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Paks II. látványterve



A legfontosabb kérdések

• Még több atomenergia vagy az erőművek teljes leállítása?

• Milyen érvek és ellenérvek sorolhatók fel?

• Csernobil, Fukusima – elkerülhető?

• Hogyan döntenél egy esetleges népszavazás esetén?

• Hogyan illeszkedik a beruházás az Alaptörvény 
rendelkezéseihez?



Népszavazási kezdeményezés Paks II. ügyében

• Több próbálkozás történt az aláírásgyűjtő-ívek hitelesítésére

• OVB érvelése

• Kúria döntése





Miért jó (vagy nem jó) az 
Atomenergia?



Hatás a környezetre?
Nem bocsát ki széndioxidot évente és nincs füst. Az atomenergiával 
működő erőműveknél nem távozik semmi közvetlenül a környezetbe. 

DE: hulladékot évezredekig kell tárolni

Atomerőmű Szénerőmű



Támogatás és technológia

Nyugat
(USA,Németország,Franciaország)

Ma: 

megújuló energiát 
támogatják

egyre több erőmű 
leállítása

Kelet

Ma: 
atomerőmű 
támogatás

Függés az 
atomerőmű 

tulajdonosától?



Olcsó vagy drága

OLCSÓ

az atomerőművek
működésénél egy
kilowatt előállításához
kevesebb forint szükséges

Munkahelyeket hoz létre
az építése, karbantartása
és az üzemeltetése is.

DRÁGA

Megújuló energiákhoz 
képest drágább

Tárolása (évtizedekig) 
drága



Könnyebb eladni nekik (kevés lehetőség) 

mégis környezettudatosabbak

Proliferáció és non-proliferáció

A fejlődő országok mint piac

Fennáll a veszély, hogy terrorista csoportok 
vagy a terrorizmust támogató államok is 

hozzájutnak e fegyverekhez és anyagokhoz 
=proliferáció



Újrahasznosítás?

Biztonság

megoldások, amelyeknél a már kiégett nukleáris 
fűtőanyagot hasznosítják

Magasabb költség és hullafék így is marad

A szakemberek szerint: a hazánkban várható elemi 
csapások mindegyikét képes nagy biztonsággal kiállni. 

Hiba:a balesetek sosem várható események miatt 
következnek be, hiszen a várható eseményekre 

felkészülünk. 



HATÁS
Élővilág

1000 megawatt energia 
termeléséhez 

• szélerőművekkel 61 000 –
73 000 hektár

• naperőművekkel 22 000 
hektár,

• atomerőmű esetén 81-160 
hektár

DE: megújuló energiánál a 
terület visszaállítható teljesen 
míg atomenergiánál nem

Egészség

Megbetegedések 
kimutatása nem 
egyszerű
DE:
Egy kutatás szerint 268 
országban értékelt 
adatok alapján az 
atomerőművek 80 
kilométeres körzetében 
10%-kal gyakoribbak 
ezek a 
megbetegedések, mint 
az adott ország átlaga

Globális 
felmelegedés

Atomenergi
a kiváltja a 
globális 
felmeleged
ést okozó 
energiákat.
De: 
fűtőanyag 
elfogyhat



A Paks II. beruházás néhány 
jogi aspektusa



Jogalkotás és annak előzményei

• 2007-re nyúlik vissza

• 2009: OGY határozat

• 2011: Nemzeti Energiastratégia

• 2012: MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Létrehozása

• 2014: kormányközi megállapodás

• 2014: hitelszerződés



Közpénzek és Paks II.

• A projekt költsége 10 mrd euro

• 80%-20% orosz-magyar

• 30 év



Államadósság
• Örök kérdés: növeli vagy nem 

növeli az államadósságot

• Mi is az az államadósság?
• CR és ÚH

• Központi alrendszer, 
önkormányzati alrendszer, 
kormányzati szektorba sorolt 
szervezetek!                            
MVM Paks II. Zrt.

• Csak törvényi felhatalmazás és 
áht miniszter engedélye kell

• Törlesztés                         új 
fizetési kötelezettség előírása!



Adósságfék

• 2009

• Alaptörvény közpénzek fejezetben szigorítás

• Országgyűlés, Kormány

• 50% vö. EU 60%

• Mentesítési záradék

• Költségvetési Tanács, mint garancia



Paks II. és az EU

• Túlzott deficit-eljárás

• Versenyellenes állami támogatás



Konklúziók

• Mire megy el a hiány kezelése? Beruházás vagy csupán 
adósságkonszolidáció? Nem mindegy!

• Van-e GDP növekedés? 

• Hogyan könyveljük?

• Miből fedezem a törlesztést?



Köszönjük a figyelmet!

További hasonló és ehhez 
a témához kapcsolódó 
írásokat a kozjavak.hu

oldalon találnak!


