
 Greenpeace Magyarország Egyesület 
1143 Budapest, Zászlós utca 54. 
t: +36 1 392 7663 | f: +36 1 200 8484 
www.greenpeace.hu | info.hu@greenpeace.org 

 
 

 

Fichtinger Gyula 
Főigazgató 

Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest 

Fényes Adolf utca 4. 

 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

 

Ahogy a Paksaméta című blogunkon megírtuk, az MVM Paks II. Zrt. K-Monitor által nyilvánosságra hozott 
szerződései alapján felmerült a gyanú, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) munkatársai dolgoztak 
az MVM Paks II. Zrt.-nek. 

Az információt a www.g7.hu online portál cikkében megerősítette, miután az MTA, az OAH és a Paks II. 
Zrt. megkeresésükre kijelentette, a munkavégzésekre a szerződések szerint került sor: az OAH munkatársai 
dolgoztak a Paks II. projekten, az MVM Paks II. Zrt. megbízásából (az MTA EK-n keresztül). 

Álláspontunk szerint azzal, hogy az OAH munkatársai munkát végeztek az MVM Paks II. Zrt.-nek, 
sérülhetett az Európai Tanács 2009/71/Euratom irányelve (a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
közösségi keretrendszerének létrehozásáról; módosította a 2014/87/Euratom irányelv) 5. cikkének 2. 
pontja. Ez ugyanis kimondja: 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozási hatóság a hatósági 
döntéshozatal során függetlenül, indokolatlan befolyásolástól mentesen járhasson el. E célból a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság: 

a) funkcionálisan elkülönüljön a nukleáris energia népszerűsítésében vagy hasznosításában érintett 
minden más szervtől vagy szervezettől, és hatósági feladatai végzése során ne kérjen, illetve ne 
fogadjon el utasítást ilyen szervtől vagy szervezettől. 

A Greenpeace Magyarország mindezek alapján azt várja Öntől, hogy hozzon sürgősen megfelelő 
intézkedéseket a helyzet tisztázása és orvoslása érdekében. 

 Tisztázza a nyilvánosság számára, hogy az OAH érintett munkatársai milyen beosztásban voltak 
az OAH-ban az MVM Paks II. Zrt. számára történő munkavégzés idején. 

 Tisztázza a nyilvánosság számára, hogy az érintett munkatársak milyen jellegű munkát végeztek 
az MVM Paks II. Zrt. számára, és hogy ezen munkatársak milyen, a Paksi Atomerőmű Zrt.-t, illetve 
a Paks II. Zrt.-t érintő felügyeleti, engedélyezési eljárásokban vettek részt a munkavállalás idején és 
azt követően. 

 Tisztázza a nyilvánosság számára, hogy az OAH mely további munkatársai lehetnek érintettek 
hasonló munkavállalásban. 

 Hozzon intézkedéseket, amelyek garantálják, hogy az OAH munkatársai a továbbiakban nem 
végezhetnek munkát sem a Paksi Atomerőmű Zrt., sem a Paks II. Zrt., sem az OAH által felügyelt 
további engedélyesek számára. 

 Kérjük, hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy az OAH függetlensége a jövőben ne 
kérdőjeleződhessen meg, akár a megbízásban érintett munkatársakra vonatkozóan, személyi 
konzekvenciák árán is. 

Budapest, 2018. március 1. 
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