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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén részt vevő 
bizottsági tagokat, képviselőtársaimat.  

Tisztelt Bizottság! Az előzetesen megküldött napirendi javaslat két pontból áll: 
az 1. pontban Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter éves meghallgatására kerül sor, 
a 2. pontban pedig az egyebek megtárgyalására kerülhet sor.  

Szeretném jelezni, hogy a bizottság határozatképes, Simonka Györgyöt Varga 
Gábor képviselőtársunk helyettesíti. 

Tisztelettel kérdezem, hogy elfogadjuk-e a mai ülés napirendjét. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a mai bizottsági ülés 
napirendjét. 

Tájékoztatom a bizottságot és minden jelenlévőt, hogy a veszélyhelyzetre 
tekintettel a bizottság ülését a belső televíziós hálózaton közvetítik, így a sajtó számára 
biztosított a nyilvánosság. Egyúttal kérem a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülés ideje 
alatt az ülésteremben hordjanak maszkot, és amennyire ez lehetséges, tartsanak 
egymástól biztonságos távolságot; itt, a Delegációs teremben erre megvan a lehetőség. 

Mai ülésünk napirendjét elfogadva mindösszesen még annyi technikai 
információt szeretnék önökkel megosztani, hogy a Delegációs teremben a megszokottól 
eltérő, úgynevezett vegyes hangosítási rendszer működik. Az egész pulpituson fixen 
telepített mikrofonok vannak, míg azon bizottsági tagok esetében, akik a terem 
pulpitussal szembeni padsoraiban foglalnak helyet, a plenáris ülésteremhez hasonlóan 
csíptetős mikrofonok használhatók. Ez utóbbiak a padok fiókjaiban találhatók meg. Az 
elnöki mikrofon folyamatosan bekapcsolt állapotban van, az elnök előtti mikrofon 
kivételével valamennyi mikrofon esetében a karzaton lévő keverőpultnál helyet foglaló 
technikus adja meg a hangot, ő kapcsolja be a mikrofont a szókérést és a szómegadást 
követően, de ettől függetlenül a „mikrofon ki/be” gombot a hozzászólás megkezdése 
előtt, illetve befejezése után meg kell nyomni. 

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 
éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

A technikai bevezetést követően Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkja 
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter éves 
meghallgatása következik. 

Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat, a munkatársait, köztük Kovács Pál 
államtitkár urat. Köszönjük, hogy a miniszter úr rugalmasan reagált a változó 
körülményekre; szigorodott a Házban a bizottsági ülések megtartásának a rendje, 
visszatértünk a pandémia korábbi szakaszának megfelelő eljárásrendhez, így a 
bizottsági üléseket csak olyan teremben lehet megtartani, ahol biztosított a közvetítés 
lehetősége annak érdekében, hogy a sajtószobában helyet foglaló sajtómunkatársak 
figyelemmel tudják kísérni a bizottság ülését.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, illetve a miniszter urat, hogy az előzetes 
jelzésnek megfelelően a meghallgatás időkeretben történik. Először a miniszter úrnak 
30 perc áll rendelkezésére, hogy beszámoljon az elmúlt egy év alatt elvégzett 
munkájáról, majd a bizottság tagjai frakciónként legfeljebb tíz percben 
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megfogalmazhatják a kérdéseiket, észrevételeiket. Ezt követően a miniszter úrnak 
maximum 30 perc áll rendelkezésére, hogy a kérdésekre válaszoljon. Ha nem bizottsági 
tag képviselő kér szót, arról a bizottságnak külön döntenie kell, ebben az esetben 
legfeljebb három kérdés feltételére van lehetőség maximum háromperces időkeretben. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Megkezdjük az 1. napirendi pont 
tárgyalását: Süli János miniszter úr beszámolójára kerül sor. Parancsoljon, miniszter 
úr! 

Süli János beszámolója 

SÜLI JÁNOS, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és  
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter: Én is jó napot kívánok 
mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm az alelnök urakat, a megjelent bizottsági tagokat 
és a meghívott, illetve érdeklődő tagokat. Az elnök asszonynak innen is javulást 
kívánunk, hisz nem tudott megjelenni, őt is elérte ez a betegség három injekció után. 
Bízunk benne, hogy minél hamarabb köztünk lehet. 

Köszönöm a lehetőséget. Tavaly október 13-án voltunk itt, amikor beszámoltunk 
a folyamatban lévő ügyeinkről. Akkor tájékoztatást tudtam adni arról, hogy VI. 30-ával 
benyújtásra került az engedélykérelem a hatóság részére, ami akkor 283 ezer oldal 
anyagot jelentett. Az elmúlt időszakban 15 hónap állt rendelkezésre arra, hogy a 
hatóság döntsön ennek a létesítési engedélykérelemnek az elbírálásában. Ez előbb 
310 ezerre majd 410 ezerre duzzadt, kiegészítő dokumentációkkal, értelmező 
dokumentációkkal együtt, tehát ez egy eléggé terjedelmes dokumentáció.  

Annyit kell tudni még, hogy rengeteg munka volt mögötte mind az orosz 
szakértők, mind a magyar munkatársaink és szakértők révén, hisz az anyagok nagy 
része elkészült anyanyelvi szinten, orosz munkanyelven, az erőmű-építkezés során 
angolul, a hatóság pedig magyarul kérte ezt az anyagot. Tehát rengeteg fordítói 
kapacitást is igényelt ennek a dolgozatnak, engedélykérelemnek a lefordítása a hatóság 
részére.  

A hatóság szeptember 30-án nem adta meg számunkra az engedélyt. Ennek az 
az indoka, hogy még kiegészítő információkat kért. Amikor kezdetben elkezdtük 
egyeztetni a feladatokat, akkor 150 kérdés merült fel, amit egyeztettünk. A hatóság, 
hogy ezt a mennyiségű anyagot fel tudja dolgozni, 15 munkabizottságot hozott létre. A 
15 munkabizottság több egyeztetést tartott az érintett engedélyessel, vagyis kettővel. 
53 egyeztetés zajlott az elmúlt időszakban, és tulajdonképpen az azonosított kérdések, 
amikre még választ, illetve pontosítást várt a hatóság, az ötven körül van, 51 darab 
kérdés maradt még, amit tisztázni kell. 

Világosan látni kell, hogy az atomenergetikában végig azt képviseltük, hogy igen, 
fontos a határidő, meg történjen is meg a blokknak a megépítése belátható időn belül, 
ütemterv szerint, de a legfontosabb az, hogy mivel ez 60 évig fog üzemelni, ezt az 
erőművet olyan dokumentációval kell elkezdeni építeni, amivel meg is tudjuk építeni, 
illetve garantált az, hogy a megépítést követően a 60 éves üzemidőt gond nélkül tudja, 
semmilyen rejtett hibát nem követünk el. Ezért a hatóság további hiánypótlási 
kéréseinek mi maximálisan eleget teszünk. Akkor vagyunk megnyugtatóan biztosak 
abban, hogy jó úton járunk, hogyha még a maradék kérdéseket is fel fogjuk dolgozni. 
Ennek a feldolgozása folyamatban van. Úgy gondoljuk, hogy rövid időn belül mind az 
51 kérdést tisztázni tudjuk, és ahogy a hatóságnak átadtuk, további ideje van arra, hogy 
eldöntse, hogy akkor kiadja-e számunkra a létesítési engedélyt. 

Ez a létesítési engedély egy pár hónapos csúszást eredményez abban, hogy 
szeptember végére vártuk. Az építkezés fázisa az 1-es és 2-es fázisra van osztva, az 1-es 
fázis az előkészítés fázisa. Az előkészítés fázisában zajlik a tervezés, és ha a tervek, 
engedélyek rendelkezésre állnak, ami folyamatában zajlik, akkor eljutunk oda, hogy el 
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lehet dönteni, hogy átmenjünk-e az építkezés fázisába. Eddig megszereztük a korábbi 
tájékoztatókon részemről elhangzott környezetvédelmi engedélyt, telephelyengedélyt, 
és másik 530 engedéllyel rendelkezünk már, ami része a munkáknak. Ebben benne 
vannak a felvonulási épületekkel kapcsolatos engedélyek, ami alapján építeni tudjuk a 
felvonulási épületeket. (Böröcz László megérkezik az ülésre.) 

Ez az erőmű engedélyek sorozatából áll, tehát ha megkaptuk volna a létesítési 
engedélykérelmet, akkor se tudtuk volna még megkezdeni az építkezést, mert másik tíz 
feltétele is van ennek. Tehát be kell adnunk a hatóságnak a reaktortartály gyártási 
engedélyét, meg kell lenni az engedélynek, be kell adni az olvadékcsapdának, ami egy 
unikális része, egyedül az orosz erőmű rendelkezik ezzel. Ha a zóna megolvad, és a 
reaktortartályt átolvasztja, amire még nem volt példa a VVER-blokkok között, akkor 
ezt az olvadékot össze tudjuk gyűjteni egy olvadékcsapdába, és le tudjuk hűteni. Ezt a 
dokumentációt is engedélyeztetni kell. Hét épület - ez már a reaktorépülettel 
kapcsolatos főépület, illetve hat segédépületnek, tehát ez nem felvonulási épület - 
dokumentációjának az engedélyével kell bírnunk, illetve az alaplemez terveit kell 
elkészíteni, amit szintén át kell adni a hatóságnak. De az alaplemez terveinek az 
elkészítése elegendő, itt nem kell az engedélyt megkapnunk. Ez az alaplemez-
tervdokumentáció: jelenleg plusz 3,2 méter vastag alaplemezen fog nyugodni az 
erőmű, tehát ez is egy bonyolult tervezői munka volt, de ez beadásra került.  

Azt tudom mondani, hogy ha rövid időn belül be fogjuk tudni adni, lehet, hogy 
még az ülés folyamán megkapom az információt, hogy a reaktortartály gyártási 
engedélyét is be tudjuk adni a hatóságnak. Persze ezeknek mindegyiknek van elbírálási 
ideje, például a reaktortartály gyártási engedélye 6800 oldal, és ebből 800 oldal a 
magyar bevezető rész. Időközben, aki követett bennünket, sikerült módosítást elérni 
abban, hogy amely berendezésnek esélye sincs, hogy itthon gyártsuk vagy magyar 
ember működjön közre a gyártásban, azt elég angol nyelven. Tehát most már a teljes 
dokumentációt nem kellett lefordítanunk, a hatóságnál is angolul tudó szakemberek 
dolgoznak. Tehát a reaktortartály műszaki dokumentációja angol nyelvű, a bevezető, 
ismertető része, a 800 oldal pedig magyar nyelvű. Tehát ez a módosítás korábban lett 
végrehajtva, pont annak érdekében, hogy a hatóságnál ne terheljük túl a személyzetet 
a feladatokkal. 

A másik, hogy a hét épülettel kapcsolatban tulajdonképpen a főépület terveivel 
rendelkezünk. Itt a főépület tervét akkor tudjuk beadni, amikor a végleges résfalazás és 
talajszilárdítás dokumentációjával rendelkezünk, és az beadásra kerül. A főépületre 
vonatkozó tervnél egyértelműen be kell mutatnunk, hogy a talajmegerősítés megfelelő 
arra, amire ez a 3,2 méter alaplemez épül, és majd erre épülnek azok a főépületek, 
amelyek 0,34 g gyorsulásra, tehát földrengésállósági szempontból erre az értékre 
vannak méretezve. Egy kettős kupolaszerkezet fogja védeni a nukleáris létesítményt, 
hogy semmilyen üzemzavari körülmények közt ne kerüljön ki a környezetbe káros 
anyag. Tehát a dokumentációk sora így áll össze. Tehát ahhoz, hogy az építkezés 
fázisába átkerüljünk, ezt a kilenc engedélyt még meg kell kapnunk a hatóságtól. Meg 
kell kapnunk, mint ahogy mondtam, a létesítési engedélyt. Mi úgy látjuk, hogy ez a jövő 
év elején fog összeállni, és akkor a létesítési engedély és a kilenc engedély birtokában 
döntünk arról, hogy akkor folytatjuk a munkát. 

Egyértelmű a kormány szándéka, a miniszterelnök úr akár parlamenti 
kérdésben, akár a hétvégi kongresszuson is kijelentette, hogy a blokkot mi 
mindenféleképpen megépítjük, hisz az európai energiahelyzet és Magyarország 
energiahelyzete, energiabiztonsága, energiafüggetlensége egyértelműen indokolja, 
hogy ezt a két blokkot meg kell építenünk. Tehát az a hisztéria, ami Nyugat-Európában 
ma van, és ahogy az árak felmentek, egyedül ez teszi lehetővé, hogy nekünk ettől nem 
kell tartanunk. Paks adja a magyar energiatermelés több mint felét, és a 
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felhasználásnak - időszaktól függően - a 37-38 százalékát biztosítjuk. Az is záloga 
tulajdonképpen a magyar háztartások olcsó, 37 forintos villamosenergia-ellátásának, 
hogy Paks 11 forint 50-ért biztosítja közüzemben, ez az alapja, míg a naperőművek 
átvételi ára 32-34 forint. Tehát hosszú távon biztosítani akarjuk, hogy a lakosság 
például a német lakossághoz képest harmadáron kapja a villanyt, mert jelenleg ez az 
arány, és Európában csak a bolgárok fizetnek kevesebbet vagy körülbelül ugyanannyit, 
mint mi, de ott is az teszi lehetővé, hogy alapvetően atomenergiára épül a lakossági 
ellátásnak a legfontosabb kérdése.  

Tehát a szándékunk egyértelmű, hogyha az engedélyek a birtokunkban lesznek, 
folytatjuk a beruházást. Annál is inkább, mert a felvonulási területen is zajlik az 
építkezés, 26 épületre van engedélyünk, ott vannak a szerelőcsarnokok, a betonüzem, 
a festőüzem, a raktárak és az ehhez kapcsolódó kiegészítő épületek is, ami már elég 
nagy volumenű szerelőcsarnokokat jelent. Bárkinek szívesen bemutatjuk, hogyha a 
területre akar látogatni, hogy hogy haladunk, de akár ha csak a régi 6-os úton utazik 
Paks térségében, akkor, mivel nyílt a terület, beláthat az építkezés területére, ezek az 
épületek nőnek kifelé a földből, tehát szemmel láthatóan is dolgozunk. 

Egyébként a térségben értelemszerűen folyamatosan zajlanak a szállás-, 
irodaépület-, úthálózat-felújítások. A Bács-Kiskun megyei résszel együtt körülbelül 
330 kilométer út felújítása van folyamatban, ebből 60 kilométer új út is épülni fog, ez 
a Paks elkerülő, illetve az M6-os csatlakozási pontok, ezekkel is foglalkozunk. Illetve a 
híd nem tartozik ide közvetlenül, tehát mindig azt mondtuk, hogy a Kalocsa-Paks-híd 
nem a beruházás miatt épül, a híd nélkül is meg tudtuk építeni az 1-4. blokkot, az 5-6. 
blokkot is meg tudjuk építeni.  

De annak a régiónak, a Kalocsa térségében élő 60 ezer embernek adunk egy 
lehetőséget, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak a munkába, illetve az is egy fontos 
lehetőség Kalocsának, hogy a 6-os autópályához egy tizenegynéhány kilométeres úttal 
- ami új út lesz a hídtól az autópályáig és keresztezi a 6-os utat is - tulajdonképpen az 
ország vérkeringésébe bekötésre kerülnek, tehát további fejlesztésekre van esély akár 
ipar és egyéb kérdésben. Az sem mellékes, hogy egyébként Paks és Kalocsa turisztikai, 
gasztronómiai dolgokban is ki tudja egészíteni egymást, hisz Pakson ipari turizmus 
lehet, Kalocsán pedig egyházi turizmus, paprikamúzeum, kalocsai kézművesek, 
hímzés. Tehát azt tudom mondani, hogy így valószínűleg mód lesz növelni a 
szálláslehetőségeket. De ezek csak a járulékos dolgaink. Tehát a fő engedéllyel, ahogy 
mondtam, itt tartunk, és egyértelműen határozott szándékunk, hogy az erőmű építését 
folytatni fogjuk. 

Mellesleg tavaly, amikor itt voltam, már beszámoltunk arról, hogy meg kell 
szereznünk a hálózatra csatlakozási engedélyt, ami azt jelenti, hogy nukleáris engedélyt 
magára az építkezésre, az épületre kapunk, ez az OAH, és az Energia- és Közmű-
szabályozási Hivatal dönt arról, hogy ez a megtermelt villany a hálózat, illetve az 
energiahatékonyság szempontjából a hálózatra föltermelhető, és akkor a lakosságot, az 
ipart olyan minőségű és olyan árú villannyal látjuk el, ami nem fogja eltorzítani a 
magyar árakat, illetve energiaszerkezetet. Erre megkaptuk az engedélyt, tehát 
rendelkezünk ezzel az engedéllyel is.  

Most az újonnan épülő erőműveknek egy külön fejezete a biztonság, az 
őrzésvédelemmel kapcsolatos feladatok bemutatása, ez a veszélyeztetettség. Ennek be 
kellett mutatnunk a fizikai-védelmi tervét, de nemcsak a fizikai védelmét, hanem a 
kibertámadás elleni informatikai védelmi rendszerét is. Hisz az erőműnek a felépítése 
olyan, hogy független belső informatikai hálózattal rendelkezik, ez nem csatlakozhat a 
normál informatikai hálózathoz, ezáltal védve van, ott semmilyen kibertámadás nem 
érheti magukat azokat a számítástechnikai, informatikai eszközöket, amin a blokkal 
kapcsolatos ügyeinknek az irányítása zajlik. 
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Tehát ezekkel az engedélyekkel rendelkezünk, szintén nagyon fontos, hogy 
ezeket megszereztük, hisz hálózatra csatlakozási engedély nélkül nem lehet megépíteni 
ezt az erőművet. Ez tulajdonképpen, mint mondtam, szerves egységben egymás utánra 
épülő engedélyek halmaza lesz, körülbelül hatezer engedéllyel kell rendelkeznünk, 
mire meg tudjuk építeni az erőművet. 

Többször elhangzott, hogy majd a Fehéroroszországban megsérült vagy leejtett 
reaktortartályt fogjuk mi megkapni. A reaktortartály gyártási dokumentációja, ami ma 
kerül beadásra, azt tartalmazza, hogy az alapanyag-bemutatástól a gyártási engedélyig 
egy többlépcsős ellenőrzési és engedélyezési folyamat kötődik még ehhez. Tehát itt 
ilyen lehetőség nincs, hogy valahonnan egy visszavitt reaktortartály egyszer csak 
megérkezik Paksra, hisz az alapanyag-bemutatástól az anyagvizsgálatokig, az aljzatnak 
a formálásától kezdve minden fő fázis külön ellenőrizve van, és ezt a megrendelő, az 
engedélyes folyamatában kíséri nyomon. Ugyanígy van a többi nagyberendezésnél is, 
folyik ezeknek a gyártásközi ellenőrzése. Tehát nem az a pár hónap szavatosság a 
garancia, hanem az a garancia, hogy a folyamatba van beiktatva a minőségbiztosítás, 
és ez a minőségnek a garanciája, hogy folyamatosan ellenőrizzük ezeket a legkiválóbb 
gyártóknál is.  

Tehát nincs abban semmi ellentmondás, hogy, mondjuk, az orosz fél csinálja ma 
a legtöbb erőművet Európában, Törökországban, Bangladesben, Egyiptomban, 
Finnországban, otthon, Kínában, tehát számos ilyen üzemel már, hat ilyen blokk, ami 
a mi blokkunkhoz hasonló. A blokk egy az egyben hasonló, de a szentpétervárit 
tekintjük a mi referenciablokkunknak, annak ellenére mondhatjuk, hogy akkor biztos 
jó minőségben tudnak reaktortartályt gyártani. Igen, jó minőségben, a világon ők építik 
a legtöbb erőművet, a VVER-blokk egy kiforrott blokktípus. 440-es blokk van Pakson, 
utána 1000-es blokkot akartunk mi építeni a rendszerváltást megelőzően, de akkor a 
villamosenergia-igény úgy visszaesett, hogy a két darab 1000-es blokk építése akkor 
elmaradt. Most két darab 1200 MW-os, ugyanilyen típusú blokkot építünk. Tehát egy 
szerves evolúciós fejlődés részeként van az erőmű fejlesztve, tehát egyre precízebb, 
egyre több biztonsági rendszerrel és masszív védelmi rendszerrel ellátott erőműről van 
szó.  

Tehát ezeket a blokkokat mindenféleképp a világ élvonalában lévőknek 
tekintjük, illetve az elmúlt időszakban csak az oroszoknak van tapasztalata. A dél-
koreaiak is építenek, Kína is épít, de ilyen mennyiségben, ilyen sok helyen, sok 
telephelyen nem épített senki. Majd most szándékozik építeni Franciaország, Amerika 
is jelentkezett, több európai ország is, akár a bolgár erőmű folytatása, lehet, hogy 
Lengyelországban, de a dél-koreaiak is érdeklődnek. Kína pedig zömmel le van kötve 
azzal, hogy ő 150 atomerőművet akar építeni ’50-re, hisz a saját klímaválságát csak úgy 
tudja uralni, hogyha a szénerőművek helyett atomerőműre áll át. 

Tehát a gyártási, minőségbiztosítási és egyéb kérdésekben mindenkit meg tudok 
nyugtatni, hogy ez a nukleáris biztonsági szabályzat az atomtörvényben foglaltak 
szerint a kötelezettségünk, kötelessége a megrendelőnek, az engedélyesnek, és ebbe a 
folyamatba a hatóság is mindig be van vonva. Tehát nem magunkban végezzük ezt a 
tevékenységet, hanem a hatósággal együttműködve, ugyanúgy, mint a vállalkozó 
kiválasztását. Az orosz fél leszerződik a vállalkozóval, közli velünk, elvégezzük a 
minősítését, és ha a minősítése megfelel, akkor megkötheti az orosz fél a végleges 
szerződést. 

De egy nagyon lényeges pont, hogy tavaly elkezdtük, illetve folyamatban volt, 
hogy több szerződésmódosítást hajtottunk végre, sorrendben az ötödik 
szerződésmódosításnál tartunk, de ha nullával indítunk, akkor a negyedik verzióját is 
végrehajtottuk. A brüsszeli Bizottság elfogadta ezeket a szerződésmódosításokat, de 
ezekhez a szerződésmódosításokhoz a finanszírozási szerződést is hozzá kellett 
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igazítanunk. A finanszírozási szerződésnek az volt a lényege, hogy eredetileg 2026-ig 
szólt a finanszírozás, hisz eredetileg hamarabb számítottunk a blokkok elkészültére. 
Ahogy az időben haladtunk, a brüsszeli Bizottság felfüggesztése, illetve a területről 
visszavont szakemberek - körülbelül 600 mérnök kell, hogy ez a mű kiviteliterv-
mélységig elkészüljön - biztosítása is időigényes volt, ezért a csúszásokat és a 
módosított határidőt is egyeztettük Brüsszellel. Ennek az egyeztetésnek mindig 
feltétele volt, hogy akkor a pénzügyi finanszírozást, a hitelszerződést is igazítsuk a 
műszaki szerződéshez. Ez a hozzáigazítás megtörtént, a magyar parlament elfogadta, 
törvénnyel van kihirdetve. Tehát aki érdeklődik, hogy a finanszírozási szerződés mi 
módon változott, mik az új feltételek, nyugodtan megnézheti, hogy ezt a parlamentben, 
szavazással fogadtuk el, és a Közlönyben megjelent.  

A lényege az, hogy ’31-ben kell elkezdenünk a hiteltörlesztést, mivel ’29-30-ban 
kereskedelmi üzemre alkalmas állapotban akarjuk tudni a blokkokat. Így, amit mindig 
is mondtunk, a blokkok fogják megtermelni a visszafizetésnek a költségét, tehát nem a 
lakosságnak kell zsebbe nyúlni, hanem a mai kalkulációk szerint is. Amikor Brüsszel 
megvizsgálta, megtérülő, állami támogatás nélkülinek ítélte a blokkokat, 7,35 százalék 
profitot mondott, hogy ennyit fog a teljes élettartamra hozni. Most a nyáron 
átszámoltuk, változnak az árak, változtak a szén-dioxid-kvótaértékek, most ez a 
megtérülés 8,4 százalék, ez májusi adat. Ha ma átszámolnánk, akkor még jobb 
eredményt kapnánk. De nem akarunk számháborúzni, majd átszámoljuk, amikor odáig 
jutottunk, hogy megvan. Tehát a blokk önmagát finanszírozza.  

A pénzügyi szerződéshez változatlanul nem akartunk hozzányúlni, ez egy 
készenléti szerződés. A 10 milliárd euró maga az orosz fél által biztosított hitel, mi 
2,5 milliárd euróval egészítjük ki, ez a 20 százalék önrész. Eddig 23 számla került 
kifizetésre, most tartunk még két számla kifizetésénél. Egyébként az első fázist 
30 darab számlával fogjuk rendezni.  

A szerződés most is lehetőséget ad előtörlesztésre mindenféle költségtérítés 
nélkül. Tehát ha kedvezőbb feltételekkel tudunk hitelt fölvenni a piacon, akkor 
kiválthatjuk, hisz akkor az esedékes számlára, amit kifizettünk, van 90 napos 
lehetőségünk, hogy jelezzük, hogy előtörleszteni akarjuk, és a nemzetközi piacon jobb 
feltétellel vesszük fel, vagy ha a költségvetés állapota lehetővé teszi, akkor kifizetjük. Ez 
a 23 számla jelenleg a Pénzügyminisztérium által ki van fizetve, tehát tulajdonképpen 
pillanatnyilag az orosz félnek nem tartozunk egyetlenegy fillérrel sem. Majd a 
következő két számlánál, ami még idén esedékes, el lesz döntve, hogy év elején, szintén 
a három hónapon belüli tartományban kifizetjük-e. Tehát akkor tulajdonképpen az is 
egy nagyon fontos tény volt, hogy a pénzügyi finanszírozás hosszú távon biztosított. A 
feltételek nem változtak, ez egy fixáras beruházás, az orosz félnek ebből a pénzből kell 
megépíteni a blokkot, és a határidő pedig, a ’29 és a ’30, mindenféleképpen úgy látjuk, 
hogy egyértelműen tartható. 

Ami még fontos, a földmunka-tevékenységekkel kapcsolatban korábban is 
módosítottunk jogszabályt. Ezzel azt szerettük volna elérni, mint a világon mindenütt 
Törökországtól Finnországig, hogy az előzetes létesítési engedélyt megelőzően már 
elkezdhessük a földmunkákkal kapcsolatos feladatokat. Ezt a jogszabály-módosítást a 
brüsszeli Bizottság jóváhagyta, a szerződésmódosítást elkészítettük. Ez is mutatja, hogy 
az orosz fél a földmunkákra a német Bauer céggel kötött szerződést, de azért nem 
egyszerű tervezni egy ilyen művet, a németek se terveztek. Tehát az a szándékunk, hogy 
hamarabb tudjuk megkezdeni a földmunkát, mint ahogy a létesítési engedélyt 
megkapjuk. Ez teljes mértékben nem sikerült, de itt is azt tartottuk a legfontosabbnak, 
hisz itt egy olyan területen építünk két új blokkot, az építés úgy zajlik, hogy mellette 
üzemel négy blokk, így kell egy 22 méteres munkagödröt kiásni, aminek 2,5 kilométer 
a vízzáró falazata, 8 millió köbméter földet kell kitermelnünk, és a vízzáró falnál 
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32 méterre fogjuk ezt a gyűrűt lefúrni, amivel a vízzárást biztosítani fogjuk, és ebben a 
munkagödörben az alatta lévő talajt fogjuk injektálással megerősíteni. Tehát ennek a 
terve is többszöri egyeztetéssel, több feltétellel zajlott. Most ott tartunk, hogy a 
napokban be tudjuk ezt adni, a tesztkörnyezetre vonatkozóan a résfalteszt és a 
talajmegerősítés engedélyével rendelkezünk, ez a munka zajlik.  

Időközben arról is értesülhetett mindenki, hogy 5 méter mélységig, amikor még 
nincs a vízzel kapcsolatban semmi gondunk, hisz 5-6 méteren van a talajvíz szintje, és 
egyébként ez nagyrészt feltöltött töltésterület, hiszen kezdetben eleve 4000 MW-ra volt 
tervezve a paksi telephely a 60-as, 70-es években, ebből 2000 MW az, ami eredetileg 
440, ez nem 2000 MW, de ma annyi, és akkor még két darab 1000-es blokkot, mint 
mondtuk, szerettünk volna rá. Tehát itt a földfeltöltés a teljes telephelyen zajlik a Duna 
gátmagassága fölé, az árvízi veszélyeztetés miatt. Tehát ez egy feltöltött terület, ennek 
a feltöltésnek a nagy részét kezdjük el most letermelni, ezzel is időt nyerünk. Persze itt 
is van feltétel, a hatóság feltételt szabott az orosz félnek ezzel a munkával kapcsolatban, 
és ha az orosz fél teljesíti a feltételt, akkor megkezdheti ezt a földletermelést. Azt 
gondoljuk, hogy ez januárban fog bekövetkezni. 

A felvonulási épületekről beszéltem, hogy zajlik az építkezés.  
Fontosnak tartom még, ami elhangzott, azt gondoljuk, hogy klímavédelem Paks 

nélkül nem lehet, de Európában sem. Tíz ország csatlakozott, a franciák, Magyarország, 
a V4-ek, Horvátország, Szlovénia, Románia, Bulgária, hogy itt taxonómiai rendeletet 
szeretnénk, zöldenergia, zöldlábnyoma van az atomerőműnek véleményünk szerint, 
illetve többek szerint, ezt most már Von der Leyen asszony is elkezdte egy kicsit 
megerősíteni. Látjuk, hogy Európában több ország akar építeni, tehát ez egy nagyon 
fontos dolog.  

Az is fontos, ahogy említettem, hogy akkor lehet, hogy majd kapjuk az 
információt, hogy a reaktortartály gyártási engedélyét be tudjuk adni, illetve beadjuk, 
míg itt ülünk és beszélgetünk egymással, és a hiánypótlásban pedig, úgy gondoljuk, 
hogy minden olyan dologra - hisz ismertek a kérdések - választ tudunk adni a 
hatóságnak, amely kérdésekkel még biztonságosabbá, még jobbá fogjuk tenni az erőmű 
működését. 

Az is egy fontos dolog, hogyha oldalszámokat hasonlítok össze, hogy az eredeti 
450 észrevétel azt jelenti, hogy 410 ezer oldal dokumentációban, mondjuk, 1000 vagy 
800 oldalanként volt egy észrevétel. Tehát ha ezt mindenki kiszámolja, mert az is 
elhangzott, hogy rossz minőségű terveket, nem jót adtunk be, visszadobta a hatóság, 
tehát ezek mind finom csúsztatások. Aki úgy gondolja, hogy csúsztatni akar, szuverén 
joga, de mi meg egyértelműen tudjuk bizonyítani, hogy itt azért komoly munkavégzés 
folyt, a napokban is komoly munkát végeznek a kollégáink, szakértőink. 

Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseiket. 
 
ELNÖK: Köszönöm a miniszter úr beszámolóját. Jelzem a tisztelt bizottság és 

miniszter úr számára is, hogy egy perccel lépte túl a rendelkezésre álló 30 perces 
időkeretet. Arra kérjük majd a miniszter urat, hogy a válaszadásra biztosított 30 perces 
időkeret ezzel az egy perccel karcsúbb legyen. 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Megvan a lehetőség arra, hogy kérdések feltételére 
kerüljön sor. (Jelzésre:) Nunkovics Tibor alelnök úré a szó! 

Hozzászólások 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Üdvözlöm Süli János tárca nélküli miniszter urat és a delegáció tagjait. Mindenekelőtt 
én is szeretnék jobbulást kívánni az elnök asszonynak, és reméljük, hogy minél 
hamarabb újra itt lehet majd közöttünk.  
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Én elég sok kérdést felírtam magamnak, sok között van összefüggés is, ezért 
megpróbáltam összeszedni őket, hogy ne raboljuk a miniszter úr idejét egész nap, főleg 
abban a tekintetben, hogy most már nem is 30 perc a válaszadási ideje, csak 29, az 
alelnök úrnak köszönhetően. Úgyhogy bele is vágnék ebbe. 

A miniszter úr többször is említette a telepítési engedélyezésnek az elutasítását 
így nagy vonalakban. Szeretném, ha esetleg kitérne rá röviden, hogy pontosan mi volt 
ennek az elutasításnak az oka az Atomenergia Hivatal részéről.  

Egy nagyon fontos kérdés, ami mindig felmerül az atomenergiával 
kapcsolatban, és bármennyire is zöld, ezt én is elismerem, hogy a teljes életciklus 
tekintetében már sajnos nem beszélhetünk erről, hiszen vannak olyan nagy 
radioaktivitású hulladékok, lásd a kiégett fűtőelemek, amelyeket kezelni kell, és sajnos 
a tudomány még nem áll ott a mai napon, hogy ezekre megnyugtató megoldás 
szülessen. 

Az oroszok ezeket már nem veszik vissza, mint korábban, amikor Paks I. épült, 
és ha jól tudom, akkor az a terv, hogy ezt majd valahol Magyarországon egy 
mélyásással, egy mélységi elhelyezéssel fogják raktározni, hogy ideiglenesen vagy 
végleg, azt egyelőre még nem tudom vagy erről nincsen tudomásom. Van-e valamilyen 
konkrét helyszín, amit már kijelöltek erre? Illetve milyen beleszólásuk lesz esetleg majd 
az ott élőknek, vagy élhetnek-e vétójoggal ezzel kapcsolatban? 

A számításokról most hallottunk, hogy milyen megtérülési rátával számolnak, 
jelen pillanatban ez nőtt. Ha tartja magát ez a ráta vagy még esetleg emelkedni is fog, 
akkor jelen pillanatban hogy számolnak, mikorra fizethető vissza egyébként az orosz 
hitel? 

Paks I. és Paks II., most tudjuk azt, hogy együttesen is fog majd működni, egy-
két évig lesz egy átmeneti időszak. A Duna vízhozama elég lesz-e arra, a jelenlegi 
vízhozam, hogy biztonsággal tudjon működni mind a két blokk vagy mind a két 
létesítmény? Ha igen, akkor ennek nagyon örülünk. Ha viszont nem, akkor kell-e 
duzzasztani esetleg ezen a szakaszon a folyót? 

Lesz-e újabb tízéves üzemidő-hosszabbítás, ami egyszer már megtörtént? 
Tervezik-e most, jelen állás szerint, hogy hosszabbítják majd Paks I.-nek az 
üzemidejét? 

Mi lesz az alapból kitermelt földdel? Tehát itt egy elég nagy mennyiségű földről 
beszélünk, amit már egyébként korábban, tehát volt egy korábbi tevékenység, amikor 
ezt a területet használták. Tehát ez egy eleve feltöltött föld, hogy is mondjam, nem 
vegytiszta, hanem már valamilyen használatban volt, és azért itt elég nagy 
mennyiségről beszélünk, több mint 900 ezer köbméterről. Ezzel mi a terv? Ezt hogyan 
kívánják hasznosítani, vagy esetleg hova fog majd kerülni ez a föld? 

Érdekelne, hogy az állam és az orosz fél között a szerződés mire terjed ki. Például 
hasadóanyagot csak az oroszoktól tudunk-e majd venni? Vagy más, esetleg nyugat-
európai országoktól is? Ahol egyébként általában ez olcsóbban fellelhető, ha a piaci 
árakat nézzük. 

Nagyjából ennyi kérdést írtam fel magamnak, én ezeket tartanám fontos 
kérdéseknek.  

Engedjék meg, hogy mivel egyik LMP-s képviselő se tudott ma eljönni, se 
Schmuck Erzsébet, és az ő pozitív tesztjéből fakadóan Keresztes László Lóránt 
képviselőtársunk sem tudott ma itt lenni, de szeretett volna megfogalmazni három 
kérdést. Így az ő levelét most, ha megengedik, akkor felolvasnám a miniszter úrnak, és 
ez a levél tartalmazza természetesen a kérdéseket is. 

A Paks II. beruházás a törvény által előírt határidő alatt sem kapta meg az 
engedélyt az orosz dokumentáció alapján. Miniszter Úr! Melyek a legfontosabb okok, 
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hiányosságok, problémák, amelyek miatt az előírt idő alatt nem született meg az 
engedély? A hiánypótlások érintik a földrengésbiztonság kérdését?  

A földrengésbiztonság oldaláról komoly problémák merültek fel a telephely 
alkalmasságát érintően. Az osztrák környezetvédelmi ügynökség hivatalosan is 
aggodalmát fejezte ki. A telephely engedélyezéséhez szükség volt az átfogó geológiai 
kutatási program lefolytatására, amelynek eredményeit a telephelyföldtani jelentés 
tartalmazza, ugyanakkor a Paks II. Zrt. az engedélykérelemhez egy másik 
dokumentumot, a telephely-biztosítási jelentést nyújtotta be. Több szakember is azt 
állítja, hogy az utóbbi dokumentum nem tartalmazza a földtani jelentés azon 
megállapításait, amelyek arra utalnak, hogy a törésvonal mentén számos súlyos 
földrengés dokumentálható az elmúlt 30 ezer évből, köztük olyanok, amelyek képesek 
megtörni a felszínt.  

Megfelel-e a valóságnak, hogy a geológiai jelentés földrengésbiztonságra 
vonatkozó következtetései nem jelennek meg az engedély kiadásának alapjául szolgáló 
biztonsági jelentésben? Valamennyi rendelkezésre álló dokumentum érdemi 
vizsgálatának birtokában adta-e ki az Országos Atomenergia Hivatal az engedélyt? A 
telephely megfelel-e a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági körülményeiről és 
az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) kormányrendelet 
előírásainak? 

Nemrég a kormánypárti frakciók által módosított jogszabály lehetőségével élve 
a létesítési engedély kiadása nélkül is engedélyt adtak a gödörásásra. Miniszter Úr! Ki 
viseli mindennek a gazdasági kockázatát? A Paks II. Zrt., ezáltal a magyar adófizetők, 
vagy a kivitelezők? Amennyiben szükségessé válik újabb részletes geológiai vizsgálat, 
azt lehetetlenné tenné a gödörásás. Ezt felelős eljárásnak tartja, miniszter úr?  

Ez volt Keresztes László Lóránt képviselőtársam levele.  
Emellett még csak annyit szeretnék mondani, elnök úr, alelnök úr, hogy nekem 

majd egy másik bizottságban is lesz jelenésem, felszólási kötelezettségem, így ha menet 
közben elmennék, akkor ezúton is elnézésüket kérem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Csak jelezni szeretném, hogy Keresztes László 

Lóránt képviselő úr levelének felolvasására pro forma akkor lett volna lehetőség, 
hogyha a bizottság előzetesen szavaz erről, hiszen Keresztes László Lóránt képviselő úr 
nem tagja a bizottságnak. Most eltekintek ettől, utólagosan már, azt gondolom, hogy 
nem szavazhatunk erről. De tisztelettel kérek mindenkit arra, hogy a bizottság 
működési rendjének megfelelően, házszabályszerűen legyen szíves megtenni a 
felszólalásait. Köszönöm szépen. 

Van-e további hozzászólás, kérdés a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre:) Hajdu 
László képviselő úr következik. Meg kell nyomni a gombot! Ott van, ugyanúgy, ahogy 
a képviselőházi teremben, ülésteremben, és a technikus kolléga biztosítani fogja a 
szólás lehetőségét. 

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Vállalatvezető 

Urak! A miniszter úr az a kormánytag, akivel a képviselők bármikor találkozhatnak, 
mert szinte minden ülésen ott volt, így a tegnapi ülésen is. Tehát mondhatom azt, hogy 
az ember akkor beszél a miniszter úrral Paks-ügyben, amikor akar, tehát szinte minden 
esetben rendelkezésre áll. Én ezt egy nagyon nagy dolognak tartom, hogy ha a 
parlamenti képviselőnek egy ilyen kényes, kiemelt beruházás vezetőjének van 
mondandója vagy van kérdése, ezt bármikor megteheti. Nekem is többször volt 
alkalmam beszélgetni önnel, de ezt most tulajdonképpen csak megjegyzésként 
említettem meg, hogy ha kérdést teszek fel, nem azért teszem fel, mert ezt nem 
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tehettem volna meg a folyosón, megtehettem volna a folyosón is. De mégiscsak azért 
teszem itt fel, mert azt akarom, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön.  

Egyszerűen a beszámoló - szokás szerint, nemegyszer ült már itt a bizottság előtt 
- olyan széles körű és teljes információt próbál ránk önteni, hogy annak, aki nem 
atomerőmű-szakember, márpedig én a közelében sem vagyok, nem könnyű kezelni ezt 
az információmennyiséget. 

A sok egyéb, Paksi Atomerőművel kapcsolatos információk közül próbálok én is 
feltenni néhány kérdést. Részben annak idején az a lehetőségünk is megvolt, hogy 
lemenjünk Paksra, és ott járhattam a beruházás előkészítésének a megtekintésénél, 
láthattuk azt a helyszínt, ahol ez az építkezés zajlik vagy meg fog történni. Van egy 
politikai döntés, most itt a bizottságban ilyen típusú kérdést nem teszünk föl, mert a 
politikai döntés parlamenti többséggel meg van hozva. Hogy ennek a sorsa, ha, 
mondjuk, egy esetleges kormányváltásnál változik vagy nem, arra most nem akarok 
utalni. De mindenesetre van egy döntés, aminek a végrehajtását olyan kiemelt 
beruházásként kezeli a kormány, hogy minisztere van az építkezésnek. 

A kérdés abból adódik, ami a beruházásnak azt a részét illeti és jelenti, amikor 
együtt működik az új erőmű és a régi erőmű, tehát hatalmas mennyiségű hűtővízre van 
szüksége ennek a két erőműnek ebben az esetben. A Duna adja a hűtővizet, az a Duna, 
amely nyáron, szárazidei vízfolyás esetén kérdéses, hogy el bírja-e látni a kormányzó 
szerepet, mármint hogy az erőmű vízhűtését azon keresztül kormányozzuk. Eredetileg 
bajai vizes mérnök vagyok, és úgy nagyjából ismerem a Duna vízállását és egyebeket, 
és mivel árvízvédelemmel is foglalkoztam évekig, tudom azt, hogy milyen kilökésekkel 
van a Duna vízállása, és a szárazidei majdnem gázlómélységig lemegy. Egy ilyen biztos, 
folyamatos hűtést biztosító, garantált vízmennyiség nagyon fontos hogy legyen. Tehát 
a kérdés arra irányul, hogy ez a kockázat, kiegészítve azzal, ami itt előttem elhangzott, 
ami a földrengésbiztonsággal kapcsolatos, én a vízhűtés biztonságára szeretnék 
rákérdezni, ha azt körbe lehetne járni. 

A másik, amivel szinte minden bizottsági ülésen találkozom, fel szoktuk vetni, 
én megkérdezném ismételten. Szóval nagyon nehéz egy meghallgatáson azt az 
információt kezelni, amit a miniszter úrtól is meghallgattunk, úgy, hogy titkosított 
szerződések vannak. Tehát a parlamenti képviselők erről úgy szavaztak, hogy igazából 
pontosan nem tudják, hogy miről szavaztak, nem ismerjük ezt a szerződést. Ebből a 
szerződésből kiszivárgott információk vannak határidőkre, költségre, egy-két dologra, 
de valójában nem sokat tudunk róla. Például kiszivárgott hír az is, hogy ennek a 
bizonyos beruházásnak majd annak idején a 40 százalékát magyar kivitelezők fogják 
megvalósítani, tehát magyar lehetőség is lesz egy ilyen hatalmas beruházásnál. Erről 
nem esett most szó, de érdekelne, hogy például ez az állítás továbbra is megvan-e. Itt 
az előbb a mélyépítési munkálatok elkezdésénél egy német cégről beszéltünk, de ez a 
német cég persze úgy is érthető, hogy a Magyarországon bejegyzett leányvállalata 
csinálja, vagy ezt egy jól felgépesített, valóban német cég fogja végezni, és ezt a 
40 százalékot nem javítja a beruházás arányában. Tehát magyarok jutnak-e itt 
munkához? - ez a kérdésnek a lényege.  

Van egy olyan kérdés is, amit korábban már feltettem, ugyan megnyugtató 
válasznak is tekinthetném, amit a miniszter úr válaszolt rá, de most mégis azt 
gondolom, hogy - ismerve a felsőoktatás mostani helyzetét - mégiscsak rá kell 
kérdeznem. Itt nagyon jelentős számú szakemberre lesz szükség, főleg abban az 
időszakban, amikor két erőmű is működik. Hatalmas létszámú humán tőkére van 
szükség. Ez a humán tőke magyar lesz? Oroszországból hozott tőke lesz? Ki képezi 
őket? Mert körülbelül most kellene az egyetemen elkezdeni tanulni. Itt valaminek 
történni kell ahhoz, hogy belőlük atomerőmű-üzemeltető mérnök legyen. Tehát végül 
is nem tudom, hogy ez a kérdés hogyan néz ki. Hozzá kell tennem, hogy bármikor 
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megkérdezhettem volna ezt a miniszter úrtól, akár tegnap is, mert tegnap is beszéltünk 
pár szót. 

Befejezésként egyetlen kérdés, amit nem olvasott fel az előbb, de pécsi 
képviselőtársam rendszeresen el szokta mondani, ez a kiégett fűtőelemek, a hulladék 
kérdése. Ha lehetne erről egy kicsit szólni, ez nagyon fontos lenne.  

Az nagyon bánt engem is ennek a beruházásnak a megvalósításában, hogy ennek 
bizonyos részeiben parlamenti képviselőként nem tudunk információhoz jutni, ahhoz 
ebben a bizottságban kell lenni, hogy egy kicsivel tudjunk, mint az átlag képviselő. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki kérdést 

feltenni, hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nem, akkor döntést kell hoznunk arról, hogy a nem bizottsági tag 

képviselők megtehessék a hozzászólásukat. Előzetesen Szél Bernadett és Kocsis-Cake 
Olivio képviselőtársaink jelezték a felszólalási szándékukat. Három kérdés három 
percben képviselőnként, ez a szabály, ami ebben az esetben működik. 

Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy 
hozzászólhassanak a nem bizottsági tag képviselők is. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság 9 egybehangzó igen szavazattal hozzájárult ehhez. 

Szél Bernadett képviselő asszonyé a szó! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Az első kérdésem, hogy az Országos Atomenergia 
Hivatal honlapján kiszúrtam a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az 
országjelentését, és én abban azt olvasom, hogy már ők is kérdésesnek látják a 
frissvizes hűtést, pontosan a klímaválság miatt. Önök szerint megvalósulhat-e 
egyszerre a 95 százalékos rendelkezésre állás, amit már többször hallottunk? A nyári 
aszályos időszakban rendszeres visszaterhelés szükséges, illetve Duna-vizes hűtés. Mi 
ezzel kapcsolatban az álláspontjuk, figyelembe véve azt, hogy a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség kifejezte az aggodalmát az országjelentésében? 

A másik fontos kérdés, hogy Süli miniszter úr most itt azt mondta továbbra is, 
hogy 2029-re megépül az atomerőmű. Ezt jól értettem? Tehát önök ezzel számolnak? 

A harmadik az, hogy itt a földrengésbiztonság terén nagyon komoly kérdések 
merültek fel, egyre többen kérdőjelezik meg azt, hogy a szeizmológiai vizsgálatok 
alapján a tervezett helyszín megfelelő-e. Négy évnyi műszaki és földtani szakértői 
munka után született egy jelentés, ami megállapította, hogy Paks II.-t egy aktív 
szeizmológiai törésvonalra építenék, és ez a hatályos szabályok alapján egy 
telephelyengedélyt sem kaphatott volna. 

Itt több dolgot terveztek. Volt egy bizonyos kommunikáció például az osztrák 
féllel, illetve civilek is fordultak önökhöz, és nem igazán látom, hogy ezzel kapcsolatban 
mi a fogadókészsége például az Országos Atomenergia Hivatalnak vagy akár önnek 
mint illetékes miniszternek. Tudomásom szerint az osztrákok aggodalmaira nem 
reagált az Országos Atomenergia Hivatal, pedig sor került volna egy magyar-osztrák 
szakértői szintű találkozóra, pontosan a földrengéstani aggodalmak miatt. Sor kerül-e 
erre, vagy mi lesz a válasz az osztrák felvetésre? 

Hasonlóan 16 kérdést kaptak önök egy zöldcivil szervezettől, a Friends of the 
Earth-től. Vajon erre mikor fog válasz érkezni? 

De ami a legfontosabb, hogy vajon terveznek-e változtatni azon, hogy aktív 
törésvonal fölé építik a reaktorblokkokat. Egy kismértékű eltolással állítólag ez 
megoldható lenne a nagyobb szeizmológiai biztonság érdekében. Vagy most már ásnak 
a cégek, és már minden úgy marad, ahogy önök eltervezték. 
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Szintén kérdezni szeretném, hogy Szerbia részvételére Paks II.-ben mi a pontos 
válasz. Én úgy értelmeztem, hogy nem fognak részt venni. De akkor, kérem, ezt erősítse 
meg, hogy a költségek 50 százalékával beszállnak-e szerb részről vagy pedig marad ez 
magyar projekt.  

Nyilván van köztünk egy antagonisztikus ellentét, amit nem fogunk itt most 
feloldani, és részemről erre nincs is fogadókészség, de ezek a kérdések alapvető 
biztonsági kérdéseket feszegetnek. Csupa olyan kérdést tettem fel önöknek a 
fűtőanyaggal kapcsolatban, a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatban, amikor a helyszínen 
voltam, azt a választ kaptam, hogy önök ezt értéknek tekintik. Akkor felteszem önöknek 
azt a kérdést, hogy ezt az értéket, amit a kiégett fűtőanyagok jelentenek, egész pontosan 
hol fogják önök elhantolni, Magyarország területének mely pontján. Mert ha az én 
szülővárosom közelében kívánják ezt megtenni, akkor szeretném kérdezni, hogy Pécs 
városának lesz-e valami beleszólása ebbe, vagy valamilyen más, alternatív módon 
megoldják-e ezt, hogy az embereknek ne legyen ezzel kapcsolatban több felvetése. 
Várom szíves válaszukat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy a képviselő asszony betartotta a háromperces 

időkeret, ugyanakkor öt kérdést tetszett feltenni; háromra van lehetőség. Kocsis-Cake 
Olivio képviselő úr következik. 

 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd): Köszönöm a szót. Tisztelt Alelnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm szépen a beszámolót. 
Képviselőtársaim gyakorlatilag minden kérdést feltettek a földrengésbiztonsággal 
kapcsolatban, amit én is szerettem volna. 

A hűtéssel kapcsolatban csak egy kiegészítő kérdésem lenne. Mi is látunk itt 
problémákat a hűtéssel kapcsolatban, a Duna-hűtéssel kapcsolatban. Hűtőtornyokban 
gondolkoznak-e mint alternatív megoldás? - ez az én kérdésem.  

A létesítési engedély kapcsán, ha jól értettem a miniszter urat, akkor azt mondta, 
hogy itt a hiánypótlás kapcsán 51 kérdés maradt nyitott. Nem tudom, hogy jól értettem-
e. Esetleg lehetne-e tudni, hogy mi ez az 51 kérdés, amit még megválaszolnak? 

Köszönöm szépen, nekem ennyi lett volna. A maradék két percemet felajánlom 
a miniszter úrnak, hogy hosszabban tudjon válaszolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Most képviselőként 

szeretnék én is hozzászólni és kérdést feltenni, bár előre jelzem, hogy olyan kérdést 
szeretnék feltenni, amire nem feltétlenül köteles a miniszter úr válaszolni, de 
mégiscsak energetikai szakemberként, a paksi, jelenleg is működő erőmű belső életébe 
is belelátva talán kaphatok tőle választ. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt az előttem lévő pulpituson egy 
régi kollégám, Kovács Pál államtitkár úr is jelen van, és a teremben még egy volt 
kollégám is itt van és megtisztel bennünket a figyelmével. Valamikor, mintegy tíz 
esztendővel ezelőtt közösen dolgoztunk a 2030-ig hatályos nemzeti energiastratégia 
összeállításán, és ott három nagyon fontos elemet határoztunk meg, ez az 
ellátásbiztonság, a fenntarthatóság és a megfizethetőség. 

Ezzel kapcsolatosan, az ellátásbiztonság tekintetében szeretném feltenni azt a 
kérdést, amit már feszegetett itt Nunkovics képviselőtársam is: miként látja a miniszter 
úr a fűtőelemek beszerezhetőségét? Tehát hogyan alakul a fűtőelemek piaca 
globálisan? Milyen lehetőségeink vannak arra vonatkozóan, hogy az ellátásbiztonságot 
erősíteni tudjuk ezen a területen, aminek az alapja a fűtőelemek hozzáférhetősége, 
tehát a primer energiahordozó rendelkezésre állása?  



17 

Látjuk azt, hogy Európát egy kicsit megrémítette a jelenlegi energiapiacot 
érintő, talán gazdasági is, de időnként politikai jellegű behatás. Megmondom őszintén, 
hogy egy kicsit megmosolyogtató, hogy komoly országok - akár Németország, akár 
Ausztria - katasztrófavédelmi hatóságai olyan felkészítő videókat adtak közre, 
amelyekben segítséget nyújtanak a polgáraiknak, miszerint hogyha akadozó 
energiaellátásra kerülne sor abban a két, fejlett technológiával rendelkező országban, 
akkor rendelkezzenek elegendő mennyiségű teamécsessel, amelyet, ha lehet, akkor 
cserép alá tegyenek, a cserép legyen felfüggesztve, és amikor a teamécses átmelegíti a 
cserepet, akkor amellett melegedjenek, és hogyha ez nem lenne elég hatékony, akkor 
szóljanak a szomszédnak, az jöjjön át, és a szomszéddal együtt melegedjenek a 
teamécses fölé függesztett cserépedény által leadott hőnél, és így könnyebben fogják 
átvészelni a nehéz napokat. Na, most az ellátásbiztonság tekintetében ez egy elég 
aggasztónak mondható fejlemény. Éppen ezért lényeges, hogy ha mi az atomenergia 
békés célú hasznosítása, tehát energetikai célú hasznosítása mellett továbbra is 
elköteleződünk, akkor megfelelő biztonsággal szerezhető be a fűtőanyag vagy sem. 
Hogyan látja ezt a miniszter úr? 

Lényeges kérdés a megfizethetőség. Éveken keresztül azt hallottuk az Unió által 
is támogatott zöldítésnek köszönhetően, hogy jelentős mértékben fog majd csökkenni 
a villamos energia ára, hiszen a megújuló energia előállítására kifejlesztett 
technológiák széles körű alkalmazása majd lehetőséget biztosít arra, hogy a 
villamosenergia-árak csökkenjenek, és ennek következtében a rezsiterhek is 
csökkenjenek a fogyasztók felé. Ezt az árzuhanást én nem igazán látom Európa-szerte, 
inkább egy árdrágulás, villamosenergiaár-drágulás következett be, amely ugyan a 
magyar lakosságot nem érinti, de érinti a Magyarországon működő gazdasági 
társaságokat is, hiszen az ipari fogyasztók nem tartoznak a rezsicsökkentés hatálya alá. 

Ugyanakkor, hogyha Magyarország egy olyan energiamixszel rendelkezik a 
villamosenergia-termelés területén, amely az európai átlagnál alacsonyabb szinten 
tudja biztosítani a villamos energiát az ipari fogyasztók számára is, akkor az egy 
gazdasági versenyképességet növelő kérdés. Ezért is lényeges annak a kérdésnek a 
felvetése, ami itt már elhangzott az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság 
szempontjainak figyelembe vételével is, tehát a Duna rendelkezésre álló 
hűtőkapacitásának figyelembe vételével, hogyan látja a miniszter úr, mekkora esélye 
van annak, hogy a jelenleg működő paksi blokkok újabb üzemidő-hosszabbítására sor 
kerüljön, annak érdekében, hogy az ott letermelt zsinóráramot ehhez a jelenlegi 
11 forintos árhoz hasonló áron lehessen előállítani, amely mind a rezsicsökkentésnek a 
fenntarthatóságát, mind pedig a magyar gazdaság versenyképességének, 
versenyelőnyének a biztosítását tudná elősegíteni. 

A harmadik kérdésem pedig az, hogy tudjuk azt, hogy a Paksi Atomerőmű 
közvetlen szomszédságában egy nagyon jelentős napelempark is működik. Hogyan 
látják ennek a működési tapasztalatait? Hogyan értékelik? Mennyire lehet belelátni 
ennek a gyakorlatába, elsősorban a szabályozhatóság figyelembevételével? 

Amikor annak idején az energiastratégiát megalkottuk, akkor azt mondtuk, 
hogy a megújuló energiáknak egyre nagyobb szerepet kell szánni Magyarországon, 
elsősorban a hőtermelés és hőellátás területén. A villamosenergia-termelésben és 
ellátásban nagyon fontos, de kiegészítő szerepe kell hogy legyen a megújuló 
energiaforrásoknak. Én most azt látom, hogy egy kicsit előreszaladtunk e tekintetben. 
Az a fotovoltaikára épülő, beépített teljesítmény, amely már részben rendelkezésre is 
áll és termel, részben pedig engedéllyel rendelkezve kivitelezés alatt áll, az a jelenleg 
működő két paksi erőművi blokk kapacitásának megfelelő, azzal egyenértékű villamos 
energia előállítására ad lehetőséget, tehát 2000 MW-ot meghaladó fotovoltaikus 
kapacitás állhat rendelkezésre hamarosan. Ennek a kiszabályozhatósága hogyan 
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biztosítható? A jelenlegi feltételek erre adottak vagy egy jelentős beruházási igény 
származik ebből az országos átviteli rendszereknek az alkalmassá tételére, hogy ezt a 
letermelt megújuló energiát el tudjuk juttatni oda, ahova éppen a piac igényli és akkor, 
amikor ezt a piac igényli? Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. 

Még egyszer megkérdezem, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólási 
szándéka. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a miniszter úré a szó 
válaszadás céljából.  

Süli János válaszai 

SÜLI JÁNOS, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és  
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter: Köszönjük szépen. 29 percem van, 
de megköszönöm ezt a két percet, akkor 31 percem lesz a válaszadásra.  

Kezdjük azzal a kérdéssel, ami több helyen elhangzott, a Duna vízhozama, 
mennyisége, hűtése. Ezt elemezve, a parlamentben többször is beszámoltam róla, most 
nyár óta rendkívül alacsony a Duna vízszintje, de a vízhozama most is 
1000 köbméter/másodperc. Paks I. kivesz 100-120 köbméter/másodperc vizet, és a 
következő két új blokknak is körülbelül ugyanennyi a hűtővízigénye. Tehát a 
mennyiséggel sosem volt baj, a ’18-as alacsony vízállás még alacsonyabb volt, és a 
mennyisége akkor is 900-100 köbméter/másodperc között változott.  

Ami gondot jelentett, az a visszakeverésnek a hőmérséklete. 500 méteres 
csóvában 30 foknál nem lehet melegebb a vízhőmérséklet, és a visszakeverésnél 
26 fokos. Alacsony vízállás, tartós meleg, értelemszerűen a Duna vízhőmérséklete 
fölment 26-26,5 fokra, ehhez mi 11 fokot emelhetünk, így 36,5-37 fokkal bocsátottuk 
ki. Ennek az elkeveredése a csóvában, hisz a vízhozam kevésbé keverte el, emiatt kellett 
két vagy három alkalommal visszaterhelni, hogy ezt az elkeveredést biztosítani tudjuk 
az 500 méteres csóvában. De ez az erőmű életében, mondjuk, párszor előforduló 
jelenség, még ha hűtőtornyos változatot építünk is, annak a hatásfoka sokkal rosszabb, 
mint a frissvizes hűtésnek, és növeli a beruházás költségét. Tehát vízhozam 
szempontjából nincs gondunk, az új blokknál pedig ez a 30 fokos elkeveredés azért nem 
okoz problémát, mert ott tervezetten utóhűtőket kell beépítenünk a melegvizes 
csatornába, és ott a kibocsátási ponton nem lehet melegebb a vizünk, mint 30 fok. 
Tehát nincs ilyen aggály, hogy az majd elkeveredik, nem keveredik, mert nem 
bocsátható ki 30 fok felett, tehát ott új korlát lesz az 1-4. blokkokhoz képest. 

Ami a vízállás, vízszint kérdése, hogy a szivattyúk szívómagassága megfelelő 
tartalékkal rendelkezik-e. Abban az elmúlt időszakban, amióta üzemel Paks, negyven 
éve volt medermélyülés, kavicskotrás, egyéb, ezért az új blokk szivattyúinak a 
szívócsonkjait két méterrel mélyebbre telepítjük le, mint az 1-4. blokkon, és akkor így 
garantált a következő 60 évben, amikor még kavicskotrás is van. Illetve nem látunk 
semmilyen egyéb lehetőséget arra, hogy mitől mélyülne a meder, de azért a 
mederváltozás, aki vízügyes, tudja, az önmagától és a vízáramlásból kifolyólag van, de 
nem ilyen mértékű. Tehát azt mondom, hogy a vízmennyiség elég, a keveredéssel nem 
lesz problémánk, és a medermélyülés mint jelenség, ha még valamilyen mértékű lesz, 
az is két méterrel mélyebbre telepített szivattyúkkal van kiegészítve. 

2000 MW a paksi teljesítmény. A következő kérdés, hogy egyidejűleg ez a 
teljesítmény sok-e vagy nem. Nem sok, hisz ma is Európa harmadik legnagyobb 
áramimportnak kitett országa vagyunk, 30-32 százalék importtal rendelkezünk. Ha 
megnézzük, Magyarország újraiparosítása zajlik, tehát évente bejön körülbelül száz 
üzem, és olyan üzemek jönnek be, mint az iváncsai akkumulátorgyár, ott 130 MW igény 
van, vagy a gödi ugyanilyen teljesítményigénnyel, vagy nemrég voltunk Debrecenben a 
polgármester úrnál, ’30-ra 800 MW pluszigénye lesz az ő ipari parkjuknak. Tehát 
tulajdonképpen a meglévő importot váltanánk ki ezzel a blokkal, és a meglévő 
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teljesítmény növelésének a kérdése, igénye az még tulajdonképpen egy plusz kérdés, 
hogy azt hogy oldjuk meg.  

Mi mindig is hívei voltunk, hogy akkor kombináljuk egy picit - valószínű, hogy 
nem egyenként válaszolok a kérdésekre, mert akkor nem férnék bele az időbe, hanem 
ennek egy ötvözete lesz -, ha ebbe belekombináljuk, amit az alelnök úr kérdezett, hogy 
hatékonyság és megújuló, alaperőmű kérdése, annak mi mindig is a hívei voltunk, hogy 
a megújulók és az alaperőművek együttműködését biztosítani kell. De ennek vannak 
beruházási költségei, hisz az alaperőművek éjjel-nappal, időjárástól függetlenül 
termelnek, a megújuló pedig időjárásfüggő.  

Idén február 11-én volt a legnagyobb valaha mért teljesítményigénye az 
országnak, 7119 MW, ez délutáni időszakban volt, ez a téli, ekkor 0 MW-ot biztosítottak 
a naperőművek, és 8,5 MW-ot biztosított a szélkerék. De nagyobb a megújuló beépített 
teljesítmény, mint a paksi 1-4. blokk teljesítménye. Az 1-4. blokk vitte a 2000 MW-ot 
és a 2700 MW a beépített, mert, mondjuk, 320-330 a szélkerék, és akkor 2400 a 
megújuló. De ott pontosat nem tudunk, mert a háztetőkre telepítetteknél sajnos csak 
évente van leolvasás, nem okosmérőkön keresztül figyeljük a háztartásit, ez az ipari 
nagy napelemeknek vagy az 500 kW-osoknak az adata, tehát ennyit tudott. Vagy 
júniusban volt egy másik csúcsunk, ami 6940, ez a nyári csúcs - az is látszik, hogy a 
klímaváltozás miatt a nyári meg a téli csúcsok szépen csúsznak össze -, és ekkor 
ugyanebből a beépítettből, holott ez a délutáni órákban volt, amikor még világos volt 
és megfelelő nap állt rendelkezésre, a megújulók csak 160 MW-ot tudtak ebbe a 
rendszerbe betáplálni.  

Tehát erre Magyarország biztonságos energiaellátását nem lehet… - ezek adatok, 
tehát én itt nem akarok ezekről a számokról vitát nyitni. Egyébként hoztunk, tehát mi 
minden héten csinálunk magunknak egy kis összefoglalót, ebből tudunk adni 
mindenkinek, ez az utolsó hat hét, árak, megújuló, egyéb (Felmutatja a szóban forgó 
dokumentumot.), meg van egy éves kiadványunk is, amit szintén mindenkinek, akit 
érdekel, szívesen átadunk, ami heti felbontásban tényeket tartalmaz, kommentek 
nélkül.  

Úgy gondolom, hogy a fizika meg a matematika kérdéskörébe a politikusoknak 
kár volna beavatkozni, mert azok általánosabb érvényűek. Tehát mi azt kérjük is, hogy 
a villamosenergia-rendszer működését ne a politika határozza meg, hanem különböző 
törvények, amiket itt nem akarok idézni. De fontos, hogy a rendelkezésre álló villamos 
energia mennyisége mindig annyi legyen, amennyire szükség van. Ha több van, az is 
baj, ha kevesebb van, az is. A meglévő mai megújulók integrálása már problémát jelent 
a rendszerben, ugyanettől drágult meg Németországban, hisz kettős energiarendszert 
kell működtetni, ki van építve a szél és a nap, ugyanolyan kapacitással, mint amire 
szükség van, mellette sajnos az atomerőművek nagy részét ők bezárták, még van hat 
darab, amit az idén bezárnak, tehát barnaszénre, földgázra alapozott és feketeszénre 
alapozott. A feketeszén-erőműveket is rövid időn belül bezárják, de senki előtt nem 
tudott, hogy több falu esett áldozatául lignitbányanyitásnak templomostul, 
erdőirtásnak, hogy a felszíni, külszíni lignitbányákat meg lehessen nyitni. 

Magyarországon 40 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással állítunk elő 
egységnyi villamos energiát, mint az élharcos környezetvédő Németország. Tehát ezek 
tények. Én azt tudom mondani, hogy az elektromos közlekedés, a háztartások 
elektromos hőtárolása, a kukásautótól kezdve minden a rendszerbe illesztve, hogy a 
felesleges villany, de ezt akkor okosmérő-hálózaton, ennek vannak beruházási 
költségei. Tehát mire Paks II. bejön, van még 9 évünk, addigra nekünk hatékony 
lépéseket kell tenni, hogy a megújulók és az alaperőművi kapacitás együtt tudjon 
működni. 
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Egyébként a megújuló, noha azt is világosan látni kell, hogy ha bármilyen 
tranziens jelenség bekövetkezik a hálózaton, arra a forgógépek a lendítő, perdítő 
tömegük miatt tudnak reagálni, a naperőművek erre kiesnek, ha ott leválasztódnak. 
Tehát adott esetben, amikor baj van, a bajt nagyobbá tesszük, hisz ha egy teljesítmény, 
valamilyen tranziens miatt van a zárlat, ebből még azt is, ami statikus elem, 
kikapcsoljuk. De ez is szakma, csak nem egyszerű helyzetben vannak a MAVIR-os 
kollégák, akiknek ezt a rendszert úgy kell talpon tartani, hogy minden időben tudjuk a 
villanyt szállítani, és a konnektorban, amint mondtam, annyi legyen, amennyi kell.  

Tehát a nagy aktivitású hulladék, hogy hol temetjük el vagy nem temetjük el. 
Nem akarjuk eltemetni, hanem a hulladékot, mindig is mondtuk, a kiégett kazetták 
átmeneti tárolójában tartjuk Pakson, és a feldolgozástudomány, mindenki, az 
atomerőművet alkalmazó és építő cégek azon dolgoznak, hogy az üzemanyagciklust 
zárttá tudjuk tenni. Mit jelent ez a zártság? Hogy ne több ezer éves felezési idejű 
izotópok maradjanak a kiégett üzemanyagban, hanem akár százéves időtartamú, mert 
annak a tárolása, feldolgozása jóval egyszerűbb. 

Ma is biztató lépés, hogy most már elkészült az első üzemanyagkazetta, ami 
teljes mértékben új, a kiégett üzemanyag feldolgozásából készült kazetta. Kísérletileg 
eddig is léteztek ilyen kazetták, csak pálcák. Tehát nem teljesen, nem az összes pálca 
volt, de kísérletileg az orosz fél jár ebben a legelőrébb, most már egy teljes kazettát 
elkészítettek, aminek a kísérleti égetése meg fog történni. Ez azt jelenti, hogy a meglévő 
kiégett üzemanyagok új üzemanyagforrások lesznek, ez az üzemanyag feldolgozásra 
kerül, és tulajdonképpen csak a lábrész-fejrészt és egyéb dolgokat kell majd nekünk 
elhelyezni. Tehát nukleáris üzemanyag-maradványt nem fogunk eltemetni, ezt mindig 
is mondtuk. 

Egyébként a kutatások pillanatnyilag Boda térségében zajlanak, én ott több 
tájékoztatón jelen voltam. Tíz éve ott megalakult az NYMTIT, ami egy társadalmi 
ellenőrző és információs testület. Most is voltam két hónapja ott egy ülésükön, 
megkaptuk a tájékoztatást az agyaglencse-kutatásról, egyébről. Érdekes módon a 
környékbeli polgármesterek közül mindenki támogatja. Persze a pécsi lakosság egy 
része aggódik, de mindig egy kicsit messzebb van az aggódás.  

Ez ugyanúgy vonatkozik a földrengés kérdésére, hogy az osztrákok nagyon 
aggódnak. Egyébként azért aggódnak, dögöljön meg a más tehene címen, mert ők ’78-
ban nem indítottak el egy saját erőművet, ezért Európában bárhol épül atomerőmű - 
hisz népszavazáson pár szavazat különbséggel leszavazták, hogy akkor nem kell 
elindítani egy nagyon korszerű, modern atomerőművet -, így a csehekkel, szlovákokkal, 
velünk, de Szlovéniában a   élettartama is lejár, gond lesz, mindig ellene mennek, 
ellenünk mennek ebben a kérdésben is.  

Én azt kérem mindenkitől, ha nekünk Magyarországon vannak 
földrengésszakértőink, a paksi telephelykutatás hatvanvalahány óta zajlik, mi 
mondtuk, eleve 4000 MW-ra volt megkutatva, ennek megvan az irodalma, megvan a 
dolgozata. Én úgy gondolom, hogy hitelesebb mérnököknek kell tekinteni magunkat, 
mint három vagy négy ellenzőt, aki azon a magát zöldszervezetnek dedikáló 
szervezeten keresztül próbál bejönni, egyértelmű, amikor fölteszi a mérlegét. Nem 
akarok itt szervezetet mondani, a támogatottság egyértelműen az osztrák 
zöldszervezeteken, illetve a környezetvédelmi hivatalon meg mezőgazdasági 
minisztériumon keresztül zajlik, tehát onnan kapja a támogatást, ez a szervezet hozza 
be ezeket a dolgozatokat. 

Egyébként ma megvolt az egyeztetés az osztrák és a magyar hatóság között, tehát 
ez a munka megvan. Én is hoztam itt anyagot, de ezt nem akarom, mert ennél bővebb. 
Közlönyökben, tudományos folyóiratokban most is megjelent a földrengésállósággal 
kapcsolatban kiadvány, az elmúlt fél évben biztos, hogy jelent meg, ami összefoglalta a 
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terület kutatásait. Egyébként, de nem akarok belemenni, mert akkor ezzel az egy 
témával kitölteném az időmet, megnyugtató módon volt a kérdés vizsgálva. Ez a 
telephely-engedélyezésnek a része. A telephelyengedélyt megkaptuk ’17 márciusában.  

Ami még fölmerül, hogy milyen apró kérdéseket kell tisztázni. Ezek alapvetően 
az engedélyezés folyamatában vannak, hisz van, ami a környezetvédelmi engedélyben 
volt tisztázva, van, ami a telephelyengedélyben. Most a létesítési engedélyben volt, ami 
értelemszerűen egy megelőző engedélyezés során számunkra egyértelműen tisztázásra 
került, arra mi már nem hivatkoztunk ebben az engedélyben. Tehát alapvetően ezeket 
a kérdéseket kell tisztázni. Szerintünk a kérdésre a válasz az, hogy megvan, de hogy az 
hol található, melyik engedélyben, illetve melyik műszaki tervben adtuk át, ami 
értelemszerűen a 410 ezer oldal áttekintése, hiába volt a 15 munkabizottság vagy egyéb, 
nem egyszerű feldolgozni.  

Ezeket a kérdéseket kell tisztázni, és mivel munkaállomány van, félreértésre 
adhat okot, hogyha mi ebből bármit, nem véletlen, hogy a hatóság sem teszi közzé a 
még folyamatban lévő kérdéseit a sajtóban, hisz adott esetben ő maga is megállapítja, 
hogy öt évvel ezelőtt találkozott azzal a felvetéssel, csak most számára sem volt 
egyértelmű, hogy hol található. Tehát alapvetően a hatóság megállapította, hogy ez az 
anyagunk, beadványunk rendkívül jó minőségű, megfelelően alátámasztja. Az meg 
tényleg a független hatóságnak mindenféle szempontból fontos, ha még van kérdése, 
van tisztázandója, azt - én 31 évig dolgoztam az erőműben, 41 éve foglalkozom 
atomerőművel kapcsolatos dolgokkal - tiszteletben kell tartani. Ha a hatóság kérdez, 
arra válaszolni kell, és ha megnyugtatóak a válaszok, akkor folytathatjuk a munkát, 
mint ahogy elmondtam. 

Tehát az üzemanyag-beszerzés kérdése. Kétéves készletekkel rendelkezik a 
Paksi Atomerőmű, ez törvényben előírt kötelezettségünk. Egyébként a világpiacon a 
Westinghouse is… Nekünk egy angol cég, a BMF gyártott nekünk alternatív kazettát, 
persze ugyanolyat, ami behelyezhető, csak utána a BMF cég is Westinghouse lett. A 
csehek, szlovákok rendeltek egy időben, mi végig az oroszoktól rendeltünk. 
Egyetlenegyszer nem volt még fennakadás azzal kapcsolatban, az oroszok a mai napig 
még az ukránokkal is - a konfliktushelyzet ellenére - napra pontosan betartják az 
atomenergetikai vonatkozású szerződéseket, hisz ez az ipar az, amivel nem lehet 
egymást zsarolni, és ez mindenkinek érdeke. Hisz ha egyszer probléma van, akkor 
kivetül, tehát Fukusima nem fukusimai baj lett, hanem az atomenergiapiaré, mint 
Csernobilnál. Tehát azért mondjuk, hogy itt nagyon jó együttműködés van, nem 
zsarolási pozíció van, és világpiaci áron az orosz üzemanyag nem drága.  

Egyébként most van kooperációnk az orosz féllel, szeretnénk mi is 
üzemanyaggyárat létesíteni Magyarországon, ami nem azt jelenti, hogy az uránércet mi 
dolgozzuk fel, most is számtalan ország pasztillát állít elő, feldolgozza a sárga port, 
dúsítja az uránt. Ez nem sugárveszélyes, mert mátrixba beégetett urán az utolsó 
fázisban, mi a gyárban még láttuk, amikor nem optikai ellenőrzés volt, kézzel, hogy 
nincs-e törve a széle. Tehát ezeket raknánk mi bele pálcába, a pálcákat tokoznánk, és 
ilyen együttműködést szeretnénk, hogy mi magunk is ne csak vevői legyünk az orosz 
atomenergia-iparnak, hanem kooperáljunk is, és a tudásunk megvan ehhez, ez egy 
finommechanikai szerkezet, az üzemanyagtokozás és kazettagyártás. Tehát ezzel 
kapcsolatban ezt tudom mondani. Megnyugtató módon kapható, a világon több 
forrásból beszerezhető.  

Egyébként azért is érdemes atomerőmű-építéssel foglalkozni, mert az 
üzemanyag-kitettsége… - tehát uránércre, uránra körülbelül 4 százalékos a 
végtermékben az urán százalékos értéke, tehát ha itt változik a piacon, akkor a 
végtermékben láthatjuk, hogy nagyon kismértékben befolyásolja a végtermék árát, és 
egyébként a teljes kapcsolódó üzemanyaggal kapcsolatos költség sem haladja meg a 
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10 százalékot, 10 egész valamennyi, tehát ez mutatja; míg egy földgázüzemű erőműben 
egyébként látjuk, hogy a napi üzemanyagköltség akár egyik hétről a másikra a 
négyszeresére tud változni.  

Azzal kapcsolatban, hogy mennyi idő alatt törlesztünk vissza: 30 évre szól, 
előtörleszthetünk ott is, de amikor termel a blokk, akkor 30 év alatt kell 
visszatörlesztenünk. Ez majd attól a pillanatnyi helyzettől függ, hogy mit csinálunk, de 
30 évig viszont már ingyen fog termelni részünkre, mert 30 év alatt meg fog térülni, és 
azt a teljes élettartamra vonatkozó hozamot pedig biztosítani tudja. 

Megépül-e időre? Igen. Akkor épül meg időre, hogyha minden biztonsági 
kritériumot maximálisan be tudunk tartani. Ha nem épül meg időre, az csak azért van, 
hogy még jobb legyen. Tehát nem tudok mit mondani. Az atomerőmű-
építőknek, -üzemeltetőknek térdre esve könyörögtek a 80-as években a politikusok, 
hisz olajválság volt, hogy indítsuk el az 1-4. blokkot hamarabb, de nem tudtuk. Az volt 
kiírva mindenhol, hogy ’80, igen, én akkor már ott dolgoztam, de sajnos ’82 decembere 
lett, ami azt jelentette, hogy ’83. De a magyar mérnökök, minőségbiztosítási 
szakemberek akkor is betartották azt a szabályt, hogy csak olyan atomerőműblokkot 
indítunk el, és ezt az élet igazolta, hisz a világ élvonalában van ez a négy blokk, hogy ezt 
a követelményt mindig be kell tartani, mert akkor lesz két új, jó blokkunk, ami 60 évig 
ellátja a feladatát. 

Nagyon fontos, ezt minden lakossági fórumon el szoktam mondani, meg az 
önkormányzatok közmeghallgatásain, hogy nálunk minden nagymamának is 
atomerőmű-pártinak kell lenni, mert mi fogjuk Magyarországon a legolcsóbb villanyt 
adni ezután is, Paks állítja elő pillanatnyilag is a legolcsóbbat, utána a Mátrai Erőmű 
termeli, annak ellenére, hogy a szén-dioxid-kvóta megy föl, de mégis a legolcsóbban az 
atomerőmű fogja. Azt, hogy az iparnál a versenyképességet tudjuk garantálni, nem 
olcsó bérekkel akarjuk, hisz azt már kipróbáltuk, hogy az hova vezet. Tehát nekünk 
alacsony energiaárakkal, alacsony közműdíjakkal kell versenyezni, és akkor a 
fiataljaink mind itthon maradnak, itthon dolgoznak, mert, hála istennek, látjuk is, hogy 
a bérek milyen arányban nőnek az új munkahelyeken, tehát ez a cél. Ezért mondjuk, 
hogy ha a nagymamák azt akarják, hogy az unokák, a gyerekek itt maradjanak, akkor 
nincs más lehetőségünk, mint hogy megépítjük ezt a két új blokkot, és majd utána 
gondolkozhatunk, hogy mit kell még csinálnunk. 

A szerb részvételre már írásban is válaszoltunk önnek, azt hiszem, hogy nem 
aktuális. Itt egy kicsi félreértés volt, ráadásul nem lesz felesleges villanyunk, kivéve 
akkor, amikor lesz 6000 MW naperőmű-kapacitásunk, csak azt nem tudjuk a 
rendszerbe úgy integrálni, hogy az alaperőmű is megy, meg délelőtt süt a nap meg fúj 
a szél. Akkor átmenetileg tudnánk adni, de általánosságban, normál időjárási 
viszonyok között örülünk, ha önellátóak leszünk. Tehát amit itt a szerbek is jeleztek, 
hogy 1000 MW igény, vagy beszállnának Paks II.-nek a tulajdonosi körébe, ez 
pillanatnyilag nem aktuális. Ugyanúgy részletesen egyébként választ kapott, itt fel lett 
olvasva, de részben válaszoltam Keresztes László Lórántnak a kérdésére, neki is 
megválaszoltuk írásban, hisz ezeket a kérdéseket hozzánk írásban is föltette. 

A humán erőforrás, persze, örülök a kérdésnek. Mi az 1-4. blokkot is magunk 
üzemeltettük, hisz akkor tanultuk meg a legjobban, hogy hogyan néz ki egy 
atomerőmű, amikor az üzembe helyezésben a kollégáink részt tudtak venni. Megfogták 
a berendezéseket, a karbantartók szétszedték, nullrevíziózták, és akkor megismerték. 
Ugyanez a folyamat zajlik, hat egyetemmel szerződésünk van, ösztöndíjasaink vannak. 
Az instruktori létszám felvétele megtörtént. Az instruktorok fognak először betanulni 
Oroszországban, itt az orosz szakemberektől megtanulják az ezzel kapcsolatos 
feladatokat, utána már a mi személyzetünket instruktorok meg orosz szakemberek 
képzésével fogjuk megoldani. Egyébként egy komoly szimulátoros oktatási központot 



23 

is kell építenünk, ezzel már jóval hamarabb készen kell lennünk, és ez is segíti az 
üzemeltetői létszámnak a betanulását.  

Egyébként nagy gondunk nincs, mert Pakson felnőtt egy második, harmadik 
generáció az ott dolgozók gyerekeiből, volt szakközépiskolánk, egyetem, ahol tanultak. 
Sok kollégát nem tudtunk felvenni, hisz az erőműben nem korlátlan a 
létszámlehetőség, ők elmentek és tapasztalatot szereztek egyéb helyeken, és most, 
amikor megindult a munka, akkor zömében azokat tudtuk felvenni, akik rendelkeztek 
a szülők révén is információkkal, elkötelezettséggel, tudással, és ők adják a bázisát 
ennek a munkának. 

Egyébként úgy kell nekünk együttműködni majd a Paks I.-gyel, hogy 
pillanatnyilag a brüsszeli Bizottság nem engedte, hogy egy szervezet legyünk. Nekünk 
ez gondot jelent, hisz a szervezet, ha az 1-4. blokkon ma belép valaki, hat év, mire, 
mondjuk, egy képzés során el tud jutni egy blokkügyeletesi székig. Ha ’32-ben meg ’37-
ben leáll a blokk, akkor jelentene gondot. Tehát ott nekünk úgy kell együttműködni, 
hogy a Paks I.-be ma belépő az tudja Paks II.-ben folytatni, hisz Paks II.-nek 
ugyanolyan fontos Paks I. üzemeltetése, hisz ők ugyanúgy az atomenergia célját 
szolgálják. A parlamentben sincs különbség, amikor van egy kis hiba Paks I.-ben, ami 
nem nukleáris, akkor is mindig én kapom a kérdéseket, mert én vagyok egyébként ott, 
meg szívesen válaszolok is. De így összefügg minden mindennel, és ezt az összefüggést 
jó volna hosszú távon majd Brüsszelbe visszamenve nekünk úgy legalizálni, hogy 
értelemszerűen, ha Paks I. és Paks II. egy cég, akkor az átjárhatóság is, hisz a 
karbantartás, műszaki háttér, logisztika, tehát minden azt igazolja, hogy itt egy 
telephelyen belül nem kéne két cégnek működni, de most egyéb okból Brüsszel így 
hagyta jóvá a beruházást. 

Hogy a földdel mi lesz? Tehát, hogy mondjam, amikor ez feltöltésre került, akkor 
se szemetet hordtak bele a kollégák, hiszen utána még a rátöltésnél is egy paksi 
hulladéklerakónak a telephelyét biztosították, szűz területről lett behordva, hisz azáltal 
lett egy olyan hely, ahova majd le tudják rakni a hulladékot. De egyébként az inert 
hulladék, tehát ha folyamatosan elszállításra kerül a föld, ott válogatás van, és a 
válogatást követően tiszta a föld. Ott mellette van egy nagy iparterületünk, amit szintén 
árterület feletti szintre akarunk tölteni, vissza kell, hisz rézsűsen lesz kivéve a 
munkagödör, abból jelentős mennyiség visszakerül, öntésterület, homok van, sóder, 
lehet, hogy egy része építőanyagként bedolgozható. A Duna-parton szeretnénk, akinek 
van helyismerete Pakson, egy jelentős Duna-parti szakaszt szintén árvízi szint fölé 
tölteni, hisz Pakson most a 6-os út meg a vasút miatt tulajdonképpen nem marad 
Duna-partunk. Ezzel az árterületi rész feltöltésével Paks visszanyerne magának egy 
Duna-parti területet, hisz régen a városnak szerves része volt a Duna, ezt is szeretnénk 
elérni. 

Egyébként most kaptam az információt, hogy akkor 13.30-kor ezt a lényeges 
engedélykérelmet, a reaktortartály gyártási engedélykérelmét beadtuk.  

A napelempark-tapasztalat, mint mindenben, nyírni kell a füvet, mert a fű 
árnyékot vet a napelemre, tönkremegy. De ugyanúgy, hogyha véletlenül egy sirály 
megtiszteli, és nem törlik le, akkor az is a tábla teljes elpusztulását okozza. A por, 
homokos területen kevesebbszer kell nyírni a füvet, de az rárakódik a táblára, rontja a 
teljesítményét, tehát mosni kellene. Amikor a füvet nyírják, a táblákat le kell védeni, 
hisz ha felpattan egy kavics, akkor eltörhet a tábla. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 
ingyen termeli a villamos energiát a naperőmű, igen, bizonyos korlátok közt igen, de 
egyébként kell vele törődni. A hőmérséklet függvényében a naperőmű a legjobban a téli 
szép napsütéses időt szereti. Annak függvényében, minél magasabb a hőmérséklet, és 
a felülete mondjuk már 30 fokban 60 fok, akkor a teljesítménye nem véletlenül ez az 
esti. Amikor azt mondtam, hogy csak 160 MW teljesítményt tudtak nyári estén leadni 
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a naperőművek, az abból adódott, hogy 28 fokos hőmérséklet volt, és a naperőmű 
teljesítménye ilyenkor - a felület délutánra pedig jó meleg - a felület hőmérséklete miatt 
akár 60-40 százalékkal visszaesik. 

Köszönöm, azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm a két percet, 
így a 31 percbe belefértem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr válaszait. Megkérdezem a bizottság 

tagjait, hogy kíván-e még valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy 
nem.  

Ezzel együtt azt is megállapítom, hogy a bizottság tudomásul vette Süli János 
miniszter úr éves beszámolóját. 

Én egy perc türelmet szeretnék kérni itt a napirendi pont lezárását követően a 
miniszter úrtól és a kísérőitől, a munkatársaitól. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontunk van hátra. Itt szeretném tájékoztatni 
képviselőtársaimat, hogy november 29-én, 11 órakor egészen biztos, hogy ülésezni 
fogunk, dr. Palkovics László miniszter úr éves meghallgatására kerül sor. Amennyiben 
további napirend-kiegészítésre is szükség lesz, akkor ezt meg fogjuk majd tenni. Van-e 
valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, lezárom az egyebek napirendi pontot. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel együtt lezárom a bizottsági ülésünket is. Mindenkinek köszönöm az aktív 
közreműködést és a munkát, a miniszter úrnak és munkatársainak pedig a 
rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 39 perc) 

  Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


