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

pontjában

	

foglaltak

	

megvalósulása

	

érdekében

	

mellékelten

	

megküldöm

Dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselő „Ki számít magyar vállalkozónak? (2)” című,

K/19317. számú, „A Paks II . Zrt . által foglalkoztatott személyek közül hány fő szerzett korábban

munkatapasztalatot a Paksi Atomerőmű Zrt. alkalmazásában?” című, K/19318. számú, „Mekkora a
paksi bővítéshez rendelkezésre álló magyar beszállítói kapacitás aránya? (2)” című , K/19319. számú,

valamint „Hol tart a Roszatom engedélyeztetéssel és tervezési dokumentációval kapcsolatos tanácsadó i
tenderének lebonyolítása? (2)” című , K/19320. számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adot t

válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a
hozzám intézett, „Ki számít magyar vállalkozónak? (2)” című , K/19317. számú, „A Paks II. Zrt.
által foglalkoztatott személyek közül hány fő szerzett korábban munkatapasztalatot a Paksi Atomerőmű
Zrt. alkalmazásában?” című, K/19318 . számú, „Mekkora a paksi b ővítéshez rendelkezésre álló magya r

beszállítói kapacitás aránya? (2)” című, K/19319. számú, valamint „Hol tart a Roszatom
engedélyeztetéssel és tervezési dokumentációval kapcsolatos tanácsadói tenderének lebonyolítása? (2) ”
című , K/19320. számú írásbeli kérdéseire az alábbi választ adom .

Ahogy korábbi - Ön által „terjedelmesnek” minősített - részletes válaszomban is tájékoztattam,
a paksi új blokkok építése hazánk elemi érdeke . A ma működő atomerőművi blokkok
üzemidejét és az egyéb energiahordozókhoz való hozzáférési lehetőségeket is figyelembe véve
a paksi atomerőmű kapacitásának hosszú távú fenntartása a hazai villamosenergia-ellátá s
biztonságának kulcsa .

Az új paksi blokkok építésére irányuló beruházásra vonatkozó f ővállalkozói (EPC) szerződés
egy kulcsrakész erőműberuházás feltételeit rögzíti, tehát a fővállalkozó orosz partner és az
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általa kiválasztott alvállalkozók feladata az atomer őmű megépítése. Ahogy azt többször

ismertettük, a fővállalkozó nyílt és átlátható közbeszerzési eljárások keretében választja ki

beszállítóit, alvállalkozóit, összhangban a magyar, az EU-s és az orosz szabályokkal . Az orosz

fővállalkozó azt is vállalta, hogy a beruházás számottevő , 55%-os részébe a Roszatomtól

független, a vállalatcsoport kontrollján kívüli cégeket von be nyílt nemzetközi közbeszerzés i

eljárások keretében .

A hazai beszállítói lehetőségekre vonatkozóan felhívom a figyelmét, hogy az Ön számára is

nyilvánosan elérhető , a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya

közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttm űködésről szóló

Egyezmény kihirdetésérő l szóló 2014 . évi II . törvény 4. cikk 2. pontja a következőként fogalmaz

„( . . .) a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy amennyiben ez a jelen Egyezményben

foglalt együttműködés teljesítése érdekében megvalósítható és a jogszabályok által

meghatározott keretek lehetővé teszik, hogy elérjék a 40%-os minimális lokalizációs szintet” .

Ennek alapján a paksi beruházásban a magyar beszállítók is részt vállalhatnak . Kérdésére

válaszolva tájékoztatom, hogy az a vállalkozás számít magyarnak, amely Magyarországo n

folytat gazdasági tevékenységet, hozzájárul a magyar GDP-hez, magyarországi székhellye l

vagy telephellyel rendelkezik, Magyarországon fizet adót és magyar munkaer őt is foglalkoztat .

A magyar beszállítói kapacitásra vonatkozóan tájékoztatom, hogy az ezzel kapcsolatos elemz ő
munka zajlik. A projekt különböző szakaszaiban más-más tevékenységek fognak folyni, am i

eltérő hazai beszállítói kapacitásokat vesz majd igénybe . Az már látható, hogy a felvonulás i

területen szükséges építési feladatokat illetően a magyar beszállítói kapacitás a feladatok kb .

80%-ának elvégzését teszi lehetővé .

Megismétlem, hogy a kulcsrakész, fix áras és fix határid ős EPC szerződés keretében a

fővállalkozó akkor és úgy alkalmaz szakértő szervezeteket, tanácsadókat, ahogy azt a projek t

megvalósítása szempontjából szükségesnek látja . A tendereztetés előrehaladásáról feltett

kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a tenderek kiírásának és elbírálásának ütemezése -

ahogy az új blokkok határidőre való megvalósítása is a F ővállalkozó feladata és felelőssége .

A projekt ütemterv módosításával kapcsolatban arról tudok Önnek beszámolni, hogy a z

Európai Bizottság állami támogatási vizsgálatának ideje alatt a standstill rendelkezésekne k

megfelelően az EPC szerződés megvalósítására korlátozások vonatkoztak . Szintén szükséges

volt figyelembe venni a beszerzési folyamatok Fővállalkozó által jelzett többlet időigényét. Azt

is fontos rögzíteni, hogy az összességében 22 hónapos átütemezés nem módosítja a szerz ődő
felek felelősségeit, munkájuk terjedelmét. Az új ütemezés szerint a felvonulási terület építése

2018-ban megkezdődik. A telephely előkészítése 2019 végére fejeződik be, amikor az erőmű
épületének építése is megkezd ődhet .

Tájékoztatom továbbá, hogy a Paks II . Zrt. által foglalkoztatott személyek közül több mint száz

fő szerzett korábban munkatapasztalatot a paksi atomer őműben, az MVM Paksi Atomerőmű

Miniszterelnökség, 1357 Budapest, Pf . 6 .



Zrt. munkavállalójaként . Természetesen, ha az Ön kérdését kiterjesztve értelmezem, és

figyelme vesszük a nukleáris ágazatban vagy a villamosenergia-iparban szerzett gyakorlatot is ,

ez a szám ennél jóval magasabb . Kérdésére válaszolva tájékoztatom arról is, hogy a 2017-es

évben összesen 59 fővel nő tt a Paks II. Zrt. alkalmazottjainak létszáma.

Tisztelettel :

Süli János
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