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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 24 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok valamennyiüknek. Nagy tisztelettel köszöntöm önöket. A 
Fenntartható fejlődés bizottságának április 19-i bizottsági ülését megnyitom.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Simonka György képviselőtársunk 
jelezte távollétét, és Varga Gábor képviselőtársunk vállalta helyettesítését.  

Ennek megfelelően a határozatképesség után a napirendi javaslatot szeretném 
ismertetni. Az 1. napirendi pontban Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja 
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatására kerülne sor. A 2. napirendi pontban 
az Egyebek. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bármi más napirendi javaslat, vagy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen. Kérem, hogy aki támogatja a napirend elfogadását, az kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása (Az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése alapján) 

Ennek megfelelően tájékoztatni szeretném a bizottságot az 1. napirendi pont 
keretében, hogy Süli János miniszterjelölt úr kinevezés előtti meghallgatására Kövér 
László házelnök úr felkérése alapján kerül sor. A felkérés pedig Orbán Viktor 
miniszterelnök úr házelnök úrhoz érkezett kezdeményezése nyomán fogalmazódott 
meg.  

Nagy tisztelettel köszöntöm Süli János miniszterjelölt urat és külön tisztelettel 
Lázár Jánost, a Miniszterelnökséget vezető miniszter urat a meghallgatáson, 
köszönöm szépen, hogy eljöttek, illetve külön köszöntöm Aszódi Attila kormánybiztos 
urat, illetve Mittler István kommunikációs igazgató urat. Köszönöm szépen, hogy a 
bizottság rendelkezésére állnak és részt vesznek a meghallgatáson. 

A miniszterjelölt urat kérném meg, hogy röviden ismertesse a bizottsággal a 
tárca nélküli miniszteri poszt ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, programját, 
teendőit, és mutassa be a bizottságnak a következő időszakban elvégzendő munkáját, 
hogy hogyan is képzeli. Megadom a szót. 

Süli János tájékoztatója 

SÜLI JÁNOS miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, miniszter urat, kollegáimat, a média képviselőit és a 
megjelent érdeklődő kollegáimat, nagy részét ismerem már korábbról. 

Tehát röviden, magamról annyit, hogy 1956. január 26-án születtem 
Békéscsabán, utána gyakorlatilag szakközépiskolai tanulmányok, Szentes, erősáramú 
szak, szakközépiskola, utána a Budapesti Műszaki Egyetemen tanultam 
villamosmérnöknek. Első munkahelyem volt a Paksi Atomerőmű, ahol először nem az 
atomerőmű állományában dolgoztam, hanem az Erőmű Beruházási Vállalatnak 
voltam az alkalmazottja üzembe helyező mérnökként. Az 1-3-as blokk üzembe 
helyezésében vettem részt, annak az átadásában az üzemeltetőnek, majd a 4-es blokk 
idején már üzemviteli osztályvezető voltam, akkor pedig már a blokk átvételében mint 
atomerőműs munkatárs vettem részt.  
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’80-tól 2011. december 30-ig voltam az erőmű alkalmazásában. Ebben az 
időszakban tulajdonképpen végigjártam a ranglétrát: osztályvezető, főosztályvezető, 
műszaki igazgató, üzemviteli igazgató, majd vezérigazgató és a végén vezérigazgató-
helyettes voltam.  

Alapvetően az üzembe helyező időszakomon kívül az üzemeltetés töltötte ki a 
jelentős időszakomat az erőműben. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy 
az építkezés dolgaiba is beleláttam, hisz a Beruházási Vállalatnál dolgoztam, majd 
végig beleláttam egy ilyen új mű üzemeltetésébe. Azt is tapasztaltam akkor is már, 
hogy egy ilyen mű megépítése nem egyszerű feladat, most se lesz egyszerű. Akkor egy 
jó ipari háttér állt rendelkezésre Magyarországon, egy nagy tapasztalatú, jól 
összehangolt szakembergárda, akik erőműről erőműre vándorolva építették meg a 
magyar nagy erőműparkot: Ajka, Tatabánya, Mátrai Erőmű, Százhalombatta, Tisza, 
majd ez az összegyakorolt szakma érkezett Paksra. Mégis egy picit megbicsaklott a 
szakma a méretek, a berendezések számossága, a lefestendő felületek mennyisége 
miatt, hiszen dekontaminálhatóvá kellett tenni az épületek nagy részét, tehát ehhez 
korábban nem szokott hozzá a magyar építőipar. Tehát itt különböző szervezési 
műszakrendek, dekádos munka később. A lengyel kivitelezők bevonására is sor 
került, hogy a határidőt tartani lehessen. A határidő annak ellenére csúszott, hogy 
számtalan intézkedés történt, két év csúszással, ’80 helyett ’82 decemberében került 
átadásra az erőmű. Akkor is orosz tervezésű, orosz szállítású blokkot építettünk. 

Azért el kell mondani, hogy akkor a magyar beszállítási arány jóval nagyobb 
volt, hisz még létezett magyar energetikai ipar. Tehát a 400 kilovoltos állomástól a 
generátorokig, a főtranszformátorig, a 6 kilovoltos elosztóhálózatokig, 
transzformátorokig, a 04-es főelosztókig minden a magyar ipar terméke volt, ezért az 
acélipar is beszáll, hisz ezeket a kapcsolószekrényeket, az alapanyagot és mindent 
biztosítani kellett akkor is, de akkor se volt egyszerű a helyzet. Kormánybiztos 
irányította a beruházáson a munkát, hisz az iparágak között koordináció volt a 
lakótelep-építéstől a térségfejlesztésig, akkor is tízezer ember építette az erőművet 
csúcsidőszakban, és jelentős építő-műszaki alakulat volt a hadsereg részéről is Pakson 
közel kétezer fővel. Ezeknek a logisztikáját is szervezni kellett. Akkor erre volt egy 
központi cég, az Erőmű Beruházási Vállalat, amely tulajdonképpen a kerítésen belüli 
és a kerítésen kívüli feladatokat is el tudta látni.  

Tehát akkor tulajdonképpen a folyamat a jó üzemeltetés meg egyéb után 
elkezdődött, hogy 2007-ben fölkért bennünket a miniszter, akkor a szocialista 
miniszter úr kért föl bennünket, hogy terjesszünk elő egy olyan dolgozatot, amiben be 
tudjuk mutatni, hogy… Veres János úr, a nevét elfelejtettem mondani, ő kérte föl az 
erőművet, hogy tulajdonképpen mutassuk be, egy új erőmű építésének mi lenne a 
menete, a programja. Ennek keretében fölállításra került a Teller-projekt, és a Teller-
projekt eredményeként 2009. március 30-án a parlament nagy többsége, 95,4 
százaléka elfogadta, hogy kezdődjön meg az a munka, ami ma is folyik, 
tulajdonképpen a beruházás végrehajtása, ami ezzel a lépcsőfokkal körülbelül hatezer 
engedélyből és egy csomó egyéb engedély megszerzéséből áll. Tegnap a 
környezetvédelmi engedély másodfokon kiadásra került, ez is egy jó hír, és március 
végén a telephelyi engedély is kiadásra került, de még a lényeges engedélyek tömege 
van hátra, amin dolgozni kell.  

Tehát a feladatom az lesz, hogy az orosz szerződésben vállalt feladatokat 
koordináljam, hisz most is számtalan minisztérium együttműködésére lesz szükség, 
hisz ugyanúgy itt térséget kell fejleszteni, amiben a munkások elhelyezése, a szállítás, 
az orvosi ellátás lesz. Az irányító műszakiak nagy része családosan érkezik, így itt 
oktatás, a gyerekek oktatása, óvodai, bölcsődei elhelyezése is szóba kerül, de a 
kulturális, a szabadidő eltöltése a munkavállalóknak, hiszen nem tudjuk lekötni, hisz 
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nagy része valószínűleg vidékről fog érkezni. Bízunk benne, hogy minél több 
magyarországi vidékről fog érkezni a munkásoknak, hisz a lehetőség a szerződés 
szerint megvan, hogy 40 százalék magyar beszállítást tudunk teljesíteni. Ennek 
érdekében azon is kell dolgoznunk, hogy az a nagyipar, ami tulajdonképpen eltűnt, 
annak helyébe milyen olyan beszállítói, milyen helyszíni munkavégzést tudunk 
bevállalni, amivel meg tudjuk közelíteni ezt a lehetőséget. Tehát ez az egyik fő feladat.  

Ez szervesen összefügg annak a régiónak is a fejlesztésével, amiből 
pillanatnyilag negyvenegy település polgármesterével tartjuk aktívan a kapcsolatot, 
ezekkel a polgármesterekkel társadalmi tanács keretében dolgoztunk együtt. Ezeken a 
településeken voltak meg azok a tájékoztatók, amelyek a környezetvédelmi 
engedélyezést megelőzően a közmeghallgatás előtt megtörténtek. Erről azt lehet 
elmondani, mind a negyvenegy településen elhangzott, hogy támogatólag állnak 
hozzá a települések lakossága, illetve a polgármesterek, majd a közmeghallgatás is 
ugyanezzel az eredménnyel ért véget. Részt vettem a lakossági fórumok nagy részén, 
így élő benyomásom van a támogatottságról. Részt vettem a külföldi 
közmeghallgatásokon kettő kivételével, tehát onnan is vannak aktív benyomásaim. 
Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy az oroszokkal nekünk ’65 óta nagyon jó az 
atomenergetikai együttműködésben a kapcsolatunk. Ebben a kapcsolatban 
semmilyen olyan negatív vagy egyéb gondot én az elmúlt időszakban nem láttam, ami 
az üzemanyag-ellátás vagy bármilyen műszaki kérdés megoldásában vagy 
tartalékberendezés szállításában fellépett volna.  

A blokkok műszaki hasonlósága és a két blokk együttműködése egy nagyon 
fontos dolog annak érdekében, hisz a személyzetet majd az 5-6-os blokkra az 1-4-es 
blokkon kell kiképezni. Itt tulajdonképpen egyénre szóló fölkészülési programmal 
lehet azt biztosítani, hogy az 1-4-es blokkot üzemeltető személyzet is biztos legyen 
benne, hogy neki a ’32-37 között leállításra kerülő blokkon kifut a munkaideje, és 
rendesen fogja élvezni majd azokat a juttatásokat, nyugdíjat, ami jár neki, illetve az 5-
6-os blokkra pedig úgy kell fölkészíteni a személyzetet, hogy ott is megfelelő 
jövőképet tudjunk mindenkinek biztosítani, hogy érdemes legyen. Tehát ebből is a két 
erőműnek a kiépítésben való szerves együttműködésére nagy hangsúlyt kell fektetni a 
következő időben, és azért is, mert pillanatnyilag a telephely előkészítése az 1-4-es 
blokk feladata, a telephely-előkészítő munkák is zajlanak, illetve nagyon fontos, hogy 
időben az építkezés számára át tudjuk adni ezt a területet.  

Röviden tehát képzés, szakember-utánpótlás, tehát azt gondolom, hogy 
teljesen összetett feladatra vállalkozom, mindennel kell foglalkozni. Amikor a 
miniszterelnök úr fölkért, akkor tudtam, hogy nem egyszerű feladathoz adom a 
nevem, de jó kihívásnak és szép feladatnak éreztem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem Lázár János miniszter urat, hogy 

kívánja-e kiegészíteni. 

Lázár János kiegészítése 

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Csak nagyon röviden, 
igen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem venném fölöslegesen igénybe az 
idejüket, de szeretném röviden a miniszterelnök úr döntését megbízásából ismertetni, 
illetve a bizottság elé tárni a kormányzati struktúrában beálló változást. 

Miután a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartásával kapcsolatos politikai 
vitákat és politikai döntéseket az atomenergetika tárgykörében meghozta az 
Országgyűlés 2010-14 között akkor, amikor döntött arról, hogy Magyarországon az 
ország energiaellátását részben atomenergiai kapacitással kell megoldani, innen a 
kormány számára adott volt a feladat, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitását fönn kell 
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tartani. Ha jól emlékszem, nagy többséggel fogadtuk el annak idején az energetikai 
stratégiáját Magyarországnak, amely pozitívan szólt az atomenergiáról mint 
energiaforrásról, és azt a közös célt határoztuk meg, hogy Magyarország 
energiaellátása, áramellátása 50 százalékban a Paksi Atomerőműből származzon. 
Ennek érdekében kezdtünk a Miniszterelnökség szervezésében intenzív tárgyalásokat 
Oroszországgal és Brüsszellel, tehát az Európai Unióval 2013 nyarán. 2013 
novemberében írásban fordultunk az Európai Bizottsághoz annak engedélyeztetése 
céljából, hogy Oroszországgal fönntarthassuk azt az 1964-ből származó 
megállapodásunkat, amely az orosz–magyar energetikai együttműködést szolgálja. 

Ezt követően 2014. január 14-én kaptuk meg Barroso bizottsági elnök úrtól azt 
a hozzájáruló nyilatkozatot, amely alapján Oroszország és Magyarország nemzetközi 
szerződést és együttműködési megállapodást kötött a paksi atomerőművi kapacitások 
fenntartására. Ezt a megállapodást a Magyar Országgyűlés mint nemzetközi 
szerződést még a 2014-es választások előtt elfogadta. 

Egy másik megállapodást is kötöttünk a kapacitás fenntartásához szükséges 
finanszírozási eszközök igénybevételét illetően. 12 milliárd eurós beruházás lesz, 
amelyhez az Oroszországi Föderáció a magyar állam számára egy 10 milliárdos 
hitelkeretet biztosít 30 év futamidővel, kedvező kamatozású kondíciók mellett. Ennek 
a pénzügyi megállapodásnak a jóváhagyása a 2014-es parlamenti választások után 
került sorra, akkor az Országgyűlés szintén a nemzetközi szerződést törvénybe iktatta, 
így két olyan nemzetközi megállapodás van, amely a beruházás megvalósítását 
megalapozza.  

Ehhez a két megállapodáshoz technikai szerződések kötődnek, elsősorban 
nyilvánvalóan a technikai megállapodáshoz, és az Európai Bizottsággal kezdődött el 
2014-től egy intenzív párbeszéd. Öt témakörben kellett ez Európai Bizottságnak 
hozzájárulni a beruházás megkezdéséhez. Ezeket a tárgyalásokat a Miniszterelnökség 
és Magyarország brüsszeli állandó képviselete folytatta. 2017. március 6-ára, tehát két 
és fél év munkával tudtuk megszerezni azokat az európai bizottsági jóváhagyásokat, 
amelyek lényegében azt jelentik, hogy ma semmilyen akadálya nincs annak, hogy a 
Paksi Atomerőmű kapacitásfönntartásával kapcsolatos beruházás megvalósuljon. 

Az 1-es pont annak a tisztázása volt, hogy Magyarországnak joga volt-e 
Oroszországgal szerződést kötni nemzetközi tender nélkül. Tekintettel arra, hogy 
műszaki determináció van, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi atomerőmű orosz 
technológiával működik, ez az orosz technológia, amennyiben fönn akarjuk tartani, 
meghatározza azt, hogy kivel tudunk megállapodni a fönntartására. Értelemszerűen 
itt Oroszország jöhet szóba. Ezt az Európai Bizottság elfogadta és döntésében 
megerősítette. Tehát az 1-es pont az, hogy Magyarországnak joga volt Oroszországgal 
megállapodni, és ezt az európai uniós jognak megfelelően végezte el. 

Az Európai Bizottság megvizsgálta azt is, hogy vajon a közbeszerzési szabályok, 
a beszerzési szabályok hogyan fognak érvényesülni az Európai Unió területén ebből a 
nemzetközi megállapodásból következőleg. Az orosz fél arra vállalt kötelezettséget, 
hogy a 12 milliárd euró 55 százalékát az Európai Unió beszerzési szabályainak 
megfelelő formában fogja elkölteni, tehát nemzetközi tender lesz az alvállalkozók és a 
beszerzések kiválasztása céljából. Valamint arra is kötelezettséget vállalt, ahogy 
polgármester úr, Süli János mondta, hogy 40 százaléka lehetőség szerint magyar 
beszállítói kör számára kerül biztosításra az építkezési beruházásnak vagy az 
építkezésnek. 

Ezen kívül az Európai Bizottság azt is részletesen megvizsgálta, hogy a műszaki 
követelménynek megfelel-e az erőmű koncepciója. Teljes egészében megfelel a 
nemzetközi és az európai uniós sztenderdeknek. Ma a Paksi Atomerőmű, ami 
működik, a világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve és legjobban üzemeltetett 
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atomerőműve. Nagyon magasra tettük a mércét saját magunknak, de az Európai 
Bizottság meggyőződése szerint a következő építkezés is, és a létrehozott technológia 
is kellő biztonsági garanciákat jelent. 

Az Európai Bizottság megvizsgálta azt is, hogy a titkosításaink, a nemzetközi 
szerződések titkosítása, amely nemzetbiztonsági és gazdasági okok miatt valósult 
meg, megfelel-e az európai uniós szabályoknak. Itt is megegyezésre jutottunk az 
Európai Bizottsággal, és a szerződések egy részét hozzáférhetővé tettük. 

Végül, de nem utolsósorban az Európai Bizottság megvizsgálta, hogy a magyar 
államnak megéri-e az atomerőmű kapacitásának a fönntartása. Az Európai Bizottság 
vizsgálata szerint az atomerőmű a magyar államnak - amelynek az a célja, hogy 100 
százalékban állami tulajdonban tartja a megvalósuló erőművet, tehát nem 
privatizáljuk, hanem állami tulajdonban lévő erőmű lesz, amit a magyar állam 
működtet - körülbelül 7-8 százaléknyi profitot, megtérülést fog biztosítani. A piaci 
megtérülési elvárás 9-10 százalék. Tehát 1 százaléknyi különbségben van a piaci 
befektető számára történő megtérülés és a magyar állam számára történő megtérülés 
különbségében. Tehát Magyarországnak ez 7-8 százalékot hoz, ha befektetésként 
értelmezzük ezt az elköltött 12 milliárd eurót. 

Miután március 6-án, amikor az Európai Bizottság ebben az öt pontban áldását 
adta a beruházásra, és jóváhagyta a munka elvégzését, lezárult az előkészítés a 
kormányzat részéről. A megvalósításra a miniszterelnök úr egy önálló állami entitást, 
egy önálló miniszteri struktúrát kíván fölállítani. Ez azért fontos, mert a végrehajtó 
hatalom így közvetlen ellenőrzést biztosít a törvényhozás számára, hiszen a miniszteri 
felelősség elve érvényesül a parlamentben, amihez nyilvánvalóan szükség volt egy 
miniszterre is.  

A miniszterelnök úr választása Süli János polgármester úrra esett, aki Paks 
város - bánatunkra - Fidesz ellenében magas arányban megválasztott polgármestere, 
76 százalékkal választották meg Pakson polgármesternek a fideszes jelölttel szemben, 
és közmegbecsülésnek örvend, aki 35 éven keresztül a Paksi Atomerőmű 
működtetésében és üzemeltetésében hazai és nemzetközi elismertséget szerzett 
magának. Ez azért fontos dolog, mert szakemberre és nem politikusra szerette volna 
bízni a miniszterelnök úr az atomerőmű megépítését. Tehát Süli polgármester úr nem 
politikus, hanem egy szakember, egy atomenergetikai szakember, aki képes lesz 
ennek a beruházásnak az előkészítésére, a tervek fölügyeletére, az engedélyek 
megszerzésére és a beruházás lebonyolítására, valamint az üzembe helyezésre, ahol a 
kormány döntése az, hogy a Paks I., tehát a jelenleg működő atomerőművi 
kapacitáson kell üzemeltetni az új atomerőművet is. Tehát itt egy nagyon fontos 
együttműködést kell kialakítani a jelenleg működő atomerőmű és az új atomerőmű 
között. Erről a miniszterelnök úr döntése alapján Süli János polgármester úr, mint 
ahogy itt elhangzott, fölkészültségről, illetve szakmai ismeretről, ismeretanyagról 
tanúságot téve úgy gondolom, hogy tanúbizonyságot is tett és tesz majd, amikor a 
parlamenti képviselőtársaim kérdezik és elszámoltatják. 

A kormány fölajánlja az együttműködését a Fenntartható fejlődés 
bizottságának és más parlamenti bizottságoknak is, mint ahogy áll a parlamenti 
képviselők rendelkezésére, hogy a beruházás vonatkozásában teljes áttekintésük 
legyen. 

Van egy szocialista javaslat egy eseti bizottság fölállítására, amely 
folyamatosan követné a beruházást. Ezt sem hárítjuk el, tárgyalási alapnak tekintjük, 
de nyilván a parlamenti frakcióknak kell erről majd megállapodniuk.  

A struktúra úgy néz ki, hogy a nemzetközi tárgyalások brüsszeli részét 
leszámítva, tehát az európai uniós tárgyalások maradnak a Miniszterelnökségnél, a 
beruházás minden más előkészítő, megvalósító, tervező, engedélyező része átkerül a 
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tárca nélküli miniszterhez, aki gyakorolni fogja Paks II. tulajdonosi jogát is, és felel az 
egész projektért. Tulajdonképpen ez egy projektminisztérium lesz ennek a munkának 
az elvégzésére. 

Jelen pillanatban Paks II. a projektcégünk, amelyben az a szakmai kapacitás és 
tudás összpontosul, amely az eddigi munkához szükséges volt. 

A finanszírozásról annyit mondanék, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal közösen történik. Ez idáig becsléseink szerint 100 millió eurónyi 
munka került elvégzésre, most már ennek a kifizetése előtt nincs semmiféle brüsszeli 
akadály. Az Európai Bizottsággal folyamatos együttműködést és monitoringot 
vállaltunk, amit teljesíteni is fogunk. 

Arra a kérdésre, hogy vajon hitelből finanszírozzuk-e a beruházást, azt tudom 
mondani, hogy a magyar kormány azt az utasítást adta az Államadósság Kezelő 
Központnak, hogy a legjobb és legoptimálisabb megoldást válassza a jelenlegi piaci és 
finanszírozási körülmények közül. Ez három dolgot föltételez: az egyik, az orosz hitel 
lehívását és azonnali visszatörlesztését, esetleg más nemzetközi hitel igénybevételét, 
vagy a költségvetésből a teljes összeg finanszírozását a következő években. 

Jelen pillanatban olyan a költségvetési kondíció és olyan magas a magyar 
költségvetés és a magyar gazdaság nemzetközi megítélése és presztízse, hogy akár 
arra is lehetőségünk van, hogy nemzetközi hitelezőkonzorcium bevonásával 
máshonnan vegyünk föl hitelt és olcsóbb hitellel finanszírozzuk, vagy arra is 
lehetőségünk van, hogy a következő években a költségvetés saját maga finanszírozza a 
beruházást hitel nélkül. 

Azt is szeretném elmondani, hogy a 2019-es és ’20-as években várható a 
legmagasabb, körülbelül 3-4 milliárd euró közötti legmagasabb kifizetés, tehát az lesz 
a legfontosabb időszak a következő időszakban. Most a jövő év tavaszáig, tehát 
mondjuk, hogy a parlamenti választásokig a jelenleg elkötelezett vagy lekötött 
100 millió euró mellett még egy 6-700 millió eurónyi munka elvégzésére van 
lehetőség, illetve megkezdésére van lehetőség. Most egy 222 hektáros területet, tehát 
az atomerőmű építésének a területét kell átadni letisztított, bekerített, közművel 
ellátott állapotban, ezt követően pedig már az orosz kivitelező vagy főberuházó 
megkezdi a különböző terület-előkészítő munkálatokat. Tehát arra kell számítani, 
hogy az idei év második felében a beruházás előkészítő munkálatai, alapozó 
munkálatai elkezdődhetnek.  

Az az igazság, hogy azt szeretnénk, ha minél hamarabb épülne és minél 
gyorsabban az erőmű, azért, mert ez az építkezés önmagában 1 százalékos GDP-
növekedést hozhat, és tízezer ember számára jelenthet munkát. Arról nem beszélve, 
hogy legalább három megyének, de inkább négynek az életét közvetlenül befolyásolja, 
hiszen a kormány döntött arról, hogy ez nemcsak Fejér, Tolna, Baranya megyék 
számára jelent munka- és fejlődési lehetőséget, hanem Bács megye számára is. Ennek 
érdekében egy nagyságrendileg 40-50 milliárd forintos beruházással egy új Duna-híd 
létesítésére is sor kerül Kalocsa térségében annak céljából, hogy az építkezéssel 
párhuzamosan, tehát a beruházással párhuzamosan már a munkaerő-, illetve 
logisztikai kiszolgálás megvalósulhasson Bács megye erőforrásainak igénybevételével 
is. Ez azért lesz fontos, hiszen a következő években a magyar gazdasághoz nemcsak az 
olcsó árammal, hanem magával a beruházás tényével is nagyban fog hozzájárulni ez 
az építkezés.  

A Miniszterelnökség munkája ezzel ehhez a fázishoz lezárult. Ennyit tudtam 
ezzel kapcsolatban elmondani. Kérem önöket a kormány nevében, hogy Süli János 
miniszter úr kinevezését támogatni szíveskedjenek, és a kinevezést követően pedig 
ajánlom a kormány nevében a szoros együttműködésünket a beruházás megvalósítása 
idején. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr tájékoztatását. Habár nem szokás 

külön, de megkérdezem Aszódi kormánybiztos urat, illetve Mittler kommunikációs 
igazgató urat, hogy kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat bármivel. 

Dr. Aszódi Attila kiegészítése 

DR. ASZÓDI ATTILA kormánybiztos (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Ha már egy általános összefoglaló hangozhat el ebben a bizottságban, 
akkor talán én is mondanék néhány szót. 

Ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósulhasson, nagyon sok előkészítő munkára 
volt szükség. Ahogy miniszter úr elmondta, egyrészről a megfelelő szerződéseket 
kellett tető alá hozni, és megszerezni az ezekhez szükséges európai uniós 
jóváhagyásokat, valamint ezen túl néhány előkészítő engedélyre is szükség volt ahhoz, 
hogy a mai napig el lehessen jutni. 

A projekttársaság és a kormánybiztosság nagyon sokat dolgozott azon az 
elmúlt két és fél évben, hogy ezek a feltételek mára teljesüljenek. Az engedélyezés 
oldaláról ki kell emelnem azt, hogy egy több mint kétéves műszaki program keretében 
minden olyan adatot előállítottunk, amely szükséges volt ahhoz, hogy a 
telephelyengedély-kérelmet be lehessen nyújtani, és a projekttársaság képes volt arra, 
hogy ezt az engedélykérelmet a későbbiekben meg is védje mind a nyilvánosság, mind 
pedig a megfelelő hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal előtt. Kiadásra került a 
telephelyengedély, ami azt bizonyítja, hogy maga a telephely, a Paksi Atomerőmű 
jelenlegi négy blokkjától északra elhelyezkedő terület alkalmas-e arra, hogy az új 
blokkokat befogadja, és minden olyan műszaki paraméter rendelkezésre áll, amely 
alapján a telephelyi jellemzőket figyelembe véve a blokkokat meg lehet tervezni. 

A másik nagyon fontos feltétel a környezetvédelmi engedély rendelkezésre 
állása. Ebben az ügyben a megfelelő vizsgálatok még 2014-ben készültek el. Ezt 
követően, ahogy polgármester úr elmondta, nagyon széles körű tájékoztatást 
hajtottunk végre a régióban. Minden egyes települést én magam kerestem fel, 
mondtuk el a környezeti hatásokat, hogy mely környezeti hatásokra lehet majd 
számítani az erőmű építése, üzemeltetése és majdani leszerelése során. Minden 
lakossági kérdésre válaszoltunk, és felkészültünk arra, hogy a hatósági 
közmeghallgatást sikeresen le tudjuk bonyolítani. Erre 2015 májusában került sor, 
mintegy hatszáz ember érdeklődött a helyszínen, Paks városában a közmeghallgatás 
iránt. Körülbelül nyolcvan kérdés hangzott el, amelyekre mind tételesen válaszoltunk. 
Ezt követően további közmeghallgatásokra is sor került Magyarországon kívül. 

Tizenegy ország kérte, hogy részt vehessen ebben a folyamatban. Talán ebben a 
bizottságban külön érdemes megemlíteni, hogy nem volt még Európában olyan ipari 
beruházás, amelybe olyan széles körben vonták volna be a nyilvánosságot, mint a 
Paks II.-projekt. Magyarország harminc országot hívott meg ebbe a folyamatba, a 
harminc országból tizenegy kérte, hogy vehessen részt ebben a konzultációban. 
(Simonka György megérkezik az ülésre.) A tizenegy országgal az országok kérésének 
megfelelően jártunk el, ahol kérték, közmeghallgatást tartottunk, ahol kérték, 
szakértői konzultációkon vettünk részt, ahol kérték, írásban válaszoltunk a 
kérdésekre, de minden kérdést megválaszolva a környezeti hatásokat megnyugtatóan 
el tudtuk mondani a közvéleménynek és a szakértőknek.  

Ez a folyamat 2016 során tudott lezárulni, amikor ezt az espooi konzultációt 
befejezve az elsőfokú környezetvédelmi hatóság kiadta a környezetvédelmi engedélyt. 
Ezt a környezetvédelmi engedélyt zöldszervezetek megtámadták. A másodfokú 
környezetvédelmi hatóság újraértékelte az engedélykérelmet, megvizsgálta, hogy a 
fellebbezőknek igaza volt-e a felvetéseik tekintetében, és megállapította a tegnap 
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kiadott határozatában, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el, és minden feltétel, 
minden környezeti feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezt a beruházást el lehessen 
kezdeni. 

Nagyon örülök annak, hogy ezeket az előkészítő lépéseket sikeresen végre 
tudtuk hajtani, és most egy új szakaszba tud lépni a projekt azzal, hogy az előbb 
említett európai uniós, illetve engedélyezési feltételek teljesülése után a 
megvalósítást, magát az implementációt el lehet kezdeni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazgató úr kíván-e kiegészíteni bármit? 
 
MITTLER ISTVÁN kommunikációs igazgató (MVM Paks II. Zrt.): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy miniszter úr, miniszterjelölt úr és 
kormánybiztos úr nagyon részletes tájékoztatást adott a bizottság tagjainak. 
Természetesen ha kérdés merül fel, akkor nagyon szívesen állok a rendelkezésükre. 
Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen valamennyiük tájékoztatását. Két körben 
bonyolítanánk le a kérdéseket. Elsőként is a felmerülő kérdések, önök arra 
válaszolnak, és ha utána maradt a bizottság tagjaiban kérdés, akkor még egy kör lesz, 
és utána szavazásra tesszük fel a kérdést. Első körben megnyitom azt a részét a 
vitának, ahol a bizottság tagjai tehetnek fel kérdéseket a miniszterjelölt úr 
alkalmasságát illetően, hogy ezen szavazásról a támogatásunkkal kapcsolatos 
meggyőződést megtehessük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván kérdést feltenni 
vagy hozzászólni. (Jelzésre:) Kepli Lajos képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt 

Úr, Miniszter Úr, és mindenki, aki figyelemmel kíséri a bizottság munkáját! A 
részünkre biztosított háttéranyagban volt egy interjú Süli polgármester úrral, 
amelyben a titkosításokról kérdezték. A Jobbiknak az atomerőmű-beruházás kapcsán 
talán a legkritikusabb kérdés maga a szerződések titkosítása, ezért is erre szeretnék 
most is rákérdezni, ugyanis ott azt nyilatkozta a miniszterjelölt úr, hogy titkosításokra 
szükség van, azért helyesli a titkosítást, mert ha a zöldszervezetek rászállnának a 
beruházásokra, akkor a gyakorta felesleges adatigénylés elviselhetetlenül sok munkát 
okozna a menedzsmentnek. Ez egy régebbi interjú. Azt szeretném kérdezni, hogy 
ezzel kapcsolatban mi a mostani álláspontja a miniszterjelölt úrnak.  

Bár a titkosítások veszélyét nem elsősorban abban látjuk, ez sem feltétlenül jó, 
hogy az érdeklődő civil szervezetek nem biztos, hogy megkaphatják azokat az 
információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, mondjuk, a társadalomban minél 
nagyobb elfogadottsága legyen ennek a beruházásnak, de a másik pedig nyilván a 
korrupció. Itt a korrupcióval kapcsolatban megint csak volt egy szerencsétlen 
mondata a miniszterjelölt úrnak, mégpedig ez úgy hangzott, hogy „mutyi 
mindenhogyan lesz, azt nálunk sajnos nem akadályozhatja meg, ha a szerződések 
nyilvánosak, az sem”. Ez se túl biztató mindenesetre, hiszen pontosan a 
társadalomban, ami a legtöbb kérdést felveti ezzel az egész beruházással 
kapcsolatban, az pont a titkosítások kapcsán az, hogy a pénz elköltése, az 
alvállalkozók megbízása hogyan fog történni, és hogy ennek az óriási összegnek hány 
százaléka fog a korrupció útvesztőin, csatornáin elszivárogni. 

A miniszterjelölt úr szakmai múltját, képességeit, alkalmasságát ennek a 
pozíciónak a betöltésére nem vitatom, nem is vitathatnám, hiszen aki részt vett a Paks 
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I., tehát a jelenleg működő atomerőmű építésében, az első beruházás kezdetétől ott 
volt, és 30 éven keresztül az erőműben dolgozott, nyilván szakmailag átlátja és tudja, 
hogy hogyan kell egy erőmű-beruházást végrehajtani. Nekem inkább politikai 
aggályaim vannak, és nem is feltétlenül Süli úr személyével kapcsolatban, hanem én 
úgy látom, hogy a kormány próbál ennek az egész folyamatnak az élére helyezni 
valakit, aki nem is feltétlenül fideszes pártkatona, mint ahogy nyilván Süli úr esetében 
nem erről van szó, akivel esetleg, majd ha különböző korrupciós vagy egyéb 
tekintetben kényes ügyek kerülnek napvilágra, akkor el lehet vitetni a balhét 
úgymond, és nem ők fognak ebből igazából rosszul kijönni. Tehát vannak ilyen 
aggályaim, megmondom őszintén. 

A tegnapi meghallgatásán a másik bizottságban is tartózkodott Volner János 
frakcióvezető úr, képviselőtársam, és én is az előbb elmondottak alapján, bár még 
nyilván a válaszokat megvárom, hogy hátha az aggályaimat sikerül eloszlatni, 
valószínűleg, ha nem sikerül, akkor én is egy tartózkodó szavazatot fogok adni, 
mégpedig azért, mert nem a jelölt úr személyével és szakmai alkalmasságával, hanem 
pontosan politikai indokokkal kapcsolatban fogjuk ezt tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) 

Varga Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr, 

Miniszterjelölt Úr, Kormánybiztos Úr! Elnök úr, köszönöm, hogy szólhatok. A szólás 
első részében nyilván nem reagálni szerettem volna, de azért az furcsa lenne, ha most 
az lenne a legnagyobb probléma a polgármester úrral, miniszterjelölt úrral, hogy nem 
fideszes, mert ha fideszes lenne, akkor viszont nyilvánvalóan… Ha sapka van rajta, ha 
nincs, ez egy kicsit a viccre hajaz.  

Én azt gondolom, hogy abban a kérdésben, amit az elnök úr feltett, hogy a 
jelölt alkalmassága tekintetében tegyünk fel kérdéseket, viszont egyetértünk Kepli 
képviselőtársammal, hogy ebben a kérdésben nincs kérdés, hiszen amit ő is 
elmondott, Süli János az atomerőmű, az I. számú Paks születésétől ott volt. Azt 
gondolom, hogy ha közvélemény-kutatást tartunk, és, mondjuk, egy reprezentatív 
közvélemény-kutatásnak lehet tartani egy polgármester-választást, akkor abban is 
megállta Süli János a helyét. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben kár ott politikát 
keresni vagy olyan szálakat, ahol alapvetően nincs. 

Először is szeretném köszönteni a miniszterjelölt urat. Fejér megyének az 5. 
számú választókerületéből jövök, és annak a területnek, Fejér megye déli részének a 
képviselője vagyok az emberek megtisztelő megbízatásából. Mi többször találkoztunk 
Süli Jánossal, hiszen ő pedig Észak-Tolna és Paks meghatározó vezetője, gazdasági, 
majd később pedig politikai vezetője is. Azt gondolom, hogy az egy óriási dolog, hogy 
a kormányfő, miniszterelnök úr választása rá esett, hogy Paks II.-t levezényelje. 

A kérdésemet abból a szemszögből szeretném megközelíteni, hogy szerintem 
az itt ülők közül talán Heringes Anita képviselőtársunk, aki közelebb lakik a 
reaktorhoz, mint én, persze kivéve a miniszterjelölt urat. Pontosan légvonalban 26,3 
kilométerre lakom az erőműtől. Ezen oknál fogva is szeretnék kérdezni, méghozzá 
azzal kapcsolatban, amit a miniszterjelölt úr már érintett, hogy a térségfejlesztésben 
milyen szerepet szán annak a négy megyének, amelyet miniszter úr behatárolt, 
különös tekintettel Fejér megye déli részének. 

Azt tudom mondani önöknek, hogy életkoromnál fogva már megélhettem azt, 
nagyjából, amikor születtem, akkor jelentették be, hogy Magyarországon egy 
atomreaktor fog épülni és egy atomerőmű, és már fiatal felnőtt voltam, amikor ennek 
a megvalósítása zajlott. Hogy a térségünkre milyen hatással volt, azt megélhettem, 
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hiszen a ’70-es évek vége, a ’80-as évek közepe egy rendkívül jó gazdasági tényező volt 
a térségünkben, köszönhetően egyrészt ennek a paksi beruházásnak, másrészt pedig a 
hozzá kapcsolódó gazdaságfejlesztési és más tevékenységeknek. Ezekre szerettem 
volna a miniszterjelölt úrnál rákérdezni, hiszen lesz az a beszállítói réteg, amit úgy 
határoztunk meg, hogy 40 százalékban az atomerőmű felépítésében részt vehetnek 
hazai vállalkozások, illetve a térség fejlesztésében óriási szerepet kaphatnak, és 
nemcsak magával közvetlenül az építkezéssel, hanem a miniszterjelölt úr említette, 
hogy ennek a hatalmas embertömegnek az élelmezésén, szállásolásán, szórakozásán 
kívül azért sok más egyéb teendő van. Ebben szeretnék majd kérni miniszterjelölt 
úrtól segítséget, és felajánlani nyilvánvalóan a segítségemet Fejér megye déli részét 
érintően. 

Még egy olyan kérdésem lenne, hogy az a negyvenegy település, ami jelen 
pillanatban lehatárolt, bővíthető-e, hiszen Fejér megye déli részén minden hónap első 
hétfőjének 13. órájában mi is halljuk a szirénák próbáját, és mi is egy 30 kilométeres 
körzeten belül vagyunk, de eddig mindig valahogy kimaradtunk ebből a 
térségfejlesztő alapítványból. Négy település van, többek között, aminek volt 
szerencsém polgármestere lenni, Cece és másik három település, Alap, Alsószentiván 
és Vajta, amely szerintem jogosult lenne ebbe a körbe tartozni. Van-e esetleg arra 
remény, hogy ezt kibővítsék? 

Gyakorlatilag ezeket szerettem volna megkérdezni. Én örülök, hogy egy ilyen 
tapasztalt és az emberek bizalmát élvező ember kerül ebbe a pozícióba, és 
nyilvánvaló, hogy a szavazatommal támogatni fogom. Köszönöm szépen. Sok sikert a 
munkájához. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérném Bencsik János alelnök 

urat, hogy vegye át a levezetést, hogy a frakcióm kérdéseit tudjam tolmácsolni. 
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként is én 

külön tisztelettel köszöntöm valamennyiüket.  
Süli miniszterjelölt úrtól elsőként is azért szeretnék elnézést kérni, mert a 

legkisebb mértékben nem kívánom kétségbe vonni a szakmai felkészültségét, emberi 
alkalmasságát, ugyanakkor nekem nem az a tisztem most, hogy az ön életútját 
méltassam, hanem gyakorlatilag az alkalmasságáról azokat az aggályokat 
megfogalmazzam, amik a frakciónkban is megfogalmazódnak. 

Lázár János miniszter úr kiment, pedig nagyon kíváncsi lettem volna, hogy 
mikor azt mondja miniszter úr, hogy ön nem politikus, akkor mire gondol. Akkor 
lehet, hogy Lázár miniszter úr a polgármestereket nem tekinti politikusoknak, azok 
nem közfeladatot ellátó személyek már? Hiszen mégiscsak egy politikusról beszélünk, 
és ez a legnagyobb aggályom az ön alkalmasságát illetően. 

Ön egy lokálpatrióta, ezt bizonyította, szereti a települést, ahol él, ahol 
dolgozott, sok mindent megtenne érte. Viszont most egy olyan posztba kíván kerülni, 
ahol az ország érdekeit kellene képviselnie, és vajon el tud-e vonatkoztatni egy 
lokálpatrióta attól, hogy mi Paksnak és annak térségének az érdeke, és mi az ország 
érdeke. Alapvetően számomra ez a legelső, ami megkérdőjelezi az ön alkalmasságát, 
hiszen nem várhatjuk el öntől, hogy érzelmeivel ellentétesen hozzon döntéseket. 

Meggyőződésem szerint az országnak nem érdeke Paks II., de nyilvánvalóan 
Paksnak, ha valakinek az országban, akkor érdeke, hogy megépüljön. Nyilvánvalóan 
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ez a háttér, ez az attitűd, ami az ön múltjából adódik, alapvetően számomra nagyon 
sok kérdést vet fel, hiszen nehéz lesz ettől elvonatkoztatnia, mint ahogy nekem is 
nehéz lenne, mondjuk, egy olyan kérdésben, ami Túrkevét érinti. Ez az első dolog, 
ami miatt megkérdőjelezem, hogy alkalmas tud-e lenni. De kérem, hogy nyugtasson 
meg, hogy önnek az ország érdeke fontosabb tud lenni, mint Paksé. 

A második aggályom az, hogy elkötelezett atomenergia-szakember, és Aszódi 
kormánybiztos úrhoz hasonlóan olyan szakember, aki egyre többet tud egyre 
kevesebbről, és ebből adódóan ez a szűkülő tudásismeret nagyon sokszor veszélyezteti 
azt, hogy széles látókörben akár kitekintsen objektíven a háttérre. Azt feltételezem, 
hogy a kormánybiztos úrhoz hasonlóan mindent tud az atomenergiáról, annak 
működéséről, viszont a kérdés az, hogy mennyire kérdőjelezi meg ennek a XXI. 
századi létjogosultságát.  

Frakciónk álláspontja az, hogy csakúgy, mint a Fidesz, az atomenergia is a XX. 
század terméke, akkor kellett volna eltűnnie, és a XXI. században másra van szükség, 
és nyilvánvalóan ezek az aggályaink megfogalmazódnak, akkor erről beszélnünk kell, 
hiszen itt a leiratban 31 év szerepel, a miniszter úr 35 évet mondott, amit eltöltött 
atomerőműben, ez szintén egy olyan lojalitási kérdés, ami adott esetben felvethet 
kérdéseket, hogy mennyire tud objektív lenni. 

Lenne konkrét kérdésem is. Ha ezt nem veszi sértésnek - nagyon kérem, hogy 
ne vegye -, kíváncsi vagyok, hogy volt-e a Magyar Szocialista Munkáspártnak tagja, 
volt-e tisztségviselője, jelenleg rendelkezik-e orosz kapcsolatokkal, és ha igen, akkor 
milyenekkel, azok vannak-e befolyással a munkájára.  

Nyilvánvalóan én szívesen teszek eleget annak, hogy a kormánypárt kérésére 
támogassam az ön jelölését. Ennek egyetlen feltétele van: ha ön az első miniszteri 
napján kezdeményezi a népszavazás kiírását Paks II. megvalósításáról. Amennyiben 
ezt megteszi, a Lehet Más a Politika frakciója támogatni fogja a kinevezését. 
Amennyiben nem, abban az esetben nem tudjuk elfogadni azt, hogy ön az ország 
érdekében kíván tenni, akkor úgy tekintjük, hogy megmarad paksi polgármesternek, 
aki települését és annak környezetét kívánja képviselni. 

Egy helyen láttam a nyilatkozatok között, hogy ön eleve aggályosnak tartotta és 
sok kérdést vetett fel az ön számára polgármesterként a 40 százalékos magyar 
munkaerő, hiszen, ha jól emlékszem, azt írta valahol vagy azt nyilatkozta valahol, 
hogy közel 8000-8500 embert kell majd elszállásolni, és nagyon-nagyon sok kérdést 
és nehézséget fog ez felvetni. Hogyan kívánja ezt miniszterként megoldani és kezelni?  

Illetve ez a 40 százalék, engem is foglalkoztat az a kérdés, amit Kepli Lajos 
képviselőtársamat foglalkoztatta. Vajon hogyan kívánja kizárni a korrupciót? Ez a 40 
százalék egy beruházásból kábé annyi, amennyit egyébként is Mészáros Lőrinc haza 
szokott vinni. Mennyire számítható az, hogy itt egy objektív szakmai mérlegelés lesz a 
kivitelezés során, és mennyire fognak az ön feje fölé nyúlni, és alapvetően 
befolyásolni ilyen döntéseket? 

Bizonyára megérti, hogy ez a bizottság alapvetően környezet- és 
természetvédelmi feladatokért is felelős. Néhány ilyen szakmai kérdést, ha 
megengedné, akkor feltennék a kérdésekben, amik a frakciónkban felmerültek. 

Kíváncsi lennék nagyon arra, hogy mi a véleménye azokról a hírekről, mely 
szerint Brüsszelben a Bizottság kötelezően előírta, hogy Paks II. legyen 
funkcionálisan és jogilag is teljesen független Paks I.-től és annak üzemeltetőjétől, az 
MVM-től. Tehát azt mondja Brüsszel, amit meg akarunk állítani ugyan, de ennek 
ellenére azt mondja, hogy egymástól független műszaki gárda, pénzügyi és jogi 
vezetése kell hogy egymással versenyezzenek Paks I.-nek és Paks II.-nek. Ön hogy 
látja, most van erre kapacitás? Mennyire növeli ez meg az üzemelés költségeit? Hogy 
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látja, a szakembergárdákat be fogjuk tudni állítani teljes mértékben a Paks II.-be? 
Tehát hogy honnan lesz ennyi szakember?  

Nyilvánvalóan ezek a kérdések azért merülnek fel, mert gyakorlatilag nagyon-
nagyon nagy mennyiségben kellene jó minőségű építőkapacitás; ez most, ha jól 
tudom, az országban mindenütt gond, és még egy ilyen Várkert Bazárt is háromszor-
négyszer adnak át. Tehát mennyire várható az, hogy ez jelentősen megnöveli a 
költségeket, meghosszabbítja az esetleges kivitelezést, ha ebből lesz valami, és milyen 
pluszfeladatokat fognak önre róni? 

Hogyan kívánja miniszterként a környezetbiztonság alapvető feltételeit 
biztosítani, és hogyan kíván annak érdekében tenni, hogy az engedélyezési 
dokumentumok szerint például a nukleáris hulladék végleges elhelyezése 
tekintetében részletes anyagról és az engedélyről csak az új erőművi üzembe helyezés 
engedélyezésekor kell majd dönteni? Mennyire elfogadható ez ön szerint, hogy jelen 
pillanatban ez a beruházás úgy kezdődik meg, hogy erről később lesz információnk?  

Érdeklődnék, hogy van-e információja arról, hogy a kiégett fűtőelemeknek 
akár az Oroszországban való elhelyezésekor mi a sorsa, milyen technológiával, milyen 
környezetterhelés mellett történnek. Kíváncsi lennék, hogy szakmai pályafutása alatt 
ön hogyan találkozott ezzel. Ez azért is érdekel, mert egy Csom Gyula nevezetű 
atomfizikus azt írja A nukleáris üzemanyagciklus lezárásának lehetőségei című 
könyvében, hogy konkrétan a kiégett fűtőelemek kezelése akár millió évekig vagy 
évszázadokig, évezredekig szükséges, és ezzel az időtávval felfogható, lassan 
csökkenő, igen veszélyes potenciálkockázatot vállal föl Magyarország, a növekvő 
hulladékmennyiség pedig növeli a kockázatot. Kíváncsi lennék, hogy ön mit kíván 
ennek érdekében tenni, hogy ez a kockázat csökkenjen, és tud-e valamit mondani, 
hogy ennek milyen költsége lesz mondjuk a következő 500 évre, illetve tud-e személyi 
garanciát biztosítani arra, hogy a következő 500 és 1000 évben azzal a személyi 
garanciával, kellő biztosítékkal lesznek ezek úgy kezelve, hogy Magyarország 
állampolgáraira, gyermekeinkre, unokáinkra semmilyen kockázatot ne jelentsenek.  

Bocsásson meg, én alapvetően természetvédelmi szakember vagyok, 
kifejezetten érdekelne, hogy az ön véleménye szerint hogyan lesz kezelhető a 100-130 
köbméter/szekundum hűtővíz kiemelése a Dunából, majd a 30 Celsius-fokos víz 
visszaengedése, hiszen ezzel alapvetően a folyó ezen szakaszának az ökoszisztémájára 
negatív hatással lehet ez a folyamat. Van-e erre bármilyen megoldási javaslata, hogy 
mindez a Duna ezen szakaszain ne veszélyeztesse a Natura 2000-es fajok 
megmaradását és annak életesélyeit? 

Nagyon röviden ennyi lenne. Nyilvánvalóan nagyon sok kérdés merül fel 
bennem, nem szeretnék a bizottságitag-társaim türelmével visszaélni, és azt 
szeretném, hogy legyen önnek lehetősége részben a konkrét kérdésekre válaszolni. 
Tehát erre várnám tisztelettel a reakcióit. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az ülésvezetéssel kapcsolatos feladatokat visszaadom Sallai úr 

számára. 
 

 (Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Turi-Kovács Béla alelnök 

úrnak. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Magam is köszöntöm a 

miniszterjelölt urat, a biztos urat és igazgató urat, kedves kollégáinkat. Érdeklődéssel 
hallgattam mindazt, ami eddig elhangzott. Azt gondolom, hogy a miniszterjelölt úr 
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szakmai és emberi tulajdonságait és annak az alkalmasságát már tegnap a Gazdasági 
bizottság előtt rendkívül széles körben nem vitatták, hanem elismerték, és ez egy igen 
ritka dolog a miniszterjelöltek esetében. Ezt magam is megtapasztaltam annak idején. 
Azt is érdeklődéssel figyeltem, hogy hogy is van az, hogy ismét filozófiai, azt kell 
mondanom, hitbéli és talán olyasfajta jövőbeni kérdésekről esik szó a meghallgatás 
során, amelyek, attól tartok, nehezen hozhatók összefüggésbe a jelen meghallgatás 
valódi céljával.  

Azt alapvetően le kell szögezni, és ezt is átéltem egyszer egy korábbi 
bizottságban, hogy az atomenergia körül igen könnyen keletkezik hisztéria, és azt kell 
mondanom, hogy ezt a hisztériát néha olyan helyekről tapasztaltam annak idején, 
amiről nem is álmodtam. Nálam például egy bizottságból és azon a bizottságon belül 
is egy frakcióból, illetve akkor én még egy másik frakcióban ültem, de mindenképpen 
egy kormánypárti frakcióból érkeztek.  

Egy emlékezetes eset volt ugyanis, szeretném felidézni, és azt kérem majd a 
jelölt úrtól, hogy talán egészítsen ki, ez lenne a kérdésem, és némileg talán 
pontosítson is. Többször jártam magam is Pakson, és ebből az egyik alkalom az volt, 
amikor az az emlékezetes üzemzavar történt, amely üzemzavar során, meg kell 
mondanom, olyanokat tapasztaltam, amikről már az előbb próbáltam szót ejteni, 
nevezetesen, kifejezetten hisztériakeltés. Akkor, amikor én odamentem, bennem is 
voltak bizonyos aggályok, feltételezések, hiszen arról hallottam tudományosnak tűnő 
olyan előadásokat, amelyeknek, mint utóbb kiderült, a világon semmilyen alapja nem 
volt az önfényezésen kívül akkor. Nem elnök úrra vonatkozik, félreértés ne essék, egy 
korábbira. Hogy világos legyen, olyan nyugalmat, higgadtságot, amit én akkor ott 
Pakson tapasztaltam, és elsősorban a jelölt úr járt élen azzal a higgadtsággal, azzal a 
magabiztossággal, de ugyanakkor óriási óvatossággal, amit meg lehetett tapasztalni, 
az arról győzött meg, hogy az atomenergia jól használható, pontosan használható, de 
a műszaki tényezőkön kívül az emberi tényezőknek alapvető feltételei vannak, és 
alapvető adottságok szükségesek. 

Maga az atomenergia, a felhasználása, hogy az a XX. századi vagy XXI. századi 
lehetőség-e, azt gondolom, ezt itt most nem fogjuk tudni eldönteni. Azt azonban 
biztosan, hogy Magyarországon a nagy többsége az embereknek, és ezt többszöri 
felmérés igazolta, érti és tudja, hogy ez egy olyan lehetőség a számunkra, amelyet 
használni kell. Van egy olyan atomerőművünk, amelyet az ott lévők az elmúlt 
időszakban nemcsak megfelelően és jól üzemeltettek, hanem azt gondolom, hogy 
tényleg kiválóan, úgy, ahogy miniszter úr egyébként elismerően erről szólt.  

Vannak-e olyan igények és szükségesek-e, utaltak erre, hogy a titkosítással 
kapcsolatos ügyek hogyan alakulnak, hogy majd a kivitelezés során fölmerülhetnek-e 
olyan aggályok, amelyek netán nem tiszta beruházási lépéseket eredményeznének? A 
helyes válasz az, amit a jelölt úr adott. Ilyen kísérletek mindenütt a világon mindig 
vannak. Az a kérdés, hogy az, akinek a feladata, ennek az elhárítására alkalmas-e erre, 
hogy ez a mutyi be is következzék. Én úgy gondolom, hogy a jelölt úr kiválóan 
alkalmas erre. Nem létezik olyan beruházás, mindegy, hogy melyik államot mondjuk, 
az Egyesült Államoktól Németországig bármelyiket, hogy ne történjenek ilyen 
kísérletek. Történnek. Ezeket a kísérleteket kell tudni elhárítani. Meggyőződésem 
szerint erre megvan a lehetőség. 

A titkosítás. Ha valami, akkor éppen ez az energiafajta az, ennek az előállítása, 
ahol bizonyos dolgokat nem lehet nagydobra verni. Meggyőződésem, hogy a helyes 
válasz az, hogy mindent a közvéleményre kell bízni, amit a közvélemény még 
megérthet és tud értékelni, de semmiképpen nem kockázatokat vállalni. Ennek a 
helyes arányát megállapítani egy komoly adottság, szakmai fölkészültséget és emberi 
tulajdonságokat igényel.  
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Megint csak visszatérnék arra a bizonyos üzemzavarra. Annál az üzemzavarnál, 
azt kell mondanom, példamutatóan történt az elhárítás. Mégis folyamatosan új és új 
olyan álinformációk kerültek ki, amelyek, még egyszer mondanám, meglepő helyekről 
jöttek elő, amely információk kifejezetten bizonytalanságot próbáltak a 
közvéleményben szülni. Ez nem jó, ez nem korrekt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 
nagy volumenű vállalkozásnál, amely Magyarország számára valóban egy nagy 
volumenű vállalkozás, nem a bizonytalanságot, hanem, azt kell mondanom, a 
biztonságot kell majd sugallni. Én úgy gondolom, hogy erre a jelölt úr kiválóan 
alkalmas, ezért én magam is támogatom, és arra kérem képviselőtársaimat, hogy ők is 
támogassák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, első körben van-e még kérdés, javaslat. 

(Jelzésre:) Kepli Lajos képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Kettő mondat, csak azért, mert itt minden elhangzott 

már, mióta megszólaltam, és hogy tisztán lássunk. 
Nyilván az atomenergia-ellenes hisztériakeltés meglehetősen távol áll tőlem. 

Én magam is, ha már Varga képviselő úr részéről elhangzott, amikor az egyes blokkok 
épültek, és az üzembe helyezésük megtörtént, szülőfalumban, a Paksi Atomerőműtől 
20 kilométerre töltöttem gyerekkoromat, és soha nem voltak ilyen félelmeim, illetve 
szüleim most is ott élnek, tehát nem félek magától az atomenergiától, távol áll tőlem, 
hogy ez vezérelte volna a megszólalásomat, illetve nem is Süli miniszterjelölt úr 
szakmai alkalmassága. Azonban azt csak szeretném tisztázni, Varga képviselő úr, 
hogy ha egy atomerőmű vezérigazgatói tisztségére hallgatnánk meg, akkor 
természetesen jogos lenne valamennyire az, amit mond, hogy ne keverjük ide a 
politikát úgymond, vagy valami hasonló megfogalmazással élt. Valóban akkor a 
szakmai múlt tökéletesen elegendő lenne. De a miniszteri pozíció egy politikai 
pozíció, akárhogy is nézzük.  

Igen, fel kell tenni politikailag kényes kérdéseket is, és ez nem a fantasy 
kategóriába tartozik, ha rákérdezünk, hogy a jövőben a szerződésekből fakadó 
korrupció lehetőségét hogyan kívánja kiszűrni majdan miniszterként, illetve mit tud 
ez ellen tenni, hiszen ez a legkritikusabb kérdése ennek a jövőbeli beruházásnak. Itt 
szét is választanám a jelenleg üzemelő atomerőmű és az atomerőművet üzemeltető 
szakemberek tevékenységét, hiszen azt soha nem kritizáltuk, és elismertük mindig is, 
hogy milyen színvonalon végzik munkájukat. Az épülő atomerőművi blokkokkal 
kapcsolatos szerződések és ezen szerződések titkosításával kapcsolatos aggályok 
pedig megint teljesen másik kérdések. Az én kérdésem nyilván erre vonatkozott, 
mivel a miniszterjelölt úrnak is miniszterként majd a feladata ezzel kapcsolatos lesz, 
nem pedig a jelenleg üzemelő atomerőművel kapcsolatos. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Első körben akkor, azt hiszem, bőven elég kérdés 

hangzott el, hogy tudjon a miniszterjelölt úr válaszolni, illetve tájékoztatni szeretném 
a bizottság tagjait, hogy Lázár János miniszter urat a közfeladat ellátásai miatt 
máshová szólították el, és Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár úr fog a 
Miniszterelnökséget érintő esetleges kérdésekre válaszolni. Őt is nagy tisztelettel 
köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy részt vesz a bizottság munkájában.  

Süli János miniszterjelölt úrnak adom meg a szót, hogy az elhangzottakra 
reagálni tudjon, a kérdésekre válaszolni, illetve megossza velünk gondolatait az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
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Süli János válaszai 

SÜLI JÁNOS miniszterjelölt: Köszönöm a szót, elnök úr. Abban a sorrendben 
szeretnék válaszolni, ahogy a kérdéseket kaptam.  

Így akkor Kepli Lajos úrnak a titkosítás, korrupció, mutyi kérdésére. Én 
szeretek nyíltan beszélni. Ezekből a nyílt beszélgetésekből voltak üzenetek vagy 
idézetek az elmúlt időszakban. Azt is tudom, és azt is tudja tanúsítani mindenki, hogy 
Magyarországon kevés cég van, amely olyan nyitott, átlátható tájékoztatást végez, 
mint amit mi végzünk az atomerőműben. Tehát nem nagyon lehet találni ilyen 
üzemet. Ebben a környezetben nőttem én föl, hogy mindenről a lakosságot időben 
tájékoztatni kellett, az üzemzavarainkat minősíteni kellett. Harmincezer látogatót 
fogadunk az erőműben, akiknek a látogatóközponton kívül meg van mutatva az 
erőmű is, ha kell, a primer körbe is be tudjuk őket vinni. Tehát nyílt a politikánk. Ezt 
a nyíltságot szeretném folytatni. 

Arra mondtam, hogy azokkal az eszméletlen mennyiségű kérdésekkel a 
műszaki állomány nem tud megdolgozni, amivel akár el lehet árasztani egy erőművet. 
Azért a nemzetközi szerződések alapján értelemszerűen minden jogügyletnél vannak 
titkosított fejezetek, de törekedni fogok, ahogy haladunk előre az építkezés során, 
biztos vagyok benne, hogy egyre több lehetőségünk van, hogy ez minimális legyen, és 
a teljes erőművi építkezést átláthatóan ott is úgy szeretném megvalósítani, hogy az 
építkezés ideje alatt is a látogathatóság, a megtekintés biztosítva legyen. Most is a 
dokumentumok… Egyébként pont tegnap kaptunk tájékoztatást arról, hogy aki le 
akar jönni Paksra, betekinthet, tehát igen, vannak titkosított dokumentumok, de még 
abba is betekintést nyerhetnek, amint a képviselő asszony, Szél Bernadett mondta, 
hogy ő is betekinthetett Pakson ezekbe a dokumentumokba. Tehát én azt gondolom, 
hogy megvan a módja ennek is.  

A korrupcióra pedig nem tudom visszavonni a szavamat. Azt mondtam, hogy a 
szerződések nyíltsága, de akár a közbeszerzés is, mint a példa mutatja, nem védik ki. 
Itt egyéb módszereket kell alkalmazni. De azt is gondolom, mivel fix áras, és ezt az 
erőművet egy adott áron belül kell megépíteni, az árról az oroszoknak vannak 
referenciái, hiszen ők építenek több blokkot, és ezzel a vállalási árral vállalták. Nekik 
Európában, hisz nem véletlen akar Magyarországon is építeni, hogy európai 
referenciája legyen, mint az 1-4-es blokk a világ legjobb referenciái között lévő 
erőműblokkok. Tehát azt gondolom, hogy a magyar–orosz együttműködés keretében 
erre fog törekedni, és akkor mindnyájunknak az az érdeke, hogy ezen a kereten belül, 
amin a szerződés megköttetett, kijöjjünk. Tehát azt gondolom, hogy minimális esély 
lesz arra, hogy itt eltérjünk az áraktól, és mivel ezek az árak reálisak, így a korrupció 
eleve kisebb mértékű, a kockázat jóval kisebb mértékű. 

Persze, végig kell rajta dolgozni, de ugyanúgy a tájékoztatási kötelezettséggel 
kapcsolatos múltamat tudom idézni, ezzel kapcsolatban is azt tudom, hogy valószínű, 
utána lehet járni sok helyen, hogy akkor én milyen gyakorlatot követtem az elmúlt 
időszakban, én híve vagyok-e ennek a dolognak vagy ellene vagyok. Én azt gondolom, 
hogy az előéletem arra jogosít fel engem, meg akik bíznak bennem, hogy minimális 
kockázatot vállaltak, hogy engem tettek ebbe a munkafázisba. Tehát én azt gondolom, 
hogy ennek nagymértékben utána lehet járni. 

Megkérem Kepli Lajos urat, hisz ismerjük egymást, meg többször volt az 
erőműben, közmeghallgatáson is együtt ültünk, hogy itt egy kicsit csaponghassak. 
Turi-Kovács Béla úr, mikor idézte azt, ő nem magánszemélyként volt lent Pakson, 
hanem a Környezetvédelmi bizottság elnökeként a teljes bizottsággal volt lent Pakson, 
mikor ezeket a dolgokat tapasztalta. De azt is megerősítette akkor, hogy aki komolyan 
veszi Magyarország energiaellátását, és felelős politikus, akkor nem kerülheti meg a 
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Paksi Atomerőmű akkori helyzetét, és nem kerülheti meg a bővítését se, hisz ha 
adatokat ismertetnénk, 30 százalék fölötti az import. Most volt télen olyan időszak, 
amikor 54 százalékos importtal ment a magyar villamosenergia-rendszer. A MAVIR 
tanulmánya szerint 2030-ra 5000-7000 megawatt teljesítményhiány fog az 
országban föllépni, tehát itt a sürgető lépés, hogy megépítsük ezt az erőművet. Kérem, 
ahogy eddig is támogatta az 1-4-es blokkot, akkor támogassa az én munkámat is a 
jövőben is. 

Köszönöm. Nem tudom, ehhez Aszódi úr, esetleg a titkosítással vagy a 
nyíltsággal kapcsolatban akarsz-e valamit mondani. Ha akarsz, akkor… Kiegészítheti 
a kormánybiztos úr, ugye, elnök úr? 

 
ELNÖK: Azt javasoltam volna, hogy mondja végig, és utána esetleg, ha van 

reakció, de rugalmas vagyok, és nyugodt levezető vagyok. 
 
SÜLI JÁNOS miniszterjelölt: Jó, akkor maradunk.  
Varga Gábor úr tette föl a kérdést, térségfejlesztés, negyvenegy település 

kontra közel kilencven település, hisz a 30 kilométeres körzetben, ahol a szirénák 
vannak telepítve, ott ennyi település található. A térségfejlesztésnek jelenleg van egy 
gyakorlata, ez a kalocsai kistérség, paksi kistérség és a szekszárdi kistérség északi 
része. Alapvetően dilemma volt itt, Aszódi úrral is beszélgettünk többet. Itt azért nem 
szerettünk volna most visszalépni a kilencven településre, mert egyértelmű, hogy 
ennek a blokknak a hatósugara a legmagasabb, és a legsúlyosabb üzemzavar esetében 
is 800 méternél távolabbi hatással nem kell számolni. Nem szerettük volna, hogy azt 
deklaráljuk, hogy változatlanul 30 kilométeres körrel van nekünk gondunk, van 
nekünk munkánk, akkor valakiben is az tudatosuljon, hogy itt a veszélyességi zóna 30 
kilométer. Hangsúlyozom, hogy az 1-4-es blokknak se annyi, mert számtalan műszaki 
intézkedés során ez jóval kisebb, ott is kilométer most már a biztonsági zóna határa, 
majd itt is kiegészít engem Aszódi úr, de térségfejlesztés szempontjából 
mindenféleképp újra kell majd gondolni, mikor oda eljutunk. Biztos, hogy az 
úthálózatnál mindenféleképp érintve lesz Cece is, tehát ez a Cece-Németkér-Paks út 
és ott még az elágazások, hiszen úgy gondoljuk, hogy az anyagáram egy részét 
Székesfehérvár környékéről hozzák, hisz rengeteg beton, ahhoz kavics, ahhoz cement 
kell, tehát muszáj lesz ezeket a környékbeli utakat is fölújítani. Ezek föl vannak 
mérve, és akkor majd attól függő itt a munkaerő-elhelyezés. Tehát számtalan kérdés 
fölvethető, hogy ezt a kört mi bővítjük. Nem akarjuk kimondani, hogy a kilencven 
településre, tehát a 30 kilométeres kör, de látunk mi is olyan lehetőséget, hogy ezt 
rugalmasan majd itt a következő időszakban bővíteni lehet, hisz lesznek a 
meghatározott körön kívül is érintett települések a következő időszakban. Erre 
ígéretet is tudok tenni, de úgyis az együttműködés keretében erre ki fogunk térni. 

Elnök úrtól kaptam a következő blokkban kérdést, hogy én akkor 
tulajdonképpen kit képviselek, mit képviselek vagy Paksot képviselem. Úgy 
gondolom, hogy az országban egy atomerőmű van, ez Pakson van. Az atomerőműn 
keresztül az országot képviseltem mindig, hisz az ország biztonsága meg 
energiaellátása elválaszthatatlan volt Pakstól. Az más, hogy én is ott nőttem föl, de 
„gyütt” vagyok a paksi mondás szerint. Én ’80-ban gyüttem, de még nem mentem el. 
37 éve élek Pakson, és így az alföldi kötődésem egy picit átértékelődött a paksi térség 
iránt, de ez nem azt jelenti, ahogy elmondtam, én a negyvenegy településsel és 
nemcsak a negyvenegy településsel, korábban a társadalmi ellenőrző testülettel, a 
TEIT-tel is jó kapcsolatot folytattunk, tehát mindenféleképpen a régióban is soha 
nem csak Paks érdekét néztem. Paks önmagában nem tud meglenni; csak úgy tud 
meglenni, ha ez a térség együttesen van fejlesztve.  
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Olyan fejlesztést szeretnénk végrehajtani, ami fenntartható lesz magára a 
településekre vonatkoztatva is, hogy ne csak az legyen, hogy a következő 80 évben is 
az legyen egy cél egy fiatalember részéről, hogy be tud-e kerülni az erőműbe, és akkor 
jól tud élni, hanem ezt a 10 év beruházási időszakot ki kell használni, a kiszolgálása az 
embereknek, az élelmiszer-termeléstől kezdve olyan fenntartható programokat 
tudjunk megvalósítani, hogy ez a régió utána önfenntartó tudjon lenni, és azok a régi 
szakmák, amik eltűntek, tartósítóipar, élelmiszeripar, vissza tudjanak jönni, és azok a 
még nyomokban föllehető kisgazdaságok is meg tudják találni a számításukat, hisz az 
élelmiszertől kezdve mindennel foglalkozunk, hogy ne a nagybani piacról élelmezzük 
az idekerülő építőmunkásokat, hanem a térségi piacról. 

Tehát ez is azt mutatja, hogy nemcsak abban a körben gondolkodom, hogy 
Paksnak minél jobb legyen, és ott épüljön iskola, óvoda, hanem abban gondolkodom, 
hogy ez végérvényesen egy térségi fejlesztést és azon keresztül olyan mintát is adjon, 
országos mintát, hogy ha legközelebb bármilyen beruházás van, akkor másolható 
legyen, nemcsak egy gyárat kell építeni, hanem a gyárhoz kapcsolódó térségfejlesztést 
is csináljuk meg, hogy akik nem tudnak a gyárban dolgozni, azok is valamihez hozzá 
tudnak jutni. 

Itt az atomerőműves múltamban is villamosmérnökként, de az atomerőmű 
vezetőjeként mindig a megújulókat is úgy gondoltam, és előadásaim, akárcsak a 
Kisgazda Polgári Egyesület előadásain olyan előadásokat tartottunk, amikor azt 
mondtuk, hogy az atomenergia és a zöldenergia együttműködő lehetőségeket biztosít, 
nem egymást kizáró alkalmazások, hanem egymást kiegészítő alkalmazások lehetnek. 
Az más dolog, hogy ennek az a fajta szerepe ma még nincs meg Magyarországon, 
amivel ezt a kiegyenlítést meg tudnák oldani.  

Például Paksnak van egy olyan programja, most nyertünk direkt brüsszeli 
pályázaton 2 millió eurót, hogy pont erre dolgozzunk ki egy olyan alkalmazást, ami 
ennek a megújuló és a nagy erőművek együttműködésének a puffere, ami lehetővé 
teszi… A megújuló nem akkor áll rendelkezésre, amikor a fogyasztónak szüksége van 
rá, hanem akkor, amikor az időjárás lehetővé teszi. Ezt a közösségi közlekedésbe, a 
szemetes autók akkumulátoraiba… több ezer buszt kellene átállítani. Arra 
vállalkoztunk, hogy egy munkaprogram, egy program keretében Pakson ezt 
megterveznénk, bemutatnánk, hogy létezik ez, és hogy fontos dolog az erőmű 
zöldlábnyoma is, tehát a hulladékgazdálkodás. Tehát a hagyományos építés során 
keletkező hulladéknál, akárcsak az emberek szállításánál törekedjünk arra, hogy az is 
a zöldlábnyomunkat erősítse. Az egész atomenergetikai kérdésnek mi azt mondjuk, 
hogy a mérlege zöld a bányászattól az építkezésig bezárólag. Szeretnénk, ha a 
környékben ezt a közel tízezer embert elektromos buszokkal tudnánk az erőműbe 
szállítani, és elektromos kukákkal hordanánk el a területről a szemetet, ezzel is az 
önök programját is szeretnénk támogatni. Nem egymás ellen dolgozunk, hanem 
egymásért dolgozunk. Tehát ez is egy része annak, hogy a megújulókat hogyan fogjuk 
később alkalmazni. Hangsúlyozom, mi örülnénk a legjobban. De ahhoz az is kellene, 
hogy egyéb megoldásokat is alkalmazzunk, ami az osztrákoknál, Svájcban, 
németeknél rendelkezésre áll, hogy el tudják tárolni az energiát. Nekünk még ezen, 
mint mondtam, dolgozni kell, de azon vagyunk, hogy haladjunk. 

Az elhelyezésre vonatkozólag. Van egy elemzésünk a térségfejlesztésre, és 
nemcsak Paksra, hanem részletesen be tudom mutatni, tehát fölfutási diagramokkal, 
hány embert mikor várunk, hova tudjuk elhelyezni. Alapvetően azt mondtuk, hogy a 
végleges lakások száma Pakson, amiben átmenetileg az építői, szakértői családok 
lakhatnak, 1350 végleges lakást kell építeni. Azért fontos a híd is, hogy meglegyen, 
mert Kalocsa térségében két laktanya van, ott is jelentős létszámot lehetne elhelyezni. 
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Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy meg van tervezve pontról pontra. A 
lehető legkisebb mennyiségű új épületet szeretnénk építeni.  

Szeretnénk utóhasznosítani azokat az épületeket, amiket majd arra 
használunk, hogy átmeneti szállást biztosítsanak. Ezekben a falvakban, településeken 
fölmértünk minden lehetőséget, hisz ahol elszállásolunk akár 100-200 munkást, 
akkor azt lehet etetni, lehet rá takarítani, az a falvakban munkahelyet fog létesíteni, és 
utána ez maradhat a településen akár szociális lakás az önkormányzatnak, akár 
idősek otthona, vagy ha a vidéki turizmus úgy alakul, akkor lehetne ezt 
szálláslakásoknak is később igénybe venni. Tehát ezt pontról pontra végig fölmértük, 
a Paks II.-projekttel egyeztetett, hogy itt a létszámok alakulása függvényében hogy 
kell nekünk eljárni. 

Aztán kaptam én öntől kérdést, hogy voltam-e párttag. Úgy alakult a 
gyerekkorom, hogy voltam elsőáldozó, aztán utána bérmálkozni nagy családi 
perpatvarok miatt nem lehetett, mert akkor már igazgatóhelyettes volt édesapám. 
Aztán voltam kisdobos, úttörő, KISZ-tag meg egy pár évig voltam párttag, de onnan 
még a párt megszűnése előtt kiléptem, hisz, ahogy láttam, mondjuk, ahogy a tudatom 
változott, annak függvényében rájöttem, hogy ez nem működő világ. Utána pedig, 
amikor a rendszerváltás bekövetkezett, itt van Turi-Kovács úr, valószínű, hogy egy 20 
évig a kisgazdamozgalomban mint alföldi ember akkor közben vele is meg az 
elődjeivel dolgoztunk együtt. Azt gondolom, hogy Béla bátyám meg tudja erősíteni, 
hogy vele pedig elég szoros kapcsolatban voltunk tizenévig. Tehát ez a politikai 
múltam, nincs benne semmi szégyellnivalóm. Akkor nem lehettem cserkész meg 
egyéb, mert nem volt még cserkészszervezet. Tehát ezzel kapcsolatban ezt tudom 
mondani. 

Paks I. és Paks II. viszonya. Brüsszel eldöntötte, hogy gazdaságilag szét kell 
választani, de ez nem azt jelenti, hogy a két erőmű nem fog tudni együtt dolgozni, 
hanem szerződéses, tehát karbantartást, műszaki hátteret lehet szerződéses 
feltételekkel biztosítani, hogy a karbantartó személyzet és a műszaki ki legyen 
használva. Paks II. személyzetének kiképzését a Paks I.-ben kell végezni. A 
bevezetőmben is elmondtam, hogy olyan életpályaprogramot kell adni személyre 
szólóan az embereknek, hogy ki hol tudja befejezni a munkáját, mikor ki van képezve, 
be tudja-e ebben a ’32-37-es ciklusban fejezni Paks I.-ben, vagy akkor eleve úgy kell 
már a képzését megszervezni, hogy akkor jön át egy ráképzéssel. Az alapismeretek 
meg a blokkok sajátsága egyforma, de a méretek, a korszerűbb technológia, az 
alkalmazott irányítástechnika értelemszerűen más. Tehát utána egy átképzéssel, egy 
új vizsgáztatással, hisz a jogosítványa az üzemi személyzetnek akkor se volna 
átjárható, ha közös egytelepű erőmű volna, hiszen másra kell vizsgáztatni, másra kell 
minősíteni a személyzetet. Tehát ebben a tekintetben ez a legkevesebb gondot jelenti. 
Az más, hogy ezt úgy kell szervezni, hogy ténylegesen ne veszélyeztessük a paksi 
létszám biztosítását. 

Pakson egyébként második generáció, harmadik generáció dolgozik, tehát ez az 
iparág azért úgy alakult, mint a régi iparágak, hogy apáról fiúra, és egy kulturált 
viselkedést, egyebet elsajátítva zömében az utánpótlás a helyi családok 
leszármazottaiból biztosítható. De biztosítható azzal is, hogy időben kell képzéseket 
erre indítani. A Budapesti Műszaki Egyetemre gondolok alapvetően, de 
vegyészképzésben, fizikusképzésben a Debreceni Egyetem, a veszprémi, szegedi 
egyetem, de a dunaújvárosi, a pécsi főiskola, tehát azt gondolom, hogy a háttere 
annak megvan, hogy az alap szakmai tudást megszerezzék Magyarországon. 
Értelemszerűen egy pár speciális képzést el kell végezni külföldön is, de azt 
gondolom, hogy a magyar oktatási rendszerrel meg a magyar energetikai háttérrel 
meg tudjuk oldani, az üzemeltető személyzet biztosításában nem látok gondot. Az 
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építőipari munkások biztosításában már jóval nagyobb gondot látok, de azon meg 
dolgozni kell, hogy meglegyünk. 

A pénzügyi keret. Azt gondolom, hogy ez és a különválasztás is azt a célt 
szolgálja, hogy átláthatóan tudjon működni, és a Paks II.-ben keletkezett profitot, 
mint mondtuk, Brüsszel is megállapította, akkor az ország energetikai állapotának 
javítására, tehát arra használja föl az állam, amire képződött tulajdonképpen a 
haszon. 

A nukleáris hulladék elhelyezése pillanatnyilag is megoldott, kivéve a nagy 
aktivitású hulladék elhelyezését. Az 1-4-es blokk vonatkozásában nagy aktivitású 
hulladéktároló van 50 évre. Még nem is kezdtük el építeni. Az átmeneti tárolást mi a 
blokkon 5 évig… tehát ha működne már a blokk, akkor is még a blokk pihentető 
medencéjében 5 évig kell az üzemanyagot eltárolni. Tehát azt mondjuk, hogy 
körülbelül ’30-ra kell olyan helyzetbe kerülni, amikor az első kiégett üzemanyag 
kikerülhet a blokkról. Tehát erre még van időnk döntést hozni. Majd a végleges... Már 
most is vannak olyan kutatások, hogy ez az üzemanyag egy új típusú reaktorblokk 
üzemanyagaként fölhasználható, akkor már a felezési idők jóval rövidülnek. Tehát 
ebbe majd, ha jobban bele akarunk menni, akkor Aszódi úr kiegészít engem.  

Tulajdonképpen a Duna hőterhelése van még, amire nem válaszoltam, illetve 
van még az orosz kapcsolat. A Duna hőterhelését is vizsgálták. Eleve az el van felejtve, 
hogy a telephely már akkor is 4000 megawattra volt megfuttatva, tehát a ’80-as, 
illetve a ’70-es években, és úgy is van. Ha valaki a meleg vizes csatornát légi fotón 
megnézi, annak van egy olyan csonkja, hogy ki van alakítva, hogy a hűtővizet 
ugyanebbe a meleg vizes csatornába dobtuk volna ki a Dunába. Most az áttervezésnél 
csak annyit mondtunk, hogy legyen egy másik kidobási pont, hisz akkor az 
energiatörő műtárgy, amivel a Dunába bevezetjük a hűtővizet, másképp helyezhető el, 
más kifolyást tudunk biztosítani.  

Tehát az a légi felvételeken is mindig látszik, hogy a Duna, mondjuk, Paksnál 
500-600 méter széles a vízhozamtól függően, és - csóva az, amiről beszélünk - egy 70-
80 méteres hőcsóva, amiben ez a melegvíz-hatás érvényesül, aminek az a feltétele, 
hogy 500 méterre a kibocsátási ponttól ne legyen 30 foknál melegebb a Duna 
vízhőmérséklete. Ezt eddig tudtuk teljesíteni. Ha ezt túllépné, akkor a blokk 
teljesítményét csökkenteni kell, és így a hűtővíz-felhasználást is. Erre eddig nem 
került sor. Jelenleg 120 köbméter/másodperc vízmennyiséget veszünk ki az 1-4-es 
blokk üzemeltetésére; körülbelül ennyit vagy egy kicsit kevesebbet fogunk fölvenni 
vagy kivenni vizet a két új blokk üzemeltetésekor. Ha a csóvát egy kicsit másképp 
vezetjük be, az új blokkét, akkor maximum a Duna-mederben ez a csóvaszélesség 
eléri a 150 métert. 

Mindig azt szoktuk mondani, és ezen van vita, hogy akkor mi a hatása. A halak 
szeretnek benne, mert a rapsicok meg a horgászok - aki Paks térségébe utazik, az 
láthatja - bőven a melegvízcsatornánál horgásznak. Van olyan vízi élőlény, ami szeret 
ebben a csóvában, és van olyan, ami nem, de az egész Duna keresztmetszetében 
nincs… majd ebben is még Aszódi úr ki fog egészíteni engem, ez vizsgálva van. Tehát 
azt gondoljuk, hogy ezzel semmilyen olyan nincs, hogy végig majd Bajáig 
fölmelegítjük a teljes Duna-víz keresztmetszetét, és akkor egy katasztrófát idézünk 
elő. Erről szó sincs, úgyhogy ezzel kapcsolatban ennyit szeretnék mondani. 

Az orosz kapcsolataimról. Arról annyit tudok, először akkor voltam 
Oroszországban atomerőmű-kiállítást meglátogatni az üzemanyaggyárban, amikor 
vezérigazgató voltam. Az orosz kapcsolataim. A nagykövetségnek voltam 
rendezvényén egyszer-kétszer. Azt gondolom, hogy amíg Paks érdekében és az ország 
érdekében kellett, arra az orosz kapcsolatokat használtam, működtettem. Magam 
érdekében még nem tudok róla, hogy bármilyen kapcsolati előnyöm származott 
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volna, vagy bármit kihasználtam volna azzal, ami a szakmai munkámhoz kellett. Ami 
az ország és az erőmű érdekében kellett, abban volt kapcsolatom, és a mai nap is van, 
hisz a várost is terhelni fogja ez a forgalom, nem egyszer érdeklődnek az orosz 
szakemberek is, hogy mit hogy lehetne elhelyezni, hogy lehet majd megcsinálni. 

Turi-Kovács Béla úrnak. Már tulajdonképpen részben érintettem, ő megerősíti, 
és nem is kérdést tett föl nekem, hanem pont arra hívta fel a figyelmet, hogy mindig 
milyen kirakatban vagyunk Paks vonatkozásában. Azért mondtuk a népszavazással 
kapcsolatos kérdésre is, hogy a törvények szerint, mert ez volt az utolsó kérdése 
önnek, hogy ha azt mondom, hogy népszavazást fogok kezdeményezni, akkor 
támogat, ha nem fogok kezdeményezni, akkor nem. Ez már eldőlt, mert nem fogok 
tudni kezdeményezni. Érvényes törvény van, hogy Magyarországon a parlamenti elvi 
hozzájárulással lehet elkezdeni azt a munkát, aminek keretében például lakossági 
tájékoztatáson, közmeghallgatással be lehet szerezni azokat az engedélyeket. Ezeken a 
közmeghallgatásokon az önök kollegái is részt vettek, elmondták a véleményüket, a 
véleményeikre választ kaptak, úgyhogy azzal a lehetőséggel mindenki tudott élni, 
amit a törvény biztosít.  

Azt mondtam a tegnapi kérdésre is, hogy a lakosság nem buta, hogy nem érti 
meg. Ahogy nekem nincs minden kérdésben Magyarországon információm, hogy 
érdemben beleszóljak, ugyanúgy a lakosságnak sincs elegendő információja arra, 
hogy egy ilyen bonyolult kérdésben állást tudjon foglalni. Azért kell ezt felelős 
vezetőknek. 

Tegnap azt is elmondtam, hogy a parlamenti döntés, 95,4 százalékos 
támogatást kapott ez a parlamenti jóváhagyás, hogy kezdjük meg az engedélyezéssel 
kapcsolatos munkát, tulajdonképpen akkor az egész addigi dolog, ami 
Magyarországon az atomerőművel kapcsolatban zajlott, azt lehetett mondani, akkor 
négy párt volt, de mindig többpárti támogatást élvezett, tehát akkor négypárti 
támogatást élvezett. Ezt a négypárti támogatást az elmúlt időszakban elvesztettük. 
Nekem az is egy fontos dolgom, hogy ezt a négypárti vagy most többpárti támogatást, 
és majd elválik, hogy mennyi párt lesz az új parlamentben a választás után, de hogy 
ezt a többpárti támogatást is vissza tudjuk szerezni az ügynek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen jelölt úrnak a válaszait. Aszódi kormánybiztos 

úrnak adom meg a szót. 

Dr. Aszódi Attila válasza 

DR. ASZÓDI ATTILA kormánybiztos (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Rengeteg minden elhangzott, megpróbálok nagyon röviden néhány 
kiegészítő információt átadni önöknek. 

Egyrészről a negyvenegy településsel kapcsolatban nagyon fontos az, amit Süli 
úr említett. Tényleg az a helyzet, hogy az új blokkok egy teljesen más biztonsági 
filozófiával készülnek, mint az Európában ma használt úgynevezett második 
generációs blokkok. Egy duplafalú, hermetikus védőépület fogja körülvenni az új 
blokkokat, aminek következtében akár még a baleseti helyzetek esetén is nagyon-
nagyon korlátozott az a radioaktívanyag-mennyiség, ami kijuthat a környezetbe. Így 
aztán néhány száz méterre korlátozódik ennek az új létesítménynek a környezeti 
hatása. 

Az, hogy egy 30 kilométeres körben vannak ma a szirénák, a telephelyen lévő 
mostani nukleáris létesítmények adottságaiból adódik. Nukleáris biztonsági 
szempontból ezt a kört fenntartani nem indokolt az új blokkok tekintetében. Tehát ez, 
ahogy Süli úr elmondta, nem tud alapja lenni annak szerintem, hogy a negyvenegy 
településhez további települések kapcsolódjanak nukleáris biztonsági szempontból. 
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Más településfejlesztési szempontok, illetve régiófejlesztési szempontok 
természetesen ezt a dolgot felülírhatják, de nukleáris biztonsági szempontból itt 
szerintem nincs szükség felülvizsgálatra. 

A titkossággal kapcsolatban nagyon fontosnak gondolom azt hangsúlyozni, 
hogy minden releváns információ a korábbiakban is rendelkezésre volt bocsátva, és 
ahogy haladunk előre majd a projekt megvalósítása során, ugyanúgy egyre újabb és 
újabb anyagok fognak nyilvánosságra kerülni. A teljes környezetvédelmi 
engedélykérelem nyilvános, a telephely-engedélyi kérelemnek a zöme nyilvános. 
Látják, hogy például az államközi szerződéseket a parlament megvitatta, törvény 
formájában kihirdette. Tehát rengeteg minden hozzáférhető. Egyébként a 
közmeghallgatások intézménye is szerintem nagyon jól működik ebben a projektben. 
Azok azok a fórumok, ahol a lakosság kérdést tehet fel, és választ is kap. Ilyen típusú 
információátadásra, illetve konzultációra van szükség. 

Elnök úrnak az általános energetikai, illetve a szakemberek tudásával 
kapcsolatos álláspontjával azért vitatkoznék. Tehát az a helyzet, hogy szerintem itt, 
akik az asztalnál ülünk, a szakmai munkánkban nagyon sok mindennel foglalkoztunk 
az elmúlt években. Én mondjuk az állattenyésztéshez egészen biztosan nem értek, de 
az energetikához egészen biztosan értek. Az energetika nagyon széles spektrumával 
foglalkoztam, villamos energetikával, általános energetikával, fenntartható 
fejlődéssel. Tehát nem gondolnám, hogy egyre kevesebb vagy beszűkülő dolgokról 
tudunk egyre többet. 

Az atomerőmű megépítése egy nagyon széles tudásbázist igényel, és egy-egy 
ember egyébként nem is tudja ezt a tudást önmagába befogadni. Egy széles 
együttműködésre, egy nagy szakmai gárdára van szükség ahhoz, hogy egy ilyen 
komplikált programot végre lehessen hajtani, de szerencsére Magyarország nagyon jó 
helyzetben van, hiszen egyike annak a harminc országnak, ahol értően művelik az 
atomenergiát ma a világon. Ennek az elitklubnak, ennek a harmincas elitklubnak 
Magyarország tagja, és erre mindannyian büszkék lehetünk, hiszen éppen ezzel 
járulunk hozzá Magyarország fenntartható energetikájához, fenntartható 
fejlődéséhez, ahhoz, hogy ez az ország úgy lehessen ellátva villamos energiával, hogy 
ennek a lehető legkisebbek legyenek a környezeti következményei, és közben az 
ellátásbiztonsági és gazdasági szempontokat is érvényesíteni lehessen. 

Az üzemanyag-kezeléssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a hatályos 
törvények értelmében akkor kell rendelkezni a kiégett üzemanyag átmeneti 
tárolásáról, amikor az üzemeltetési engedélykérelem benyújtásra kerül. Ezt a feltételt 
természetesen a Paks II.-projektben is fogjuk tudni teljesíteni. Különböző 
technológiák állnak rendelkezésre, mint ahogy a mostani blokkoknál is meg lehet 
oldani ezeket a feladatokat, úgyhogy az új blokkoknál is ezt majd meg lehet oldani.  

A végső elhelyezés tekintetében pedig a Paks II.-projekt nem egy úttörő 
projekt, hiszen a mostani reaktorok kiégett üzemanyagáról is kell majd véglegesen 
gondoskodni. Magyarország az Európai Unió döntésével összhangban, a 
hulladékdirektívával összhangban kidolgozott egy nemzeti programot, ezt a nemzeti 
programot kell végrehajtani mind a meglévő blokkok, mind pedig az új blokkok 
kiégett üzemanyagainak a kezelése tekintetében. Ha az a döntés születik, hogy 
külföldre szállítunk kiégett üzemanyagot, akkor ott természetesen megint csak az 
Európai Unió szabályaival összhangban mindazokat a feltételeket teljesíteni kell 
ennél a kinti létesítménynél, mint amelyeket Európában egy európai létesítménnyel 
szemben támasztanának. Erre vonatkozóan Magyarországnak kötelezettsége van, és 
ezzel nincs is kérdés. 

Ön idézett Csom Gyula könyvéből. Én Csom professzor úrral nagyon hosszú 
időn keresztül együtt dolgoztam, még ma is napi kapcsolatban vagyunk. Nem vagyok 
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abban biztos, sőt biztos vagyok abban, hogy nem pontosan idézte a könyvben 
foglaltakat, hiszen ő a nukleárisüzemanyag-ciklus nemzetközileg elismert 
szakembere, és a könyveit is nagyon jól ismerem. Természetesen a kiégett 
üzemanyaggal kapcsolatban vannak feladatok, ezeket a feladatokat gondos 
előkészítéssel végre lehet hajtani. 

A Dunával kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy éppen a tegnap kiadott 
másodfokú környezetvédelmi engedély bizonyítja, hogy a Duna hőterhelésével 
kapcsolatban minden rendben van. A legelejétől kezdve azt mondtuk, hogy a Duna 
hőterhelése az üzemeltetési időszak egyetlen érdemi környezeti hatása, de ezzel 
kapcsolatban nagyon sok tapasztalat áll rendelkezésre, hiszen a mostani blokkok is a 
Dunát használják a vízhűtéshez, az új blokkok is ezt fogják tenni. Az új blokkok 130 
köbméter/másodperc vizet fognak igényelni. A jelenlegi blokkok 100 
köbméter/másodpercnyi vizet használnak. Ez összesen abban a néhány évben, 
amikor a hat blokk egyszerre fog működni a telephelyen, 230 köbméter/másodperc 
vízigényt fog jelenteni, és egyébként a Dunának az átlagos vízhozama 2300 
köbméter/másodperc. Tehát az átlagos vízhozam 10 százalékát fogják hűtésre 
felhasználni a blokkok a telephelyen akkor, amikor mind a hat blokk fog még 
működni. De ez egy nagyon fontos feltétel, hogy akkor, amikor mind a hat fog 
működni, mert hogy csak néhány évről van szó egyrészről, másrészről pedig ebben az 
időszakban, amikor hat blokk lesz működőképes a telephelyen, akkor is lesznek 
karbantartások, tervezett leállások. Tehát az év felében nagyjából öt blokk vagy négy 
blokk fog működni a telephelyen a karbantartási igényeknek megfelelően. 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során bizonyítottuk, hogy a környezet ezt a 
hőt be tudja fogadni, a Dunában nem idéz ez elő károsodást, és a Natura 2000-es 
célkitűzésekkel kapcsolatban sincs probléma, a Duna minden további nélkül ezt a 
környezeti hatást el fogja viselni. Hangsúlyozom azt is, hogy akkor, amikor leállnak a 
mostani blokkok, 2032-2037 között, akkor egy, a mostaninál kedvezőbb állapot fog 
előállni. Tehát az új blokkok létesítése azáltal, hogy nagyobb hatékonyságúak, és a 
klímaváltozás feltételeit figyelembe véve tervezzük meg őket, így az új blokkok 
hőterhelése a Dunára kisebb lesz. Tehát az átmeneti időt követően a mostaninál is 
kedvezőbb állapot fog létrejönni a Duna tekintetében. 

Azt hiszem, hogy minden releváns kérdésre válaszoltam, de természetesen, ha 
még felmerül valami, nagyon szívesen állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszait. Megkérdezem államtitkár urat, illetve 

igazgató urat, hogy kívánják-e bármivel kiegészíteni az elhangzottakat. 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Sem miniszterjelölt urat, sem kormánybiztos urat nem kívánom 
kiegészíteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
MITTLER ISTVÁN kommunikációs igazgató (MVM Paks II. Zrt.): Köszönöm. 

Nekem sincs kiegészítenivalóm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előrehaladott lett az idő, tehát most már csak egy 

nagyon rövid második körre lenne idő, ha még valakiben maradt bármilyen kérdés 
vagy hozzászólás. (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úr! 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Nem szerettem volna elvenni annak a lehetőségét, 
hogy bizottságitag-társaim méltányos kérdezési és hozzászólási lehetőséget kapjanak, 
hiszen tegnap a Gazdasági bizottság meghallgatásán már volt lehetőségem arra, hogy 
észrevételemet megtegyem. Ott elmondtam azt, hogy Süli János miniszterjelölt urat 
mind szakmai felkészültsége, mind társadalmi kötelezettségvállalásai és 
elkötelezettsége, mind pedig emberi tartása alapján alkalmasnak tartom a miniszteri 
poszt betöltésére. 

Az ellenzéki képviselőtársaim által megfogalmazott aggályokkal kapcsolatosan 
pedig azt tudom mondani, hogy nagyon helyes, ha a képviselőknek vannak aggályai, 
nekem is voltak, vannak számos kérdésben, ez egy helyénvaló hozzáállás, főleg 
ellenzéki képviselők részéről.  

2007-ben, amikor nagy többséggel elvi hozzájárulását adta az atomerőmű 
kapacitáskiváltásának előkészítéséhez az Országgyűlés, nem rendelkeztem kellő 
információval, egy nap leforgása alatt, tulajdonképpen vita nélkül ment át 95 
százalékos többségi támogatással az a határozat, ami erre lehetőséget biztosított. 
Azok közé tartozom, akik igyekeznek alaposan meggyőződni egy-egy döntés 
hátteréről és arról, hogy nyugodt lelkiismerettel mögé tudok állni vagy sem. Így volt 
ez a lisszaboni szerződés esetében is. Nekem az a 24 óra sem volt elegendő arra, hogy 
megnyugtató módon oda tudjam tenni az igen szavazatomat.  

Aztán 2010-ben, amikor energetikai államtitkárként azt a feladatot kaptam, 
hogy a nemzeti energiastratégiát néhány kollégámmal készítsük elő, alkossuk meg, 
mélyebben elmerülve a rendelkezésre álló ismeretekben arra jutottunk, arra jutottam 
magam is, hogy az ország energiabiztonságának szavatolása a paksi atomerőművi 
kapacitások kiváltása nélkül nem lesz biztosítható, még akkor sem, ha az ország 
meglévő megújulóenergia-potenciálját maximumhoz közeli értéken próbáljuk meg 
kihasználni, hiszen meg szoktak feledkezni a fenntarthatóság, a környezetvédelem 
területén aktivitást mutató barátaink arról, hogy itt nemcsak villamos energia 
előállításáról van szó, hanem egy országnak ezen az éghajlati övön a fűtésienergia-
igényét, -szükségletét is ki kell elégíteni, és együttesen a meglévő, folytonosan 
megújuló kapacitásaink nem elégségesek. 

Tehát ahhoz, hogy nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontokat 
figyelembe véve garantálni tudjuk az ország zavartalan villamosenergia-igényét és a 
fűtésienergia-igényét kiszolgálni, elengedhetetlen a paksi kapacitások megújítása.  

Az aggályaim ezzel együtt sem csökkentek, hiszen két esztendővel ezelőtt, 
amikor a paksi beruházással kapcsolatos szerződések titkosításával kapcsolatos 
törvényjavaslat került be a parlament elé, felszólalásomban elmondtam azt, hogy az 
én rendelkezésemre álló ismeretek és tapasztalatok alapján vannak olyan technológiai 
és szerződéssel kapcsolatos elemek, tehát titoktartással kapcsolatos elemek, amelyek 
mindenképpen szükséges hogy titkosításra kerüljenek, de vannak olyan elemei is a 
beruházás előkészítésének és megvalósításának, amelyeket nem kell ilyen szigorú 
kötelem alá helyezni, már csak azért sem, mert az az ország szempontjából fontos 
energetikai bázis társadalmi elfogadottságát, támogatottságát áshatja alá.  

Egy újabb fordulat következett be az elmúlt két esztendőben. Haladva a 
beruházás előkészítésében, megállapodásra jutva a brüsszeli hatóságokkal, immáron 
a kivitelezésre lehet ráfordulni, a beruházás bonyolításához, a kivitelezéshez pedig 
olyan szakértelemre van szükség, amely szakértelem rendelkezésre áll, és mellé társul 
a társadalom iránti elkötelezettség, tehát a közjó tisztelete és az az iránti 
elkötelezettség, és mellette van még az emberi tartás is. 

Itt szeretném azt kiemelni, hogy azon kevesek közé tartozik az én személyes 
tapasztalataim alapján az itt meghallgatásra kerülő miniszterjelölt, aki tisztában van 
azzal, hogy az időnek nemcsak mennyisége, hanem minősége is van. Tehát az idő nem 



28 

pusztán eltelik, hanem az idő elérkezik. És az, ha az idő elérkezőben van, fölkészülten 
ér-e valakit vagy sem, az az ő személyes felelőssége, az áll rajta. Az elmúlt három-négy 
esztendőben kihasználta azt a lehetőséget, hogy még egy olyan területtel ismerkedjen 
meg a másik oldalról, amelyben már ugyan vállalatvezetőként, a menedzsment 
irányítójaként részt vett a környező településekkel való kapcsolatépítésben, az ő 
szempontjaik mérlegelésében és a vállalati stratégiába való beépítésében. De ezt meg 
kellett tapasztalni a túloldalról is. És immáron ez a tapasztalat is rendelkezésre áll, 
amit én jónak tartok, hiszen egy ekkora beruházás az ellátásbiztonsági szempontokon 
túlmenően fenntartási, fenntarthatósági szempontokat mérlegelve nemcsak 
természeti, hanem társadalmi és gazdasági fenntarthatósági keretet jelent. Ehhez 
mindegyik tapasztalatra szükség van. 

Tehát lezárva a mondandómat, én nyugodt lelkiismerettel támogatom a 
miniszterjelölt urat. Mindig a körülményekhez képest kell mérlegelni azt, hogy egy 
döntés vállalható vagy nem vállalható. Ez a döntés személy szerint számomra nagyon 
is vállalható, hiszen olyan kezekbe kerül ennek a nemzetgazdasági és 
nemzetbiztonsági szempontból fontos beruházásnak a koordinálása, irányítása, aki a 
legtöbbet tud, azok közé tartozik, aki a legtöbbet tud erről a technológiáról, ennek a 
pozitív oldaláról és a veszélyeiről is. Így, mint egy olyan döntéshozó, akinek volt 
szerepe az ország energiastratégiájának kialakításában és megalapozásában, 
nyugodtabban tudok aludni az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, ha meg 
tudja kezdeni miniszter úr a munkáját.  

Azt pedig kifejezetten üdvözlöm, amit Lázár miniszter úr mondott, hogy 
mérlegeli a kormány annak az ellenzéki indítványnak a megvalósítási lehetőségét, 
hogy egy parlamenti eseti ellenőrző bizottság jöjjön létre a beruházás figyelemmel 
kísérésére. De ha ez a tárgyalási alap mégsem fog pozitív végkifejlettel záródni, akkor 
is megvan a lehetőség arra, hogy a Gazdasági bizottságon belül működő Energetikai 
albizottság keretein belül rendszeresen meghallgassuk miniszter urat a beruházás 
előrehaladásának körülményeiről. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen, alelnök úr. Egy nagyon rövid időre átadnám 

alelnök úrnak a levezetést, hogy én is kérhessek nagyon röviden szót. 
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Süli miniszterjelölt úr, 

a megértését kérem a Lehet Más a Politika frakciójának nevében. Ön tisztában van 
vele, hogy nem emberi alkalmasságról, nem szakmai alkalmasságról, itt miniszteri, 
politikai alkalmasságról kell véleményt nyilvánítanunk részben. A népszavazásról 
alkotott véleménye alapján a frakciónk nem fogja tudni támogatni a kinevezését. 
Álláspontját nagyjából azért érzem kockázatosnak, mert a magyar választóknak 
például az irányú tudása, hogy mit hoz egy Fidesz-kormányzat, ha valaki azzal 
kampányol, hogy „itt az idő”, vagy azzal, hogy „folytatjuk”, éppúgy nincs meg, mint az 
atomerőműről. Információkkal kell ellátni. A demokrácia arról szól, hogy adunk 
információkat, felvázoljuk a lehetőségeket, és odaadjuk a döntés lehetőségét, hogy 
mérlegelni tudjanak. Nem jelent számomra nyugalmat az, hogy a népszavazás 
kezdeményezésétől elhatárolódik. Meggyőződésem szerint mindkettőnknek az lenne 
a felelőssége, hogy saját álláspontjainkat közöljük a magyar társadalommal, és egy 
ilyen stratégiai kérdést, mint Magyarország energetikai jövőképe, odabízunk, hogy 
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egy lényegesen szélesebb látókörrel rendelkező, nagyobb objektivitást megteremteni 
tudó társadalom hozzon erről döntést. Ez ügyben kérem szíves megértését. 

Tényleg nagyon-nagyon röviden csak két-három apróság. Miniszterjelölt úr, ha 
nem veszi tolakodásnak vagy szemtelenségnek, lehet, hogy élnék a lehetőséggel, amit 
felajánlott, hogy azt a tervet megnézhetjük. Ha áll az ajánlat, akkor készséggel 
elfogadom a lehetőséget, de nem szeretnék tolakodó lenni, tehát ezt megköszönöm. 

Két-három nagyon-nagyon egyszerű szakmai kérdésem lenne, amiben még egy 
rövid választ várnék. Először is a megújulóenergia-források és az atomenergia 
egymást támogató rendszerének a jövő lehetőségeiről szólt. Ezt nem teljesen 
értettem; azért nem, mert az egyik egy centralizált rendszer, egy centralizált 
energiaelosztási hálózatot igényel, nagy energiaveszteséggel kell centralizáltan 
mindenhova vinni az áramot, míg a megújuló energiaforrások rendszere egy 
decentralizált energiaelosztási rendszer. Egyféle hálózatot tudunk kiépíteni. Több 
ezer milliárdos beruházása az országnak. Ez hogy lehet párhuzamos, mert úgy tűnik, 
hogy az egyik kizárja a másikat. Ha erre tud megoldást, meg látja ennek a 
forrásigényét, akkor megköszönöm, ha elmondja, hogy honnan, hogyan fogják ezt 
biztosítani, hogy mind a kettőre legyen. 

Kormánybiztos úrnak nagyon köszönöm a gondolatait. Megmondom őszintén, 
biztos vagyok benne, hogy egy kormánybiztos jobban tájékozott. Én nagyon gyengén 
vagyok felkészült atomenergia vonatkozásában, vagy atomfizikai hátterem 
meglehetősen hagy kívánnivalókat maga után, de az, amit elmondott az újgenerációs 
biztonságtechnikáról, nagyjából nekem úgy tűnt, mintha egy vulkánt be akarnánk 
dugni egy betondugóval. Tehát nagyjából ez a benyomásom keletkezett, ami miatt úgy 
nem nyugodtam meg, hogy az abban rejlő potenciált hogyan lehet… 

Illetve egyetlenegy dolgot szerettem volna. Úgy látszik, csak van egy közös 
terület, egy pici halmaz, ami mindkettőnket érdekel. Említette volt, hogy a 
fenntartható fejlődéssel foglalkozott. Ennek az egyik alapelve az, hogy semmilyen 
olyan döntést nem hozunk, ami a következő generációkra terheket ró. Az atomenergia 
konkrétan súlyos terheket ró a következő generációkra. Arra nem kaptam választ, 
hogy milyen költséggel és hogyan fog megvalósulni akár a magas aktivitású hulladék 
kezelése, és milyen biztosítékok vannak arra, hogy ez a következő generációban 
biztosítható lesz. Tehát ilyen szempontból, a fenntartható fejlődés szempontjából azt 
hiszem, hogy ha olyan alapossággal tanulmányozta a fenntartható fejlődést, mint 
ahogy az atomenergia hátterét, akkor be kell hogy lássa, hogy itt azért van némi 
probléma. 

Még egyetlenegy ilyen nagyon apró szakmai dolog, ami kérdéseket vetett fel. 
Bocsásson meg, éppen az ön egyik nyilatkozatát néztem. Most azt mondta, hogy a 
mostanitól akár jobb ökológiai helyzetet teremthet a vízhőmérséklet a Dunában. 
Azért merült föl a kérdés, mert ön részben már tájékozott tudósemberként felhívta a 
figyelmet arra, hogy a klímaváltozással folyamatosan a Duna hőmérséklete egyébként 
is emelkedik, és ott a hőstressz kisebb a befolyó víz miatt. De azt hiszem, hogy pont az 
kellene, hogy ha nagyobb a klímaváltozás miatt a Duna átlaghőmérséklete, akkor 
pont csökkenteni kellene, hogy ne növelje tovább. Ebből adódóan én nem is 
kérdeztem volna vissza, ha nem mondja azt, hogy a mostaninál kedvezőbb. Nem tud 
kedvezőbb lenni, hiszen a világ folyamatai alapvetően ellentétesek ezzel. Tehát itt is 
éreztem egy pici ellentmondást. 

Nagyon-nagyon sok kérdésem, gondolatom van, de nem szeretnék sem az ön 
idejével, sem a bizottságéval visszaélni. Bízom benne, hogy lesz még lehetőségünk a 
következő egy évben eszmecserére. Köszönöm szépen egyébként eddigi válaszaikat is, 
és köszönöm szépen a szót elnök úrnak. 
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ELNÖK: Visszaadom az elnöki feladatokat Sallai úr számára. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait tájékoztatni szeretném, hogy 

lezárnánk az ülést, ez az utolsó kör, ahol kérdéseket lehet feltenni vagy hozzászólást. 
Kérdezem, hogy van-e még ilyen. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Akkor 
még egyszer válaszadásra adnám meg a szót, és utána az 1. napirendi pont után 
szavazásra kerül sor. 

Süli János kiegészítése 

SÜLI JÁNOS miniszterjelölt: Akkor kezdeném. Köszönöm a további 
kérdéseket. A megújulókkal kapcsolatos kérdés, hogy hogy lehet. Ezt egy hálózatba 
kell kapcsolni. A mostani példák is, amik léteznek, naperőművek, az nem másik 
hálózatban dolgozik, hanem rádolgozik az országos hálózatra. Itt a gond az, hogy a 
villamosenergia-rendszer az a rendszer, ahol egyensúlyban kell lenni mindig a termelt 
villamos energiának meg a fogyasztottnak, és ez különböző rendszerirányítói 
feladatokkal van biztosítva. Menetrendtartásra lehet egy erőművet tervezni, ez a Paksi 
Atomerőmű is majd alkalmas lesz menetrendtartásra, de a szélerőművet, a 
naperőművet nem lehet menetrendtartásra tervezni, nem lehet szervezni, hanem 
annak az energiáját akkor kell elhasználni, amikor van, amikor fúj a szél vagy süt a 
nap. Tehát ugyanazon a hálózaton, arra a hálózatra lehet csatlakoztatni. Ez a hálózat, 
ha van egy alaperőmű, akkor ezeket a kisteljesítményű helyi termelőket be tudja 
fogadni, ez a rendszer lényege, de alaperőmű nélkül nem megy. Ezt egy gumiköteles 
rendszerrel lehetne bemutatni legegyszerűbben. Ha sok kis erőmű sok gumikötelet 
rángat, abból nincs egy energiarendszer, ami szinkronban tud járni, hanem az 
állandóan változó, és egy villamos szolgáltatással kapcsolatban mind a feszültség, 
mind a frekvencia egy fontos követelmény, ezt akkor lehet teljesíteni, ha az 
alaperőmű viszi a dolgot, a gumiköteleket szorosan tartja, és a kis erőművek 
ugyanezen paraméterek között tudnak szolgálni. 

Pont azért, hogy ne az legyen, hogy ha most süt a nap Magyarországon, hogy a 
szélről most pillanatnyilag ne beszéljünk, akkor a felesleges villanyt, mondjuk, el 
kelljen adnunk, azért kellene. Vizes alkalmazás nálunk nincs, úgy tudom, hogy önök a 
vizeset, tehát a duzzasztót, a tározót szintén nem támogatják, akkor nincs más 
módunk, mint ezt a villanyt eladni külföldre, ahol az osztrákok, alkalmazva a 
szivattyús tározóerőmű előnyeit, ők tőlünk ezt olcsón átveszik, és majd csúcsidőben, 
amikor esti csúcsfogyasztás van, és már nem süt a nap, akkor jó pénzért 
visszavásároljuk. Mi helyette azt mondjuk, hogy Magyarországnak energiatároló vizes 
alkalmazása… Ha nagy mennyiségben terjesztjük a közösségi közlekedésben, illetve a 
nagy mennyiségű szemetes autó akkumulátoraiban tároljuk az energiát, ezt egy 
vezérelt hálózaton lehetne akkor, amikor felesleges villany van. De ugyanúgy lehetne 
majd a háztartási villanyautókat, amit önök programszerűen meghirdettek, hogy ’30-
ra már ne legyenek dízel- és benzinüzeműek… Akkor lehet ezt megoldani, ha van 
elegendő villany, és ezt az elegendő villanyt pedig okoshálózaton keresztül. Megint 
nem akkor kellene a kocsikat tölteni, kivéve, mikor úton vannak, de ami otthon várja, 
hogy föltöltésre kerüljön, azt akkor lehetne, amikor az okosmérőrendszeren keresztül 
megkapja a töltésre a lehetőséget, de ez kedvezményes tarifával rendelkezne. Tehát 
hangsúlyozom, itt közös érdekek mentén, a zöld és az alaperőmű, az alaperőmű 
mindig csúcson járhatna, a zöldet mindig el tudnánk használni, és ha a fogyasztó 
ebben a szabályozásban részt vesz, ő is olcsóbban kapná a villanyt, mint pillanatnyilag 
ahogy kapja.  



31 

Aztán még egy kérdést kaptam, hogy hulladék. Nem nagyon találkoztam olyan 
technológiával, aminek ne lenne járuléka. Például a napelemek vagy a villanyautók 
akkumulátorai. Tulajdonképpen a hőszivattyúnál tudom azt mondani talán, hogy a 
levegős hőszivattyúnál nem nagyon találok, de ott is, amivel föl kell tölteni, egyéb. 
Tehát nem akarok belemerülni. Nagyon kicsi az az iparág, ami környezetre káros 
anyagot ne termelne. Itt az a kérdés, hogy ezt hogy tárolom, hogy gazdálkodok vele. 
Az biztos, hogy az atomerőmű-hulladék patikamérlegen van elszámolva, rendesen 
eltárolva és felügyelve a tárolása akár több száz évig, és erre az a felelőssége az 
atomenergiát alkalmazóknak, hogy ha a hasznát húzza, akkor viselje is a terhét. A 
Központi Nukleáris Alapba az erőmű jelenleg is körülbelül 20-25 milliárdot, pontosat 
most nem tudok, de évi ekkora pénzt befizet pont arra, hogy a hulladékelhelyezés 
hosszú távon megoldott legyen, és ne hárítsa a költségét a jövő generációra. Tehát ezt 
tudom ezzel kapcsolatban mondani. 

Még van egy-két pontosabb információ, Aszódi úrnak átadnám a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszait. Aszódi kormánybiztos úr! 

Dr. Aszódi Attila kiegészítése 

DR. ASZÓDI ATTILA kormánybiztos (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Elnök úr, szerintem nagyon tanulságos ez a beszélgetés, amit itt a bizottságban 
folytatunk, mert éppen ön, aki a Fenntartható fejlődés bizottságának az elnöke, 
mutatja be itt a számunkra, hogy energetikában bizony meglehetősen komplikált 
kérdések vannak, amelyekhez megfelelő tudásbázisra van szükség. Ha ezekre az 
alapvető információkra önnek sincs rálátása, vagy adott esetben nem ismeri ezeket, 
akkor nem nagyon értem, hogy hogyan lehetne ezekről a komplex kérdésekről 
mondjuk népszavazás során dönteni. 

Mire gondolok, amikor azt gondolom, hogy nem jól érti a fizikai tényeket. 
Egyrészről arra, hogy szó nem volt arról, hogy én arról beszélnék, hogy egy vulkánt 
kellene betondugóval bedugni. Olyan passzív és aktív biztonsági rendszereket 
alkalmazunk, amelyek szavatolják azt, hogy az a technológia biztonságosan tudja a 
villamosenergia-ellátásunkat szolgálni. 

A villamosenergia-rendszer centralizált vagy decentralizált jellegével 
kapcsolatban pedig azt kell tudnia, hogy ez a kérdés egy mondvacsinált probléma, 
nem létező probléma. Tudom, hogy zöldszervezetek próbálják a villamosenergia-
rendszert így prezentálni, hogy dönteni kell, hogy decentralizált vagy centralizált 
rendszerről van-e szó. De hát, ha megnézi, mondjuk, Németországot, ahol ma 
Európában talán a legnagyobb ilyen, államilag nagyon jelentősen támogatott 
programot valósítanak meg, ott mindössze 18 százalék az időjárásfüggő megújulók 
részesedése a villamosenergia-ellátásban. Látjuk, hogy az a 18 százaléknyi nap- és 
szélenergia milyen óriási rendszerirányítási problémákat okoz csak Németországban, 
úgy, hogy közben az egész európai villamosenergia-rendszer a rendelkezésükre áll. 
Úgy tudják működtetni a német villamosenergia-rendszert, hogy közben az összes 
környékbeli ország hálózatát igénybe veszik. A villamos energiát valójában úgy 
juttatják le északról délre, hogy Lengyelországon és Csehországon keresztül 
utaztatják, mert a német rendszer maga nem tudja ezt elviselni, miközben 
Németországban van több mint 30 ezer megawattnyi szélenergia-kapacitás és 40 ezer 
megawattnyi fotovoltaikus napenergia-kapacitás.  

Tehát ez a dolog, amit ön állít a decentralizált és a centralizált rendszer 
konfliktusáról, egyszerűen nem így van, nem igaz. Az, hogy a fogyasztók stabilan 
elláthatóak legyenek villamos energiával, ami pedig szerintem a XXI. században egy 
alapkövetelmény, csak úgy lehetséges, ha egy jól integrált, robusztus villamosenergia-
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rendszer működik, amiben szükség van erőművekre, nagy erőművekre, olyan 
alaperőművekre is, mint amilyen az atomerőmű. 

A Dunával kapcsolatban pedig az a helyzet, én erről a legutóbbi alkalommal, 
amikor itt a Fenntartható fejlődés bizottságában találkoztunk, beszéltem, de most is 
nagyon szívesen elmondom még egyszer, hogy az a helyzet, hogy a jelenlegi 
atomerőmű úgy van megtervezve, hogy attól függően, hogy milyen a környezeti 
hőmérséklet, 11-14 fokot melegít azon a vízen, amit kiemelnek a Dunából, és az erőmű 
hűtésére használják fel, majd azt a vizet visszaengedik a Dunába. Az új blokkokat úgy 
tervezzük meg, hogy az a hőmérséklet-emelés, még egyszer hangsúlyozom, azon a 
vízen, amit a hűtésre felhasználunk, 8 fok legyen mindössze. Tehát az új blokkok 
alacsonyabb hőmérsékleten fogják visszabocsátani a hűtővizet a Dunába, mint a 
jelenlegi blokkok teszik. Ez a 11-14 szemben a 8 fokkal jelentős különbség, 
alacsonyabb lesz tehát az a hőmérséklet, amivel az új blokkok meg fogják emelni a 
hűtővíz hőmérsékletét. Ezzel járulunk hozzá ahhoz, hogy a Duna ezt a hőterhelést 
akkor is jól tudja viselni, amikor a klímaváltozás következtében adott esetben az évi 
átlaghőmérséklet 1 vagy 2 fokkal magasabb lesz, mint a mostani. 

Az utolsó dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy az atomenergetika mindig is 
nyitott volt a párbeszédre. Mi magunk kezdeményeztük, hogy az aarhusi kerekasztal 
újra működjön, és ennek keretében minél több konzultációra sort lehessen keríteni. A 
magyarországi zöldszervezetek erre a kezdeményezésre valami miatt nem voltak 
nyitottak, pedig korábban az atomerőműben is nagyon komoly, részletes tájékoztatás 
tudott elhangzani az aarhusi konzultáció keretében az atomerőművel kapcsolatban. 
Mi továbbra is nyitottak vagyunk mindenféle információcserére és tájékoztatásra, 
akár az aarhusi kerekasztal újraindításával, akár ilyen bizottsági ülések keretében 
bármilyen formában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenkitől elnézést kérek, mert a kérdéseimmel 

részben már a miniszteri alkalmassági kérdéstől kissé eltávolodtunk, hiszen 
kormánybiztos úr már abból beszélt, hogy mi igaz abból, hogy konfliktus van a 
centralizált vagy decentralizált rendszereknél. Mondta, hogy nem igaz, én meg azt 
mondom, hogy nem igaz, hogy létezik biztonságos atomenergia, és akkor egymás 
véleményének a tiszteletben tartásával ezt a napirendi pontot nagyjából lezárnám, 
illetve nem a napirendi pontot, hanem a vitát. 

Szavazás 

Egyben a bizottságot meg kell kérdeznem, hogy támogatja-e Süli János, a Paksi 
Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítését és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszterjelölt kinevezését. Ez nagyon szép, frappáns, hosszú nevű 
minisztérium lesz. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 
kinevezést, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
támogatta Süli János miniszterjelölt úr kinevezését.  

A bizottság többségének nevében ezúton szeretnék gratulálni a várható 
kinevezéséhez. Kívánok erőt, jó egészséget, családjának türelmet a munkájához. A 
döntésről levélben tájékoztatjuk a házelnök urat, és bízunk benne, hogy az segíteni 
fogja a munkáját a jövőben. Köszönöm szépen Süli úrnak és a kedves vendégeinknek, 
hogy rendelkezésünkre álltak, és köszönöm a türelmet a napirendi ponthoz. 
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Egyebek 

A 2. napirendi pont keretében az egyebek között tájékoztatni szeretném a 
bizottság tagjait, hogy a következő ülésünket várhatóan 2017. április 26-án, 
valószínűleg délelőttre kell meghirdetnem. Napirenden a megújuló energia 
közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára fog sor kerülni, illetve 
három előterjesztés tárgysorozatba vételéről tudunk még. 

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy egyebek között merül-e fel bárkiben 
bármi más kérdés. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ennek megfelelően 
a bizottsági ülést lezárom. Valamennyiüknek további szép napot és jó munkát 
kívánok. Köszönöm szépen a részvételüket. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc.) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


