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Paks 2: A kormány saját szabályait sem tartja be? 
 
Budapest, 2014.06.23. Az új paksi atomerőműről szóló döntéshozatali folyamat során a 
kormány még a saját maga által hozott jogszabályt sem tartotta be, mivel nem végezték el a 

megalapozó vizsgálatokat. Ez derült ki annak a pernek a pénteki tárgyalásán, amelyet az 

Energiaklub a Társaság a Szabadságjogokért jogi képviseletével indított a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal szemben a paksi döntést megalapozó hatásvizsgálatok és elemzések 
megismeréséért. Paks2 előkészítéséről ma szinte semmit sem tudunk, ahogy az Országgyűlés 
tagjai sem, pedig ők ma döntenek a 3000 milliárd forintnyi hitel felvételéről. Egy ilyen döntés 

nemcsak felelőtlen, de ellentétes is Magyarország érdekeivel.  
 
Továbbra sincs ismeretünk arról, hogy a magyar kormány milyen számítások, elemzések, 
információk ismeretében döntött az új paksi atomerőműről. Ezen adatok nyilvánosságáról szóló 
pénteki perben a Fővárosi Törvényszék elutasította a keresetet, mivel a per során kiderült, 

hogy a kért információk nem is léteznek. Azaz, a kormány nem végezte el azokat a 

vizsgálatokat, amelyek információkkal szolgáltak volna az új reaktorok előkészítéséhez. A 
magyar országgyűlési képviselőknek az Országgyűlésben ma tehát úgy kell szavazniuk a 
finanszírozásról szóló szerződésről, hogy a döntéshez szükséges információk nem állnak, nem 
állhatnak rendelkezésükre. 
 
A kormány által 2 éve hozott határozat (1194/2012.) világosan megfogalmazta az új 
atomerőművel kapcsolatosan elvégzendő feladatokat. Ebben vizsgálatot írt elő többek között a 
létesítés finanszírozásával, műszaki tartalmával, beruházói forrásaival, az állam lehetséges 
szerepvállalásával (ú.n. pénzügyi hozzájárulás, állami kezességvállalás, garancia), valamint a 
radioaktív hulladék kezelésének stratégiájával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ezeket a 
vizsgálatokat nem végezték el sőt, a határidőket sem tartották be: a feladatokat 2012. június – 
2012. október között kellett volna végrehajtani. 
 
Az NFM a per során mindössze néhány jogszabály-módosításra és egyetlen elkészült vizsgálati 
dokumentumra hivatkozott, amelyek egyike sem érint lényeges kérdéseket, és a 
kormányhatározat előírásaitól függetlenül is elvégezték volna. Ellenben a határozatban 
felsorolt több mint tucatnyi vizsgálatról nem tudtak kézzelfogható anyagokat felmutatni. 
 
Lázár János és Varga Mihály korábban azt nyilatkozták, hogy léteznek kormányzati számítások, 
és a kockázatokat is behatóan elemezték. A pert megelőzően az Energiaklub az NFM-től 
adatigénylés keretében kérte az előkészítő dokumentumokat, mivel 2012-es 
kormányhatározatok ennek a minisztériumnak a feladatkörébe utalják a paksi bővítés 
előkészítését. Az illetékességüket támasztja alá továbbá az is, hogy az orosz-magyar államközi 
egyezményt Németh Lászlóné, akkori fejlesztési miniszter írta alá. 
 
Az NFM az adatigénylés elutasításakor még arra hivatkozott, hogy a kért adatok a döntés 
megalapozását szolgálják és így 10 évig nem nyilvánosak. Ezzel szemben a per során korábban 
az derült ki, hogy nem is az NFM az adatkezelő, és nincs is náluk olyan dokumentum, amire Lázár 
János és Varga Mihály utalt korábban. Csakhogy a Miniszterelnökség a hasonló tárgyú 
adatigénylésben szintén úgy nyilatkozott, hogy nem minősül adatkezelőnek. Mindezek alapján 
egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a számítások egyáltalán nem is léteznek, vagy ha mégis, akkor 
még az államigazgatási szervek sem tudják, hogy kinél. 
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Kérjük, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse elő, hogy az ügyről a nyilvánosság 
tudomást szerezhessen! 
 
 
Nyilatkozó:  
Koritár Zsuzsanna(Energiaklub) – 0620-483-1747 
Hidvégi Fanny (TASZ) - 0630-362-5220 
 
 
 
 
 
 

 
 Az Energiaklub Magyarországon egyedülálló módón immár több mint 20 éve 

dolgozik egy új szemléletmód elterjesztésén. Kutatásainkkal, képzéseinkkel és a 
széles körű kommunikációval a célunk, hogy mind az energiát termelők, mind a 
felhasználók, vagy éppen a politikai döntéshozók másként viszonyuljanak az 
energiához. 


