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Paks II-ről azt állítják, hogy az évszázad üzlete.  
 
A kérdés az, hogy kinek? Magyarországnak nincs 4000 milliárd forintja atomerőmű-építésre. 
Ezért Oroszországtól kértünk gigantikus nagyságú hitelt. Ezt a magyar államnak, illetve az 
adófizetőknek kamatokkal együtt vissza kell fizetniük. Már idén is fizetjük a hitel 
költségeit, pedig még nem kezdődött el az építkezés.  
 
Számítások szerint csak úgy tudna életben maradni PaksII, ha folyamatosan támogatást 
kapna a költségvetésből. E szerint a magyar államnak húsz éven keresztül évente kb. 100 
milliárd forintot kellene pumpálnia a vállalatba, mert a várható bevételek nem lesznek 
elegendőek a működésre és az orosz hitel részleteinek fizetésére. Vagyis a kamatokkal 
megnövelt, alsó hangon 4000 milliárd forintos építési költségek még további 2000 milliárd 
forintos kiadást jelentenének az állam, vagyis az adófizetők számára. 
 
Bővebben:  

 http://www.pakskontroll.hu/hu/mukodhet-e-paks-ii-allami-tamogatasok-nelkul-0 
 
 
 

Azt állítják, hogy az atomenergia biztonságos. 
 
Fukusima, Csernobil, Three Mile Island. Három olyan súlyos nukleáris baleset, amelynek a 
tudósok és a valószínűségszámítás-tankönyv szerint nem lett volna szabad bekövetkezniük. 
Mégis bekövetkeztek. Az egyik ok: az emberi mulasztás, az emberi tényező. 
 
A hírek szerint a közelmúltban terroristák belga atomerőművek ellen is támadást 
terveztek. Biztonsági szakértők állítják, hogy a sejtszerű terrorszervezetek számára 
bármely ország, és bármely atomerőmű potenciális támadási célpont lehet. Ilyen történt 
például 2007-2008 során Pakisztánban, ahol háromszor kíséreltek meg támadást 
terroristák. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 1266 olyan esetről tud, amikor nukleáris 
anyagokat jogellenesen szállítottak a világ 99 országában.  
 
100%-os biztonság nem létezik. Egy nukleáris katasztrófa emberek millióinak életét 
változtatja meg – nem csak a baleset helyszínén. 
 
Bővebben: 

 http://www.energiaklub.hu/sites/default/files/kis-
benedek_jozsef_nuklearis_fenyegetettseg.pdf  

 http://www.energiaklub.hu/hir/in-memoriam-csernobil-%E2%80%93-30-eve-tortent-
a-vilag-eddig-legsulyosabb-nuklearis-balesete  
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Azt állítják, hogy az atomenergia környezetbarát. 
 
Tény, hogy az atomerőművek szén-dioxid-kibocsátása alacsonyabb, mint a szén, vagy akár 
gázerőműveké. Viszont a szélturbinák, napelemek előállításának és működtetésének káros 
kibocsátása még ennél is alacsonyabb. 
 
Az atomerőművek környezeti hatásaival kapcsolatban van egy ennél sokkal súlyosabb, és 
máig megválaszolatlan kérdés: a radioaktív hulladékok sorsa. A kiégett fűtőelemek tárolása 
a világon sehol nem megoldott: több százezer évig sugárzók maradnak. Szerte a világban 
csak ideiglenesen tárolják azokat.  
 
Magyarországon a nagy aktivitású hulladékok és a kiégett fűtőelemek végleges 
elhelyezésével kapcsolatos érdemi kutatások még nem kezdődtek el. A radioaktív 
hulladékot pedig a nemzetközi szabályozás értelmében ott kell elhelyezni, ahol 
keletkezett. A magyarországi hulladékot Magyarországon 
 
Bővebben: 

 http://230.atlatszo.hu/2015/01/13/tobb-napelemmel-termelt-fenyt-a-
parlamentbe/ 

 http://pakskontroll.hu/hu/paks-ii-kornyezeti-hatastanulmanya-hianyos-es-
megalapozatlan 

 http://pakskontroll.hu/hu/atomtemeto-lehet-pecs-mellett-mihez-kezdunk-
nuklearis-hulladekkal 

 
 
 

Azt állítják, hogy Paks II-nek nincs alternatívája 
 
Ezt hallva azt lehet hinni, hogy ha Paks II nem valósul meg, akkor nem lesz áram; azaz 
„vagy ez az erőmű, vagy semmi!” Ez egy tipikus hamis döntési helyzet, amellyel a 
társadalmat szembeállítják, és amelyet látszólag el kell fogadnunk. Alternatívák azonban 
mindig vannak.  
 
Ilyen Paks II alternatívákat a kormány oldaláról nem láttunk, és azt sem tudjuk, hogy – ha 
vannak – milyen szempontok alapján és miért vetették el őket. Mások viszont készítettek 
alternatív forgatókönyveket. Ezek szerint 2050-re a termelt áram akár 80%-a is származhat 
megújulókból, a szükségletek akkor is biztonságosan elláthatóak maradnak. Magyarország 
jövőbeli energaigényének fedezéséhez nincs feltétlenül szükség atomerőműre. 
 
Bővebben: 

 http://www.energiaklub.hu/hir/paksii-nelkul-a-vilag-2050-ben  
 
 
 

Azt állítják, hogy csak Paks II megépítésével lehet olcsó az áram 
 
Atomerőművet építeni a világon mindenütt elképesztően drága. A legvalószínűbb 
forgatókönyvek szerint a Paks II projekt súlyosan veszteséges lesz. Üzleti értelemben csak 
akkor térülne meg, vagyis akkor lenne nyereséges, ha tartósan egy irreálisan magas áron 
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lehetne eladni az áramot. Ez a jelenlegi nagykereskedelmi áramár kb. a dupláját 
jelentené.  
 
A nukleáris balesetek megelőzése, a védekezés rengeteg pénzt emészt fel, ez jelentősen 
növeli az atomenergia költségeit. Eközben világszerte egyre olcsóbb a megújuló 
energiaforrásokból termelt áram, és a csökkenés töretlenül folytatódni látszik a következő 
évtizedekben is.  
 
Magyarországon az energiatakarékosságra és megújuló energiaforrásokra alapozott zöld 
forgatókönyv követése gazdaságilag is kedvezőbb, azaz olcsóbb, mint a hivatalos magyar 
energiapolitika által javasolt út. 
 
Bővebben: 

 http://www.pakskontroll.hu/hu/paks-ii-beruhazas-koltsegvetes-politikai-
kovetkezmenyei  

 http://www.energiaklub.hu/hir/paksii-nelkul-a-vilag-2050-ben  
 

 

Azt mondják, azért kell atomerőmű, hogy függetlenné váljunk 
 
Magyarország hagyományos energiahordozókban szegény, megújuló energiaforrásokban 

viszont gazdag ország.  

A fosszilis energiahordozók döntő részét, kb. 70%-át importáljuk. A kőolaj- és 

földgázimport döntő része Oroszországból, orosz felügyelet alatt álló csővezetékeken 

keresztül érkezik Magyarországra. Az atomerőmű fűtőelemeit szintén Oroszországból 

vásároljuk – jelenleg is, és Paks II esetén is így lenne. Nem lennénk függetlenebbek 

Oroszországtól, mint most – sőt. Az orosz hitel ráadásul gazdasági függőséget is teremtene. 

Energiafüggőségünk akkor csökkenne, ha lakóházaink korszerűsítésével energiát 

takarítanánk meg, és sokkal több megújuló energiaforrást hasznosítanánk. Ez helyben 

elérhető, a miénk. 

Bővebben: 

 http://pakskontroll.hu/hu/orosz-gyakorlat 
 

 

Azt állítják, hogy a Paks II projekt megfelel az uniós szabályozásoknak 
 
Jelenleg két olyan európai uniós vizsgálat zajlik Paks II ügyében. Az egyik uniós eljárás 

annak jogszerűségét vizsgálja, hogy a magyar kormány versenyeztetés, tenderkiírás nélkül 

kötötte meg az erőmű-építésről szóló megállapodást Oroszországgal. A vizsgálat több mint 

egy éve folyik. A folyamatról keveset tudunk, még azt sem, mikorra várható eredmény. Ha 

a kormánynak nem sikerül meggyőzően érvelnie amellett, hogy okkal hagyta figyelmen 
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kívül az Európai Unió tendert előíró jogszabályait, ez a bizottsági döntés megakaszthatja a 

projektet.  

A másik, hamarosan lezáruló uniós vizsgálat a tiltott állami támogatás kérdését feszegeti. 

Az állami támogatás alapesetben tiltottnak számít az Európai Unió jogszabályai szerint, és 

bár vannak feltételek, amelyek esetén mégis engedélyezhető, ezt komoly vizsgálatokkal 

szükséges bizonyítani. Ezt egyelőre a magyar kormány nem tudta kielégítően igazolni a 

Bizottság felé, ezért a vizsgálat még tart. 

 

Azt állítják, hogy nem lesz korrupció 
 
Az atomerőmű-építéshez hasonló beruházások tankönyv szerint is magas korrupciós 

kockázatokat rejtenek magukban. A Paks II. kivitelezésével kapcsolatos orosz-magyar 

megállapodás ezeket a kockázatokat nem csökkenti, sőt: a jelenlegi konstrukcióba bele 

van kódolva, hogy a projekt korrupt beszerzések sokasága mellett, nagy korrupciós 

veszteségekkel fog megvalósulni.  

A tervezett paksi atomerőmű-építés leginkább az ún. „nagy korrupció” kockázatainak van 
kitéve, hiszen az állam nem csak szabályozóként, hanem megrendelőként is meghatározó 
szereplő a projektben. „Nagy” korrupción az államszervezet legmagasabb szintjein jelen 
lévő korrupciós tranzakciókat értjük, amikor a korrupció az állam működésének egyik 
jellemzője. Szakértők szerint az ilyen nagy projekteknél 10-15%-os korrupciós rátáról 
beszélhetünk, ami Paks II esetében 400-600 mrd forint adófizetői veszteséget jelenthet. 

Mindezt súlyosbítja, hogy a döntések a nyilvánosság szinte teljes kizárása mellett 

történnek. 

Bővebben: 

 http://energiaklub.hu/sites/default/files/korrupcios_kockazatok_paks.pdf  

 http://230.atlatszo.hu/2015/04/29/a-paksi-atomeromubol-is-a-jobboldali-
mediabirodalomba-aramlik-a-penz/   
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VIDEÓK: 
 

Paks II egy pénzpazarló, kockázatos és felesleges beruházás 
Az alábbi videóból tömör választ kaphatunk az új atomerőmű-beruházással kapcsolatban 
felmerülő kérdésekre és kétségekre. Paks II-ről 2 percben: 

 

 
 
 

Te mire szórnád el a PaksII-re szánt pénzt? - az EFOTT-on jártunk 
Az Energiaklub stábja megkérdezte a fesztiválozó egyetemistákat, hogy mire fordítanák azt 
a közel 4000 milliárd forintot, amit az új paksi atomerőműre tervez elkölteni a kormány.  

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vlRWwWvYZJw
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WEBOLDAL 
 

www.pakskontroll.hu 
 

 
 

 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/pakskontroll/  
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