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Dr. Oláh Lajos úr

országgyű lési képviselő

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lés Házszabálya 91 . §-ának (2j bekezdéséten fogfaltak szerint
hozzám intézett „Tájékoztatás a Paksi atomerőmű bővítéséről') című , K13105.
számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom:

Mint ahogy azt korábban — Képviselő Úr Kl1345. számon benyújtott írásbeli
kérdésére reagálva — jeleztem, megítélésem szerint az Országgy ű lés előzetes, elvi
hozzájárulását érintő kérdésekben a képviselők tájékoztatásának kérdése tőrvényi
szinten rendezett. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CiVI. törvény (Atv.) 8. § (3)
bekezdése kőtelezi az atomenergia felügyeleti szervet, az Országos Atomenergia
Hivatalt (OAH), hogy évente jelentést készítsen a Kormánynak és az
Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának b iiztUnságáről, ideértve az

Atv. T. ,§ (2) bekezdésében fbgíatt efőkászítá tevékenységet fs.

Az atomenergia 2009. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített OAH
jelentés elkészült, annak az Országgy űléshez való benyújtása — gyakorlati
szempontokra tekintettel — a 2010. évi jelentéssel egyidejűleg várható. Utóbbi
szakmai anyaga elkészült, államigazgatási egyeztetése hamarosan megkezdődik. A
két jelentés beterjesztésével az Országgyű lés tájékoztatása a jogszabályi
előírásoknak megfelelően megvalbsut .

A képviselők a bővítéssel kapcsolatos kérdésekről más formában is tájékoztatást
kaptak. Ez év elején az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága Pakson
tartotta kihelyezett ülését. A Paksi Atomerőmű vezérigazgatója ekkor részletese n
beszámolt a bővítés helyzetérő i .

A Lévai projekt előrehaladásával kapcsolatban a következőkről tájékoztathatom:

A Magyar Villamos Művek Zrt, — az Országgyűlés 2009. március 30-i 25/2009 (IV. 2.)
OGY határozatával összhangban — azt a célt tűzte ki, hogy előkészíti a paksi
telephelyen egy új, két blokkból álló atomerőmű létesítését úgy, hogy azok 2020 és
2030 között lépjenek Üzembe . Az ún. Lévai projekt célja az engedélyek teljes kör ű
megszerzésének és a konkrét létesités lépéseinek összefoglalása .
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A projekt keretében még a múlt évben szakmai konzultációk zajlottak a lehetséges
szátlitökacat (igy az e körbe tartozó francia, orosz, amerikai és koreai cégekkel) . E
cégek a találkozókon saját blokkjaikat ismertető szakmai előadásokat tartottak.

A rendelkezésünkre álló információ szerint a beruházás engedélyeztetéséhez
szükséges egyes tanulmányok részben elkészültek . A tender kiírásához szükséges
feladatok azonosítása megtörtént, e feladatok elvégzéséhez szükséges szerződések
előkészitése, megkötése - az ütemezésnek megfelelően - folyamatiban van. Az Új
blokkok hálózatba illesztését vizsgáló tanulmány el őkészítő munkál megkezdődtek. A
2020 utáni fogyasztói igényeket és a regionális piacokat vizsgáló, előrejelző
tanulmány elkészült.

A Lévai projekt 2009 . évi rnegalapftésa óta az ütemtervben szereplő feladatok
részletesebb lebontása kapcsán indultak meg különböző tevékenységek. Több
leletlatra a pályáztatás eredményeként kiválasztott vállalkozó már teljesített (pl .
stratégiai tanácsadói szolgáltatás, üzleti szcenáriók kialakítása ; engedélyezési
szerepkörhöz kapcsolódó hatósági engedélyezést eljárások elemzése és
előkészítése). Egyéb munkák pályáztatása folyamatban van : pl . a telephelyangedély
kérelmet megalapozó vizsgálati és értékelési programok és az engedély
dokumentáció elkészítése ; a környezeti hatástanulmány őssze«tását megalapozó
szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és végrehajtása .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat eifiagadrrr szíveskedjék .

Budapest, 2011 . május 9‚.#f . p

Üdvözlettel
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