
 

 

 

 

Tisztelt Nikoletti Antal Úr! 

 

Mint az EBRD Igazgatótanácsának tagját kívánom az alábbiakról tájékozatni, kérve a 

szempontjaink figyelembe vételét. 

 

Ukrajnában jelenleg 15 atomreaktor üzemel, melyből 3 már elérte tervezett üzemidejének 

végét. Idén további 2 rektornak jár le az eredeti üzemideje. Egyik a Dél-ukrajnai erőmű 2. 

blokkja, a másik a Zaporizzsjai erőmű 1. blokkja. Az EBRD támogatja a reaktorok 

üzemidejének hosszabbítását azzal, hogy hitelt nyújt a Nukleáris Biztonsági Fejlesztési 

Program számára. A hitel által támogatott tevékenységek 50 %-a része az üzemidő 

hosszabbításhoz szükséges lépéseknek. 

 

Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy az üzemidő hosszabbítások során Ukrajna nem tartja 

be a nemzetközi egyezményeket. Az atomerőművek az Espooi Egyezmény I. függelékében 

szerepelnek, azaz az Egyezmény hatálya alá tartoznak. Az Egyezmény értelmezését és 

végrehajtását segítő döntések1 egyértelművé teszik, hogy az atomerőművek élettartam 

hosszabbítása esetén is szükséges az Espooi Egyezmény szerint eljárni. Tudomásunk szerint 

az ukrán fél nem értesítette a magyar kormányt a tervezett üzemidő hosszabbításokról. A 

már meghosszabbított üzemidővel működő Rivnei 1. és 2. számú reaktorok esetében az 

Egyezmény Végrehajtó Bizottsága megállapította, hogy az Ukrán fél megsértette az 

Egyezményt azáltal, hogy nem tartotta be az Egyezmény rendelkezéseit2. 

 

Információink szerint Ukrajna a továbbiakban sem tervezi betartani az egyezményt, nem 

tájékoztatja szomszédjait. Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Szlovénia civil 

szervezetei ezért azt kérik kormányaiktól, hogy az Espooi Egyezmény 3.7 pontja alapján 

jelezze az atomreaktorok élettartam hosszabbításának határon átterjedő hatását, és ennek 
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következtében jelezze, hogy az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatának 

lefolytatása szükséges az Espooi Egyezmény szerint. 

 

Amíg Ukrajna nem tartja be az Espooi Egyezmény által rá ruházott és általa vállalt 

követelményeket, a hitel felfüggesztését látjuk szükségesnek. Csak egy határon átnyúló 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatásával garantálható, hogy az érintettek véleményének 

meghallgatásával minden körülmény figyelembe vételével megfelelő döntés születik. 

Ennek betartása mind az EBRD, mind országaink érdeke. 

 

Budapest, 2015. március 24. 

 

 

    Tisztelettel, 

 

 

 

 

 

           dr. Farkas István 

            ügyvezető elnök 

 


