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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a hozzám intézet t
„Milyen háttérszámítások alapján döntött úgy az állam, mint az MVM tulajdonosa, hog y
megalapítja az MVM Paks II Zrt .-t?” című , K/7210. számú írásbeli kérdésére az alábbiakró l
tájékoztatom:

Új nukleáris blokkokhoz kapcsolódó elemző , tervező , döntés-előkészítő és engedélyeztetés t
munkák elvégzését hasonló méret ű beruházásra vonatkozó nemzetközi tapasztalato k
alapján a leghatékonyabban projekttársaság formájában lehet megvalósítani, melyne k
számos indoka van .

A projekt tényleges megvalósítása speciális nukleáris és környezetvédelmi engedélye k
megszerzését igényli, és az engedélyezési feltételeknek való folyamatos megfelelés, illetve
az engedélyek kés őbbi átruházhatóságával járó nehézségek elkerülése érdekében indokolt ,
ha külön projekttársaság szerzi be az engedélyeket . A Magyar Villamos M űvek Zrt . az MVM
Csoporton belül irányító, holding-társasági szerepkört tölt be, villamosenergia-ipar i
engedélyesi feladatokat nem lát el, engedéllyel nem rendelkezik . A projekt elő rehaladása
során szükség van további engedélyek beszerzésére és arra, hogy az engedélyezés i
követelményeket teljesítő szervezeti struktúra és megfelelő szakembergárda álljo n
rendelkezésre. Az engedélyesi szerepet majdan betöltő projekttársaságnak ezeknek a
követelményeknek is meg kell felelnie . Tervezési szempontból tehát célszerű, ha a
beruházás előkészítése során a projekttársaság ezeknek a feladatóknak az ellátására
folyamatosan fel tud készülni .

A tenderezés előkészítéséhez, a reaktortípus kiválasztásához és a létesítésrő l szóló
döntések meghozatalához szükséges m űszaki, finanszírozási, jogi elemzések és a
környezetvédelmi-, telephelyi vizsgálatok elvégzése, valamint az engedélyek beszerzés e
jelentős költségekkel jár. Egy projekttársaság révén a paksi atomerőmű bővítésének
előkészítési projektjére fordított összegek a Magyar Villamos M űvek Zrt .-tő l elkülönítve ,
átláthatóan jelenhetnek meg . A megvalósításába bevonandó befektetőtárs számára az új
blokk(ok) létesítésének előkészítése a projekttársaságo . teli a projektre koncentrálta n
mutatható be .
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