
Publicationes Universitatis Miskolcinensis 

Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXIV (2016), pp. 137–156. 

 

 

 

ALAPJOGI KÉRDÉSEK A PAKSI ATOMERŐMŰ BŐVÍTÉSÉVEL  

ÉS MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

 

KOCSIS BIANKA ENIKŐ* 

 

 
Hazánkban jelenleg az atomenergia jogi szabályozása egy rendkívül aktuális témakört ké-

pez. Ez főként a Paksi Atomerőművel kapcsolatosan jelenleg is folyó beruházásnak kö-

szönhető. Az erőmű bővítése, illetve annak későbbi működése egy rendkívül komplex kér-

déskört képez. Az ennek kapcsán felmerülő jogi kérdések közül e tanulmányban az alkot-

mányjogi vonatkozásúakkal foglalkozom. Részletesen elemzem az Alkotmánybíróság és az 

alapvető jogok biztosának intézményét. Majd ezt követően a fontosabb kapcsolódó határo-

zatok, állásfoglalások vizsgálatán keresztül igyekszem választ keresni arra, hogy e területen 

milyen alapjogok merülnek fel, és hogy az említett intézmények milyen szerepet töltenek 

be. 

Kulcsszavak: Paks, atomenergia, alkotmányjog, alapjogok 

 

Nowadays legal regulation of nuclear energy is one of the current topics in Hungary. It is 

mainly caused by the project related to Paks Nuclear Power Plant. Expansion and further 

functioning of the power plant means a really complex problem. In this study I deal with 

the constitutional problems from the related legal questions. I analyse the institutions of the 

Constitutional Court and the Commissioner for Fundamental Rights in details. After that, I 

examine the most important decisions and resolutions, in order to answer the followings: 

what kind of fundamental rights arise in this field, and what are the roles of the aforemen-

tioned institutions in accordance with it? 

Keywords: Paks, nuclear energy, Constitutional Law, fundamental rights 

 

 
Bevezetés 

A híradásokban a Paksi Atomerőmű bővítéséről rendkívül sokat hallhatunk mosta-

nában. Ez a beruházás gazdasági, energetikai szempontból nagyon fontos, azonban 

számos jogi kérdést is felvet. Mivel egy ilyen erőmű működése a lakosság széles 

körére lehet hatással, már több jogágat érintően merültek fel kérdések e körben. 

E tanulmányban e kérdések közül az alkotmányjog területére tartozókkal kívá-

nok foglalkozni.1 Konkrétan a hazai Alkotmánybíróság, illetve az alapvető jogok 
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biztosa (a korábbi ombudsmanok) gyakorlatát szeretném megvizsgálni. E vizsgálat 

során a vonatkozó jogszabályokat, alkotmánybírósági határozatokat, valamint a 

biztosok állásfoglalásait, jelentéseit kívánom elemezni. 

Hipotézisként abból az állításból indulok ki, miszerint az Alkotmánybíróság, il-

letve az alapvető jogok biztosa egyaránt rendkívül fontos szerepet tölt be az ener-

getikával kapcsolatban felmerülő alapjogok értelmezésében, illetve védelmében. 

Valamint abból az állításból, miszerint e két intézmény munkája szorosan összefo-

nódik. 

E tanulmányban csak azon alapjogokkal kívánok foglalkozni, melyek a fenti 

dokumentumok valamelyikében értelmezésre kerültek, minden más (az esetlegesen 

az atomenergia hasznosításával, szabályozásával kapcsolatban felmerülő) alapjog 

elemzését mellőzöm, ugyanis ezek vizsgálata nem szükséges a hipotézis igazolásá-

hoz, illetve nem tartozik szorosan a témához. Ugyancsak annak érdekében, hogy a 

téma kereteit ne feszítsem túl, e tanulmányban nem ismertetem az atomenergiára 

vonatkozó szabályozás2 részleteit. 

E tanulmányban szeretném egyrészt ismertetni az Alkotmánybíróság, illetve az 

alapvető jogok biztosának eljárását, hatásköreit, hogy megvizsgálhassam az alapjo-

gok védelmében, értelmezésében betöltött szerepkörüket3 (ezen intézmények jogál-

lására bővebb ismertetést mellőzöm, a terjedelmi korlátok betartása érdekében). 

Majd többek között arra keresek választ, hogy milyen alapjogokat érint hazánkban 

az atomenergia szabályozás. Ezek közül melyeket vizsgálta a fenti intézmények 

valamelyike? Hogyan értelmezték az adott intézmények az érintett alapjogokat? 

Volt-e eltérés az értelmezésük között? 

                                                                                                                                                    
1  Fodor László, illetve Sulyok Tamás korábbi munkájában foglalkozik a német, valamint 

az osztrák alkotmánybírósági gyakorlattal: FODOR László: A németországi atomstop al-

kotmányjogi kérdései, Iustum Aequum Salutare 2014/4, 93–114.; SULYOK Tamás: Az 

osztrák Verfassungsgerichtshof és a magyar Alkotmánybíróság utólagos normakontrollt 

érintő hatáskörei, Alkotmánybírósági Szemle 2011/1, 110–116. A magyar alkotmánybí-

rósági gyakorlattal kapcsolatban lásd még pl.: JAKAB Nóra: A fogyatékkal élő emberek 

egyes alkotmányos jogainak gyakorlati érvényesülése Magyarországon a Rendszervál-

tás után, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 2006/24, 

219–237. 
2  Ezzel kapcsolatban lásd a részleteket: SZILÁGYI János Ede: Az atomenergia szabályozá-

sa, in: Környezetjog II.: Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből (szerk.: 

SZILÁGYI János Ede), Novotni Alapítvány, Miskolc, 2010; OLAJOS István–GONDA Éva: 

A villamosenergia és földgázszolgáltatás Magyarországon, különös tekintettel a Magyar 

Telekom szolgáltatásaira, Miskolci Egyetem Közleményei: Anyagmérnöki Tudományok 

38. kötet, 1. füzet, 2013, 83–93; OLAJOS István–SZILÁGYI Szabolcs: A kistelepüléseken 

létrejövő távhő- és termeltetési rendszerek energiajogi problémái, Magyar Energetika 

2012/6, 22–27. 
3  Hasonló jellegű munkák már korábban is születtek, lásd: HALMAI Gábor: Hatalommeg-

osztás vagy alapjogvédelmi monopólium. Alkotmánybíróság kontra ombudsmanok, 

Fundamentum 2001/2, 81–88; SZABÓ Máté: Alkotmánybíráskodás és ombudsmani te-

vékenység – az Alaptörvény szabályozása alapján kialakult gyakorlat első lépései, Al-

kotmánybírósági Szemle 2012/2, 67–77. 
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1. Az Alkotmánybíróság funkciója, eljárása 

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Így tehát e 

szerv feladatai közé a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az Alaptör-

vényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, 

valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása tartoznak. E testület mű-

ködésével kapcsolatban három jogforrást kell kiemelnünk: (a) az Alkotmánybíró-

ság funkcióját, rendeltetését illetően a vonatkozó szabályokat ugyanis az Alaptör-

vény tartalmazza, (b) a szervezeti és az eljárási szabályok nagy részét az Alkot-

mánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény4 rögzíti, illetve (c) a testület eljárására 

vonatkozó részletes szabályokat pedig az Alkotmánybíróság 1001/2013. (II. 27.) 

AB Tü. határozata az Alkotmánybíróság ügyrendjéről5 állapítja meg.6  

Az Alkotmánybíróság előtti eljárás illetékmentes, viszont ezen eljárás során 

felmerült költségeit az indítványozó maga viseli. Fontos kiemelni, hogy e testület 

csakis az Alaptörvényben, valamint az Abtv.-ben a hatásköreivel összefüggésben 

meghatározott jogosult indítványa alapján jár el. Az alkotmányjogi panaszt pedig 

csak az nyújthatja be, aki személyesen érintett, azaz akit a panasszal megtámadott 

bírósági vagy hatósági ügy érint. Az indítvány benyújtásának három módja van: (a) 

főszabály szerint az eljárás megindítására vonatkozó írásbeli indítványt közvetlenül 

az Alkotmánybíróságnál kell előterjeszteni. (b) A főszabály alóli kivételt képez, 

hogy az alkotmányjogi panasz iránti indítványt az ügyben első fokon eljárt bíró-

ságnál kell az Alkotmánybírósághoz címezve benyújtani. A bíróság ezt követően 

az alkotmányjogi panaszt továbbítja az Alkotmánybíróság részére. Illetve fontos 

szabály, hogy a bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott döntés végrehajtását 

az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggesztheti. (c) Alkivételként 

szolgál az a szabály, miszerint az alkotmányjogi panasz kivételesen közvetlenül az 

Alkotmánybíróságnál is előterjeszthető, abban az esetben, ha az a két konjunktív 

feltétel teljesül, miszerint az alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezés alkalma-

zása vagy hatályosulása közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsére-

lem, és nincs a jogsérelem orvoslására jogorvoslati eljárás, vagy jogorvoslati lehe-

tőségeit már kimerítette az indítványozó. Az indítványnak formai és tartalmi köve-

telményeknek egyaránt meg kell felelnie.7 E követelményeket az Abtv. 52. § tar-

talmazza. 

 

 

 

                                                           
4  A továbbiakban: Abtv. 
5  A továbbiakban: Ügyrend. 
6  Az Alkotmánybíróság szervezete,  

http://www.alkotmanybirosag.hu/alkotmanybirosag/az-alkotmanybirosagrol/szervezet 

(letöltés ideje: 2016. február 1.) 
7  Az alkotmánybírósági eljárás megindításának feltételei,  

http://www.alkotmanybirosag.hu/alkotmanybirosag/az-alkotmanybirosagrol/hataskor 

(letöltés ideje: 2016. február 1.) 
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2. Az Alkotmánybíróság hatáskörei 

Az Alkotmánybíróság hatásköreit az Alapörvény és az Abtv. állapítja meg, azon-

ban sarkalatos törvény további feladat- és hatásköröket is megállapíthat. Mindent 

összevetve jelenleg 12 alkotmánybírósági hatáskört különíthetünk el: (a) az Alap-

törvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás), (b) 

az Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll eljá-

rás), (c) bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt, (d) alkotmányjogi 

panasz, (e) a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata, (f) az Országgyűlés nép-

szavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata, (g) az Országgyűlés 

vallási tevékenységet végző szervezet elismerésével összefüggő döntésének vizsgá-

lata, (h) az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával össze-

függő véleménynyilvánítás, (i) a vallási közösség alaptörvény-ellenes működésével 

összefüggő vélemény, (j) a köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása, (k) a 

hatásköri összeütközés feloldása, (l) az Alaptörvény értelmezése.8 

Mivel a később ismertetésre kerülő alkotmánybírósági határozat szempontjából 

ez bír relevanciával, az alábbiakban röviden ismertetem az utólagos normakontroll-

ra9 vonatkozó eljárási szabályokat. A testület e hatáskörét az Alaptörvény 24. § (2) 

bekezdésének e) pontja biztosítja, amikor kimondja, hogy „az Alkotmánybíróság… 

a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb 

ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogsza-

bályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját”. Ahogyan azt majd a későbbiekben 

is látni fogjuk, a testület az alapvető jogok biztosának határozott kérelmet tartalma-

zó indítványa alapján is végezhet utólagos normakontrollt, amennyiben az alapvető 

jogok biztosának álláspontja szerint a jogszabály alaptörvény-ellenessége fennáll. 

Főszabály szerint nincs helye az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárá-

sának, ha az indítvány az Alkotmánybíróság által érdemben már elbírált jogszabály 

vagy jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányul, és az indítványozó az Alaptör-

vénynek ugyanarra a rendelkezésére, illetve elvére (értékére), és azonos alkotmá-

nyos összefüggésre hivatkozva kéri az alaptörvény-ellenességet megállapítani (ítélt 

dolog). Kivételt képez e főszabály alól az az eset, ha az Alkotmánybíróság döntése 

óta a körülmények alapvetően megváltoztak.10 Az Alaptörvény felülvizsgálatára 

speciális szabályok vonatkoznak, ugyanis az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és 

                                                           
8  Az Alkotmánybíróság hatáskörei, 

http://www.alkotmanybirosag.hu/alkotmanybirosag/az-alkotmanybirosagrol/hataskor 

(letöltés ideje: 2016. február 1.) 
9  Az utólagos normakontrollról lásd bővebben ÁDÁM Antal: A jogszabályok alkotmány-

bírósági ellenőrzése, Jogtudományi Közlöny 1992/11–12, 523–531; HOLLÓ András: Az 

alkotmányvédelem kiemelt tárgya: a jogalkotás (törvényalkotás) alkotmányossága, Al-

kotmánybírósági Szemle 2010/1, 112–119; NAGY Erzsébet: Az Alkotmánybíróság utó-

lagos normakontrollja a Pp. egyes rendelkezései vonatkozásában, Magyar Jog 1991/3, 

167–168; MAJTÉNYI László: Megszüntetendő-e az Alkotmánybíróság utólagos norma-

kontrollja, avagy a közeg bosszúja, Magyar Jog 1991/7, 423. 
10  Abtv. 24. §. 
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az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az 

Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. E 

vizsgálatot (a) az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény és Alaptörvény-

módosítás tekintetében a köztársasági elnök, (b) a kihirdetéstől számított harminc 

napon belül a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a 

legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezheti.11 Az Alkotmány-

bíróság ezen indítványról soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül határoz. 

Ha az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alaptörvény vagy az Alaptörvény 

módosítása nem felelt meg az említett eljárási követelményeknek, az Alaptörvényt 

vagy az Alaptörvény módosítását (a) az Országgyűlés újratárgyalja, vagy (b) az 

Alkotmánybíróság megsemmisíti.12 

 

3. A 498/B/2001. AB határozat 

Ebben az ügyben az indítványozó (a) egyrészről kérte az Alkotmánybíróságtól az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény13 52. § (1) és (2) bekezdése, vala-

mint 56. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisí-

tését, (b) másrészről pedig 240/1997. (XII. 18.)  Korm. rendelet14 egészét érintően 

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását, valamint a jog-

alkotásra való kötelezést. Az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és egy 

eljárásban bírálta el, azokat azonban elutasította, illetve visszautasította. 

Az indítványozó arra hivatkozott, hogy véleménye szerint az Atv. hivatkozott 

szakaszai sértik az Alkotmány 13. § (1) és (2) bekezdésében foglalt tulajdonhoz 

való jogot,15 illetve a tulajdon kisajátítása esetén járó kártalanításra vonatkozó ren-

delkezéseket. E sérelmet azáltal látta megvalósulni, hogy a Magyar Köztársaság-

Kormánya csak egy bizonyos értékhatárig vállal garanciát a Paksi Atomerőmű által 

esetlegesen okozott károkra, veszélyezteti azon magán és jogi személyeknek a 

tulajdonhoz való jogát, akiknek a tulajdona károsodást szenvedhetne el a Paksi 

Atomerőmű nem megfelelő működése következtében, mivel így csak részleges 

kártalanítást biztosít számukra. Az indítványozó ezért kérte továbbá az Alkot-

mánybíróságtól, hogy kötelezze a Magyar Államot mint tulajdonost arra, hogy 

építsék be a biztosítás díját az atomenergia árába, valamint, hogy az Alkotmánybí-

róság kötelezze a Kormányt arra is, hogy olyan törvényt fogadjon el, amely a Ma-

                                                           
11  Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdés. 
12  Alaptörvény 24. cikk (6) bekezdés. 
13  A továbbiakban: Atv. 
14  A továbbiakban: Rhr. 
15  A tulajdonhoz való jog alkotmányos tartalmával az Alkotmánybíróság már több határo-

zatában is foglalkozott: 7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991, 22. AB határozat; 

17/1992. (III. 30.)  AB határozat, ABH 1992, 104.; 731/B/1995. AB határozat, ABH 

1995, 801.; 1256/H/1996. AB határozat; ABH 1996, 789. 
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gyar Köztársaság Alkotmánya értelmében teljes, feltétlen és azonnali kártalanítást16 

tesz lehetővé. 

Az indítványozó szerint továbbá az Rhr. gyakorlati megvalósításának elmaradá-

sa17 veszélyezteti az állampolgárok Alkotmányban biztosított egészséghez, az 

egészséges környezethez, valamint a tulajdonhoz való jogát, továbbá a felhalmo-

zott radioaktív hulladékok elhelyezésének elmaradása veszélyezteti az állampolgá-

rok egészségét, a Paksi Atomerőmű környezetében lakók vagyonát. 

A kártérítés és a tulajdonhoz való jog kapcsolatát az Alkotmánybíróság korábbi 

határozatában már ugyancsak vizsgálta. A 800/B/1993. AB határozatának (ABH 

1996, 420) indokolásában az alábbiakra mutatott rá: „A kártérítéshez való jog nem 

alapjog. Nemcsak, mert az Alkotmány arról kifejezetten nem rendelkezik, hanem 

mert alapjogi volta az Alkotmány 13. §-ából sem következik. Az Alkotmány 13. §-

a a tulajdonhoz való jogot az állammal szemben biztosítja, s azt mint alapjogot az 

értékgarancia követelményével, illetőleg a »közérdekű« korlátozás arányosságának 

ismérvével az állammal szemben védi. A polgári jogi kártérítés eszerint tehát nem 

a tulajdon alkotmányos értékgaranciája.” Az alkotmánybíróság szerint az Atv. tá-

madott törvényi rendelkezéseinek (mint a szabályozás olyan részletszabályainak, 

melyek az alkotmányos tulajdonvédelem körén kívül esnek) megalkotása a tör-

vényalkotó szabad mérlegelésébe tartozik, és alkotmányossági kérdést nem vet fel. 

Az Alkotmánybíróság a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 

megállapítására irányuló indítványt először formai szempontból vizsgálta. Ennek 

során megállapításra került (a) egyfelől, hogy azt az indítványozó az Rhr. konkrét 

rendelkezéseinek megjelölése nélkül nyújtotta be, tehát formai hibát vétett, (b) 

másfelől pedig, hogy az Abtv. alapján az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre az 

indítvány elbírálására. 

 

4. Az alapvető jogok biztosának eljárása és feladatai, hatásköre 

Az Alaptörvény 30. cikk (1) bekezdése szerint „az alapvető jogok biztosa alapjog-

védelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti”. Így tehát az alapve-

tő jogok biztosának feladata az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságok vizsgá-

lata, pontosabban a vizsgálat kezdeményezése azon személyeknél vagy intézmé-

nyeknél, amelyek jogosultak intézkedést tenni a visszásság orvoslására.18  

                                                           
16  A kárfelelősséggel kapcsolatos dogmatika kapcsán lásd bővebben: CSÁK Csilla: A kör-

nyezeti kárfelelősségi rendszerek dogmatikai alapjai, in: A nemzetközi környezetjog ak-

tuális kihívásai (szerk.: RAISZ Anikó), Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2012, 16–26. 
17  Az indítványozó ezt két tényezőben látja megvalósulni: (a) a radioaktív hulladék elhe-

lyezési költségeinek az elektromos energia árában történő érvényesítése nem történt 

meg, (b) ha a biztosítás összege nem éri el az okozott kár összegét, akkor arányosításra 

kerül sor, aminek során a ténylegesen okozott kárnak csak egy részét térítenék meg. 
18  VARGA ZS. András: Az országgyűlés független szervei, in: Bevezetés az alkotmányjog-

ba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei (szerk.: TRÓCSÁNYI 

László–SCHANDA Balázs), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012, 257.  
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Az ilyen visszásságok feltárásához az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi 

CXI. törvény19 21. § (1) bekezdése alapján az alapvető jogok biztosa a következő 

vizsgálati módszereket alkalmazhatja: (a) a vizsgált hatóságtól az általa lefolytatott 

eljárással, illetve az eljárás elmulasztásával kapcsolatban adatokat és felvilágosítást 

kérhet, valamint a keletkezett iratokról másolat készítését kérheti, (b) vizsgálat 

lefolytatására kérheti fel a vizsgált hatóság vezetőjét, felügyeleti szervének vezető-

jét vagy az annak lefolytatására a jogszabály által egyébként feljogosított szerv 

vezetőjét, (c) közmeghallgatáson részt vehet, valamint (d) helyszíni ellenőrzést 

folytathat. Az alapvető jogok biztosának az (a) és (b) pontokban meghatározott 

megkeresésének az általa megállapított határidőn belül eleget kell tenni (azonban e 

határidő nem lehet rövidebb tizenöt napnál).20 

A biztos e kezdeményezését jelentésbe foglalja, amely terjedelme szerint lehet 

egyedi vagy általános. Egyedi intézkedés esetén a biztos (illetve helyettesei) csak 

az általuk ténylegesen kivizsgált vagy kivizsgáltatott visszásságot orvosoltatják. 

Ezt nevezhetjük egyfajta represszív-reparatív kezdeményezésnek is. Ezzel szemben 

ugyan az általános intézkedés kezdeményezése is előfeltételez egy kivizsgált vagy 

kivizsgáltatott visszásságot, azonban a kezdeményezés nem kizárólag csak a feltárt 

ügyre, illetve a bekövetkezett esetekre vonatkozhat, terjedelme lényegében korlát-

lan. Ez az általános kezdeményezés lehet egyfajta absztrakt, normatív-preventív 

kezdeményezés is, amely tehát jogszabály alkotására is irányulhat. A biztos által 

kezdeményezhető általános intézkedések körét bővíti az úgynevezett ajánlás is, 

melynek menetét az Ajbtv. 31. §-a szabályozza. Ennek címzettje a vizsgálattal 

érintett szerv felügyeleti szerve, amely „az ajánlás tekintetében kialakított érdemi 

állásfoglalásáról, illetve a megtett intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől számí-

tott harminc napon belül köteles értesíteni az alapvető jogok biztosát”.21 Ugyancsak 

az általános intézkedések közé tartozik a biztos visszásságot okozó szervnek cím-

zett kezdeményezése, mellyel, ha a megkeresett szerv nem ért egyet, akkor (szem-

ben az ajánlással) azt köteles felterjeszteni a felügyeleti szervéhez. Az Ajbtv. alap-

ján a biztos jogosult egyéb olyan intézkedések megtételére is, amelyek csak meg-

határozott szervezetekhez címezhetők, illetve nevesített eljárások megindítására 

irányulnak. A törvény alapján az e körben kezdeményezhető eljárások a követke-

zők: Alkotmánybíróság eljárása, Kúria eljárása, ügyészi intézkedés, fegyelmi eljá-

rás, szabálysértési eljárás, büntetőeljárás, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóság eljárása, jogalkotás. Ha az alapjogi biztos minden más intézke-

dése eredménytelennek bizonyul, rendkívüli intézkedés keretében jogosult az adott 

ügyet az Országgyűlés elé terjeszteni.22 

A gyakorlatot tekintve fontos kiemelni, hogy a biztosok ajánlásaikkal jellemző-

en először közvetlenül a jogalkotóhoz fordulnak, és csak abban az esetben kezde-

ményezik az Alkotmánybíróság eljárását, amennyiben a jogalkotó mégsem veszi 

                                                           
19  A továbbiakban: Ajbtv. 
20  Ajbtv. 21. § (2) bekezdés. 
21  Ajbtv. 31. § (1) bekezdés. 
22  VARGA: i. m. 257–258. 
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figyelembe véleményüket, nem kerül sor jogszabály módosításra (ennek oka az, 

hogy elkerüljék azt, hogy az Alkotmánybíróság esetleg másként ítélje meg az al-

kotmányellenességet).23 

Az alapvető jogok biztosa feladatainak24 szabályozását tekintve megállapítható, 

hogy az lényegében megegyezik a korábbi országgyűlési biztosok működésére 

vonatkozókkal. Azonban az Ajbtv. e körben is tartalmaz néhány speciális rendelke-

zést. E rendelkezések részben ombudsmani jellegű feladatokat rögzítenek. Így tehát 

az alapvető jogok biztosa tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljá-

rások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak, a 

jövő nemzedékek érdekeinek, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak, illetve 

a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére.25 Az Ajbtv. 

viszont meghatároz a biztos feladatai között olyanokat is, amelyek nem kifejezetten 

ombudsman-specifikusak. E feladatok körébe tartozik például, hogy „az alapvető 

jogok biztosa áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét, és az 

alapvető jogokkal összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről statisztikai 

kimutatást készít. Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőr-

ző közigazgatási szerv, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 

Független Rendészeti Panasztestület, valamint az oktatási jogok biztosa az alapvető 

jogok biztosának megkeresése alapján a statisztikai kimutatáshoz személyes adato-

kat nem tartalmazó összesített adatokat szolgáltat. Ezen túlmenően a biztos véle-

ményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fej-

lesztési, területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetle-

nül érintő terveket és koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat 

érintő jogszabályok módosítására, megalkotására, illetve nemzetközi szerződés 

kötelező hatályának elismerésére. Továbbá az alapvető jogok biztosa közreműkö-

dik a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő nemzeti 

jelentések előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar 

joghatóság alá tartozó érvényesülését. A biztos feladatai közé tartozik az is, hogy 

elősegítse az emberi jogok érvényesülését és védelmét. Ennek során társadalmi 

tudatformáló, felvilágosító tevékenységet végez és együttműködik azon szerveze-

tekkel és nemzeti intézményekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének 

előmozdítása. Illetve az alapvető jogok biztosa látja el a 2011. évi CXLIII. törvén-

nyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód 

vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti 

megelőző mechanizmus feladatait”.26 

A téma szempontjából fontos kiemelni, hogy az alapvető jogok biztosa rendkí-

vül fontos szerepet kapott az alapjogvédelem, alkotmányvédelem területén.27 

                                                           
23  SÓLYOM László: Az ombudsman „alapjog-értelmezése” és „normakontrollja”, Funda-

mentum 2001/2, 16. 
24  VARGA: i. m. 260. 
25  Ajbtv. 1. § (2) bekezdés. 
26  Ajbtv. 2. §. 
27  VARGA: i. m. 260. 



            Alapjogi kérdések a Paksi Atomerőmű bővítésével és működésével összefüggésben             145 

 

Ugyanis az Ajbtv. 2. § (3) bekezdése szerint „az alapvető jogok biztosa kezdemé-

nyezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjá-

nak felülvizsgálatát, az Alaptörvény értelmezését, valamint a kihirdetéstől számí-

tott harminc napon belül az Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása megalkotá-

sára és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények 

megtartásának vizsgálatát”. Ez azért fontos, mert ugyan a korábbi országgyűlési 

biztosoknak is volt lehetőségük arra, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljanak, 

azonban az Alkotmány hatálya alatt ennek nem volt különösebb jelentőssége, mi-

vel az utólagos normakontrollra irányuló eljárást bárki kezdeményezhette. Az 

Alaptörvény28 azonban ezt csak a Kormánynak, az országgyűlési képviselők egy-

negyedének, a Kúria elnökének, a legfőbb ügyésznek és az alapvető jogok biztosá-

nak teszi lehetővé.29  

Az Ajbtv. alapján az alapvető jogok biztosa mellé az Országgyűlés két további 

helyettest is megválaszt annak munkája elősegítése végett: a jövő nemzedékek 

érdekeinek védelmét ellátó helyettest, valamint a Magyarországon élő nemzetisé-

gek jogainak védelmét ellátó helyettest. Az atomenergia területén az előbbi jut 

fontos szerephez, ezért a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes 

hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket is szükséges ismertetni. E helyettes fő 

feladata, hogy figyelemmel kísérje a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülését. 

E mellett ellátja továbbá a következő feladatokat is: (a) rendszeresen tájékoztatja az 

alapvető jogok biztosát, az érintett intézményeket és a nyilvánosságot a jövő nem-

zedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól, (b) felhívja az 

alapvető jogok biztosa, az érintett intézmények és a nyilvánosság figyelmét a ter-

mészetes személyek nagyobb csoportját – különösen a jövő nemzedékeket – érintő 

jogsértés veszélyére, (c) az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítá-

sát javasolhatja, (d) közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában, (e) 

javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz forduljon, (f) 

figyelemmel kíséri a fenntartható fejlődés Országgyűlés által elfogadott stratégiá-

jának megvalósulását, (g) javaslatot tehet a jövő nemzedékek jogait érintő jogsza-

bályok megalkotására, módosítására, valamint (h) nemzetközi tevékenységével 

elősegíti a jövő nemzedékek érdekeivel kapcsolatos hazai intézményrendszer érté-

keinek bemutatását.30 

Itt tartom fontosnak ismertetni az alapvető jogok biztosa által egyik állásfogla-

lásában rögzített megállapítást, amely talán a leginkább visszatükrözi az alapvető 

jogok biztosa és az Alkotmánybíróság munkája közötti összefonódást. Eszerint 

ugyanis „Az alapvető jogok biztosa egy adott társadalmi probléma mögött álló 

összefüggés-rendszer feltárása során autonóm, objektív és neutrális módon, kizáró-

lag alapjogi érvek felsorakoztatásával és összevetésével tesz eleget mandátumának. 

Az ombudsmani intézmény megalakulása óta a biztosok következetesen, zsinór-

mértékként támaszkodnak az Alkotmánybíróság alapvető jogállami garanciákkal és 

                                                           
28  Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés, e) pont. 
29  VARGA: i. m. 260. 
30  Ajbtv. 3. § (1) bekezdés. 
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az alapjogok tartalmával kapcsolatos elvi megállapításaira, valamint – az ombuds-

mani jogvédelem speciális vonásainak megfelelően – alkalmazzák az alapjog-

korlátozás alkotmányosságát megítélni hivatott egyes alapjogi teszteket”.31  

 

5. Az alapvető jogok biztosának vonatkozó állásfoglalásai, jelentései 

5.1. JNO-128/2010 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása  

a paksi atomerőmű bővítésére irányuló kormányzati előterjesztés tárgyában 

A 2010-es ügy lényege, hogy az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület pa-

nasszal fordult az akkori jövő nemzedékek országgyűlési biztosához, méghozzá 

annak érdekében, hogy az állapítsa meg az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének 

előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzá-

járulás megadásáról szóló 25/2009. (IV. 4.) OGY határozat32 előkészítetlensége, 

rövid indokolása és terminológiai hibái miatt az OGY határozat meghozatali eljárá-

sával összefüggően az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszássá-

got.33 Beadványában a panaszos azt kifogásolta, hogy az egyébként 98%-os parla-

menti többséggel elfogadott OGY határozat személyi, tárgyi és időbeli hatályát a 

jogalkotó nem adta meg. Álláspontja szerint a normaszövegből hiányzott a felha-

talmazás címzettjének, valamint annak megjelölése, hogy pontosan hány blokkra, 

milyen termelőkapacitásra és milyen tervezési-megvalósítási határidő mellett adja 

meg az OGY határozatban a törvény által előírt előzetes, elvi hozzájárulását az 

Országgyűlés. A beadvánnyal egyidejűleg a panaszos az OGY határozat alkot-

mányellenességének utólagos vizsgálatát és megsemmisítését is kezdeményezte az 

Alkotmánybíróságnál. Azonban az Alkotmánybíróság a 610/B/2009. AB végzésé-

ben – hivatkozással az OGY határozat egyedi jellegére és a normatív tartalom hiá-

nyára – az indítványt érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.34 

Az országgyűlési biztos végül is a vizsgálat lefolytatását követően megállapítot-

ta, hogy a kormány mulasztása révén valóban az egészséges környezethez való 

alkotmányos joggal összefüggő visszásságot idézett elő. Döntését azzal indokolta, 

hogy a H/9173. számú határozati javaslatot a kormány úgy terjesztette az Ország-

gyűlés elé, hogy (1) abban nem tükröződik, hogy a kormány a javaslat Országgyű-

lésnek való előterjesztését megelőzően az előterjesztéséhez szükséges környezet-

védelmi, társadalmi és szakmai megalapozást, valamint az atomerőmű-bővítés 

volumene szerint szükséges előzetes stratégiai környezeti vizsgálatot lefolytatta-e, 

és ezek milyen eredményre vezettek; (2) a döntés előkészítése során nem vizsgálta, 

hogy ténylegesen szükség van-e a többlet atomenergiára, és ha igen, milyen mér-

                                                           
31  AJB-2797/2012 Az alapvető jogok biztosának állásfoglalása a Paksi Atomerőmű lakos-

ságfelkészítő tevékenységéről. 
32  A továbbiakban: paksi OGY határozat. 
33  A határozat elemzésével és annak a paksi bővítésre való hatásával foglalkozik még az 

alábbi mű is: FODOR László: Néhány jogi kérdés a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán, 

Miskolci Jogi Szemle 2013/2, 23–42.  
34  JNO-128/2010 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a paksi 

atomerőmű bővítésére irányuló kormányzati előterjesztés tárgyában, 1–3. pont. 
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tékben; (3) nem határozta meg a javaslat egyedi tartalmát, annak konkrét tárgyi 

hatályát, nem tartalmazza az atomenergia-szektornak az országos energiaszerkezeti 

tervekben meghatározott energiapiaci részesedése növelésére vonatkozó környezeti 

információkat, valamint azt sem, hogy a kormány milyen környezetvédelmi ténye-

zők figyelembevételével javasolta a paksi atomerőmű bővítését.35 

A biztosok és az Alkotmánybíróság munkájának összefonódása ezen állásfogla-

lásban is visszatükröződik, ugyanis az országgyűlési biztos itt is hivatkozott az 

Alkotmánybíróság 28/1994. (V. 20.) AB határozatára, amelyben a testület foglal-

kozott a környezetvédelemhez való jog természetével. Eszerint „a környezethez 

való jog jelenlegi formájában nem alanyi alapjog, de nem is pusztán alkotmányos 

feladat vagy államcél, amelynek megvalósítási eszközeit az állam szabadon vá-

laszthatja meg. […] A környezetvédelemhez való jog elsősorban önállósult és ön-

magában vett intézményvédelem, azaz olyan sajátos alapjog, amelynek az objektív, 

intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó. A környezethez való jog az 

állam környezetvédelemre vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli 

az alapjogok szintjére, beleértve a környezet elért védelme korlátozhatóságának 

feltételeit is. E jog sajátosságai folytán mindazokat a feladatokat, amelyeket másutt 

alanyi jogok védelmével teljesít az állam, itt törvényi és szervezeti garanciák nyúj-

tásával kell ellátnia”. A környezethez való jog sajátossága abban áll, hogy alanya 

valójában az emberiség és a természet lehetne, s ehhez kapcsolódva „az Alkot-

mányban biztosított környezethez való jog a környezet védelmére és az élet termé-

szeti alapjának fenntartására vonatkozó állami kötelességet jelenti”.36 Az Alkot-

mánybíróság ezen megállapítása azért is kardinális jelentőségű, mert ennek révén 

alátámasztást nyert, hogy a biztos hatásköre annak ellenőrzésére is kiterjed, hogy 

az állam egyes szervei útján a környezet védelmére és az élet természeti alapjainak 

fenntartására vonatkozó intézményvédelmi kötelezettségét teljesíti-e, ezáltal érvé-

nyesül-e az egészséges környezethez való jog.37 

Itt kell kiemelnünk a környezethez való jog dogmatikájának egy rendkívül fon-

tos elemét, a visszalépés tilalmát. Ez a környezet védelmi szintjének megváltozta-

tására vonatkozó tilalom, melynek értelmében a korábban megválasztott, jogszabá-

lyokkal már elért védelmi szintet tilos enyhíteni. Az enyhítés ugyanis olyan mérté-

kű környezetromlást okozhat, amely később már nem orvosolható. Éppen ezért a 

visszalépés csak akkor lehetséges, ha az elengedhetetlenül szükséges valamely 

alkotmányi érték érvényesítéséhez. E tilalom anyagi és eljárásjogi normák megvál-

toztatására, valamint szervezeti normák és struktúrák újraszabályozására egyaránt 

vonatkozik.38 

Az országgyűlési biztos állásfoglalásában kitért a fenntartható fejlődés fontos-

ságára is. Ennek biztosításában a környezetjogi alapelvek közül a tervszerűség, 

                                                           
35  JNO-128/2010. sz. állásfoglalás, 67–68. pont. 
36  28/1994. (V. 20.) AB határozat. 
37  JNO-128/2010. sz. állásfoglalás, 5–7. pont. 
38  FODOR László: A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében, Mis-

kolci Jogi Szemle 2007/1, 14–15.  
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illetve az integráció elvének érvényesülésére helyez nagy hangsúlyt. E két elvre 

támaszkodva az állásfoglalás sorra veszi azokat a vonatkozó országos környezet-

védelmi és ágazati szakpolitikai terveket, amelyek az energetika, ezen belül az 

atomenergia békés célú alkalmazása, illetve a paksi OGY határozat előterjesztése 

tekintetében relevánsak, és így amelyek kijelölik a kormány feladatait, hatásköreit 

e téren. A döntés-előkészítési eljárás idején (amely a vizsgálat tárgyát képezte) 

Magyarország hatályos átfogó környezetvédelmi terve az 132/2003. (XII. 11.) 

OGY határozattal a 2003–2008. közötti időszakra szólóan elfogadott II. Nemzeti 

Környezetvédelmi Program39 volt. Ennek is a 2. fejezete tartalmazta az energetiká-

ra vonatkozó értékeléseket, célkitűzéseket. E célkitűzések között szerepel például a 

megújuló energiaforrások preferálása, előtérbe helyezése is, melyet később az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv 2007–2013 is a prioritásai között szerepeltetett. Az 

állásfoglalásból kitűnik az NKP II. egy hiányossága, az ugyanis nem rendelkezik 

az atomerőmű bővítésével kapcsolatban felmerülő kérdésekről, csak a leszerelésé-

vel összefüggő radioaktív hulladékok kezelésének, elhelyezésének nukleáris kör-

nyezetbiztonsági kérdéseit érinti. Erről a kérdésről egyébként a vizsgálat idején 

hatályban lévő 2009–2014-re szóló III. Nemzeti Környezetvédelmi Program40 is 

hallgat.41 

A fenntartható fejlődés elvének fontosságát támasztja alá, hogy azt az Alaptör-

vény is rögzíti (a) egyrészt a nemzetközi együttműködés vezérfonalaként, amikor 

kimondja, hogy „Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, 

valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik 

a világ valamennyi népével és országával”.42 (b) Másrészt pedig amikor a nemze-

dékek közötti méltányosság elvét deklarálja, amely elv a fenntartható fejlődés esz-

méje mögött áll: „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és ter-

mészeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemze-

dékek életfeltételeit.”43 

A fenntartható fejlődés érvényesítésében az energiaágazatnak44 nem csak az or-

szággyűlési biztos, hanem a jogtudomány egyes művelői is fontos szerepet tulajdo-

nítanak. Az energiafelhasználás mennyisége és minősége ugyanis kulcsfontosságú 

lehet a társadalom ökológiai lábnyomának csökkentésében. Az emberiség ökológi-

                                                           
39  A továbbiakban: NKP II. 
40  A továbbiakban: NkP III. 
41  JNO-128/2010. sz. állásfoglalás, 21–30. pont. 
42  Alaptörvény Q) cikk (1) bekezdés. 
43  Alaptörvény, Nemzeti Hitvallás. 
44  Az energiaszektor fenntartható fejlődésével az alábbi tanulmányok foglalkoznak bőveb-

ben: BÁNYAI Orsolya–FODOR László: Adalékok egy fenntartható energiarendszer jogi 

kereteinek értékeléséhez.  

http://real.mtak.hu/26720/1/Adalékok%20egy%20fenntartható%20energiarendszer%20j

ogi%20kereteihez.pdf (letöltés ideje: 2016. január 15.); BÁNYAI Orsolya–FODOR Lász-

ló: Energy efficiency obligation schemes in the energy efficiency directive – an 

environmental assessment, Environmental Engineering and Management Journal 

2014/11, 2479–2755. 
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ai lábnyomának mintegy felét ugyanis az úgynevezett karbon lábnyom teszi ki, 

vagyis a termeléssel és fogyasztással járó szén-dioxid-kibocsátás. Márpedig ebben 

nagy szerepe van az energiaszektornak. Bányai Orsolya szerint annak érdekében, 

hogy az ökológiai fenntarthatóság biztosított legyen, szükséges az energetikai sza-

bályozás átalakítása. Ezen átalakításnak pedig az lehet a leghatékonyabb módja, ha 

a szén-dioxid-kibocsátást, illetve az energiafelhasználást csökkentjük. A kibocsátás 

csökkentése alapvetően három módon érhető el közgazdászok (pl. Ehrlich, Hold-

ren, Kaya) szerint: (a) a GDP csökkentésével, (b) a gazdaság energiaintenzitásának 

csökkentésével, (c) az energiatermelés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésével. 

Ebből az is következik, a fenntartható fejlődés biztosításához akár már az is ele-

gendő lehet, ha az energiatermelés struktúráján változtatunk (szén-dioxid-

kibocsátásával nem járó megújuló energia alapú, nukleáris energiatermelés), vagy 

esetleg az energiahatékonyság és az energiatakarékosság szempontjait más ágaza-

tokba integráljuk (pl. közlekedés, háztartások, ipar stb.).45 

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a nukleáris energiatermelés előtérbe he-

lyezése (ha az csakugyan szén-dioxid-kibocsátással nem járó, megújuló energia 

alapúan történik) valóban csökkentheti a karbon lábnyomot és ezáltal elősegítheti a 

fenntartható fejlődést. Azonban a szén-dioxid-kibocsátás mellett érdemes figye-

lemmel lenni egyéb tényezőkre is. Mint például arra, hogy Magyarország esetében 

sem megoldott az elhasznált is kiégett fűtőelemek, a radioaktív hulladékok kezelé-

sének, elhelyezésének kérdése, ami szintén hatalmas károkat okozhat a környezet-

ben, és gátolja a fenntartható fejlődés elvének érvényesülését, ha rendezetlenül 

marad e kérdéskör.  

Ezzel kapcsolatban azonban mindenképpen pozitívumnak tudható be az, hogy a 

radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolá-

sának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmény 

leszerelésével összefüggő feladatok finanszírozásának biztosítására már 1998-tól 

működik hazánkban a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap.46 Ez az elkülönített ál-

lami pénzalap garantálja továbbá az Atomtörvény 10/A. §-a szerinti ellenőrzés és 

információs célú önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását is. Az 

alap legfőbb bevételi forrását a Paksi Atomerőmű által befizetésre kerülő évi mint-

egy 20 milliárd forint képezi. A fenti célkitűzések megvalósításához szükséges 

feladatokat az Országos Atomenergia Hivatal által létrehozott Radioaktív Hulladé-

kokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, mely-

nek munkáját a KNPA Szakbizottsága segíti értékelő és előzetes állásfoglalást ki-

alakító testületként. 

 

 

 

                                                           
45  BÁNYAI Orsolya: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában, DELA 

Könyvkiadó- és Kereskedelmi Kft., Debrecen, 2014, 56–61. 
46  A továbbiakban: KNPA. 



150                                                          Kocsis Bianka Enikő 

 

5.2. AJB-2797/2012 Az alapvető jogok biztosának jelentése a Paksi Atomerőmű 

lakosságfelkészítő tevékenységéről 

A vizsgálat előzményeihez tartozik, hogy az alapvető jogok biztosa 2011-ben, egy 

önálló projekt keretében kiemelt figyelmet fordított a katasztrófák megelőzésével, 

valamint az azok hatásai felszámolásával kapcsolatos, az állampolgárokat közvet-

lenül érintő kérdésekre. E projekt keretében hivatalból folytatott le eljárást a lakos-

ság felkészítésével, riasztásával, katasztrófavédelmi tudatosságának fejlesztésével, 

továbbá a katasztrófavédelem teljes spektrumához kapcsolódó önkéntes szerveze-

tek (tűzoltás és polgári védelmi tevékenység) bevonásának gyakorlatával kapcso-

latban. Majd ezt követően 2012-ben az előző évi projekthez kapcsolódva, ugyan-

csak hivatalból átfogó vizsgálatot indított a Paksi Atomerőmű működésével össze-

függő katasztrófavédelmi témakörökben, kiemelten az erőmű és a katasztrófavé-

delmi hatóság lakosságfelkészítő tevékenysége vonatkozásában. Vizsgálata során 

az országos katasztrófavédelmi főigazgatótól és a Paksi Atomerőmű Zrt. vezér-

igazgatójától tájékoztatást és az annak alapját képező iratok megküldését kérte. 

Ezen információk birtokában a biztos a vizsgálat során a Paksi Atomerőmű műkö-

désére vonatkozóan a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésével, tudatossága 

növelésével kapcsolatban alapvető joggal összefüggő visszásságot nem tárt fel. 

Vizsgálata során a biztos a következő alapvető jogokat vélte érintettnek: (a) a 

jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye – ezt az Alaptörvény B) 

cikk (1) bekezdése rögzíti: „Magyarország független, demokratikus jogállam.” (b) 

A tisztességes eljáráshoz való jog, melyet Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése 

deklarál: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nél-

kül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.” (c) Az állam objektív 

alapjogvédelmi kötelezettsége, melyet az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében 

rögzít: „AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben 

kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.” (c) Az élethez való jog – 

ezt az Alaptörvény II. cikke deklarálja: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden 

embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a foganta-

tástól kezdve védelem illeti meg.” (d) A testi és lelki egészséghez való jog, melyet 

az Alaptörvény a XX. cikk (1) bekezdésében mond ki: „Mindenkinek joga van a 

testi és lelki egészséghez.” 

A jogállamiság elvével kapcsolatban az állásfoglalás rögzíti, hogy az Alkot-

mánybíróság korábbi gyakorlata alapján a jogállami minőségnek nélkülözhetetlen 

eleme a jogbiztonság. Az Alkotmánybíróság a 30/2012. (VI. 27.) AB határozatában 

kimondta, hogy az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése és az Alkotmány 2. § (1) 

bekezdése azonosan deklarálja az ún. jogállami klauzulát. A vizsgálat szempontjá-

ból ez azért fontos, mert így a biztos relevánsnak tekinthette az Alkotmánybíróság 

korábbi gyakorlatát is. A biztos szerint az Alkotmánybíróság által gyakran hivatko-

zott tétel, hogy a jogbiztonság az állam, illetve elsősorban a jogalkotó kötelességé-

vé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jog-

szabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és 

előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogbiztonság követelménye 
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nemcsak az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmé-

nyek működésének kiszámíthatóságát is. Az Alkotmánybíróság döntéseiben felhív-

ta a figyelmet, hogy a jogállamiságnak számos összetevője van, a jogállamiság 

elvéből folyó egyik legfontosabb alapkövetelmény ugyanakkor éppen a közhata-

lom, a közigazgatás törvény alá rendeltsége: a közhatalommal rendelkező szervek a 

jog által megállapított működési rendben, a polgárok számára megismerhető és 

kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket. [Vö. 

6/1998 (III. 11) AB határozat, 14/2004. (V. 7.) AB hat.] 

A katasztrófavédelmi főigazgatótól kapott iratokból kiderül, hogy a lakosság 

felkészítése többek között a következő eszközökkel történik az atomerőmű körzet-

ében: (a) Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 

11.) Korm. rendelet alapján történik az országos nukleárisbaleset-elhárításban érin-

tett résztvevők képzése és gyakoroltatása, (b) felkészítő fórumok, (c) a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek, önkormányzatok honlapjain, valamint (d) a média-

szolgáltatók útján keresztül történő lakosságfelkészítő tevékenység, ugyanis a helyi 

média közvetíti a lakossághoz a minden hónap utolsó hetében megjelenő, a Paksi 

Atomerőmű Zrt. és a Társadalmi Ellenőrző Információs Társulat által a Paks 9 km-

es körzetében mért sugárzási adatokat. (e) A passzív lakossághoz ismeretterjesztő 

kiadványokon, naptárakon keresztül biztosítják az alapvető, a lakosság biztonság-

kultúrájának fejlesztéséhez, az egyéni védelmi szinthez szükséges információkat (a 

kiadványok tartalmazzák a követendő magatartási formákat, a menekülőcsomag 

összetételét, a szirénajeleket és a fontosabb telefonszámokat, tájékozódási lehető-

ségeket). (f) Az erőmű kiadásában jelenik meg a Paksi Atomerőmű című újság, 

amely az erőmű mindennapi életét mutatja be. (g) Az erőmű honlapján további 

hiteles információkhoz juthat a lakosság az erőmű bővítésével és az üzemidő-

módosítással kapcsolatban. (h) A pedagógusok rendszeres katasztrófavédelmi kép-

zésben részesülnek. 

Az atomerőmű területén munkát végzők, illetve más célból ott tartózkodók nuk-

leáris katasztrófavédelmi felkészítési-oktatási tevékenységéért az atomerőmű felel. 

E feladat végrehajtása érdekében pedig az erőmű létre is hozott egy balesetelhárítá-

si felkészülési tevékenységért felelő szervezeti egységet. 

Alkotmányjogi szempontból azért is volt fontos e vizsgálat lefolytatása, mert 

ahogyan az a szóban forgó állásfoglalásban is olvasható, már az Alaptörvényben is 

megjelenik az az alapelv, amely a megelőzés előtérbe helyezését, a felkészülés 

fontosságát hangsúlyozza. Az élethez és az egészséges környezethez való jog Alap-

törvényben lévő meghatározása, továbbá a katasztrófaveszélyek és irányadó véde-

kezési szabályok megismeréséhez való jog katasztrófavédelmi törvényben található 

megfogalmazása által a lakosságnak joga van megismerni az őt körülvevő veszé-

lyeztető tényezőket, a katasztrófaveszély és veszélyhelyzet során tanúsítandó ma-

gatartási formákat, a túlélés alapvető feltételeit. 

Habár az állásfoglalásban kiemelt alapvető jogok között nem szerepelt a közér-

dekű adatok megismeréséhez való jog, amely a kommunikációs alapjogok egyik 
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nevesített joga,47 én mégis fontosnak tartom ennek kiemelését is mint az atomerő-

mű működése, illetve a lakosságfelkészítő tevékenység révén érintett alapjogét. Ezt 

az Alaptörvény is rögzíti a VI. cikk (2) bekezdésében: „Mindenkinek joga van 

személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és 

terjesztéséhez.” Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság-

ról szóló 2011. évi CXII. törvény48 alapján pedig „közérdekű adat: az állami vagy 

helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb köz-

feladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó 

vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fo-

galma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy 

ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, 

így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevé-

kenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajták-

ra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkö-

tött szerződésekre vonatkozó adat”.49 E jogszabályi rendelkezésekből kiindulva úgy 

gondolom, hogy a Paksi Atomerőmű működésével és az ebből kifolyólag esetleg 

bekövetkező katasztrófák elhárításával kapcsolatos információk közérdekű adatnak 

minősülnek. Éppen ezért a lakosságnak alkotmányos joga ezek megismerése. Min-

denestre az állásfoglalásban rögzítettek alapján úgy vélem, hogy bár nem került 

külön kiemelésre e jog, azonban az atomerőmű eleget tett annak érdekében, hogy 

érvényesülését biztosítsa. 

 

5.3. AJB-2801/2012 Az alapvető jogok biztosának jelentése a Paksi Atomerőmű 

működéséről – munkavédelem, esélyegyenlőség 

Ahogyan azt a biztos is kiemeli állásfoglalásában, a Paksi Atomerőmű jelenleg az 

ország villamosenergia-termelésének mintegy 40%-át biztosítja. Az eljárás megin-

dítására az ad okot, hogy az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény pream-

buluma rögzíti az atomenergia alkalmazásának jelentőségét az emberiség életfel-

tételeinek javítása érdekében (vagyis hogy „az atomenergia békés célú alkalmazása 

az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy és a tudományos kutatások számos terüle-

tén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását”), ugyanakkor felhívja a fi-

gyelmet az alkalmazás kockázatára is (vagyis arra, hogy „rendeltetéstől eltérő al-

kalmazása károsíthatja az ember és az élővilág egészségét, illetve a természeti kör-

nyezetet”). A Nemzeti Energiastratégia kiemeli, hogy az atomenergia békés célú 

alkalmazásánál és az atomenergiával kapcsolatos döntéseknél alapvető és legfonto-

sabb szempont a magyar lakosság egészségének, életének és vagyonának biztonsá-

ga, ezért a nukleáris biztonságnak minden egyébbel szemben elsőbbséget kell él-

veznie. A Paksi Atomerőmű működését, biztonságát és azokat a körülményeket, 

amelyek között az atomerőmű üzemel, továbbra is rendszeresen vizsgálni kell. A 

biztos ezért az Ajbtv. 18. § (4) bekezdése alapján a Paksi Atomerőmű Zrt.-t érintő 

                                                           
47  34/1994. (VI. 24.) AB határozat. 
48  A továbbiakban: Itv. 
49  Itv. 3. § 5. pont. 
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átfogó vizsgálatot rendelt el, amelynek egyik területe a Paksi Atomerőmű Zrt. vo-

natkozásában felmerült munkajogi kérdések, ezen belül a munkavédelem, esély-

egyenlőség, szakszervezeti jogok és esetleges többletjuttatások, lehetőségek feltá-

rása. A vizsgálat lefolytatása érdekében a következő intézményektől kért tájékozta-

tást: (a) a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, (b) a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságától, (c) a 

http://www.omfi.hu/, (d) a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezetétől,50 (e) 

valamint a Paksi Atomerőmű Zrt.-től. 

A biztos vizsgálata során ugyan megállapított néhány hiányosságot, amire fel is 

hívta a figyelmet, azonban alapvető joggal összefüggő visszásságot nem tárt fel. 

Így tehát a vizsgálat külön intézkedés kezdeményezése nélkül zárult. 

E jelentésben is rögzítette a biztos, hogy a vizsgálat mely alapvető jogokat érin-

tette: (a) a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, melyet az 

Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése rögzít: „Magyarország független, demokratikus 

jogállam.” (b) Az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettsége, mely elvet az 

Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése deklarál: „Az ember sérthetetlen és elidegeníthe-

tetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötele-

zettsége.” (c) A munkához való jog, mely az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésé-

ben került rögzítésre: „Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad 

megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek 

megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásá-

hoz.” (d) A munkáltatók és a munkavállalók együttműködéshez való joga, illetve 

kötelezettsége, amelyet az Alaptörvény XVII. cikk (1)–(4) bekezdései írnak elő: „A 

munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság 

fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek 

egymással. Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munka-

adóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást 

folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében 

együttesen fellépjenek, vagy munkabeszüntetést tartsanak. Minden munkavállaló-

nak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafelté-

telekhez. Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint 

az éves fizetett szabadsághoz.” (e) Az Alaptörvény VII. cikk (2) és (5) bekezdésé-

ben rögzített szakszervezeti szervezkedéshez való jog: „Mindenkinek joga van 

szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. Szakszervezetek 

és más érdekképviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhat-

nak és tevékenykedhetnek.”  

A jelentésből egyértelműen kitűnik, hogy a munkához való jog érvényesülését 

az erőmű nagyban segíti azáltal, hogy nagy számban foglalkoztat embereket kü-

lönböző pozíciókban, és ráadásul a térségben működő cégekhez képest kiemelkedő 

jövedelmet biztosít. E jog érvényesülését segíti elő továbbá az is, hogy a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Paksi Atomerőmű Zrt. között 

több területen is folyamatos az együttműködés. Az atomerőmű részese a Nemzeti 

                                                           
50  A továbbiakban: PADOSZ. 
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Foglalkoztatási Szolgálat rövid és hosszú távú munkaerő-piaci prognózis felvételé-

nek, továbbá alapító tagja a 2006-ban létrehozott Tolna Megyei Foglalkoztatási 

Paktumnak, és tevékenyen részt vállal a Paktum Paksi ún. Alfóruma által létreho-

zott pályaválasztást segítő „Pályaválasztás és Szakmatúra” kistérségi programsoro-

zatban: 2008 óta fogadja az általános és középiskolás tanulókat a szakmák megis-

mertetésére. Az atomerőmű alapítványi iskolája, az ún. ESZI továbbá a munkaügyi 

szervezet felnőttképzési tanfolyamainak képzőhelye. 

Azt, hogy az erőmű az együttműködési jog érvényesülésére is tekintettel van, 

alátámasztják többek között a jelentés azon részei, melyekben rögzítésre kerül, 

hogy (a) a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályzatát az atomerőműben 

végzett tevékenységekre, munkaeszközökre, a felhasznált veszélyes anyagokra, 

keverékekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készítette el, (b) a munka-

végzés tárgyi feltételei is megfelelőképpen vannak biztosítva (ezt támasztja alá az 

is, hogy az erőműben az elmúlt három évben elsődlegesen a munkavállaló figyel-

metlensége, rossz vagy rosszul koordinált mozdulata idézett elő balesetet, és csak 

néhány esetben volt megállapítható kiváltó és/vagy közreható okként a munkakör-

nyezet, a munkaeszköz, a munkavégzésre vonatkozó írásos dokumentáció, a meg-

választott munkamódszer nem megfelelősége), (c) a munkafolyamatra, a technoló-

giára és az anyagokra vonatkozó követelmények, továbbá azok közzététele is a jogi 

előírásoknak megfelelően történik, (d) a munkavégzés személyi feltételei is adot-

tak, (e) megfelelőek a biztonsági előírások, (f) megfelelő munkavédelmi oktatás is 

zajlik az erőműben. 

A szakszervezethez való jog pedig a PADOSZ működésében testesül meg. A 

PADOSZ a Paksi Atomerőmű Zrt.-ben, a Paksi Atomerőmű területén tevékenyke-

dő, az atomenergetikához, az Atomerőmű működtetéséhez kapcsolódó és annak 

szolgáltatató, valamint a Paksi Atomerőmű által fenntartott intézményben rendel-

kezik tagsággal. Meghatározó tagságát a Paksi Atomerőmű munkavállalói teszik ki 

779 taggal, valamint még tíz társaságnál rendelkezik összesen 619 taggal. A nyug-

díjas tagokat is beszámítva a PADOSZ-nak mindösszesen 1722 tagja van. A jelen-

tés szerint összességében a szakszervezeti jogokat a munkáltató a törvényi előírá-

soknak megfelelően biztosítja. A kollektív szerződésekben lefektetett, a szakszer-

vezetek működését szabályozó pontok betartásra kerülnek. A kollektív szerződésen 

kívüli kétoldalú megállapodásokban rögzítettek biztosítják a szakszervezet működ-

tetéséhez szükséges feltételeket. 

A vizsgálat egy másik sarkalatos pontja az esélyegyenlőség követelményének 

érvényesülése. A Paksi Atomerőmű Zrt. ennek is eleget tesz, hiszen egyrészről 

rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. Másrészt a munkáltató elkötelezett az iránt 

is, hogy a foglalkoztatás során megelőzze és megakadályozza a munkavállalók 

hátrányos megkülönböztetését. Ez alól kivételt csak a foglalkoztatás jellegéből 

vagy természetéből egyértelműen következő szükséges megkülönböztetés esetei 

képeznek. 
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6. Következtetések, záró gondolatok 

A tanulmány elején hipotézisként két állításból indultam ki: (a) az Alkotmánybíró-

ság, illetve az alapvető jogok biztosa egyaránt rendkívül fontos szerepet tölt be az 

energetikával kapcsolatban felmerülő alapjogok értelmezésében, illetve védelmé-

ben, (b) e két intézmény munkája szorosan összefonódik. Úgy gondolom, munkám 

során az első állításom maradéktalanul beigazolódott. Hiszen a hazánkban jelenleg 

hatályos, bemutatott jogszabályok mindkét intézménynek kardinális szerepet tulaj-

donítanak e téren, és más intézményeket nem is ruháznak fel efféle hatáskörrel. A 

második állítás csak részben nyert bizonyítást véleményem szerint, ugyanis az 

alapvető jogok biztosának jelentéseiben többször is előfordul az Alkotmánybíróság 

gyakorlatára való hivatkozás, azonban ez fordítva nem igaz. 

Az évek során e két intézmény az atomenergia szabályozása kapcsán számos 

alapjogot vizsgált, illetve az Alaptörvény jó néhány egyéb rendelkezését is górcső 

alá vette. Kutatásaim alapján ezek a következők: (a) tulajdonhoz való jog, (b) testi 

és lelki egészséghez való jog, (c) egészséges környezethez való jog, (d) fenntartha-

tó fejlődés elve, (e) jogállamiság elve, jogbiztonság követelménye, (f) tisztességes 

eljáráshoz való jog (g) az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettsége, (h) élethez 

való jog, (i) munkához való jog, (j) munkáltatók és a munkavállalók együttműkö-

déshez való joga, illetve kötelezettsége, (k) szakszervezethez való jog. A megvizs-

gált határozatok, illetve állásfoglalások között nem találtam olyanokat, melyek 

ugyanazon alapjogokat, alaptörvényi rendelkezéseket értelmezték volna. Azonban 

több állásfoglalás is hivatkozott az alkotmánybírósági gyakorlatra, így feltételezhe-

tő, hogy a két intézmény hasonlóképpen értelmezi az érintett alapjogokat. 

A JNO-128/2010. sz. állásfoglalás kapcsán fontosnak tartom megjegyezni, hogy 

habár a nukleáris energiatermelés előtérbe helyezése (ha az csakugyan szén-dioxid-

kibocsátással nem járó, megújuló energia alapúan történik) valóban csökkentheti a 

karbon lábnyomot, és ezáltal elősegítheti a fenntartható fejlődést, azonban a szén-

dioxid-kibocsátás mellett érdemes figyelemmel lenni egyéb tényezőkre is. Mint 

például arra, hogy Magyarország esetében sem megoldott az elhasznált és kiégett 

fűtőelemek, a radioaktív hulladékok kezelésének, elhelyezésének kérdése, ami 

szintén hatalmas károkat okozhat a környezetben, és gátolja a fenntartható fejlődés 

elvének érvényesülését, ha rendezetlenül marad e kérdéskör. 

Az AJB-2797/2012. sz. jelentés kapcsán pedig azt emelném ki, hogy jogszabá-

lyi rendelkezésekből kiindulva a Paksi Atomerőmű működésével és az ebből kifo-

lyólag esetleg bekövetkező katasztrófák elhárításával kapcsolatos információk 

közérdekű adatnak minősülnek. Éppen ezért a lakosságnak alkotmányos joga ezek 

megismerése. Az állásfoglalásban rögzítettek alapján pedig úgy vélem, hogy noha 

a vizsgálattal érintett alapjogok között nem került külön kiemelésre a közérdekű 

adatok megismeréséhez való jog, azonban ez is rendkívül fontos joga a lakosság-

nak, mely felvetődik az atomenergia szabályozás területén is, és amelynek érvé-

nyesülését egyebekben a Paksi Atomerőmű megfelelőképpen biztosítja. 

Úgy gondolom, hogy ez a téma számos kérdéskört vet fel, melyeknek további 

vizsgálata a tanulmány továbbfejlesztését tenné lehetővé. Érdekes kutatási téma 
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lenne például, hogy hogyan tükröződnek vissza a későbbi energiajogi jogalkotás-

ban, illetve jogalkalmazásban az AB határozatokban, illetve az AJB állásfoglalá-

sokban rögzítettek. Érdemes lenne elemezni továbbá más atomenergia-termelő 

országok alkotmánybírósági gyakorlatát e téren. Valamint a német példából kiin-

dulva, a jövőre nézve mindenképpen hasznos lenne annak vizsgálata is, hogy mi-

lyen alkotmányjogi kérdések merülhetnek majd fel az atomerőmű lebontásakor. 

 

 


