a beruhazas megkezd6se el6tt k0vetelm6ny a kornyezetvedehi engedely megszezese. Annak

jogerosnek 6s vegrehajthat6nak kell lennie. A kdrnyezetvedelmi enged6lyezesi eljaras minden mas

engedelyez6si eljarest meg kell, hogy el6zz0n. A Kornyezetvedelmi Hat6sag hat6skore azonban itt

nem 6r v6get, mivel az Orszagos Atomenergia Hivatal enged6lyez6si eljarasaiban (l6tesit6s, Uzembe

helyezes, uzemeltet6s, stb.) a Kornyezetvedelmi Hat6sag szakhat6sagk6nt mUkodik kOzre. Tehet a

kdrnyezetvedelmi 6rdekek azokban az engedelyez6si eljaresokban is ervenyre juttathat6ak.

000035 szamf k6rd6s {No.: 00258}

A felsz6lal6 Peryer Andres. A kozmeghallgafts napjen a Kornyezetvedelmi Habseghoz eljuftatott

meghatalmaz's alapjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet kepviseli. Az iresban asszefoglalt

ke rd 6set sz6b a n el 6a dta.

K6rd6s: ,,Milyen szervezeti konstrukci6ban tervezik apiteni 6s Azemeltetni az (tj eramfrvet?"

A 000034 szemrt hpon feltelt k6rdessel egyvfi megvelaszoasra kertlt.

000036 sz6mU k6rd6s (No.: 00328)

A felsz6lal6 Perger Andres. A kozneghallgates napjen a Karnyezetvedelmi Harcseghoz eljuttatott

meghatalmazes abpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesiiletet kepviseli. Az irdsban 
^sszefoglalt

ke rde set sz6ba n e l6a dta.

K6rd6s:,,Helytel bak-e a beszel fitesokra vonatkoz6 szdm itasok? "

A kerdes sz6beli eldterjesztase sordn megjegyezte, hogy ezt a k6rd6s6t kordbban Dr. Jfnossy
Andr,s mer egyszer megkardezte. Utalt arra, hogy Prof. Dr. Asz6di Attila elmondta, a

kiirnyezeti hatastanulmanyt konbban kezdtek el iisszee itani, minthogy az oroszokkal
szen6dest k6tdtt volna a Kormdny. A KHT-b6l kiindulva kicsit kodiisnek taftja, hogy milyen

adatokat is vettek alapul a teruezdskor. Valemanye szertnt, a KHT nem specifikefia, melyik adat
honnan szArmazik. Szerinte nem volt olyan helwetben a kiSrnyezeti hatestanuheny keszitaje,
hogy teljes kitrfr adatszobeltatasban raszes ljiin, 6s arra alapozza a munkejet.

A K6rnvezethaszn6l6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Hangsflyozta, vannak olyan

szituaci6k, amikor a tervezonek konzervatlv adatokb6l kell kiindulnia. Ha valahol bizonytalansag van,

akkor az eredmenyek tekinteteben a biztonseg lavara tevednek. lgy van ez ebben az esetben is.

Megjegyezte, ez nem egyedUlAlld a vilegon. Peldakent hozta fel az amerikai gyakorlatot, ahol egy 0n.

korai telepenged6lyt ad ki a hat6seg, ami alapjan a konkret blokktipus megtervezhetd. Ezt kovet6en

ad ki a hatoseg egyszeffe egy epitesi es egy uzemeltetesi engedelyt. A nemzetkozi gyakorlatbol is

szemos peldet lehetne meg felsorolni a konzervativ adatok hasznelatara.

000037 szamU k6rd6s (No.: 00329)

A felszdlal' Perger Andres. A k,zmeghallgatds napjAn a K1rnyezetvedelni Habseghoz eljuttatott

meghatalmazes abpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesuletet kepviseli Az iresban 
'sszefoglaltkerdesa sz6ban ebadta.

dr. Horvath Zolten
kormanymegbizott
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K6rd6s: ,,Mi a garancia, hogy a k't eramfr kibocsetesa nem fogja okozni a Duna hatArertaket

m eg halad 6 fel m eleg ed6s6t? "

Perger Andres javasolta, hogy ezt a kardesen ugoriek et mivel a mesok is korAbban feltettok,

de velemenye szerint 6k sem kaptak egyartelmfi velaszt re.

000038 sz6mf k6rd6s (No.: 00326)

A fetsz6lal6 Perger Andrds. A kozmeghallgaas napien a Kornyezetvedelmi HatosAghoz eliuftatoft

meghatatmazes alapjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesuletet kepviseli. Az lrdsban Asszefoglalt

ke rde set sz6 ba n el6adta.

:slg ,,Egy korebbi megval6sithat6sAgi tanuheny szefnt csak hft6tomyos megoldes i6het
sz6ba. Mi6rt lehets6ges a KHT. szerint a ffissvizes hfites?"

A kardes sz6beti elfiterjeszfese sordn megiegyezte, hogy a 2009'es parlamenti folyamat soran

voft szerencs6je szakemberekkel konzuftehi, ahol elhangzott, szitkseg lesz kat hfitatoronyra.

Ez szerepelt a 2(n8-as megval6sithat6segi tunulmenyban, de most azt hva, hogy ahogy

haladunk el6re az id6ben, rtgy haladunk az olcs6bb megoldes fel6' Komoly ellentmondest

tapasztal ezed ebben a temeban. Arra volt klvencsi, mivel magyarezzek ezt a nagy vdltozest.

A KiimvezethasznSl6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Aftila vSlaszolt El6adta, hogy az emlitett

megval6sithat6s6gi tanulmanyban szerepelt olyan vaftozat is, amely szerint a hut6torony nelkul is

megvalosithat6 biztonsagosan a hUt6s. Remutatott arra, hogy egy ilyen letesitmeny tervezese soren

szamos valtozatot megvizsgalnak a szakemberek, majd muszaki, gazdasagi, jogi szempontokat

medegelve tesznek ana javaslatot, mi legyen a vegs6 megoldas. ltt is pontosan ugyanez t0rt6nt. Az

enged6lyes szerinte helyesen jert el akkor, amikor megvizsgelta a ktll0nb0z6 hUtesi m6dokat. VegUl

ez lett a legjobb megoldes.

Megjegyezte, hogy azt a v6lem6nyt, mely szerint a kor6bban e tdmdban megadott v6lasza nem volt

egyertelm0, elfogadni nem tudja. Szerinte konkret valaszt adott, amelyet a hat6sag is megerositett

azzal, hogy utalt a Kornyezethasznelo monitoring kotelezettsegere. M6g egyszer hangsulyozta,

szemos vizsg6lat k6szult, amelyek azt mutattak, hogy a frissvizhUt6s megval6sithat6. E vizsg6latok

azt mutattak, hogy az elettartamra vonatkoz6 koltsegek teren ez a legkedvez6bb megoldes, ez a

fegjobb hatesfokf megoldas energetikai szempontbol. Maga a hatestanulmeny taftalmazza'

amennyiben az sz0ks6gesse valik, 0gy kiegeszito h0t6s is alkalmazhat6 a frissviz hftes es a tornyos

hotes kombineci6jakent. Megiegyzi, hogy amennyiben a tanulmany a tornyos hgteses megoldast

preferelna, Ugy a Greenpeace kepvisel6je val6szinuleg a hl'it6torony magassagat vagy a tornyos

hr..lt6s g6zfelh6j6t kritizalna.

000039 szemf k6rd6s (No.: 00400)

A felsz6lal6 nem j1rult hozze nevenek a jegyz'k,nwben vab rAgzlrcsehez. A kerd'st a k'r^sdnek

megfelel5en a moderebr olvasta fel.

dr. Horvath Zoltan
kormenymegbizott
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A Kdrnvezetv6delmi Hat6saq r6sz6r6l dr. Jeqes-Varqa Ferenc valaszolt: Alapvet6en onnan

kozelitette meg a kerdest, hogy az Ugyintezesi haterid6r6l mit mond a jogszabaly. Az eljer6si k6dex

egyreszt egy ugyf6l jogosultsegk6nt haterozza meg a jogszabalyban meghaterozott hatarid6ben

donteshez val6 jogot. lllet6leg egy kotelezeftseget ellapit meg a hat6seg r6sz6re, amely szerint

kofts6ghatekonyseg elve melleft legyen a lehet6 leggyorsabban bzarhat6 az e\ares. Ezzel

dsszefuggesben egy eltaEnos Ugyintezesi hatarid6t ellapit meg az eljarasi k6dex. Ez 21 nap. De

bizonyos eljarasok eseteben tttrveny vagy kormanyrendelet ett6l elter6en rendelkezhet. A
kdrnyezetvedelmi torveny rendelkez6se 6rtelmeben legfeljebb 3 h6napon belul be kell fqezni a

kornyezeti hatasvizsgalati elj6rast. Ez nem egy tiszta id6, bizonyos elj6rSsi cselekmenyek felfuggesaik

ezt a 3 h6napot. llyen eljArdsi cselekmeny lehet a szakhat6sagi eljeresoknak az ideje, a hianypoflesok

ideje, illetve a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet szerint az abban szabalyozott nemzetkdzi

hatesvizsg6lati eljaras. Ezek alapvet6en befoly6soljak ennek az eljerasnak a vegkimenetel6t, illetve

annak id6ben t0rt6n6 lezarasat. Elmondta ezzel osszefiiggesben, hogy a nemzetkozi eljaras akkor
fejez6dik be, amikor valamennyi 6rintett orszdg a v6gs6 allaspontjat megadja 6s azt a

Kornyezetuedelmi Hat6saghoz eljuttatja. Megjegyezte, lehet6s6g van arra is, hogy indokolt esetben az

engedelyez6si eljarast tovabbi 21 nappal meghosszabbitsa a hat6sag. Ezek figyelembe vetelevel
jelenleg nem lehet megmondani, hogy pontosan mikor fejez6dik be ez az eljares. Ez alapjan erthet6,

hogy mi6rt lesz 3 h6napnal t6nylegesen hosszabb ez az eljeres.

000040 szdmU k6rd6s (No.: 003271

A felsz6lal6 Perger Andres. A k'zmeghallgatds napjen a Kdmyezetuedehi Hat'sAghoz eljuftatott
meghatalmaz^s alapjen a Greenpeace Magyarorsz'g Egyesttletet kepviseli. Az ir^sban 

'sszefoglaltke rd 6set sz6ba n el 6adta.

@!@,,M ikofta haterozzak meg a biztonsegi h fitovizrendszer technikejet? "

A k6rd6s sz6beli eloteieszf6se soriin megemlitette, a KHT 6.6.4. fejezet azt mondja, hogy a

technol6giet m6g nem velasztofiek ki. Ez6rt azt kerdezi, mikorra verhata ennek a kerdesnek az
eldiint6se.

A K6rnvezethaszn6l6 r6sz6r6l Prof, Dr. Asz6di Attila vilaszolt: Ramutatott arra, hogy a tervez6s
fAzisAban kell ennek a kerdesnek eld6lnie. A biztonsagi hutes a Duna terhelese kapcsAn azert nem

relevens, mert a biztonsagi h(teshez ket nagys6grenddel kisebb vlzmennyisegre van szukseg. Kb. 4-5
m3/sec lehet az a vizigeny, amire a biztonsegi h0t6viz rendszerekhez szuks6g lesz, szemben a
normal h0t6s 130 m3/sec vizigenyevel. Megjegyezte, a fukusimai stressz-teszt eredmenye szennr a
paksi telephely ttilbiztositott a v6gs6 h6nyel6h6z va16 hozzefer6s tekinteteben. Utalt arra, hogy vannak
Un. parti szuresU kutak, amin keresztul retegvlzhez akkor is hozza lehet f6rni, ha a Duna valahova

eltunne. A tervek szerint tovabbe olyan hut6 megoldes is kiepulhet a telephelyen, ami ezektol a
vizforrasokt6l fiiggetlenul is biztositani tudja a biztonsAgi hUtorendszerek h6elvonesat.

A kdvetkez' felszdlal' Jan Haverkamp volt, aki kdzmeghallgafts napj,n a K'rnyezetvedehi
Hat6s'ghoz eljuttatoft meghatalnazes abpjen a Greenpeace MagyarorszAg Egyestiletet kepviseli.

Elmondasa szeint tovAbbe a Nuclear Transparency Watch nemzetkozi szeNezet vezercsegi hgja is.

dr. HorvAth Zoltan
kormanymegbizoft jegyz6k0nywezeto temafelel6s ugyintez6
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Dr. Horvath Zoltan kormanvmeqbizott ismetelten hangsflyozta, hogy a kozmeghallgat6s nyelve a

magyar. Kozolte, erkezett ugyanakkor 12 kerdes angol nyelven. Kerd6s6re a kedez' meger6sitette,

hogy magyarul, kfser6 tolmecs kozremiikodesevel teszi fel sz6ban kerdeseit.

A kazmeghallgaas ebben a reszeben a felsz6lal6 es a kozmeghallgaas levezet' elnoke kazafti

vi6val folytat^dott.

A fetsz6tal6 ets6 kardase arra irenyult, hogy a hat6sdg szeretne'e ragaszkodni az Aarhusi

Egyezmany el6ir^saihoz a mai esem6nyen? Amikor a kSzmeghallgatAs levezeta eln6ke azu6n

6rdek!6di5ft, hogy henyas sorszem kerdasat fogalmazta meg, a felsz6lal6 kdzdlte' az Aarhusi

Egyezm6ny 6. cikk. 7. pontja 6,telm6ben nincs ioga korletozni a hozzesz6lSset.

Dr. Horvath Zolten korminvmeqbizott kiemelte, nem szeretne korlatozni a felsz6lal6t, azt szeretne,

ha feltenne a kerdeset a kihirdetett szabalyok betartasa mellett. Velem6nye szerint, nincs joga a

fefszofal6nak ahhoz, hogy visszaeljen azzal a bizalommal, miszerint meghallgatjak a kerdeseit

A fetsz6tal6t klsar1 tolmecsa ezt kiivet6en megism'telve kardasat, felolvasta az Aarhusi

Egyezmeny 7. cikk6t 6s 6. cikk 7. pontiet magyarul.

L. Simon Leszl6 allamtitkar kiizbevetette, 6ppen az tortenik, hogy betartjak az egyezm€nyt, de

velemenye szerint van valaki, utalt a felsz6lal6ra, aki ezt megakada\ozza A kozonseghez intezve a

szavait, kdzolte, mindenki sz6hoz juthat, 6s ugyanannyi id6 alaft elmondhatja a velem6ny6t. Most

valaki ezt meg akaria akad6lyozni.

A felsz6la!6 szint'n a kiizains6g fe!6 intezve a szavait, elmondta, azt lethatiek, m6g csak eselyt

sem kap arra, hogy fettettesse az els6 kArd6sAL Kiizdlte bvebbe, alkalma volt megfigyelni,

hogy a k6z6ns6get 3 perc idakeretbe pr6bdljdk ko etozni, ez szerinte ellentmond az Aarhusi

Egyezmany 6. cikk 7. pongenak.

Dr. Horv{th Zolt{n korm6nvmeobizott kdzbevetet6se szerint, ez a felsz6lal6 velemenye, a hat6sAg

v6lem6nye szerint viszont nem mond ellent. Elmondta, levezet6 eln0kk6nt akar ahhoz is joga van,

hogy megvonja a felsz6lal6t6l a sz6t, ha az nem teszi fel a k6rd6seit.

A felsz6lal6 hangs(iyozta, az egyezmany vonatko26 cikkelye szednt a levezeto elndknek nincs
joga ahhoz, hogy megvonja t6le a sz6t. A nyituenosseg ioga, how elmondhassa a kerdeseit' de

szertnte a levezet6 elniik mindig bebveg a szavAba, olra megkardezte, mivel nem hagyiek,

hogy az emberek megtelel6 kdriilmanyek k6z6tt feftehessek a k6rdeseiket, szeretn6-e a

hat6seg betartani az Aarhusi Egyezmany 6' cikk 7. Pontiet.

Dr, Horvith Zolten kormanvmeqbizott megkerdezte a felsz6lal6t6l, fel kivAnja-e tenni az iresban

rdgzitett k6rd6s6it.

A felsz6lal6 kdz6l1€, filggetlen att6l, hogy irdsban felbtte k6rd6sr6l van'e sz6, vagy nem' ioga
van kerdezni,

dr. Horveth Zoltan
kormanymegbizoft

/'t" ll,tL
dr. fgds-Varga Ferenc

j69yz6k0nywezeto t6mafelel6s 0gyintez6
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L. Simon Leszl6 allamtitker vSlaszolt: Allaspontja szerint az Aarhusi Egyezm€nynek minden

szempontb6l megfelel a kozmeghallgatas, amelynek alapvet6en az a celja, hogy meghallgassak

azokat a magyar Sllampolg5rokat, akiknek az 6let6t a beruhazes alapvet6en 6rinti. Lathat6an ezek a

magyar allampolgerok azt szeretnek, ha a felsz6lal6 azt a kerdeset tenn6 fel, amely egyebk6nt a

kozmeghallgates tergya. Nevezetesen, hogy a kornyezetvedelmi eljerAssal kapcsolatban van-e

kerdese, velemenye, kifogasa. Mindezekre figyelemmel, tisztelettel kerte a felsz6lal6t, tegye fel a
kornyezetvedelmi eljeressal kapcsolatos szakmai k6rd6seit. Mivel a k6rdez6 lapokon a felsz6lal6 12

k6rd6st fogalmazott meg, ezeft azt javasolja, hogy ezek koz(|l az els6t sziveskedjen feltenni.

Elmondta, tobb, mint 10 perce zajlik ez a pol6mia. M6sok ennyi id6t nem hUzhattak el a

felsz6laldsukkal. Ertelmezese szerint, ezert a felsz6lal6 megse az Aarhusi Egyezmenyt, hiszen serul

a kerdes feltev€senek azonos joga. Hozzatette tov6bb6, szivesen meghallgatjek a felsz6lal6t, de arra

keri, hogy ne tegye tonkre a megjelent erdekl6d6k mai estejet.

A felsz6lal6 ezt kaivetoen megkdrdezte L. Simon Leszbt6l, egyet 6rt-e azzal, hogy a

kdzmegha gat{s celja, az erintett allampoqerok hatestanulmennyal kapcsolatos k6rdAseit,
v 6lem 6nyet, el lenvetes6t m eg h al lg a sse k.

L. Simon Leszl6 ellamtitkir egyetertett a felsz6lal6val. ezeft azt kerte a felsz6lal6t6l, szlveskedjen

feltenni a kornyezeti hatastanulmannyal kapcsolatos kerdeseit, Prof. Dr. Asz6di Aftila 6rdemben fog

velaszolni neki is.

A felsz6lal6 megkdszonte L. Simon Leszb e amtitker vehszAt. Riigzitette, ez kapcsol6dott az

els6 szemt kardesehez.

Jan Haverkamp a kerdeseit maga is sorszemozessal htta el, az egyes kerdeseknel ez is r,gzltesre
kerAlt. Kes6bbiekben jelezte, hogy neheny kerdest egyestteni fog, hogy rovidebb legyen. Ezt k,vet5en
a jegyz5kAnwezes soren, ahogy korebban is, a K'rnyezetvedelmi Hat'seg a belyegz'vel rAgzitett

sorszemot k,vefte.

00004'l szemf k6rd6s (No.: 00167) - A felsz6lal6 meqiel6l6se szerint a 11. k6rd6se
A felsz6lal' Jan Haverkamp. A k'zmeghallgaas napjen a Kornyezetuedehi Hat6s^ghoz eljuftatoft
meghatalmazes ahpjen a Greenpeace Magyarorczeg Egyesaletet kepviseli. Elmondesa szerint

bvebbe a Nuclear Transparency Watch nemzetkozi szervezet vezercsegi fugja. Az lresban
Crsszefoglalt kerdeset az 6t kis6t6 tolmecsa kAzrcm0k6desevel sz6ban el6adta.

K6rd6s. ,,What is the deadline for written submissions?"

A kerdes tolmecs kdzremgkaidesevel t6rt6nt sz6beli eldteiesz'ese soren kifejtetle, arra
szeretne velaszt kapni, mi a hivatalos haterida arra vonatkoz6an, hogy idsos formeban
kerdAseket, v6lem6nyeket, megfigyelaseket az illetdkes hivatalnak leadhassanak.

A Kdrnvezetv6delmi Hat6siq r6sz6r6l dr. Jeqes-Varqa Ferenc velaszolt: Roviden elmondta, az

eljerAs befejezes6ig lehet 6szrevetelt tenni a Kornyezetv6delmi Hat6sagnel, illetve Paks Veros
Jegyz6j6nel. Ut6bbi a n5la tett eszrev6teleket eljuttatja a Kornyezetvedelmi Hat6s6ghoz. Hozzatette a

K0rnyezetvedelmi Hat6sag igy pr6b5l az Aarhusi Egyezmenynek eleget tenni.

I-F-
dr. Horvath Zolten
kormanymegbizott

lk
jegyz6k0nywezet6 temafelel6s Ugyint6z6
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A tetsz6tat6 a vehsz pontosltesak'nt egy konkrat d6tum megiel'ilasat kerte'

A Kdrnvezetv6delmi Hat6sao r6sz6r6l dr. Jeoes-Varqa Ferenc valaszolt: utalt arra, egyszer

ethangzott m5r a kozmeghallgatason, hogy az eljeras befejez6senek varhat6 idopontjet ma nem lehet

megmondani. Ezt szemos eljarasi cselekmeny befolyesolja. Ennek egyik meghateroz6 eleme a

nemzetkozi eljares. Mind a 10 resztvev6 orszag v6gs6 allespontjet meg kell varni, ezt k6vet6en

zerhat6le az eljaras. Most ezert konkret datumot nem tud mondani a Kornyezetvedelmi Hatosag'

A fetsz6lat6 Jan Haverkamp. A k,zneghattgates napi^n a K,rnyezetvedelmi Hat6s6ghoz eliuttatott

meghatalmazes ahpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesi)tetet k'pviseli Hmondasa szerint

bvebbeaNuc|earTransparencywatchnemzetk,ziszervezetvezet6s6gitagja'Aziresban
\sszefogtattk6rd6setaz6tklser'btmecsak6zremak6des6velsz6banelaaolta.

KOrdAs: ,,Effects ctimate change on nuclear risk"

A k6rd6s6t visszavonta, mett korebban velaszt kapott re'

A fetsz6lal6 Jan Haverkamp. A k,zmeghallgates napian a K'rnyezetv'delmi Hat'seghoz eliuftatott

meghatalmazes abpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet kepviseli. Elmondesa szerint

bvilbbe a Nuclear Transparency watch nemzetk'zi szeNezet vezet1segi bgia. Az lr^sban

lsszefogtaftkerdlsetaz6tk|s6r6tolm^csak6zremfrk,desevelsz'banelaadta.

Kerdes: ,,Radiation protection & health effects"

A k6rd6s tolmilcs kiizremfikldls'vet tiirt'nt sz'beti elaterjeszt'se soren kifeitette, annak

etlen're,hogyam6tys6giv,delemctmfifejezetbenhangsrtryozzek,akal6nb6z6kockezatokra
6s katasztr6fdkn val6 fetkesznles, bele'rtve a nepegeszsegiigyi 6s katasztr6faveQlelmi eherft6

rendetkezlseket, k'zponti ielentls'gfrek, valoi^ban ezzel kapcsolatos elemzasek nincsenek a

k,rnyezeti hateshnutmenyban. Emllkeztetett afta, hogy Prof' Dr. As26di Attila elaadeseban

emtitette a n6met 6s f rancia szen,k eftat iegyzett, a nukleeis eramfi kaimyezet6ben 616

gyermekekk6r6benel6fordul6teuk1miAsmegbetegeddsekr6lsz6l6tanuhenyt,6smes
nemzetk'zi tanulmenyokat is. El6adta, szemben azzal, amit Prof. Dr- Asz6di Attila 

'llitott, 
ezek

a tanulmenyok azt muatiilk ki, igenis van sszefilggas az 6l6hely er6mfit6l val6 t6vols6ga 6s a

v,rrAk elSfordulSsa kaiz6tt. T6ny, hogy kauzefis ietlegfi 6ss2efilgg6st eddig m6g nem sikeralt

kimutatni. K6rd6se arra irenyutt hogy azt a metodot6giet amit a Prof. Dr. Asz6di Attila 6ltal

id'zett KJKK tanutmenyban hasznaftak, mi6ft mulasztotlek el haszn^lni a hatestanulmeny

k6szit6sekor. Az el6addsban vat6ban emlitesrc keriilt, hogy 10 km sugart kiSrben vizsgeft'k a

n6peg6szs6giigyi adatokat. Az eredeti tanulmany azonban tiSbb sugari k6ft vesz alapul' igy

tlbbek k6z6tt egy 5 km-es k'netben is vizsg^lta a v6rr6k etaforduasenak arenyet. Elmondesa

szerint nagyon drSmaiak ezek a2 adatok. szeretn6 !6tni, hogy ugyanezt a metodol6giet

hasznAuek a magyar gyakorlatban is'

*H"*;'* r!W-:1;n 'zk,kormanymegblzon ftgyz6kOnywezet6 t6mafelel6s ugyint6z6
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A K6rnvezethaszn6l6 r6sz6r6l Prof, Dr. Asz6di Attila v6laszolt: A kornyezeti radioaktivitassal

kapcsolatban szrnten reszletes vizsgelat tortent, ezt egy 109 oldalas fejezet tartahazza. Elmondta,

nem az el6adasaban, hanem egy k6rdesre adott valasz6ban beszeft err6l a k6rd6sr6l, Ebben sz6lt a

lakossag sugerterhelese 6s az esetleges leuk6mias megbetegedesek kozotti osszefuggeseket kutat6

vizsgalatokr6l. Ebben hangsrllyozta azt is, hogy a nemzetkozi irodalom nem tud osszefugg6st

teremteni az er6mub6l szArmaz6 sugezas 6s a leukemias megbetegedesek kozott. Allaspontja

szerint, a felsz6lal6 hiaba mondja, hogy ellentmondas van az 6 6llitasa es az irodalom kozott, a

tanulmenyok ezt az osszefiigg6st nem allapitjek meg. Hozz6tette, nincs el6iras arra vonatkoz6an,

hogy egy tanulmeny adott r6sz6ben szerepl6 modszert k0telez6 lenne alkalmazni. Magyarorszegon

megfelel6 m6dszertannal tortent az erre vonatkoz6 felmeres. A hogyanj6t az ezzel foglalkoz6

kollegeja ismerteti.

A valaszt. Juhasz Leszl6 az Orsziqos Suqerbiol6oiai 6s Suoareq6szs6qiiqvi Kutat6 lnt6zet

osztilwezet6ie eq6szitette ki: Elmondesa szerint, az OSSKI vegezte az egeszs€gugyi

felmereseket, a nemzetkozi ajanlasok figyelembev€televel. A korabbi 0zemid6 hosszabbiteshoz

kapcsol6d6 vizsgalatokhoz hasonl6an 10, 20, 30 km-es korben vegeztek el a vizsg6latokat. A 10

kilometeren belul talalhatoak a potencielis, els6dleges haEsvisel6k adatai, a 10-20 kibmeter kozott a

m6sodlagos, a 20-30 kilom6ter kozott pedig az osszehasonlit6 kontrol adatok. Elmondta, nem talaltak

az orszegos etlagt6l elt6r6 leuk6mies megbetegedeseket, es tAvolsagkendet sem tapasztaltak. K€t

m6dszert alkalmaztak, egyreszt feldolgoztak az orszagos statisztikai adatokat, illetve masodlagos

kutateskent a haziorvosokat kerdeztek meg az eltalanos megbetegedesekt1l. Ezek is azt er6sltetl6k

meg, hogy nincs osszefugges.

A telsz6lal6 kijelentette, hogy erre a kardasere nem kapoft velaszt.

000044 szemf k6rd6s (No.: 00166) - A felsz6lal6 meqiel6l6se szerint a 7. k6rd6se

A felsz6lal6 Jan Haverkamp. A kazmeghallgates napjen a Kamyezetvedelmi Hat's^ghoz eljuftatoft

meghatalmazes ahpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet kepviseli. Elmondasa szeint
tovAbbA a Nuclear Transparency Watch nemzekazi szeNezet vezetosegi tagja. Az iresban

,sszefoglalt kerdes$ az 6t klser1 tolnecsa kazremakdd5sevel szoban el6adta.

K6!S!@,,Back-end & decommissioning"

A kerdas tolmecs kdzremilk6dSsavel tiirtent sz6beli el6terjesztese sorAn kifejtette, hogy
mindmeig nincsen megnyugrtat6 megoldds a radioamiv hu ad6k hosszfi tev(r, vegleges

Ierakdsera. A KHT feltetelezi, mire a beruhezes megval6sul, addigra lesz ilyen megoldes.
valemenye szerint ez a kijelentas megdiSbbent6en ,(ev6s, messze nem elegend6. K6rd6s6ben

ana volt klvencsi, hogyan tudja a Kiirnyezethaszndl6 garantdlni, hogy az tj reahorok
leszerelasere nem 2180 utan kerul sor,6s hogy a radioakfiv hulladak kezel6se nem terheli majd
a jiiv6 genereci6it.

A K6rnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila vSlaszolt: Felhivta a felsz6lal6 figyelmet,

hogy f6lret46kozatja a teremben Ul6 embereket, amikor azt ellitja nincs radioaktlv hulladek lerak6 a

vilegon. Ezzel szemben az el6adasaban is elmondta, hogy a kis- es kozepes aktivitesu hulladekok

szamera mar MagyarorszSgon is talelhat6 ilyen l6tesitmeny.

dr. Horveth Zoltan
kormanymegbizoft

/ t-r-+-r
tLt ,/,41 (;-.-f<,,,.t- -
dr. J/ge6-Varga Ferenc
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A felsz6lal6 kdzbevetasaben egyertelmfrve tette, hogy a nagy aktivite hu ad6kokr6l besz6lt.

A Kdrnvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila elmondta.6rti az angol nyelvet, 6s figyelte,

mit mondott a felsz6lal6, Allespontja szerint, a felsz6lal6 arr6l besz6lt, hogy a radioaktiv hullad6kok

v6gs6 elhelyezes6re nincsen a vilagon sehol vegs6 megoldes. Ez t6nyszertlen nem igaz. Ugy v6lte,

ha a felsz6lal6 nem tud pontosan fogalmazni, az az 6 ptoblemqa

A felsz6lal6 elmondta, egyertelmfiv6 tette a kardesat, ez6ft megkarte Prcf. Dr. Asz6di AftiEt a

vdlaszaddsra. Megjegyezte, felheboritia, hogy Prof. Dr. Asz6di Aftila lekezel6en beszAl vele.

A Kornvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Aftila kaiz6lte. nagyon sajnelja, hogy a felsz6lal6

nem tartja be az itteni eljaras szabalyait €s ezzel megs6rti az Aarhusi Egyezmenyt.

A felsz6lal6 elmondta, nem hajlandb ezeket a szabelyokat kiSvetni, ha azok az igazseggal

szembe mennek. Ebben az esetben pedig, Alldspontja szerint, Prof. Dr. Asz6di Attila kifacsarta

az igazsegot. lsm6teften jelzi, velaszo0anak a nagy aktivites.i hulladakokkal kapcsolatos

kerdas6re.

A Kornvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila elmondta. hogy a felsz6lal6 eredeti

kerdesere velaszolt, abban pedig nem volt sz6 a magas aktivitasf hulladekokrol. Megjegyezte,

term6szetesen tud valaszolni a kerdesre, hiszen az el6adas6ban is beszelt err6l, ahogyan azt a
kozmeghallgatason mindenki hallhatta. A kiegett Uzemanyaggal kapcsolatban egyr6szr6l lehet6s6g

lesz arra, hogy kiepitsenek a telephelyen egy 6tmeneti tArol6t. A magyar-orosz ellamkozi egyezmeny

lehet6v6 teszi, hogy atmeneti taroles megval6suljon Oroszorszagban. Ezt k0vet6en lehet6seg van az

itzemanyag kazettak Magyarorszagra torten6 visszasz6llitasera, illet6leg lehet6s6g van annak

feldolgozAsara. A reprocesszelasb6l sz6rmaz6 nagy aktivitasU hulladek elhelyezeser6l kell

gondoskodni. Erre vonatkoz6an, Magyarorszagon, ahogy minden EU tagellamban, k6szUl egy nemzeti

program. Az ehhez vezet6 nemzeti politika elkeszolt, harom nappal ezelflt az Orszaggyules

torvenyben kihirdefte. A vegs6 megoldashoz vezet6 utat ez a program jeloli ki, osszhangban az EU

hulladek direktivajaval.

A felsz6lal6 megkdszdnte, how Prof. Dr. As26di Aftila meger6sibtte abban, nincsen vegleges

megoHes.

000045 sziimi k6rd6s (No.: 00170) - A felsz6lal6 meoiel6l6se szerint a 7. k6rd6se

A felsz6lal6 Jan Haverkamp. A kazmeghallgaqs napjen a Kornyezetvedelmi Hat'seghoz eljuttatott

meghatalmazes abpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesuletet k'pviseli. Elmondesa szeint

tovdbbA a Nuclear Transparency Watch nemzetkazi szeNezet vezet'segi tagia. Az irAsban

asszefoglaft kerdeset az 6t klsero blmecsa kozremakadesevel szdban el6adta.

694!@,,Fuel chain, no assessment front- end"

.ltm.
)r. !/sfi--Varcd
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Jelesiil olyan fontos, 6s a kdrnyezeti hahstanuhenyban mindenk6ppen figyelembe veendS

k6rd6ssel nem sz'molnak, mint az urenbenyeszatnak, az ur6n d0sitdsnak, 6s az uren eramfivi
felhasznAhse na k betud hat6 kiirnyezeti hat^sai.

A Ktirnvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila vilaszolt: A Greenpeace figyelm6be

ajanlotta, hogy mint minden relevans tSrsasSgnak, igy a Paks ll projektarsasagnak is van weblapja.

Eszerint is tudhat6, hogy a paksi telephelyen sem ur6nb6nya, sem urSn dusit6, sem Uzemanyaggyar

nincs, ez6rt az nem is lehet a kornyezeti hatestanulm6ny resze.

A felsz6lal6 kdzbevetette, amennyiben nem vizsgeljAk meg a bemeneti UzemanyagJencot,

nincsenek abban a helyzetben, hogy bermilyen 6rvet hozzanak fel az atomenergia haszndlata
mellett.

000046 szamf k6rd6s (No.: 00318)

A felsz6lal6 Perger AndrAs. A kOzmegha ga6s napjen a Karnyezevedelmi Habseghoz eljuftatoft

meghatalmazes ahpjen a Greenpeace Magyarorszeg EgyesUletet kapviseli Az tesban ,sszefoglalt
kerdeset sz6ban el6adta.

Kerd,6s: ,,Hogyan fogja tudni kezelni a villamosenergia-rendszer a kb. 4000 Mw nukleeris
vi llamos energiet 6s meg0j u l6kat? "

A kerdas s26beli elaterjesztese sor'n el6adta, nem ta6lt raszletezes elemzast arra
vonatkoz6an, hogyan kezeli majd a magyar villamosenergia-rends2er azt a helyezet, amikor a 6
blokk egyfftes iizemelasekor a jelenlegi 2000 MW helyett, annak t6hb, mint k6tszerese fog
rdszabadulni a fendszerre. llletve ugyanekkor azt a helyzetet hogyan kezeli majd a rendszer,
hogy ennek a tiibb, mint 4000 MW nukberis villamos energienak egytft kell majd mfrkddnie az

id6jAres fAgg6 meg(tjul6 energi1kkal. VAlemenye szerint erre nincs felkeszitve a rendszer.

A Kornvezethaszn5l6 r6sz6r6l Prof. Dr, Asz6di Attila v6laszolt: El6sz0r is jelezte, hogy ez is egy

olyan k6rd6s, amely nem a kornyezewedelmi enged6lyez6si eljares resze, de termeszetesen valaszol

a kerd6sre. Elmondta, a telephelynek jelenleg 5 nagyfeszultsegu tewezeteki kapcsolata van az

orsz6gos villamosenergia-he|6'zatlal, ebb6l 10.000 MVA atviteli kapacitas keletkezik. Tervbe van vdve

tovabba egy Albertirsa-Paks ketkoros vezeteknek a megepitese is, amivel 14.000 MVA-ra nO meg a

telephely villamos energia atviteli kapacit5sa. Nem okoz tehat probl6mat a telephelyr6l elvinni a

villamos energiat, ez ak5r akkor is lehetseges lesz, ha k6t vezet6k kiesik. Azzal kapcsolatban, hogy

mit lehet kezdeni 6jszaka az e?mmal, elmondta, jelenleg a villamos energia 30 %-et importalja

Magyarorszag. HangsUlyozta, olyan mervu hatermetszd kapacitasok ellnak mar most is

rendelkez6sre, amellyel nagy mennyiseg0 villamos energiat kepesek mozgatni. Vannak olyan

iddszakok, amjkor kb. 2000 MW kOrnyeki az etvitel, emellett van tranzit is, amely atmegy az orszagon.

Felhlvta a figyelmet arra, is, hogy a k6t 
'ij 

blokk uzembe lep6seig Eur6paban szemos alaper6m0vet
feSllitanak majd (a nemetek p6ldaul g-et 2023-ig), ez6rt olyan er6muvi energia kapacitas hiany

keletkezik m4d az eur6pai villamos energia h6l6zatban, hogy az ejszakai nehany szaz MW
mennyisegu elhelyez6se nem okozhat probl6mat. A rendszer mukodesevel kapcsolatban elmondta,

szigor( szabalyok vannak arra vonatkozoan, milyen szekunder 6s tercier tartal€kokat kell tartani. Ezek

nagyobbak lesznek a ket Uj blokkok belep6s6vel. Ezeket meg kell teremteni, Magyarors_zfg pedig

t /Lr't . .:7:
;,4(t k,U '('^ - /'' '<-,'

dr. Horvath Zolten lr. ldgy-yirn; t"r"n" '-Eres, fi6or-
kormanymegbizott jdgyz6konywezeto temafelelos ugyintez6



43

betartja a nemzetkozi el6irasokat. Hangsulyozta, hogy a k6t Uj blokk uzemel6se segiteni fogja a

meguJul6kat a rendszerbe integralni, mert ak6r menetrendtartasra is alkalmasak lesznek. A 10 %-os

teljesitmeny csokkent6si tartom6nyban ak6r milli6s ciklusszSmmal lehet ezeket a blokkokat mozgatni.

000047 szemr: k6rd6s (No.: 00018) - A felsz6lal6 meoiel6l6se szerint a 6. k6rd6se

A felsz6lal6 Jan Haverkamp. A k'zmeghallgates napjen a Kornyezetvedehi Hat'seghoz eljuftatott

meghatalmazas ahpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesttletet kepviseli. Elmondesa szerint

bvebbe a Nuclear Transparency Watch nemzetkozi szeruezet vezet6segi bgia. Az hesban

asszefoglalt kard'set az 6t klsero tolmecsa kozremakodes6vel sz6ban el6adta.

l(fgqg ,,Severe accidents: multi unit & common causg use of PSNPRA deterministic

approach"

A k6rdas tohecs kazremtkddAs6vel tiSrtant sz6beli el6terjeszt6se soren kifejtette, hogy a
k,myezeti hatastanulmeny bizonyos fajta jelent6s baleseteket egyeltaan nem vesz figyelembe,

Egyraszt nem foglalkozik az egyszerre tdbb reaktorban el6fordul6 balesetekkel, 6s az egyetlen

kirls6 t6nyez6 ha|5si,ra bekdvetke26, tn. ,,Common Cause" balesetekkel. Elmondta, Prof. Dr.

Asz6di Attila_nagyon hasznos huA'zatot is bemuatott, amely i usztreAa, mekkora idatev alatti

elaforduhsokat hasznehak a szemitesoknel az elareielzasekhez. Szerinte kizedlag
probablisztikus alapt biztonsegi elemzaseket jeleni@nek meg a hateshnulmenyban,
prcbahlisztikus kockezati elemzeseket viszont nem ht. Eme ett mes prcbablisztikus, illetve

statisztikai elemz{sek is rcteznek a kockezatok szemszertsltasare, de ezek egyiket sem

haszneuek. Vannak olyan determinisztikus jellegll esemenyek, m6dszerek, amelyeket kdtelez6

lenne alkalmazni. Mivel ezeket elmulasztottek, a hatestanulmeny egyAltahn nem szemol

peded heborfis eseminyek okozta rossz mfrkddes kiSvetkezmenyeivel. Kiiliiniisen a helyben

l6v' k6z6ns6g joga tudni, hogy mi t6rtenik akkor, amikor egy az eredeti teruekben nem

szercpl6, a tervezesi alapon t(tlmen6 baleset fordul el6.

A Kdrnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Megjegyezte, az el6adeseban

beszelt arr6l, hogy a tervezesi alap kiterjesztesebe tartoz6 esemenyek soren a hatesteriilet rettentoen

korEtozoft. A leg0jabb nemzetkozi el6irasokkal osszhangban a magyar nukleeris biztonsegi

szabelyzat azt taftalmazza, hogy 800 meteren klv0l nem lehet sztikseg sem stlrg6s 6vintezkedesekre,

sem vegs6 kitelepitesre. Ebb6l egy6rtelmuen kovetkezik, ha k6t blokkon egyszerre kovetkezik be egy

ilyen tipusri esemeny, annak sem lehet telephelyen klvuli hatesa. A blokkok egymastol el lesznek

valasztva, csak keves berendezes fogja osszekapcsolni, eppen az6rt, hogy az ilyen hat6sokat

minimelisra lehessen csokkenti.

Megjegyezte, hogy amit a felsz6lal6 kerdez, a kibocsatdrsokon tul, nem ennek a kornyezewedelmi

engedelyezesi elj6r6snak a kerdese. A biztonsagi elemzesek a Etesitesi engedely irenti kerelemhez

kapcsol6dnak. ltt kibocsatasi adatokr6l 6s kornyezeti hatAsokr6l van sz6, nem arr6l, hogy pontosan az

adott esemenysor milyen val6szinuseggel kovetkezhet be, illetve hogy milyen eszkozokkel akarjek

ezen esemenyek bekovetkezeset megakadelyozni.

A felsz6lal6 kiSzbevetflseben jelezte, szefinte anmageba azzal, hogy Ptot. Dt. Asz6di Altila ezen

informeci6kat nem taftja a kiimyezeti je egiinek, nem taftja maget az Aarhusi Egyezmenyhez'

lv,1
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A Kiirnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: V6lem6nye szerint a felsz6lal6

rossz kovetkeztet6sre jutott, ha fgy gondolja. Azt mondta, hogy a kibocsdt6sok, mint kornyezeti adatok

a kdrnyezetvedelmi enged6lyezesi eljSrashoz, az ercmlJ biztonsagi kerdesei a letesit6si

engedelyez6si eljerashoz kapcsol6dnak.

000048 szimf k6rd6s (No.: 000171 - A felsz6lal6 meqieliil6se szerint az 5. k6rd6se

A felsz6lal6 Jan Haverkamp. A kazmeghallgat's napien a Kornyezetvedehi Hat6s6ghoz eliuftatoft

meghatalmazes alapjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet k4pviseli. Elmondesa szerint

bvebbe a Nuclear Transparency Watch nemzetkazi szeNezet vezet5segi tagia. Az iresban

,sszefoglaft k6rd4set az 6t ktsero tolmAcsa kdzremfrkddesevel sz6ban el6adta.

K6rdes: ,,Altematives for: site choke, alternative nuclear technology, national energy policy

outdated"

A kerdes tohecs k6zrem0kdd6s6vel tiSrtent sz6beli el6terjesztase soren kifejtette, a kdrnyezeti

hatestanulmeny nem foglalkozik a telephely megvebszteseval kapcsolatban semmilyen

altemativaelemzassel. Szerinte ez rendkiviil problematikus, hiszen 6 reamor fog egy helyszinen

mfikddni. Teljesseggel hienyzik azoknak az altemativeknak a vizsgAlata is, amelyek a

Roszatom eltal kindlt nukledris technol6gia versenytArsait, alternativeit illetn6, Nem deriil ki
padeul a hatesanulmenyb6l, hogy a t6bbi versenyt{rs eltal kinelt nukledris technol6giek

nagyobb vagy kisebb karnyezeti terhel6ssel i6rn^nak-e. Nem foglalkozik bvabbd a7okkal a

veltozlsokkal sem a tanulmeny, amelyek a 2011-es nemzeti stratagia elfogadAsa 6ta

vagbementek. Nem tar ki paldeul arra a celkituzesre, hogy 2050-ig 100 %-ban a meg0iul6knak

kellene szoqeftatni az energia kinelabt. Mindezeke tekintettel szeretne a felsorolt
hienyossegokra velaszt kapni.

A K6rnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Elmondta, hogy rendelkez6sre 6ll

egy barnamez6s telephely, amely korabban el6 lett keszitve arra, hogy atomer6mtivi blokkokat

fogadjon be. A kornyezetv6delmi enged6ly irenti kerelem ennek a haszn6latara iranyul. Allespontja

szerint nincsen olyan jogszab6lyi rendelkezes, amely egy alternativ telephely vizsgSlatet irne el6 a

sz6ban forg6 telephely kornyezetvedelmi engedelyez6se soran.

Az alternativakkal kapcsolatban elmondta, a kornyezetv6delmi enged€ly i16nti kerelemben konzervativ

keret parameterek szerepelnek, ugyanakkor az elmUlt id6szakban konkret f6vellalkoz6i szez6des

ker0lt megkotesre Oroszorszeggal. A tipus kivalasztesra kerirlt. All6spontja szerint a telephely 6s

annak a kornyezetvedelmi enged€ly iranti kerelme alkalmas arra, hogy a kivalasztott tipusra

vonatkoz6 enged6lyez6si eljarast le lehessen folytatni. Ha ezzel kapcsolatban mas velemenye lesz a

hatosagnak, akkor az eljeras soren nyilv6nval6an ezt jelezni fogja. Megjegyezte a kdrnyezetvedelmi

engedelyezesnek nem t6rgya az Orszaggyul6s hatAskorebe tartoz6 Nemzeti Energiastrategia

0jraalkot6sa, mert annak soran egy zartkor[ien muk0d6 reszvenytarsaseg fordul enged6lyert a

hat6seghoz egy konkret letesitmeny megval6sitasera.

A felsz6lal6 megkbszdnte, hogy szerinte Prof. Dr. Asz6di Attila megerdsi'€tte el6sponqet,
miszeint az alternafivekat nem vettfk figyelembe, amit egyebkent a 2011-es EU irdnyelv

megkiivetel.

dr. Horvath Zoftan
kormenymegbizott
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A Kiirnvezethaszniil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila a 000054 szimf k6rd6s (No.: 00333)

megv6laszolisa el6tt meg visszat6rt e k6rd6sre adott velasz kiegeszit6sre. Elmondta, hogy

2012-ben lezajlott egy elozetes konzultaci6, ennek dokumenteci6jaban az alternativek megvizsgelasra

kerultek.

000049 szem(r kerdes (No.: 00016|. - Alelsz6lal6 meqielol6se szeint a 4. kardese

A felsz6lal6 Jan Haverkamp. A kOzmegha gatas napj^n a Komyezetvedelmi Habseghoz eljuftatoft

meghatalmaz^s alapjAn a Greenpeace Magyarorszdg Egyesliletet kepviseli. Elmondesa szerint

bv^bbe a Nuclear Transparency Watch nemzetkozi szeNezet vezeftsegi hgja. Az ftesban

asszefoglalt kerdes az 6t klser1 tolmecsa kozremtkodesevel sz6ban el6adta.

@!@ ,,Economy has been excluded from ElA. The socio-economic chapter is largely
ideology and not useable for justifications of environmental impacts"

A 000051 sz^mo kardes sz6beli kifejtasekor utalt re, hogy a k6t kardast sz6ban asszevonja.

000050 sz6m6 k6rd6s (No.: 00261)

A felsz6lal6 Paltesz Julianna. A kazmeghallga6s napj'n a Kbrnyezetvedelmi Habseghoz eljuttatott

meghatalmazes ahpjen a Greenpeace MagyarorszAg EgyesAletet kepviseli. Az irAsban asszefoglalt

kerdeset sz6ban el6adta.

Ketd6st ,,A2 eljeres soren meddig lehet iresban valemanyt, 6szrev6telt benytjtani?"

A k6rdes sz6beli el6terjesztase soran el6adta, j6l 6rtette-e, hogy nincs vegs6 haterideje a

velemenyek, aszrevatelek beny'jtesara.

A Kiirnvezetv6delmi Hat6sed r6sz6r6l dr, Jeoes-Varoa Ferenc valaszolt: Roviden megismetelte,

hogy addig lehet 6szrev6telt a Kdrnyezetvedelmi Hat6s6ghoz benyujtani, amig az a dont6s6t meg

nem hozta.

000051 szemf k6rd6s (No.: 00015) - A felsz6la16 meqie16l6se szerint a 3. k6rd6se

A felsz6lal6 Jan Haverkamp. A kazmegha ga6s napjen a Kornyezetvedelmi Hat's'ghoz eljuftatoft

meghatalmazes alapjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet kepviseli. Elmondesa szerint

bvebbe a Nuclear Transparency Watch nemzekAzi szeNezet vezet6segi tagja. Az lresban

,sszefoglaft kerdeset az 6t kisero tolm^csa kozremfrkodesevel sz6ban el6adta.

@!@,,Geneml: Inernational obligations & EU directive 2011A|AEU. Goal of this public
pafticipation, insufficient information provided"

A k6rd's tolmecs kiizremfrkSdasavel tiSrt6nt sz6beli el6terjeszt6se soren kifejtette, a 2011-es

megfelel6 EU irdnyelv szerint vannak nemzetkazi kdtelezettsegek, amelyek a kiimyezeti
hatAsvizsgelata vonatkoz6an arvanyesek. Sze nte a kiirnyezeti hateshnuhenyban
megfogalmazotl informeci6k nem el6gsegesek. Ezeket a 000049 szemt kerdasaben riszletesen
kifejtefte. A espontja szerint, a hateshnulmenyb6l konkretan a gazdasdgi kerdeseket teres

L /rl.t- .- -l-c4//4 /''/''"'- "/ \
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egesz6ben kihagytek. Annak ellenere, hogy a tersadalmi, gazdasAgi k6rd6sek egy az egyben

k\rnyezetvAdelmi k6rd6sek 6s forditva, melyet az Aarhusi Egyezmdny 2. cikk 5. pontia is
nevesit. Atlespontja szerint ennek kovetkezmanyeit is figyelembe kell venni. PedeuL amikor a

fukusimai katasztr6fa t6ft6nt, a japen Korm^nynak nagy mennyis6gfi fosszilis energia impoftra

keltelt szorftkoznia. 0gy gondolja, erre a kerd€sre nem ad vehsz a ha6stanulmeny tersadalmi,
gazdasegi hatasokkal foglalkoz6 fejezete. Velemenye szerint ez a feiezet egy ideol6giai rizsa,

,,Bullshit." A kardAse arra iranyult, vajon ezekre a hi6nyz6 informAci6kra valamilyen p6t6ssal

vehszt adnak-e majd ebben a hatAsvizsgelati folyamatban.

A Kiirnvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila vilaszolt: El6rebocs6totta, hogy szeretne a

szabelyokat betartani. Ennek a kozmeghallgatasnak a szabalyait eddig mindenki betartotta. Sajnelta,

hogy a felsz6lal6 erre nem kepes. Szerinte elveszik ennek az itt jelenl6v6 magyar kozossegnek azt a

joget, hogy megismerj6k, mi zajlik ebben az eljer6sban.

A felsz6lal6 kiizbevetas6ben jelezte, hogy szerinte Prof. Dr. Asz6di Attila lekezel6en beszal

vele.

A kornyezeti hatastanulmenynak van egy fejezete, ami a tarsadalmi, gazdasegi hatdsokr6l sz6l (88

oldal), ez minden l6nyeges informaciot tartalmaz. Ha a hat6seg ugy talelja, hogy valami nem

el6gs6ges, kerdeseket tesz fel. Azokra a Kornyezethasznal6 valaszol, ahogy eddig is tette.

Megjegyezte, termeszetesen ez a hatestanulmany nem foglalkozhatoft azzal, hogy ha Fukusimaban

baleset tortenik, akkor MagyarorszSgon mit kell tenni. Nem dolga a Kornyezethasznal6nak, hogy

japan fosszilis energia importjeval foglakozzanak.

A felsz6lal6 kazbevetette, hogy ezek szerint Prof. Dr. Asz6di Altila nem 6fti mit ielent a

gazdaseg,

L. Simon Laszl6 iillamtitker hozzatette. ez nem egy olyan m0faj, hogy egymessal beszelgetunk. ltt 3

perces id6keretben a felsz6lal6 kerdeseket tesz fel, 6s a kormenybiztos vagy a jelenlev6 szak6rt6k 3

percben velaszolnak. Remutatott arra, hogy a felsz6lal6 az el6bb 18 percben folyamatosan besz6lt,

mig a jelenlev6 magyar kozonseg tagjai ugyanazt a lehet6s6get nem kaptek meg. Arra kerte a

felsz6lal6t, hallgasson v6gig mindenkit. Megjegyezte, v6lem6nye szerint meltatlan szemelyesked6ssel

v6dolni a kormSnybiztost azok uten, hogy ez el6bb a felsz0lal6 azt ellitotta, ideol6giai ,,bullshit" van a

tanulmanyban.

000052 szemf k6rd6s (No.: 00014) - A felsz6la16 meqieltil6se szerint a 2. k6rd6se

A felsz6lal6 Jan Haverkamp. A kozmegha gatds napjan a KArnyezetvedelmi Habseghoz eljuftatoft

meghatalmazas alapjen a Greenpeace Magyarorszdg Egyesaletet kepviseli. Elmond^sa szednt

bvebba a Nuclear Transparency Watch nemzetkazi szervezet vezet1s6gi tagja. Az irasban

'sszefoglalt 
kerdeset az 6t kiser' tohecsa kozremtkodesevel szdban el6adta.

69!9!@,,Wi we proceed today in compliance with the Aarhus convention?"

dr. Horvath Zoltan
kormenymegbizott
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A k'rd's tolmecs kazremfiki5das6vel tiiftdnt sz6beli elaterjeszt6se soren kifejtette, arra

szeretne velaszt kapni, a hat6seg szeretne-e ragaszkodni az Aarhusi Egyezmany elSirdsaihoz a

mai esem6nyen.

A kerdes kapcsen felmerult vita, a 000041 szem(t kerdes (No.: 00167) el6ft olvashato.

000053 szrim0 k6rd6s (No.: 00169) - A felsz6lal6 meqieliil6se szerint az 1. k6rd6se

A fetsz6lal6 Jan Haverkamp. A kazmegha ga6s napien a Karnyezetvedelmi Habseghoz eliuftatott

meghatalnazAs alapjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesuletet kepviseli. Elmondesa szerint

bv,bbe a Nuclear Transparency Watch nemzekozi szeNezet vezetdsegi tagia. Az iresban

,sszefoglalt kerdeset az 6t klsero tolmAcsa kdzremtkAdesevel sz6ban el6adta.

Kerdes:,,Some compliments"

Dicserettet kezdte. Velemenye szerint ez a kbmyezeti hatestanuheny sokkal magasabb

szinvonalat k6pvisel, mi szemos korabbi szouiet Sllamokban kdszilrtt hatestanulmenyok a

Battikumt6! egaszen Magyarorszegig. Szertnte fontos leszogezni, a kdzmeghallgaas nem csak

k'rd'sek feft6tel6r6l, hanem valemenyek megfogalmazesarol is sz6l. Ezzel kapcsolatban nem

is ver visszajelzest.

000054 szamri k6rd6s (No.: 00333) - A felsz6lal6 meqieltil6se szerint a 12. k6rd6se

A fetsz6lal6 Jan Haverkamp. A kAzmeghallgates napjen a Kornyezetvedelmi Habseghoz eliuftatott

meghatalmazAs alapjen a Greenpeace Magyarorsz^g Egyesqletet kepviseli. ElmondAsa szerint

tovdbbA a Nuclear Transparency Watch nemzetkozi szeruezet vezet'segi tagia. Az tesban

asszefogtaft kerdeset az 6t klser6 tohecsa kozremnk5desevel sz'ban el6adta

l<glgl-s!,,ls the non-nuclear part of the power station paft of the agreement with Rosatom?"

A k'rdes tolm'cs kiSzremfikiSd6s6vel t6ft6nt sz6beli elateriesztase soren utalt a

hattstanulmeny 5. fejezet6re, mely az orosz f6l k6telezetts6g vAllalasait r6szletezi. A vonatkoz6

5. cikk 7. hekezdase vilegosse tuszi, hogy az orosz felet terheli a felel6ss6g a nukleeris

berendezasekert. Azt azonban nem tudhatiuk, hogy az orosz-magyar katoldal(t mege apodes

vajon vonatkozik-e az olyan nem nukledris ielleg0 berendezesekre, mint a turbinek, a nem

nukte^ris infokommunik^ci6s eszk6z6k, illetve a nem nukbeds jellegfr hfrt6 berendezasekre.

Kerdese ez6ft arra irenyult, hogy ezeket nem az orosz felnek kell sze itania.

A K6rnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: El6szor is ramutatott arra, hogy a

kerdes felreertest tartalmaz. Nincs ugyanis ellentmondSs abban, hogy a magyar-orosz allamkozi

egyezmeny 6rtelmeben a reaktor szigetet az orosz f6l szSllitja, 6s hogy ezt k0vet6en a tov6bbi

komponenseket ki szSllitja. Hozzatette, e k6rd6s nem resze a kornyezewedelmi engedelyezesi

eljarasnak, de termeszetesen velaszol ra. Elmondta, hogy a magyar fel egy kulcsrakesz er6mfire

kotott fovallalkozoi szerz6dest az orosz fellel. Ez azt jelenti, hogy az er6m0 teljes felepites6ert az

orosz f6l felel, de az epitkezesbe tovabbi alv6llalkoz6kat is bevonhat. P€ld5ul a turbina vagy az

irenyit6 berendez€s beszerel6s€ben hagyatkozhat mondjuk nyugat-eur6pai, amerikai vagy Szsiai

dr. Horvath Zoltan
kormanymegbizoft
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szallit6kra is. Ezeket a szalllt6kat tender keret6ben valasztja ki. HangsUlyozta, hogy ett6l meg a

felel6sseg az orosz f6ln6l van.

A felsz6lal6 megk6rdezte, ez r6sz*e mag^nak a v6gleges mega apodasnak.

A Kiirnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: M6g egyszer elmondta, a

szerz6d6ses rendszer nem r6sze a kornyezetvedelmi engedelyez6si eljerasnak. M6g egyszer

hangsUlyozta, hogy f6v6llalkoz6r szez6d6st kotoftek az atomer6mr.i ket nj blokkjanak meg6pit6s6re,

amely6rt teljes felel6ss6ggel az orosz fel tartozik.

MASODIK SzUNET

A 000046 szem(t kerdes No: 00318) es a 000050 szem(t kerdes (No.: 00261) megvebszoasera a

szanet uten keralt sor.

000055 szimf k6rd6s {No.:00320)

A felsz6lalo Perger AndrAs. A kozmeghaflgat^s napjAn a Komyezetuadelmi Habseghoz eljuftatoft

meghatalmazas alapj'n a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet kepviseli. Az irAsban 1sszefoglalt

kerdeset sz'ban elaadta.

rerc!'s: ,,Mi az indoka, hogy nem az el6fordu16 legkisebb vizhozamokat vett6k figyelembe?"

A k6rdes6t annak sz6beli el6terjesztase sor'n reszbtezte a kdvetkezak szerint. Az el6zetes

konzult^ci6s eljeresban hozott dontes6ben a hat6sag ercifta, hogy a hfitoviz
biztosithataseganak legkedvez6tlenebb e apotera, ne a kiSzepes kisvizhozamokat, hanem az

el6fordul6 legkisebb vizhozamokat vegyak figyelembe. A kdrnyezeti hatestanulmeny nem ezen

el6lresnak megfelelSen kAszAIt mert - a magyarAzat szerint - megegyeztek a hat6sAggal.

Ennek indokakent azt hozta fel a beruheza, hogy az elmtlt 6vekre rendelkezasare e 6 adatok

alapjen indokolt eltarni a v6lem6nyben el6lttaffi6l. A felsz6lal6 a hienyolta ezzel

kapcsolatban, hogy nem tawlta sehol ezeket az adatsorokat a tanulmenyban. K6rdese ez6rt
arra irdnyuft, megismerhetak-e ezek az adatok, amelyek miatt eftdrtek az el6iresom6l.

A Kiirnvezethasznel6 r6sz616l Rudi Zsuzsanna vSlaszolt: Elmondta, hogy a Duna Viz
Keretiranyelv szerinti elemz6se a fizikai, k6miai parameterek teljes koret vizsgalja, igen hosszu

id6szakokra visszamen6leg, Ott minden, az elm0lt 6vtizedre vonatkoz6 adatot meg lehet talelni erre

vonatkoz6an.

000056 szamf k6rd6s {No.: 002191

A felsz6lal6 Dr. Kiss Peter, paksi lakos (biol6gus). Az lresban ,sszefoglalt kardesA sz6ban el6adta.

K6rd6s: ,,A ,,ziild" gondolatokat hirdetak kazAl is sokan mondjek, hogy korunkban van m6s 6s
jobb megode, mint az atomenergia, Azonban konkrat 6s komplex megolditsokr6l nem

besz6lnek. Amiral hazenkban a legtaibbet hallunk, mint alternativa, az a szEI- 6s napenergia,

illetve a nemet energetikai modell. Kormenybiztos urat ez6ft arra kerem, hogy segiben
6jekoz6dni nekiink, hogy mi mennyire zdld? Kdrem, hogy vesse 6ssze a magyar 6s n6met

I
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energetikai modellt rbvid 6s hosszti tevon, tirjen ki a rendelkezAsre e es probldmakiirere a

szel- 6s naperamfivek kapcsen."

A kerdes sz6beli elflterjesztese soren ekiada, k6rd6se nem a hat6segi elieres folyamatAra,

hanem annak latjogosultsegera, tdgabb 6rtelemben az atomenergia b6k's c6l0

tel haszn eh se n a k latjog osu ltsAgera i re ny u l.

A Kairnvezethasznal6 r6sz6r6t Prof. Dr. Asz6di Attila vilaszolt: Elmondta, hogy nem csak

megawattokban, hanem megawatt-6r6ban is k6pesnek kell lenni a villamosenergia-elletasara. Kell

tudni menetrendet tartani, ebb6l a szempontb6l nem igazan kedvez6ek a meg0jul6k ingadoz6

tulajdonsSgai. Ebb6l persze nem az kovetkezik, hogy nem szabad ingadoz6 meg0jul6 energiakat

alkalmazni a rendszerben, de ezeknek a meg0jul6knak a szabelyozes szempontb6l komoly hatranyai

vannak- Utalva a Nemetorszegi adatokra, elmondta, vannak id6szakok, amikor a nemet rendszerbe

beepitett sz6lerSmrivek komoly teljesitm6nyt 6s komoly villamos energia mennyis6get szolgeltatnak,

de vannak idoszakok, adott esetben napok (de ak6r egy het is), amikor egyaftaEn nem adnak villamos

energiat. Ramutatott arra, a terhelesi adatokb6l l5that6, a villamosenergia-elldtAsra ezekben az

id6szakokban is szukseg van. Egy januari es egy j0niusi id6szakot Osszevetve megallapitotta, amig

januerban viszonylag sok volt a szel, addig 2014. juniuseban alig volt sz6lbetaplales, ezzel szemben

viszonylag nagyobb volt a napenergia bet6plabs. Hangs0lyozta, hogy ez nappali id6szakra

vonatkozik, ejszakaira nyilv5nval6an nem. Ennek kovetkedeben ennek a kiegyenlitese egyaltalen

nem evidens. Elmondta, ma N6metorszegban alapvet6en az alapterhelest az atomeromuvek, a

biomassza- es vizier6mUvek viszik el, mig a menetrendet a barna- es feketeszen er6m0vekkel tartjAk,

es id6nkent gazer6m(veket kapcsolnak be. Velemenye szerint, ez egyeltalan nem nevezheto

kornyezetbarat megoldasnak, 2011-t6l 2014-ig folyamatosan novekedett Nemetorszeg szendioxid

kibocset6sa, 6ppen amiatt, mert val6jaban N6metorszeg sz6ner6mUvekkel kompenzelja azt, amit az

ingadozo meg0jul6k bevisznek a rendszebe, illetve amit az atomer6muvek kiesese okozott

N6metorszagban. TObb elemz6s azt mutatja, hogy Magyarorszag sokkal kisebb szen-dioxid

kibocsatasi tud lenni 2030-ra, mint mondjuk Nemetorszag. Magyarorsz6gon 2030+a akdrr 80 %-os

lehet a szen-dioxid kibocs6t6s mentes termelesnek a reszar6nya, koszonhet6en az atomenergienak

6s a kb. 15 %-os meg0jul6nak. Mig Nemetorszag, amely addigra leallitja az atomer6muveit, nagyjab6l

55 %-b6t biztosithatja meg0jul6kb6l a villamosenergia-ellatesAt 6s a maradek jelentos r6sze fosszilis

bazisu tesz. Mi azt gondoljuk, hogy a fdldgaz importt6l val6 fugg6s sokkal nagyobb kock6zatot jelent

e ates-biztonsagi szempontbol, masr6szr6l pedig sokkal kedvez6tlenebb Ar tekintet6ben, tovabbe

sokkal rosszabb tdlldgezzal villamos energiat el6allitani szen-dioxid kibocsetasi szempontb6l is.

Osszefoglalva elmondta, hogy ez a megoldSs, amit bemutatott, sokkal zdldebb, mert kevesb6 szen-

dioxid kibocsat6, mint a n6met megoldas.

000057 szamf k6rd6s (No.: 003341

A fetsz6tal6 Perger Andres. A kAzmeghallgaas napi^n a K,myezetuedehi Habseghoz eliuttatoft

meghatalmazds atapjdn a Greenpeace Magyarorszeg EgyesAletet kepviseli. Az hesban dsszefoglalt

kerde set sz6ba n el6adta.

K'rclg ,,Mi6ft nem tattalmazza a KHT. a ierurckos beruhAzAsok raszletes vizsgelatet?"

dr. Horv6th Zolten
kormanymegbizott
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A kerdes sz6beli el,6terjesztese soren ercadta, a paksi beruhezes sz'mos iarurckos beruhezest

ig6nyel, ami egy teljes projeKnek szemit. Utalt arra, hogy Prof. Dr. Asz6di Attila is emlibtte,
sziiksag lesz taftal6k kapacitesok ki6pites6re. Azt gondolia, hogy ezeknek a kbmyezeti hatesait

es kiiltsegeit is be lehetelt volna apiteni a kdrnyezeti hatesvizsgelatba. Ez az egesz egyiitt
6rt6kelend6 projekt. velemanye szerint, ugyan0gy besz6lni kellene a ki6geft Azemanyag

veg I eges el h el yez6s6 16l i s.

A Kiirnvezethasznil6 r6sz6r6l Prof, Dr. Asz6di Attila vilaszolt: Szerinte egyertelm0, hogy egy

masik telephelyen megepitend6 gaztuzelesu er6mri kornyezeti hatasainak a vizsgalata miert nem

ennek a kornyezeti hatesvizsgalati eljaresnak a resze. Azert, mert nem ezen a telephelyen, nem

ennek a beruhazesnak a r6szek6nt 6pi.ll meg. Ez valami masik tev6kenys6g, ami ott kezelendS. Ez az

e\eras azzal tud foglalkozni, hogy a paksi telephelyen mi val6sul meg €s annak milyen kornyezeti

hatasai lesznek.

000058 sz6mI k6rd6s (No.:00332)

A felsz6lal6 Perger Andres. A kozmeghallgaas napjen a Kdrnyezetvedelmi Haftseghoz eljuftatoft

meghatalmazes ahpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesuletet kepviseli. Az lr^sban osszetoglalt

kardeset sz6ban el1adta.

K6EES!,,Milyen tervek vonatkoznak a kiagett irzemanyagok hosszrt tevt kezel6sere?"

A felsz6lal6 k6rte a fenti k6rdese kihagyeset mert korebban foglalkoztak mer a kerdeskiirrel.

000059 szamf k6rd6s (No.:0032'l)

A felsz6lal6 Perger Andres. A kozmegha gates napjen a Kornyezetuedehi HabsAghoz eljuttatoft

meghatalmazas abpj^n a Greenpeace Magyarorszag Egyesiiletet kepviseli. Az lrAsban asszefoglalt

kerdeset sz6ban el6adta.

K€rd6s: ,,MegfelelSek-e a KHT-hoz felhasznelt adatok?"

A felsz6lal6 kerte a fenti kerdese kihagyeset, meft korebban foglalkoztak mer a kerdeskiirrel.

000060 szem0 k6rd6s (No.: 003221

A felsz6lal6 Perger Andr6s. A kdzmeghallgatAs napjen a K1rnyezetvedelmi Habseghoz eljuttatott

meghatalmazes abpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet kepviseli. Az lresban asszefoglalt

kerdeset szbban el6adta.

Kerdes: ,,Milyen garanciek vannak arra, hogy az 0i atomeramfr minden, biztonsegi funkci6kat
szoqeb apAbte e en tud 6llni egy nagymaretfi repiilSgep razuhan^senak?"

A k6rd4s sz6beli el'terjesztfse soren elSadta, a kordbban elhangzottak szerint a kontanment

elmAletileg mbretezve van a nagy repiil6g6pek rezuhanesera, de vannak bvebbi dpliletreszei
ennek a blokktipusnak, ahol szint6n biztonsegi funkci6kat el6t6 berendezasek vannak. Ezek az

apuletreszek nincsenek minasitve repiilagep rdzuhanasra. Nem ta6lt a hatestanulmenyban
olyan informeci6t, ami kezelne ezt a k6rdest.

J---t..-
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A Kornvezethaszne16 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Aftila viilaszolt: Hangs0lyozta, nuklearis biztonsegi

kerdesr6l van sz6, amely a l6tesitesi engedelyezesi eljares reszet kepezi majd. Ahogy emlitette az

el6adaseban, a tervezesi alap kiterjeszteseben kell kezelni a nagy repul6gepek r6zuhanasSnak a

hatesait. Azon alapvet6 funkci6knak, amelyek erre a kateg6riara el6 vannak irva, teljesulniuk kell egy

ilyen esemeny soren, Ez azt is implikalja, hogy a jSrulekos epuleteket is figyelembe kell venni,

mindazokat, amelyek szamitanak az adott biztonsegi funkcio fenntartSsehoz. Hozzatette, ez nem

min6sit6s kerdese. Ez egy nagyon szigorU kovetelmeny a tervez6s soran

000061 szamf k6rd6s (No.: 003171

A felsz'lal' Mesz'ros Norbeft. A kdzmeghallgaas napjen a KArnyezetuedehi Harcseghoz eliuftatott

meghatalmazes atapjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesiiletet kepviseli Az lresban Asszefoglalt

k6rdes szoban el6adta.

[Qrc!!g;,,Mi6rt a 4-es 6s tervezett &6s blokkok kdz6 tervezik a kiagett kazeftek terol6iet?"

A k6rd6s sz6beti et'terjeszt'se soren ercadta, a k6rd6st korebban mer feltett6k, de a2zal

kapcsotatban a velemenye szerint a kormenybiztos (Ir ellentmondesba keveredett a KHT-ban

foglaltakka!. A hatestanulmeny szerint a +es 6s tervezett 5-Os blokkok kaiz6 te|ezik a ki6gett

kazeftek terol6jAt, a kormdnybiztos 0r szerint 6-os blokk mellett lesz. K6rdAse arn irenyult,

hogy ezek sze nt akkor nem aktuefis a KHT.

A Ktirnvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila velaszolt: Leszogezte, a jelenlegi

hatastanulmeny aktualis, 6s az is marad. A telephely elrendezesevel kapcsolatban szamos pontositast

kell majd vegrehajtani a tervezes sorAn. Korebban mar emlitette, vannak bizonyos keret parameterek,

amelyek alapj6n elkeszult a kornyezeti hatasbnulmeny. Szemos alkalommal szukseg lesz m6g a

hatosag es az engedelyes interakci6jara ahhoz, hogy a vegleges tervek engedelyeztetve legyenek.

Kijelentette, a telephelyen van 6s lesz hely arra, hogy a kiegett kazettak szemera atmeneti t6rol6t

lehessen 6piteni, ami egy6bk6nt a jelenlegit6l fuggetlen kdrnyezetvedelmi engedelyezesi eljaras

targyat kepezi majd.

000062 szemri k6rd6s lNo.: 003231

A fetsz'tat, Perger Andres. A kAzmeghallga6s napjen a KArnyezetvedelmi Hat6s6ghoz eliuttatoft

meghatatmazes abpjen a Greenpeace Magyarorszeg Egyesaletet kdpviseli. Az lr^sban Asszefoglalt

kerd'set sz6ban el6adta.

I(!4!!s; ,,Mityen garanciek ellnak rendelkez6sre, hogy az 6pitkez6s nem lesz hatdssal az

iizemel6 blokkok hiztonsegera? "

A fetsz6tat6 k6tte a fenti kerd6se kihagydsAt, mert korebban foglalkoztak mer a kerddskiirrel.

00006'3 szemu kardes (No.: 00324)

A felsz6lat6 Perger Andr,s. A kAzneghallgatds napjen a K'rnyezetvedelmi Habseghoz eliuftatott

meghatalmazes ahpjAn a Greenpeace Magyarorszeg Egyes0letet kepviseli. Az iresban 1sszefoglalt

kerdeset szoban el6adta. ,.,-"'-.)a ,,-'/-=/r^.irh,
temafelel6s Ugyintezo
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K6rd6s: ,,Hogyan tervezik a radioaktiv hulladakok 6s a leszerel's finanszirozeset?"

A kerdes sz6beli elateiesztase sordn el6adta, a2t szeretno htni, milyen garanciek vannak arra,

hogy a radioaktiv hulladbkok kezel{se megoldhat6 lesz. Elmondta, a Kdzponti Nukle4ris

PanzAWi Alapban jelenleg 250 milfierd fortnt van, 6s elm6letileg, bdtrmikor bermilyen okb6l be

lehetne zemi a Paksi Atomeramfrvet. 2017-ig az eredeti ArcmErv szerint a ielenleg mfikiida

blokkokat te keltene dllitani. 0gy Htja, eleg messze 
'llunk 

ahhoz, hogy az ezen Agyek

kezelasere sziiks6ges 1700 milfierd forint rendelkezdsre e jon. K6rd6se ez6rt arra irdnyuft,

milyen konstrukci6ban k'pzetik et a teszeretes finanszirozds^t. asszerakjdk-e a K6zponti
Nukle'ris Panziigyi Alappal vagy egy kAI6n alapot hoznak-e l6tre erre a calra? Milyen garanciak

vannak arra, hogy majd szez 6v mtlva is rendelkezasre elqon a szrkseges penziisszeg?

A Kiimvezethasznel6 r6sz6r6l Prot. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Elmondta, Magyarorszegon az

eur6pai el6irasoknak megfelel6 szabelyrendszer vonatkozik az eromovek 6s a kieg6szit6

letesitm6nyek m0k0dtet6sere, ezeket betartjek a j0v6ben is. Ezt a rendszert kell alkalmazni az 0j

blokkok vonatkoz6saban is. Ramutatott arra, hogy ellami feladat a hulladekkezeles, amelyet egy erre

l6trehozott c6g, az RHK Kft. v6gez. Ez a ceg vegzi a tervezest is, a rendelkezesre 6116 informaci6k

alapjan. Azeltal, hogy a Paksi Atomer6m0 Zrt. deklaralt c6lja az t|zemidl hosszabbit6s, s6t az els6 2

blokk mAr meg is kapta az engedelyt a nuklearis biztonsegi hat6segt6l, az RHK Kft. a szamit6saiban

azt veszi figyelembe, hogy a mostani blokkok m6g 20 evig, tehet 2032-ig, illetve 2037-ig m0kodnek.

Ez alatt az uzemid6 alatt kell azt a penzosszeget felhalmozni, ami a hullad6kkezeleshez, a

leszerel€shez 6s a v6gleges elhelyezeshez szuks6ges fedezetet biztositani tudja. Ha nem lenne

Uzemid6 hosszabbitas, akkor mes befizet6seket kellett volna teljesiteni a tarsasagnak. Ugyanigy

megvaltozik a befizetes m6dja, amikor az uj blokkok megep0lnek. Erre van egy algoritmus, amelyet az

arra jogosult szervek alkalmaznak. Ez alapjen habrczzek meg, hangs0lyozta minden 6vben

0jraszamitva, a szuks6ges befizetesek merteket.

000064 szemri k6rd6s (No.: 00325)

A felsz'lal' Perger Andres. A kAzmeghallga6s napjen a Kornyezetv5delmi Hat'seghoz eljuftatott

meghatalmazes ahpjen a Greenpeace MagyarorszAg Egyesuletet kepviseli. Az ir^sban 1sszefoglalt

kerdes sz6ban el6adta.

K6rdes: ,,Ki6gett kazett'k tAroasAt milyen technol6gieval tervezik megval6sitani?"

A felsz6lal6 kerte a fenti k6rdise kihagyaset meft korAbban foglalkoztak mer a k6rdesk6rrel.

Tarczv Gvula moderitor tii6koztatta a kozmeghallgatas levezet6 elnok6t, hogy a k0vetkez6

felsz6lal6 Schmuck Erzsebet lenne, aki azonban a kozmeghallgatas alaft a hostessek segits6gevel

egy sajAt kezzel irt nyilatkozatan eljuftatott hozz6. Eszerint: ,,Tekintettel arra, hogy mir a

k€rdtiseimre vilaszoltak, a 2 k6rd6semet visszavonom."

Dr. Horvath Zoltan kormenvmeqbizott azonositotta a ket visszavont kerdest. Ez a 000065 szemu

kerdes (No.: 00346) 6s 000068 sz6mf kerdes (No.: 00466).

dr. Horveth Zoftan
kormenymegbizott
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000065 sziimf k6rd5s (No.: 00346)

A felsz6lal6 Schmuck Ensebet, budapesti lakos. Az LMP orszeggytl'si kepvisel1je. Az iresban

1sszefoglalt kerdes& szoban k6fte el6adni.

K6rd6s: ,,1. Az Aarhusi Egyezm6ny jogot biztosit az emberek szemera, hogy az aletiiket,
jitvajaket jelent6sen befolyesorc kardasekben megfelela, objektiv tejekoztaast kapjanak 6s

r6szt vehessenek a diintesi folyamatban. Mikappen tervezik a lakosseg hjekoztahsAt, tiibbek
kdzdtt a kdrnyezetvddel m i hatesvizsgelat eredm 6nyei 16l.

2. Hulladakelhelyezas: Hol 6s mennyibe kefiil majd a k,s- 6s kdzapkapacites0 hu ad6k

elhelyezase? Mennyi nagy aktivftes(t hulladdkkal szdmolnak, hol helyezik el, mennyi a tervezelt
kitlts6ge a hu ad6ktdrol6snak?"

A felsz6lal6 a k6rd6set a sajet kazzel ift nyilatkozateban visszavonta.

000055 szemi k6rd6s (No.: 00290)

A felsz6lal6 Figler Csaba, serpilisi lakos. A kerdest a k6r's6nek megfelel6en a moderebr olvasta fel.

Kerdes: ,,Mer a megl,6v6 erSmg is stilyosan megv,ltoztafta a Duna 6l6vil6get a hazai dshonos

kagyl6faitek e6sen megritkultak, bizonyos szakaszokon pedig nem lelhetdk fel. Egy kinai
agresszivan terjeszked6 kagylafajta kiszoritotta a hazai fajokat. Ha egyszerre fog mfikiidni a ket
er6m 6, milyen visszafordithatatlan veltozesok prognosztizelhat6ak m6g?

A K6rnvezethasznal6 r6sz6r6l Halasi-Kovacs B6la v5laszolt: Elmondta, val6ban teny, vannak

olyan kagyl6fajok, amelyek az elmult evtizedekben gradaltak a Duna teruleten- Ezek mennyisege

folyamatosan novekszik. Ennek feltehet6en a klimavaltozes az oka, nem a Paksi Atomer6mu

mukdd€se. Vannak olyan melegviz-kedvel6 fajok, amelyek az Al-Duna ir5ny6b6l vandorolnak felfele

6s eleg nagy lett a teruleti elterjedesuk mAta. Ez a klimavaltozas kovetkezmenye. Hangsflyozta,

ebben a Dunai-vizgyujt0re jellemz6 veltozasnak semmi koze nincs a Paksi Atomer6m(nek. A h6cs0va

hat6sa nyilvanval6an kedvez ezen fajoknak, erre a KHT-ban ki is tertek. Megfogalmaztiak olyan

felt6teleket, amelyekkel biztosithat6, ez a hates a lehet6 legkisebb m6rtek0 legyen a m0kodes soran.

000067 szamI k6rd6s (No.: 00289]

A felsz6lal6 Figler Csaba, serpilisi lakos. A k'rdest a keresenek megfelel5en a moderebr olvasta fel.

K6rd6s: ,,A kdrnyezetvadelmi hat6seg ezen kazmeghallgatesn az 5 arinteft teleparcsb6l csak

Paks veros ffiggesztette ki eloiresos m6don a habsag a felhivesat kiizmeghallgatesra.

Tekintve, hogy a mesik 4 tel€'parcs hkossega hivatalosan kiattesitve nem lett - tdbbnyire Paks

2 Zrt. 
'rtesitette 

a lakossdgot a kdzmeghaltgatdsrol, de nem a ,,fELH|VAS" szaivege szerint.

Teruezi-e a nagy 6rdekl6d6sre 6s szabilytalansegokra (tjabb kbzmegha gates kiires,t a
hat6seg?"

A Kdrnvezetvddelmi Hat6sao r6sz6r6l dr. Jeoes-Varqa Ferenc valaszolt: Elmondta, hogy a

ellitas nem igaz. A Kornyezetvedelmi Hat6s6g a kozmeghallgat6sr6l sz6l6

2. napjen tette kozze a honlapjen, illetoleg a hirdet6tablajan. Tovabbe

jegyz6nek is. Hivatali kapun Paks Vdros Jegyz6j6nek, Dunaszentgyorgy

kerd6sben megfogalmazoft

k0zlem6nyet 2015. eprilis

megkiildte minden erintett

I+\
dr. Horvath Zoltan
kormanymegbizott
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KOzOs OnkormAnyzati Hivatal Jegyz6jenek, Gederlak K0z0s Onkormanyzati Hivatal Jegyz6jenek,

Fajsz Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Jegyz6j6nek postai 0ton. A tertivev6nyek a Kdrnyezetv6delmi

Hat6s6gnel megtekinthet6ek. llletve, ber nem jogszabalyi kovetelmeny 2013. januar 1-je 6ta, ket

napilapban is meghirdetesre kertllt. Erre a kdzmeghallgates id6pontj6hoz kozeli id6pontban, 2015.

mejus 5. napjan a Pet6fi Nepeben es a Tolnai N6p[jsegban kerult sor. A kozmeghallgatas

megismefleset nem tartja indokoltnak, mar csak azert sem, mert tobb 6raja tart a kozmeghallgatas,

ahol a felmeriil6 kerd6sekre valaszolnak a megk6rdezettek. De tejekoztatast adott arr6l is, hogy

kerdeseket, eszreveteleket eddig is meg lehetett fogalmazni, 6s ahogy m6r korebbiakban emlitette, a

kozmeghallgat6st k0vet6en, az elje'as befejezes6ig is el lehet juttatni a Kdrnyezetv6delmi

Hat6seghoz.

000068 szam( k6rd6s (No.: 00466)

A felsz'lal' Schmuck Etzsebet, budapesti lakos. Az LMP orszeggytbsi kepvisel6je. Az ir^sban

1sszefoglalt kerdes't sz6ban k6fte eljadni.

K6rd6s: ,,A k6pz6d6 rds- 6s fdzepes aktivitest 6s a nagyaktiviasti hu ad6k elhelyez6s6nek

k6rdeskare. A kis- 6s kdzepes affiivites(t hu ad6k elhelyezese hol, mennyibe keriil? Mekkora

mennyisagt nagy aKivites.i hu ad6kkal szAmolnak, hol teNezik a hu ademerorct, ha pl. Boda

meghi0sul 6s mennyibe keriil?"

A felsz6lal6 a k6rd,ls6t a sajet kezzel irt nyilatkozateban visszavonta.

000069 szdmf k6rd6s {No.: 00288)

A felsz'lal' Figler Csaba, serpilisi lakos. A kerde a kerds6nek megfelelaen a moderetor olvasta fel.

K6rd6s: ,,Kesziiltek-e statisztikai kimutatAsok Paks I vonatkozes,ban a rekos

megbetegedesekral a dolgoz6k munkakiSre 6s munkakairtk helye szeint? Felhaszndltak-e

ezeket a statisztikai adatokat Paks 2 tervezesene4 megismerhet6ek-e ezek az adatok,

statisztikek? "

A Krirnvezethaszn'l6 r6sz6r6l Prof, Dr. Asz6di Attila vilaszolt: Ramutatott arra, velaszoltak mar

erre a kerdesre korebban. A vizsgalatokat elv6gezt6k, a statisztikai adatok a kornyezeti

hatestanulmenyban megtalalhat6ak.

000070 szemf k6rd6s (No.: 003311

A felsz6lal6 Perger Andres. A kozmeghallgabs napjen a Karnyezetuedehi Hat^seghoz eljuftatoft

meghatalmazes abpjen a Greenpeace Magyarorszdg Egyesuletet kepviseli. Az irasban 1sszefoglalt

kerdeset sz6ban el5adta.

K6rd6s: ,,Milyen alapon 
^llapft 

meg hrsadalmi, gazdasegi ha6sokat a KHT, ha nem kiSzi5l erre
von atkoz6 sze m fteso kat? "

A kerdes sz6beli el6teiesztese soren, el6adta, a kdrnyezeti hatestanulmany $rsadalml,
gazdasegi hatesokkal foglalkoz6 fejezete igen riividen foglalkozik e kerdesekkel. ArH klvencsi,
milyen alapon lehet aker ercnyiiket, aker hetranyokat megfogalmazni, ha ez a fejezet

dr. Horveth Zoltan
korm6nymegbizott jegyz6kdnywezet6 t6mafelel6s ugyint6zo
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gyakorlatilag semmilyen gazdasAgi szemitast, modellt nem tartalmaz. Mennyibe fog kerfilni a

projekt a magyar tersadalomnak?

A Kiirnvezethaszne16 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Elmondta, nagyon j6l lehet tudni,

mennyibe fog kerulni a projekt. A magyar-orosz 6llamk0zi szez6des, valamint a magyar-orosz

finanszirozasi allamkozi szezodes t0rv6ny formejaban ki lett hirdetve, tehat mindkett6 teljes konjen

nyitvanos. Ez alapjen konnyen ki lehet szamolni, ha 10 millierdos hitelkeretet ad az orosz f6l, es ez 80

%-6t adla a szez6d6snek. akkor meg ? 2O o/o-oI hozzeadva, 12 milliardos az a keret, amelyb6l a

projektet meg kell val6sitani. A tarsadalmi hatasok pedig a r6gi6ra vonatkozoan szerepelnek ebben a

88 oldalas fejezetben, amelyre vonatkoz6an korabban mar utalt.

000071 szemt kerd's a Kiirnyezetv6delmi Hat6sAghoz nem arkezett be.

000072 szamU k6rd6s lNo.:00011)
A fetszdlat' Szil^gyi Peter, a kerdez' lap szerint JAvor Benedek Eur'pa Parlamen kepvisel6

kepviseteteben, de a jegB1konw elkesziteseig az ene vonatkoz6 meghatalmazaset nem kabte meg

a K'rnyezetv^delmi Habseg reszere. A kerdez' lapon jelezte, hogy az iresban 5sszefoglalt kardeset

sz6ban el6adja. A kerdese sona kert)l6sekor, illetve a k1zmeghallgaqs vegen felhivesra nem

jetentkezett, Igy a kdzmeghalgaast kAvetaen a KAmyezethaszneb lresban vehszolta meg a kerdest.

Kard6si ,,Ha a kibocsetofi viz hamerseklete meghaladja a 35"C-ot, kesz-e az eramii cs6kkenteni

a termelast?"

A Kornvezethasznel6 iresbeli valasza: ,,Az atomenergia alkalmazesa soren a leveg6be 6s vizbe

t6rten6 radioaktiv kibocsetesokr6l 6s azok ellen6rz6ser6l sz6l6 15/2001. (Vl. 6.) KOM rendelet szerint

az Ujonnan epitett blokkok eseteben is be kell tartanunk a DunSra, mint h6elnyel6 kozegre vonatkozo

h6mersekleti korlStokat. A Duneba belep6 hutoviz h6foka egyebkent a KHT-ban is megadott 33"C

6rt6kben kerult maximalSsra, tehat nem 35'C-r6l beszelunk. Szinten el6iras, hogy a vizbebocsAtest6l

500 m-re lev6 szelvenyben a legmelegebb allapotban sem lehet magasabb a Duna vizh6mers6klete,

mint 30"C. A kornyezetvedelmi hat6sag a kialakult atomer6miives gyakorlatnak megfelel6en az 0j

blokkok eseteben is el6irja majd egy olyan Duna-viz monitoring rendszer ki6pites€t es az er6mu

Uzemeltet6je altali mukodteteset, amely rendszeres meresekkel igazolia azt, hogy a fent emlitett

rendeletben megfogalmazott hatarertekek nem kerulnek tUll6pesre, Amennyiben tehAt a
vizh6mersekleti 6rtek alapjan szi.iks6ges, akkor kiegeszit6 hotesi m6dok alkalmazas6val, vagy aket 4
er6mU visszaterheles6vel is csokkenthetd a befooadd viztest h6terhel6se, amelvre az er6m0 kesz. es

sz0kseq eset6n meq is fooja azt tenni. Megjegyzend6, hogy az olyan szels6segesen meleg napok

sz6ma, amelyeken ilyen eset el6fordulhat, nagyon alacsony (10-15 nap/6v)- A gyakorlatban a

hatarert6kek betartasahoz enn6lfogva elegend6 lehet az is, ha valamelyik blokk tervezett 6ves

f6javiteset (20-30 nap) ezen szels6segesen meleg napokat is mageba foglal6 id6szakra {ltemezzilk,

igy a f6javitas miaft kies6 termelesi volumen Dunara gyakorolt h6terhel6 hatesa is elmarad."

000073 sz5mi k6rd6s {No.: 00009}

A fetsz6tal6 Kardos Devid, a kedezd lap szerint Jevor Benedek Eur'pa Parlamenti kepvisel5

kepvisetet'ben, de a jegyz1konyv elkeszircseig az erre vonatkoz' meghatalmazAset nem kIldte meg
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sz6ban el6adja. A kerdese sorra keruasekor, illetve a kozmeghallgat^s vegen felhlvesra nem

jelentkezeft, igy a kAzmeghallgaast kavetaen a K'rnyezethaszneb irasban velaszolta meg a kerde$.

KeJCSS!,,A Duna stabilabb vize esa ardekaben FaisznSl vagy Adonynel a Duna duzzasztdsdra

lehet sziikseg. Mennyirc szemofunk ezzel az opci6val? BeCpAl-e ez a paksi erdmii 6rAba?"

A Kornvezethaszna16 ir6sbeli v6lasza: ,,Az elv6gzett tanulmanyok eredmenyei alapjan egy6rtelm(,

hogy az Uj atomeromu blokkok l6tesites6hez 6s biztonsagos Uzemeltetesehez nincs szukseg a Duna-

vizszint duzzaszt6muvel tort6n6 szabelyozasara, ugyanis a legalacsonyabb vizallas eseten is

rendelkez6sre 6ll a megfelel6 mennyisegU Duna viz a kondenz6torok hUtes6hez, tov6bba a vizkiv6teli

m0 ugy kerul meg6pit6sre, hogy az evszezad veg6n verhat6 medermelys6g 6s a legkisebb vizelbs
eset6n is k6pesek legyenek a szivattyrik a Duna viz6t kiemelni. Ennek megfelel6en a duzzaszt'mt
meqepitese nem szerepel az atomer6m0 tervei kozott. es a tervezeft k0lts6oben sem szereoel ilven

tetel."

000074 szimf k6rd6s (No.:003471

A felsz5lal6 nem jeruft hozze nevenek a jegyz1kanwben val6 rogzltesehez. A kerde$ a keresenek

megfelel6en a moderetor olvasta fel.

Kerdfis: ,,Dr. Asz'di A. 0r ppt diein t6bbsz6r is szerepett, hogy a ki^gett fgt6elem nem

feltotleniil hu adek. Felhasznehat6ak esefregesen lV. genereci6s CANDU, vagy az AIIegro

kiserleti reaktorban. Milyen hazai es nemzetkaizi teruek 6s lehetas6gek vannak ezzel

kapcsolatban?"

A K6rnvezethaszn6l6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila vilaszolt: Elmondta, a k6rd6sben szerepl6

allit6s helytall6. Az atomer6muben keletkez6 kiegett fft6elemek feldolgozdsa soran ki lehet nyerni

olyan anyagokat, amelyek felhasznalhat6k mes, akar harmadik, akar negyedik genereci6s

reaktorokban. Erre vonatkoz6an szamos vizsgelat 6s tapasztalat ell rendelkez6sre. A negyedik

generacids reaktorok tekinteteben maguk is torekszenek arra, hogy nyomon kovessuk mindazt, ami a

nagyvilagban tortenik. Hozzatette tovebba, az Allegro gazh(tesu gyorsreaktor, a szuper kritikus

nyom6su vizh0t6s0 reaktor, tovabbe a s6-olvadekos reaktor kutatasa teruleten Magyarorszegon is

jelent6s tapasztalat 6s tudes ell rendelkez6sre. ogy gondolja, ez a teriilet nagyon sokat fog fejl6dni a

k0vetkez6 id6szakban. Ezert is erdemes a kiegett Uzemanyagra 0gy tekinteni, mint energiaforrAs, 6s

nem, mint hulladek.

000075 szamf k6rd6s (No.:00348)

A felsz6lal6 nem jeruft hozz' nevenek a jegyzokdnwben val6 nitgzlt$6hez. A kerde$ a keresenek

megfelel5en a moderebr olvasta fel.

K6rdds: ,,4 Paksra szent WER-1200/AES-2006//V491 (v-508) tipus hogyan viszonyul
k5rnyezeti hates, biztonseg szempontj^b6l a sz6ba jithetd egy6b orosz reaktottipusokhoz? (Pl.

wER-1 000, wER-TOt, WER-1 200N-392M)"

dr. Horvath Zoftan
kormanymegbizott
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A Kdrnvezethasznel6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila vSlaszolt: Allitasa szerint a WER-1200A/-

491 a WER-1000-es reaktorok sorozatabdl lett kifejlesztve 6s ilyen ertelemben jelent6s biztonsagi

tobblettel bir. Tehat a WER-12004/-491 egy 3+ generaci6s reaklor, ami jelent6sen kedvez6bb

biztonsagi tulajdonsegokkal bir, mint a WER-1000. Ebb6l szamos peldanyt epitettek az oroszok

kul0nbdz6 helyeken. Az Eur6pai Uni6 teruleten is vannak ilyen reaktorok. Ezt a WER-491-et

egyebkent ttvezi mds fejlesztes is, hiszen az oroszorsz6gi kutat6intezeteket versenyeztettek az elmult

6vekben. Elmondesa szerint k6t kul6n vonal fejl6d0tt. A WER-12004/-392M a novovoronyezsi

telephelyen epul6 reaktor tipus, bizonyos tulajdonsdgaiban elter a V49'l-t61. Elmondta, hogy az orosz

fel az eur6pai piacra csak a V-491-es tipust kinSlja, a V-392M-et nem kivanja exportalni az Eur6pai

Uni6 terulet6re es val6szin0leg mas orszegokba sem. A WER TOI egy tovabbfejlesztese ezeknek,

ami passziv biztons6gi megoldesok tekinteteben rendelkezik alapvet6en efteressel az el6bb emlitett

tipusokhoz kepest. Hozzatette, a WER TOI meg nem ell rendelkezesre, tervei m6g nincsenek keszen

es ennek kovetkezteben referencia sem all rendelkezeste ezzel a tipussal kapcsolatban.

Hangs0lyozta, a magyar felnek a legelejet6l kezdve nagyon szilard kovetelmenye volt, hogy olyan

er6muvet szeretn6nek a paksi telephelyen epittetni, amellyel kapcsolatban vannak epitesi 6s

uzemeltetesi tapasztalatok. A WER TOI m6g nincs abban a fezisban, hogy elkezdhessek 6piteni.

Mire Pakson elkezdenek az epltkezest, epitesi tapasztalat e tipussal kapcsolatban m6g nem fog

rendelkezesre allni, ez6rt nem jdhet sz6ba a mostani paksi projektben.

000076 szrmf k6rd6s {No.: 00284}

A felsz6lal6: Dr. Jenossy Andres, budapesti lakos. Kepviselt szeryezetkent megiel,lte a vedegylet

Egyesaletet, de a jegyzakanw elk'szlbseig az erre vonatkoz6 meghatalmazeset nem kaldte meg a

Kornyezetvedelmi Habsag reszere. A kerdest a kerasenek megfelel5en a moderAbr olvasta fel.

KOrdCs: ,,Kormenybiztos (tr axi6mdnak veszi, hogy egy orszeg villamosenergia-rendszeret

ataperSmfrvekre kell 6piteni, amiket - ideefis esetben - a vdltoz6 ig6nyekhez alkalmazkod6

tovebbi eramfivek egAszitenek ki. Ndmetorszeg 2023-t6l egy eft6l mtszakilag elt6r6 paradigmAt

fog alkalmazni: ott az alternativ energiaforrAsok felhaszneasa biztositia maid az ,,alap"-ot. De

amikor m$kiidik, a szel vaw naper6mfr 6rama olcs6bb, mint az atomeramfrvi, rchet

k,zgazdasdgilag az atomeramfivek mdr mdsutt sem alaper6mfivek."

A Kornvezethasznal6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: El6szor felhivta a figyelmet,

kerdeses, egyaltalan jelen e\eres tercyehoz tartozik-e a kerd6s, de szivesen valaszol ra, ahogyan azt

mAr korabban meg is tette. Elmondta, a magyar villamosenergia-rendszer Ugy mokodik, hogy

bizonyos minimum 6s maximum terhelesek kozdft ingadozik az igeny. Lathat6, a minimum terhel6sek

nagyon messze vannak a 0{61, tipikusan a maximum fele kdrny6ken van a minimum. Ezt az

id6szakot, amely eltaleban ejszak6ra esik, is le kell tudni fedni. Hangsulyozta, az eftalaban

megujul6kent emlegetett nap- 6s szelenergia nem ell folyamatosan rendelkez6sre. Ebb6l a

szempontb6l, utalva a nemet adatokra is, a biomassza felhasznalas sokkal inkebb tud segiteni az

alapterheles elviteleben, mint a szel- es napenergia, ami rendkivul nagy ingadoz6st mutat. A j0v6ben

lehetnek majd olyan tArolesi techno169i6k, amelyek segitik ezen ingadozesokat lecsokkenteni,

ugyanakkor a nemet adatokb6l is lehet ldtni, a teli h6napokban kb. hatod annyi a napenergia

betaplelas, mint a nyari h6napokban. Tehat nem csak napon beluli, hanem hdnapokon, evszakokon

ativel6 nagy mennyiseg( energiaterolSsra lenne szuks6g ahhoz, hogy az ellSt6st biztositani lehessen.

Energetikai szakemberkent meggy6z6desselJ-* ,l
dr. Horvath Zolten dr"
kormanymegbizott
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energiahordoz6 er6m[ fog bennmaradni, mert csak igy lehet a rendszert mUkodtetni. Ez nem jelenti

azt, hogy a megujul6k nem tudnak fejl6dni, de a rendszerbe integr6lSsuknak komoly korlatai vannak.

N6metorszag a kiegyenlitesben nagymert6kben 6pit az export-importra- Ha mindenki ezt az

energiapolitiket val6sitane meg, a rendszer beszorulna. Kiemelte, a nemet rendszer onmagaban nem

fenntarthat6, ehhez szukseguk van a francia atomer6muvekre, hogy az alapterhelest elvigy6k, 6s

szuks6guk van a cseh 6s lengyel szen alapo er6mfivekre. A koltsegek tekinteteben r6mutatott, nem

csak m0kod6si k0lts6geket, hanem a beruhdz6si k0lts6geket is ki kell termelni, Ez ut6bbi nem

elhanyagolhat6 a szeF vagy a napenergia eseten.

000077 szamU k6rd6s (No.: 004631

A felsz6lal6 nem jeruft hozze nevenek a jegV5konwben vab retgzltesehez. A kerde$ a keresenek

megfelel5en a moderetor olvasta tel.

K6rd6s: ,,Ki6lezett pofiAkai hdboris helVetben ki garanteqa az er6mt 6ps6g6t egy

lagitAmadAs, rakatatAmad^s el len? "

A KiirnvezethasznSl6 r6sz€r6l Katona Tames velaszolt: HangsUlyozta, az atomer6muvek

biztonseget szend6kos karokozes ellen kizar6lag muszaki eszkozokkel csak korletozott m6don lehet

biztositani. Nincs olyan orszeg, ahol kovetelmeny lenne a tervezes soren, hogy az atomer6m0

heborus akci6knak ellenalljon. Elmondta, ugyanakkor a legnagyobb 169i jerm0 razuhanesara, ipari

robbanasra, toxikus gazfelh6k hatasaira tervezni kell. Az atomer6mU rendkivul robosztus epitmeny, a

kontenment pedig nem tudja, hogy szendekosan vagy v€letlenul erte-e robbanes. Bizonyos fokig ki

kell birnia ezeket a hatasokat. Ha celzott katonai akci6 van egy atomer6mti ellen, akkor els6rendu

honvedelmi kdtelesseg az e(6m$ v6delme. Hangsulyozta, ez muszaki 6s honvedelmi feladat.

Hozz6tette l6tezik a fenyegetettsegnek egy alcsoportja, a szabotazs akci6, ahol muszaki es

adminisztrativ eszkozokkel lehet a rendszert hat6konyan mUkodtetni.

000078 szami k6rd6s (No.: 00283)

A felsz6lal6: Dr. Jenossy Andras, budapesti lakos. Kepviselt szeNezetkent megiel'lte a Vedegylet

EgyesUletet, de a jegyzakdnw elkeszlteseig az erre vonatkoz' meghatalmazeset nem kuldte meg a

K1rnyezetvedelmi Hat'seg reszere. A kerd6$ a keresenek megfeleljen a moderetor olvasta fel.

Kerd6s: ,,10 ,,szomszedos" orszdg rigy v6li, hogy az Espooi Egyezmeny artelmeben ,jelentds
hatervisela f6l" a potencielis kamyezeti hatesok szempontjeb6l - 6s ezt MagyarorszAg nem

vitatja. Milyen alapon e itja ezzel ellent6tesen a KHT. hatAsmetrix 6s hatefterAletek fejezete,

hogy a potenciefis hatesok az orczeg haterain berul maradnak, 6s azokon berul egy igen sztlk
fiildrajzi ter0letre koncentrebdnak, ,jelent6s" hates pedig csupen egyetlen telepitlas eseteben

merfil fel."

A Kiirnvezethasznil6 r6sz6r6l Prof. Dr. Aszr5di Attila vSlaszolt: Elmondta, onmagaban, hogy egy

orszeg bejelentkezik egy ilyen eljArasban, nem jelenti azt, hogy ezzel bizonyltja, a letesltm6ny

hatessal van re. Azert jelentkezik be, mert egyresa joga van hozze, mdsreszt mageban az eljdrasban

akar at$l meggy6z6dni, hogy az adott tevekenysegnek van-e hat6sa ra, s amennyiben igen, akkor ez

milyen mertekU. Rgmutatott, a hatastertllet elk6szlt6s6hez termeszettudomanyos vizsgelatok
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bemutassa. Hangs0lyozta, Magyarorszag elkotelezett abban, hogy az Espoo-i es az Aarhusi

egyezmenyeket betartsa. Eppen ezert orommel taj6koztatjak az osszes k0rnyez6 orszagot, hogy

ennek a l6tesitm6nynek milyen kornyezeti hatasai lesznek. A szemitesaik alapjen meggy6zodessel

allitotta, a ket Uj paksi reaktornak nincs orszagon ativel6 hatasa. A bejelentkezett orszagok nem

hatasvisel6i a paksi beruhazesnak, de mivel a beruhaz6 biztos a dolgaban, orommel elmegy ezekbe

az orszagokba, hogy tajekoztatast adjon az ottani kormanyzatoknak 6s az ottani 6rdekl6d6

lakossagnak a beruhazes16l.

A Kiirnvezetv6delmi Hat6s6q r6sz6r6l dr. Jeqes-Varqa Ferenc hozzatette: Bar maga a kornyezetl

hatestanulmany a szemitasok alapjan erre a kovetkeztetesre jutott, ett6l fuggetlenul a magyar fel (a

nemzetkozi eljeras lebonyolitasaert felel6s miniszt6rium) a kor6bbi gyakorlatnak megfelel6en

alkalmazta az Espoo-i Egyezm6nyt. Hangs0lyozta, ez6rt kerul sor nemzetkozi eljaresra.

000079 sziimf k6rd6s {No.: 00045)

A felsz6lal6 nem j^rult hozze nevenek a jegyz1konwben val6 rAgzitesehez. A kerde* a keresenek

megfelel6en a moderebr olvasta fel.

Kard6s: ,,Az 6pibskor a munkagddiirb6l val6 szivaltytizAs mennyiben arinti az er6ma kiirnyeki

h a I a stav a k v i z sz i ntj 6t? "

A KtirnvezethasznSl6 r6sz6r6l Prof. Dr. Asz6di Attila valaszolt: Kijelentefte, nem lehet

kiszivatty0zni a munkagddron keresztol a k0rnyez6 halastavakb6l a vizet. Egyr6szt a szamitasok azt

mutatjek, az a depresszi6s tolcser, ami kialakul majd a munkagodorbe beszivarg6 viz kiszivattyfzasa

kovetkezt6ben, nem 6r el a halastavakig. Masreszt hangs0lyozza, a sz6mitasok igazoltak, a

talajvizszint v6ltozes nem haladja meg azt a merteket, amilyen tartomSnyban a talajviz szint

termeszetes okokb6l, mindenfeb munkagodor nelkul jelenleg is ingadozik. Felhivta a figyelmet arra,

hogy amikor a Duna lemegy a kisvlz szintiere 6s magdval viszi a talajvizszintjet, nem t0nik el a
halastavakb6l a viz. Ebb6l kovetkezik, egy sokkal kisebb 6s lokelis hat6s0 talajvlztelenites nem

okozza mld a halastavak kiszarad5sat.

Dr. Horveth Zoltan kormSnvmeqbizott tajekoztatta a jelenl6v6ket, hogy elfogytak a

Kornyezetvedelmi Hatosaghoz iresban erkezett kerdesek. Emlekeztetett arra, korabban herom olyan

kerdest felretett, amelynek megfogalmazoja a keftez5 lapon nem engedte meg, hogy a moderator

olvassa fel a k6rdeset, Sorrendben felhivta a k6rdesek megfogalmazoit, hogy jelentkezzenek a

kerdeseik el6adasara. Megellapitotta, hogy egyikuk sincs jelen a teremben.

E hdrom k'rdast a Komyezethasznab a k'zmeghallgate* kovet6en lrasban vebszolta meg, s azokat

megktildte a Kornyezetvedelmi HatOsAg reszere. A velaszokat a fentiekben a kerdez5 lapokon

belyegzovel rogzlteft sorszemozAs sorrendj'ben jegyzdkdnwezte a Kdrnyezetu6delmi Habseg.

A kozmeghallgates levezet6 elnoke mindenkinek megkoszonte a r6szv6telt 6s bez6rta a

kdzmeghallgatast.

dr. Horveth Zolten
korm6nymegbizoft temafelel6s ugyintez6
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A kdzmeghallga6s a ket f6l6r6s szonettel egyutt kozel hat 6s fel 6ra id6tartamot vett ig6nybe.

K6szuft, P6cs, 2015. m6jus 22.

dr. Horvath Zo[an
kormanymegbizott

a kozmeghallgatas levezet6 elnoke

lYlt;L4k-*
dr/$e+Vargia Ferenc

jegfz6k6nywezet6
E;K

temafelelos ogyint


