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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában

	

foglaltak
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megküldöm

Dr. Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő „Van-e politikai kockázata a paksi b ővítésnek?”

című, K/15743. számú, valamint a K/15742. számú írásbeli választ igényl ő kérdéseire adott

válaszomat .
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a

hozzám intézett, „Van-e politikai kockázata a paksi b ővítésnek?” című, K/15743. számú, valamin t

az azonos című, Miniszterelnökséget vezető miniszter úrhoz intézett, K/15742 . számú írásbeli

kérdéseire - feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

A Paks II. beruházás nem politikai, hanem szilárd bázisokon álló szakmai projekt .

Magyarország és Oroszország között 1966 óta áll fenn atomenergetikai együttm űködés, amely

azóta is hatékony és eredményes a nukleáris létesítmények építése, üzemeltetése é s

karbantartása tekintetében egyaránt . A Paksi Atomerőmű a világ egyik legjobb üzemeltetési,

rendelkezésre állási és biztonsági mutatókkal bíró atomerőműve, ami bizonyítja ennek a

szakmai együttműködésnek a hatékonyságát .

Oroszországgal az üzemanyag-ellátás területén is szilárd Magyarország kapcsolata, a Paks i

Atomerőmű meglévő blokkjainak 80-as években történt üzembe helyezése óta mindig is

zavartalan volt az üzemanyag-ellátás . A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására többe k

között azért van szükség, hogy az alaperőművi áramellátást továbbra sem gázerőművekkel,

hanem új atomerőművi blokkokkal biztosítsuk, melyek üzemanyaga - ellentétben a fosszili s

energiahordozókkal - több évre biztonságosan, megbízhatóan, kis helyen és olcsó n

készletezhető . Nukleáris energiát alkalmazva csökkenthetjük a vezetékes földgáz és a vezetéke s

villamosenergia-import kitettségünket, ami komoly ellátásbiztonsági előnyökkel jár .



Több európai uniós tagállam aktív kapcsolatot ápol Oroszországgal, amelyet az elmúlt hetek

legmagasabb szintű politikai találkozói mellett gazdasági kapcsolatok is jellemeznek: az Északi

Áramlat kapacitását a duplájára bővítik a Gazprommal kötött megállapodás értelmében, az

OMV gázmezőket vásárol Oroszországban, Finnország hozzánk hasonlóan orosz technológiáj ú

atomerőművet épít, míg a Gazprom gáztározókat vesz Németországban.

A paksi új blokkok egy fix áras kulcsrakész fővállalkozói szerződés keretében valósulnak meg,

amely szerződés szigorú felel ősségi rendszert tartalmaz . Az ehhez kapcsolódó garanciákat az

Európai Bizottság is részletesen vizsgálta és megfelelőnek találta . A Paks II . beruházás tehá t

szilárd szakmai alapokon nyugvó projekt, ami biztosíték Ön és a teljes magyar lakossá g

számára a klímabarát és olcsó villamos energia hosszútávú rendelkezésre állására .
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