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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 16 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai kihelyezett ülésén. Először is 
szeretném megköszönni Süli János miniszter úrnak, Hamvas István vezérigazgató 
úrnak, Lenkei István vezérigazgató úrnak, hogy vendéglátóink voltak eddig is, hiszen a 
bizottság 10 órakor érkezett, megtekintettük első lépésként a Látogatóközpontot, ott 
kaptunk egy rövid tájékoztatást, aztán megnéztük üzem közben az I. üzemterületen lévő 
blokkokat, és megtekintettük a Paks II. beruházás leendő helyszínét. Köszönjük szépen 
azokat az információkat, amelyeket a képviselőtársaim is megkaptak ez idáig, az ülés 
előtt.  

Most pedig lehetőség nyílik mindenkinek a Gazdasági bizottság képviselői közül 
arra, hogy a Paks II. projekt aktuális állapotáról, az előkészítés mostani fázisáról, illetve 
a beruházás várható megkezdéséről és annak részletkérdéseiről tájékozódjon. 

A napirend keretében, amennyiben az elfogadásra kerül, Süli János miniszter úr 
ad egy tájékoztatást, utána pedig képviselőtársaimnak lehetősége nyílik arra, hogy 
bármilyen kérdést a Paks II. beruházással kapcsolatban feltegyenek a miniszter úrnak 
vagy a kollégáinak, és arra nyilvánvalóan érdemi válaszokat fogunk kapni. 

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy az írásban előre megküldött 
napirendhez képest van-e bármilyen kiegészítő javaslatuk. (Jelzés nem érkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú 
döntésével fogadta el napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy miután tíz képviselőnk jelen van, a 
bizottság határozatképes, így munkáját megkezdheti. 

Tájékoztató a Paks II. projekt aktualitásairól 

Süli János miniszter urat kérem meg arra, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a 
Paks II.  beruházás állásáról. Öné a szó, miniszter úr. 

Süli János tárca nélküli miniszter tájékoztatója 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Tisztelettel köszöntöm elnök urat, a 
bizottság tagjait, képviselőtársaimat, mondhatom így is. Örülök, hogy a meghívásnak 
vagy a közösen megbeszélt, a meghallgatásomon már felvetett kérésnek eleget tudtunk 
tenni, van egy kihelyezett ülés, és ebben köszönöm Bánki Erik úr első megnyilvánulását. 
Szeretnénk, ha minden bizottság eljönne.  

Nekünk az az elvünk - kapunk kritikát, hogy a dokumentumokba milyen 
mélységben, hogyan lehet belenézni. Vannak korlátok, amelyeket még nem tudtunk 
feloldani, alapvetően az orosz fél érdekeit is tiszteletben kell tartani. Azt gondoljuk, 
hogy amit nem lehet dokumentumba betekintve, akkor azt próbáljuk meg párbeszédben 
meg helyszíni tapasztalatcserén közölni, és nincsenek titkaink. Tehát eddig is az 
erőműben mi úgy dolgoztunk, onnan származunk, azzal töltöttük életünk nagy részét, 
hogy a nyílt tájékoztatásnak voltunk híve, hisz ha nem nyitottan, hanem teret engedünk 
a mendemondáknak, rémhíreknek, akkor abból sokkal több kárunk van, mintha 
nyíltan, mindig az igazat kommunikálva haladnánk előre. 

A kollégáim majd csatlakoznak hozzánk, hiszen ma is egy nemzetbiztonsági téma 
volt, pont a vevő mérnökét, tehát Paks II. mérnökét szerettük volna versenyeztetés 
nélkül kiválasztani, ehhez hozzájárult a bizottság. Ez az ERBE, aki cégcsoporton belüli 
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tervező cég, és eddig is a létesítmény tervezésében, előmunkáiban, nagymértékben a 
Lévai-projekt, Teller-projekt keretében már sok hasznos dolgot végzett, ezért teljesen 
felesleges lett volna megversenyeztetni egy ismeretlen tervező céget. Ez sikeres volt, 
onnan érkeznek majd kollégáim - ami kérdés elhangzik, arra majd a válaszban mind 
Lenkei úr, mind jómagam részt veszünk. 

A megosztás: többször elmondtuk már, hogy van az üzemi területen belüli, 
kerítéssel határolt rész, maga ez az építésről szóló rész Aszódi Attila úrhoz, a területen 
kívüli rész pedig, ami elhelyezés, térségfejlesztés, úthálózat, orvosi ellátás, minden 
egyéb része, közmű, felújítás, vasút, út, Becskeházi Attila államtitkár úrhoz tartozik.  

Ami a meghallgatásom óta eltelt időben történt, mert nem akarom 
végigmondani: két nagyon fontos engedélyen túl vagyunk, ami nagyon fontos, a 
környezetvédelmi engedélyünk jogerős és jogerős a telephelyengedélyünk. A 
környezetvédelmi engedély lényege az, azt kellett megvizsgálni, hogy az erőmű hatása a 
környezetre nem kimutatható, a lakosság sugárterhelése nem változik, nincs olyan 
üzemzavar a méretezési alapelvek, követelmények szerint se, aminek telephelyen kívüli 
hatása lehetne, tehát a környezetvédelmi engedélyezés erről szólt.  

A telephelyengedély pedig arról szólt, ami szintén jogerős, hogy a telephely 
hatása az erőműre nem jelent-e bármilyen veszélyt. Persze, vannak kezelt kérdések, 
ezek meg is jelentek az engedélyezés mellékletében, felsorolásában, de azt gondoljuk, 
hogy ez mind uralva van. A létesítmény méretezése - az alaplemez, a konténer - tehát 
sokkal robosztusabb lesz, mint akár a fehéroroszországi meg a leningrádi, ami nekünk a 
referencia, mert ennek függvényében a falvastagságok, alaplemez-vastagságok 
átdolgozásra kerültek.  

Ami a legfontosabb az évi munka során most ütemterv szerint, hogy a létesítési 
engedély kérelméhez a dokumentációt az orosz féltől meg kell kapnunk; ebben van 
csúszás. Az orosz fél is ezekkel a dokumentumokkal a brüsszeli vizsgálat miatt is, de a 
parlamenti kampány hangulatát is érzékelve egy kicsit óvatos volt. Azt gondoljuk, hogy 
nem tudott ebbe annyi erőforrást berakni, ami garantálta volna, hogy minden tervet 
időre el tud készíteni. Ebben mi napokat, heteket egyeztettünk, tárgyaltunk, ezt a 
véghatáridőt, ha későn is adja át a terveket, akkor is tartani tudjuk, hiszen van a 
projektben olyan tartalék, ahol ezt be tudjuk hozni, illetve olyan műszaki szervezési 
lehetőségünk - területmegerősítés, résfalkészítés -, ami azt garantálja, hogy az erőmű 
építése során nem veszélyeztetjük a 4. blokk alatti vízelszívással a talajt, nem okozunk 
talajsüllyedést.  

Ezeknek a munkáknak az előkészítésével, hamarabbi elvégzésével meg tudjuk 
teremteni - ugyanoda az első beton öntésével, ami lényeges pont az erőmű építésénél -, 
hogy ugyanott fogunk tartani, mint ahol majd kell tartani az ütemtervnek. Tehát ez a 
munka zajlik most is több száz paksi mérnök bevonásával, orosz mérnök bevonásával, 
magyar alvállalkozók bevonásával. Ez több százezer oldal dokumentáció, százezer oldal 
melléklet, műszaki elemzés, egyéb. Ez zajlik, ezt a hatóságnak december végén át 
tervezzük adni, akkor neki 15 hónap áll rendelkezésre, amiből 12 hónapot fog 
nemzetközi szakértők, NAÜ-szakértők segítségével az ellenőrzésben igénybe venni. 
Tehát ennek a dátuma - azért mondtuk a buszon is, hogy az első munkagödörásás - ’20 
elején várható. Tehát addigra fogunk eljutni oda, amikor meg tudjuk kezdeni a munkát.  

Az első beton ’20 szeptemberében volt az ütemtervben szerepeltetve, addigra az 
egyéb munkákat, a talajmegerősítést, résfalazást - mint mondtam-, meg tudjuk csinálni. 
Ennek is van feltétele, mert módosítanunk kell a nukleáris biztonsági szabályzatot, 
parlament elé kell vinni, de az elemzéseink meg az előterjesztéseink alapján azt látjuk, 
hogy ez itt rendben lesz. Az orosz féllel kedden estébe nyúló tárgyalásokat folytattunk, 
és akkor ő bejelentette, hogy a finn projekt rovására az erőforrásokat átcsoportosítja a 
paksi projektbe. Ezzel mindenféleképpen szeretnénk garantálni, hogy decemberben mi 
az Országos Atomenergia Hivatal részére át tudjuk adni a dokumentációt.  



7 

Ami még az elmúlt időszakban, a meghallgatásom óta eltelt időszakban történt, 
az az, hogy több nemzetközi fórumon is részt vettünk. Egyértelműen a világ újra 
magához tért abból a dologból, Fukusimát követően most volt tíz év után újra az OECD-
államoknak és a világszervezetnek egy konferenciája arról, hogy akkor mi legyen az 
atomenergia sorsa, van-e új reneszánsza. Mert pont Csernobilt követően, mikor eltelt a 
megfelelő idő, akkorra már mindenki abban gondolkodott, hogy ha a klímavédelmi 
követelményeket akarjuk tartani, márpedig kell tartani, akkor nincs más, mint 
atomerőműveket, illetve a megújulót kell használni. Ez a kettő biztosítja az energiát, 
hiszen időjárástól függetlenül csak az atomenergia áll rendelkezésre, míg a nap, szél 
időjárásfüggő. Van, amelyik ország tudja tárolni az energiát, mint Ausztria, részben 
tudja Svájc, tehát, ahol a vizes adottságok jók, ott lehet energiatárolásról beszélni, de 
Magyarországon nem tudunk energiatárolásról beszélni. Ami akkumulátoros vagy 
egyéb tárolás, az nem a legolcsóbb és gazdaságos, az akkumulátoroknak is véges az 
élettartama. Tehát nekünk alapvetően nincs más utunk, és ezt megerősítették ezen a 
konferencián is. Tehát, akinek nincs vizes alkalmazása, az kevésbé tudja a szelet, napot 
kihasználni.  

Ma 58 erőmű építése van folyamatban, abból a világon 48 ugyanolyan nyomott 
vizes technológiájú, mint a miénk. Van egy-két eltérő technológia: a kanadaiak vannak, 
Romániában is érintve van a két blokk, amit ott valamikor elkezdtek még építeni, 
négyet szándékoztak, kettő üzemel, és majd be szeretnék fejezni a másik kettőt. 
Szlovákia és itt a környezetünkben Csehország, Bulgária visszamondta a belenei 
blokkot, leállította az építkezést, most, a kormányváltást követően újratárgyalja az orosz 
féllel, szeretné befejezni. Törökország vett négy blokkot. A finnországi blokknál, mint 
mondtam, ott egy kicsit csúsztatja az orosz a tervezés fázisát, Oroszországban építi, 
Fehéroroszországban, Novovoronyezsben. Ez a blokk most már két éve üzemel, ami 
nekünk a referenciablokkunk, csak minden blokk egy kicsit változik a megszerzett tudás 
alapján, a miénk egy kicsit robusztusabb lesz. A leningrádi erőműnél, amely 
Szentpéterváron van, az elmúlt hónapokban kezdték meg az első blokk indítását, de ott 
is két blokk építése zajlik.  

Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindenütt - Kínával most írt alá 
egy négyblokkos megállapodást Oroszország megint. Tulajdonképpen Törökországot, 
Egyiptomot említettem, Bangladesben az alapozásnál tart, ott előbb tart a mi 
erőművünknél. Az egy egyszerűbb helyzet, mivel Magyarországon atomerőművet 
üzemeltetünk, harmincöt éve az 1. blokkot, harminc éve a 4. blokkot, ezért nálunk a 
követelmények, a hatósági szerepek ebben egyértelműek, szigorúbbak, tehát ott egy 
kicsit hamarabb tudja elkezdeni a munkát az orosz fél, ahol a hatóság akkor áll fel, 
akkor tanulja a dolgokat. Mivel nálunk uniós követelmények, atomtörvény, nukleáris 
biztonsági szabályzat garantálja, hogy csak jó minőségben, megfelelően dokumentáltan, 
megfelelően alátámasztott műszaki elemzésekkel, számításokkal tudjuk megépíteni a 
blokkot, ezért hozzá kell neki ehhez a terephez szokni. Mint ahogy én is kezdő 
mérnökként, amikor idekerültem Paksra, egy kicsit nehezen vettem be azt az 
adminisztrációs feladattöbbletet, ami az atomerőművel járó munkának kísérője. Utána 
láttam, hogy még másik kétezer kollégám is milyen nehezen töri ezt a munkát maga alá, 
de nincs mese, itt el kell végezni ezeket. Most már az orosz fél is rájött, hogy nincs mese, 
nem fogja tudni a dokumentációt rajtunk keresztül engedélyezésre beadni, ha azt az 
erőforrást nem szánja rá, amit rá kell szánni. Tehát ennyi. 

Véleményem szerint a magyar parlament akkor, 2009-ben nem döntött rosszul, 
merthogy akkor négypárti támogatással 95,4 százalékban támogatta. Máshol 
elmondtam, hogy ennél jobb szavazat nem volt még a parlamentben, csak egy ügyben, 
amikor az üzemidő-hosszabbítás kérdésében szavazott a parlament; azt is jogilag 
ugyanúgy kell engedélyeztetni, mint egy új blokk építését. Akkor az 96,4 százalékot 
kapott, tehát négypárti megegyezés volt ebben az ügyben a rendszerváltás kezdetétől. Ez 
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a ’10-es években, úgy látjuk, úgy tapasztaljuk, hogy megszűnt. Azt szeretnénk, ha ebben 
az alapkérdésben hosszú távon - tehát nem a politikai csatározás színtere az 
atomerőmű, ez annál bonyolultabb kérdés. Nekünk nagyon fontos, nem véletlen, hogy 
kértük a bizottságot is, hogy nézze meg az 1-4. blokkot is, mert akkor tudunk csak 
építeni 5. és 6. blokkot, ha az 1-4. blokk jól tudja végezni a dolgát, és biztonságosan tud 
üzemelni, mert ha biztonsággal üzemel, akkor a mi ügyünket szolgálja.  

Tehát minekünk elválaszthatatlan a kapcsolatunk, a sorsunk, hisz mindnyájan 
egyébként ott dolgoztunk az 1-4. blokkon, ott nőttünk fel, tehát ez is egy követelmény, 
hogy velük szervesen. Most a brüsszeli döntés szétválasztott bennünket abban, hogy 
nem lehetünk egy szervezet. Ezen majd dolgozni kell, hogy ne így legyen, hisz mind 
gazdaságilag, mind biztonsági szempontból, mind humán erőforrás szempontjából ez 
hosszú távon gondokat jelent. Mi majd Brüsszelhez is valamikor vissza szeretnénk 
menni, hogy ezt a kérdést tárgyaljuk újra, de először el szeretnénk odáig jutni, hogy már 
maga az építkezés induljon be, és akkor kezdjük el ezt a kérdést feszegetni.  

Egyébként addig is meg lehet oldani, de ha egy fiatal, új pályakezdő mérnök 
belépését vesszük figyelembe, akkor Paks I.-be nem szívesen megy, mert azt mondja, 
hogy húsz évig üzemel még, és akkor vele mi lesz, ha mondjuk, 45 éves korában leáll. 
Tehát neki olyan életpályaprogramot kell most is mutatnunk, közösen együttműködve, 
ha nem is vagyunk egy szervezet, hogy tudja, neki Paks II.-ben mi lesz a feladata húsz év 
múlva. Ezt ma meg kell tudnunk mondani, mert akkor be fog lépni Paks I.-be. Nekünk 
meg a tapasztalt kollégákat értelemszerűen el kell hozni Paks II.-be, hisz mi se 
kezdhetjük pályakezdőkkel. Tehát ez mind megoldható, csak ehhez jó együttműködés 
kell, jó ütemtervek, névre szóló életpályaprogramokkal ez kezelhető.  

De úgy a karbantartó személyzet, úgy a műszaki háttér, úgy a logisztikai szervezet 
esetében is indokolt, hogy ez egy közös szervezet legyen, hisz most a blokkok 
karbantartása már változott. Hogy a 15 hónapos ciklusra átálltunk az 1-4. blokkon, ez 
azt jelenti, hogy nincs minden évben négyblokkos leállás. Négyévente áll csak le négy 
blokk, és a köztes időben évi három blokk, ezzel a karbantartási munkaerőigény 
csökkent, így a termelési ár, egyéb szempontjából jobb, de a munkavállalók, a 
környékbeli foglalkoztatás szempontjából ez rosszabb. Ha belép a két új blokk, ott csak 
18 hónaponta fogunk leállni, mert 18 hónapos kampánnyal készülnek ezek a blokkok, és 
kevesebb a berendezés. Mint mondtuk, itt nyolc gép van, ott kettő gép lesz, csak 
nagyobb daru kell hozzá, de a munkaidő-szükséglete meg a munkaerőforrás-igénye se 
lesz nagyobb, mint ami most egy gépre vetítve szükséges.  

Tehát itt hosszú távon, ebben a tíz évben - Becskeházi Attila foglalkozik 
térségfejlesztéssel is meg elhelyezéssel meg egyéb - azért nekünk olyan feladatunk is 
van, mert a régió is, Baranya, Somogy, Tolna kicsit lemaradt más régióktól, akár 
Kecskeméttől, Debrecentől, Miskolctól, hogy ki kell használni azt a lehetőséget is az 
atomerőmű megépítése mellett, hogy nekünk is van egyetemünk. Dunaújvárostól lefelé 
tekintem, Szekszárd, Pécs, Kaposvár, mi is tudnánk mindenféle szakmában 
szakembereket képezni Pakson kívül is, hiszen ha ez az erőmű megépül, és leáll az 
1-4. blokk, akkor Tolna megyében megint tulajdonképpen egy nagy foglalkoztató lesz, 
árbevétel szempontjából egy jó üzem, de munkavállalói szempontból kevesebb 
munkaerőigénnyel fog menni, tehát addig meg kell teremteni nekünk más nagyüzemi 
lehetőséget is, idecsábítani vagy itt tartani.  

Tehát aki ma be fog szállítani Paksra, mi azt bátorítjuk, hogy mindenféleképpen 
paksi telephellyel rendelkezzen, paksi munkavállalókkal, közös cégeket alakítsunk. Ez 
annál is inkább fontos, merthogy az Unió olyan feltétellel engedte a beruházást, hogy 
55 százalékát a Roszatomnak versenyeztetéssel kell kiválasztani; az orosz-magyar 
szerződésben van egy ajánlás, hogy 40 százalék magyar munkaerőt kell foglalkoztatni; 
az orosz bank az orosz félnek előírta, hogy 60 százalékát ő csinálja a munkának, mert az 
orosz bank finanszírozza 80 százalékban a beruházást. Tehát ha ezt a hármas kört 
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megnézem, akkor ez azt indokolja mindenféleképpen, hogy magyarországi telephellyel 
közös vállalat jelenjen meg akár uniós, akár orosz közös tulajdonban, és lehetőleg - 
mindenkit bátorítunk mi - Paks környéki telephellyel, nem pont paksi, de a régióba 
telepítsék le, hiszen a régiónak az egyéb fejlesztésében is akkor ezek a cégek nagy 
szerepet tudnának ellátni, illetve nemcsak Paksnak lenne jó adófizetője, hanem más 
települések is adóbevételhez tudnának ezáltal jutni.  

Röviden ennyit, aztán majd a kollégáim. Ha most kapásból ki akartok egészíteni, 
akkor egészítsetek, vagy akkor visszaadom elnök úrnak a szót, aztán kérdezzenek 
bennünket, ahogy döntenek. Azt gondolom, mivel nemrég volt a meghallgatás, nem 
ragoznám elejétől a végéig újra másfél órában, hanem ennyit gondoltam. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Tekinthetjük vitaindítónak is ezt a 
bevezetést. Azt külön köszönöm, hogy részletesen tájékoztatott bennünket arról, hogy a 
miniszterjelölti meghallgatása óta eltelt időszakban mi történt Paks II.-vel 
kapcsolatban.  

Azt gondolom, most inkább úgy haladjuk, hogy a képviselőtársaim kapnak 
lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, véleményt mondjanak, és utána azt 
kérem majd öntől és az államtitkár uraktól, hogy válaszoljanak az elhangzott 
kérdésekre. Elsőként Volner János képviselő úr jelentkezett. Öné a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszter úr, egy kérdésem lenne. 

Először 20, aztán 30, később 40 százalékos volt az a hozzáadott érték, amit magyar 
vállalkozóktól remélnek az atomerőmű bővítésekor kinyerni. Én a jelenlegi ismereteim 
alapján és az atomerőmű egyik főmérnökével folytatott beszélgetésem alapján inkább a 
20 százalékot tartom elérhetőbbnek és valószínűbbnek a magyar ipar jelenlegi állapota 
miatt. Kérdezem miniszter urat, hogy lehet-e ebből 40 százalékos magyar hozzáadott 
érték? Hogy látja egyelőre ennek az esélyeit? Illetve van-e együttműködés annak 
érdekében, hogy minél magasabb hozzáadott értékkel tudjanak a magyar vállalkozások 
részt venni az atomerőmű bővítésében a Technológiai Minisztériummal, hiszen most 
fontos, kéz a kézben kell hogy járjon a két tárca, és elő kell hogy segítsék konkrét 
iparpolitikai intézkedésekkel is az új vállalkozások létrejöttét. Van-e esetleg már arra 
kezdeményezés, hogy orosz-magyar vegyesvállalatok jöjjenek létre a technológiai 
transzfer és egyebek okán? Ez mindenképpen - meggyőződésem szerint - indokolt 
lenne.  

További kérdésem miniszter úrhoz, hogy több évig a meglévő atomerőmű-
blokkok párhuzamosan fognak üzemelni az újonnan létesítendő blokkokkal; lát-e 
esetleg lehetőséget miniszter úr arra - műszaki és egyéb értelemben is kérdezem -, hogy 
majd, amikor ezeknek az üzemideje lejár, ezeknek a meglévő blokkoknak, akkor meg 
lehet-e további néhány évvel hosszabbítani. Tudom, hogy nem lehet jövőbe látni, és 
nem lehet azt megmondani előre, hogy egy sok év múlva bekövetkező leállásnál milyen 
műszaki állapotban lesznek ezek a blokkok, de azért nagyjából tapasztalati tények már 
mégis csak rendelkezésre állnak. Én nagyon örülnék egyébként, hogyha a meglévő 
blokkok még tovább tudnának üzemelni annál, mint amilyen engedélyeket kaptak 
egyelőre az üzemeltetésre. Kérdezem, hogy erre van-e lehetőség.  

Továbbá, miniszter úr, tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság legnagyobb 
megrendelését jelenti gyakorlatilag a rendszerváltás óta az atomerőmű bővítése, nagyon 
fontosnak tartanám, hogy a kormány ezt a bizalmi hiányt próbálja orvosolni, ami az 
atomerőmű bővítése, beruházása során előállt, és erre is látok lehetőséget. Tehát, 
hogyha konkrétan minden, parlamenti frakcióval rendelkező párt delegálhatna legalább 
egy embert egy olyan testületbe, amely minden iratba - természetesen kellő titoktartás 
és nemzetbiztonsági átvilágítás után - betekintést nyerhetne, akkor a kormánnyal 
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szembeni bizalmatlansági jellegű felvetések, kritikák, meggyőződésem szerint, 
semlegesíthetőek lennének. Mindenki számára, az ellenzéknek, a kormányoldalnak 
egyaránt jó lenne ez a megoldás.  

Én azért tartom ezt fontosnak, mert ha a kormánynak nincs titkolnivalója ebben 
a kérdésben és valóban egy, egyébként indokolt üzleti titoktartásról van szó, mint ahogy 
egyébként a hivatalos kormányzati indoklásban áll, akkor én ennek semmi akadályát 
nem látnám, hogy minden ellenzéki frakcióból egy ember kellő mélységben, kellő 
átvilágítás után megismerhesse ezeket az adatokat. Saját pártját informálja arról, hogy a 
beruházás rendben halad, nincsenek körülötte akár nemzetbiztonsági, akár politikai, 
akár közbeszerzési jellegű csapdák, nagyon fontos lenne ezt látni meggyőződésem 
szerint. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hadházy Sándor alelnök úr!  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Vezérigazgató Úr! A mai nap számomra nagyon 
tanulságos volt. Először jártam Pakson, és láthattam az egész létesítményt. 
Meggyőződésem, hogy egy rendkívül komoly, felelősségteljes szakmai munka folyik itt 
önöknél, és azt tudom mondani, hogy ez az elvárásunk, tehát továbbra is egy ilyen 
szakmaisággal, felelősséggel teli teljes munkát vár el a magyar közvélemény, magyar 
parlament önöktől. Bízom abban, hogy ennek eleget tudnak tenni. Rendkívül fontosnak 
tartom, amit miniszter úr elmondott. Nyílt kommunikációt folytat maga a cég és maga a 
kormány is. Ugyanis nagyon könnyű bizalmatlanságot kelteni bizonyos kérdések körül, 
és az atomenergia tipikusan ilyen kérdés. Nagyon könnyű hangulatot teremteni, nagyon 
könnyű a közvéleményt úgy alakítani, formálni, hogy egy komoly feszültség adódjon a 
létesítmény körül. Ez nem tesz jót sem a nemzetgazdaságnak, és nem tesz jót magának a 
létesítménynek sem, hogyha ilyen körülmények között kell a munkáját végeznie. 

A magam részéről szorgalmazom, és a képviselőtársaim figyelmébe ajánlom azt a 
lehetőséget, hogy akár bizottsági szinten, akár más szinten jöjjenek el, nézzék meg, 
tekintsék meg ezt a létesítményt, győződjenek meg arról, hogy hogy néz ki, és milyen 
munka folyik itt.  

A másik kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, az, hogy miniszter úr említette, 
hogy több százezer oldalas szakmai anyag készült a megvalósításra, az építési munkákra 
vonatkozóan. Ez elképesztően nagy. Örvendetes is, ugyanakkor az áttekinthetőségét 
illetően nagyon nagy feladatot is jelent ennek a kezelése, és biztos, hogy hiábavaló, de 
azért nekem kötelességem megemlíteni a minőségellenőrzési kérdéseket, hiszen azon áll 
és bukik az egész. Ha megfelelő minőségű anyagok beépítése megfelelő szakmaisággal 
párosul, akkor ez a létesítmény továbbra is az ország javát fogja szolgálni.  

Az energiagazdálkodás tekintetében, ugye, ez tulajdonképpen a legfontosabb 
alaperőműve az országnak. Itt átmenetileg legalábbis egy jelentős kapacitásbővítés fog 
megvalósulni, és csatlakoznék a magam részéről az előttem szóló képviselőtársamhoz, 
hogy jó volna ezt a kapacitást minél hosszabb ideig megtartani és fenntartani már csak 
azért is, mert a világ az elektromosenergia-felhasználás irányába tesz nagy lépéseket, 
akár a közlekedési ágazatot nézzük, akár a háztartási igényeket nézzük, akár más ipari 
igények alakulását is nézzük, és ehhez pedig alapvetően az alaperőművi hálózat 
fejlesztése szükséges. Ugyanakkor természetesen az éjszakai időszakban a fölösleges 
energia lekötésén és értékesítésén például energiatározással - bár ez Magyarországon 
nehezebben megoldható, de víztározók létesítésével el lehetne gondolkodni, hogy ezt az 
energiát hogyan lehetne tárolni. Ennek lehetnek esetleg kapcsolódó egyéb előnyei is, 
hiszen a magyar vízkészletek 96 százaléka külföldről származik. Tehát ennek az 
eloszlása, levonulása nem megfelelő kezelést mutat. Éppen ezért nagyon jó volna egy 
olyan víztartalékot is képezni, amely egyben az energiatárolást is szolgálhatja.  
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2020 év elején lesz a tényleges kezdés, és ha jól emlékszem, akkor 2032-ben 
készül el az 1-es…. (Közbeszólás: ’32-ben áll meg az 1-es.) Akkor rosszul emlékszem. És 
akkor ’27-ben készül el az 5. blokk, mondjuk.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Az kereskedelmi üzem, hiszen hamarabb 

elkészül, de majd’ egy év, mire lepróbálunk mindent, tesztelünk, és a kereskedelmi 
üzemre alkalmassá lehet nyilvánítani. Úgy már mindig a Mavir - tehát a 15 perces 
bontást, amit külön mutattam, hogy hogy szervezi a menetrendet - ebben a 
menetrendszerkesztésben is már részt vehet. A másik blokk pedig ’27-ben lesz 
kereskedelmi üzemre alkalmas állapotban. Ez a tervezés, és ’32-37 között a mostani 
engedélyezési szempontokból akkor fog leállni az 1. blokk, majd a 4. blokk. Itt van egy 
párhuzamosság. Korábban azt mondtuk, hogy bővítjük az atomerőművet, de akkor 
kapacitásfenntartás névre átmentünk, mert tulajdonképpen egy pár évig van bővített 
atomerőmű-kapacitás, a 4400 megawatt, utána pedig visszatérünk 2400 megawatt 
alaperőmű-kapacitásra. (Hadházy Sándor: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Mellár Tamás alelnök úr kért szót. Öné a szó.  
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Miniszter úr, lenne néhány kérdésem.  
Az első, amit említett, hogy jelenleg 58 atomerőművet építenek a világban. Azt 

szeretném megkérdezni, hogy ebből mennyit építenek fejlett és mennyit fejlődő 
országokban, mert ennek az aránya azért érdekes lehet.  

A második kérdésem. Az elég nyilvánvaló, hogy ez az orosz hitel nagyon drága, 
amit felveszünk. Tervezik-e azt, hogy ezt az orosz hitelt felmondjuk, vagy pedig tovább 
folytatódik az a gyakorlat majd, hogy felvesszük és gyorsan visszafizetjük, vagyis hogy 
kedvezményesebb hitelekkel próbáljuk meg kiváltani? Ha ez így lesz, akkor vajon ehhez 
az oroszok mit fognak szólni? 

A következő kérdésem az lenne - hiszen a vizsgálatok azt állapították meg, hogy 
Paks II. szeizmológiai szempontból kifejezetten törésvonalra épül -, hogy hogyan 
kezelik ezt a kockázatot. Vajon ennek milyen következményei, illetve milyen 
költségnövelő hatásai lehetnek?  

A következő dolog pedig, amit ön is említett, a százalékok. Nekem valahogy nem 
jön ki ez a matek, nem jön ki a 100 százalék, mert ha nemzetközi tendereztetni kell az 
összberuházás 55 százalékát, ugyanakkor az oroszok azt gondolják, hogy ők 
60 százalékot fognak ebből megcsinálni, mi, magyarok azt mondjuk, hogy 
40 százalékot, akkor ez csak úgy valósulhat meg, ha a nemzetközi tendereztetésben a 
nyugatiak egyáltalán, egyetlenegy százalékot sem fognak tudni elérni. Azt gondolom, a 
technikai, technológiai színvonalat figyelembe véve ennek elég kicsi a valószínűsége, 
tehát itt ebben az osztozkodásban biztosan majd még komoly konfliktusok lesznek vagy 
lehetnek. A kérdésem az, hogy én akkor most teljesen rosszul látom, vagy van ennek 
tulajdonképpen egy megnyugtató megoldása is. 

A következő kérdés pedig arra vonatkozik, hogy a finneknél, ahol hasonló 
atomerőmű épül, ott nagyon erős biztonsági előírásokat alkalmaznak, és Aszódi 
államtitkár úr is azt ígérte, hogy mi is ugyanígy fogjuk ezt tenni, tehát követjük a finn 
rokonainkat ebben is, és nálunk is meg fogjuk ezeket követelni, de mind ez idáig nem 
lehet látni, hogy ilyen kiegészítő előírások megtörténtek volna, vagy ilyen kiegészítő 
védelmi berendezések bekerültek volna ebbe az egész dologba. Vajon akkor a magyar 
szabályozás ezeket nem teszi szükségessé? Tehát az Országos Atomenergia Hivatal 
hogyan kezeli ezt a kérdést?  

Végezetül az utolsó kérdés pedig azzal kapcsolatos, hogy mennyire lehet 
gazdaságos ez a beruházás, hiszen az elmúlt időszakban napvilágot látott jó néhány 
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olyan kalkuláció, amelyik azt mondta, hogy előrevetítve az 5. és 6. blokk elkészültét és 
az ebből következő energiaárakat, azok már a mai energiaárak mellett sem igazán 
gazdaságosak vagy éppenhogy gazdaságosak tudnak lenni. Ha figyelembe vesszük azt, 
hogy a megújulóenergia-fronton szakadatlan fejlődés van, a termelékenység ott nő a 
legjobban - ha szabad azt mondanom, a mostani válság utáni időszak nagy váltása, nagy 
technológiai megújulása éppen az energiaellátásban, az energiafronton van -, és 
bekalkuláljuk ezt a jelentős termelékenységbővülést, akkor itt a következő 10-15 
esztendőben egy igen jelentős és folyamatos energiaár-csökkenéssel kell számolnunk.  

Ha elkészülnek ezek az új blokkok, és ráadásul lesz egy időszak, amikor 
párhuzamosan működnek még a régi blokkok és az új blokkok is, vajon ezeket 
gazdaságosan tudjuk működtetni, és megfelelő áron el tudjuk adni? Hiszen az is 
elhangzott a tájékoztatón, hogy Magyarország jelenleg 30 százalékát az 
energiafelhasználásunknak importból szerzi be, de azért ehhez hozzá lehet mondani azt 
is, hogy nem azért, mert nincsen több kapacitásunk, hanem azért is - a kapacitások egy 
nem jelentéktelen része egyáltalán nincs kihasználva -, mert az import olcsóbbnak 
tűnik. Tehát kérdés az, hogy elképzelhető-e, hogy lesz szabad kapacitásunk, és mégis 
importot kell majd igénybe vennünk, mert az olcsóbb lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További hozzászólási igény? (Jelzésre:) Hajdu 

László képviselő úr, öné a szó. (Jelzésre:) Bocsánat!  
Technikai értelemben egy szavazást kell megejtenünk, hiszen a képviselő úr nem 

tagja a bizottságnak. A bizottság DK-s képviselője jelezte, hogy ő nem tud eljönni az 
ülésre, és szerette volna, ha a frakcióját képviseli valaki, így Hajdu László képviselő úr 
jött el nagy örömünkre, de szavaznunk kell arról, hogy szót kaphat-e a bizottsági ülésen. 
Én azt tanácsolom, hogy adjunk szót a képviselő úrnak. Aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nem volt, így egyhangú 
döntéssel a bizottság megadta a szót Hajdu László képviselő úrnak.  

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm a bizottságnak, hogy veletek tarthatok, és itt 

lehetek a mai napon. 
Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Urak! Vezérigazgató Úr! Kettő kérdést 

szeretnék feltenni. Én a Fenntartható fejlődés bizottságának vagyok egyébként a tagja, 
és tudja a bizottság is, hogy ma eljöttem, tehát feltehetően megszervezünk mi is valami 
ilyen látogatást majd, nem túlterhelve nyilván az itt üzemeltetőket és a miniszter urat. 

Az egyik. Nagyon köszönöm, hogy láthattuk a hűtővíz rendszerét, és a Dunából 
kiemelt víz, illetve a Duna-víz felhasználása hűtésre című témához szeretnék véleményt 
mondani, illetve egy kérdést feltenni, mert vizes szakmám van. A Fővárosi Vízműveknél 
és a Fővárosi Csatornázási Műveknél üzemeltetőként elég sokat foglalkoztunk a Duna 
vízminőségével és a Duna vízhozamával is, ráadásul még ár- és belvízvédelmi 
főosztályvezetője is voltam a budapesti árvízvédekezésnek.  

Egy kicsi megnyugtatást szeretnék esetleg itt bizottsági keretben és 
jegyzőkönyvben is, hogy az a vízmennyiség, amire szüksége lesz ennek a megnövekedett 
kapacitásnak, tehát amikor megy a négy blokk meg még a két új blokk is és ez tíz éven 
keresztül, a Duna ismert kapacitása - van a száraz idejű, amikor alig van a Dunában 
igazi víz, és van a szerencsés eset, amikor árvédekezünk 8 méter fölött a fővárosban -, 
ezen nagy ingadozás közötti dolgok biztonságosan hogyan tudják majd ezt a 
megnövekedett kapacitásigényt ellátni.  

Ehhez még egy alkérdés, bár a vezérigazgató úr egy eléggé meggyőző érvet 
mondott, és a miniszter úr is ott volt az autóbuszon. Amikor az építkezés folyik, és 
ennek a kis Dunának, ami itt ki van építve, ki kell bővíteni a kapacitását - akármilyen 
kotrást veszünk figyelembe -, az milyen technológia lesz? Zavaros víz, kavicsos és 
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mindenféle szennyezés lesz a kotrás ideje alatt, így az üzemelő négy blokk vízellátásával 
és a jó minőségű hűtővízellátással nem lesz gond? Ez az egyik összetett kérdésem.  

A másik kérdésem arra irányul, hogy amikor megérkeztünk, szóban is, de a 
miniszteri meghallgatásnál is szó esett arról, hogy magunk fogjuk elhelyezni a 
hulladékot, a fűtőszálak hulladékát. Egy kicsit kérdeznék arról a településről, ami 
elhangzott itt az érkezésünkkor, és annak az előkészületeiről. Tehát mire ez a beruházás, 
mondjuk, 2026-ban vagy 2027-ben elkészül, addigra ez is üzembe tud állni, vagy még 
lesz egy olyan időszak, amikor mind a hat blokk fűtőszálait ki kell valahová szállítani, 
vagy az ideiglenes tárolás lesz itt bővítve? Ha a fűtőszál, hulladék ügyében kicsit bővebb 
információt még lehetne kapni. 

Magában, amit itt a mai napon mi láttunk - sokszor voltam már itt az erőműben, 
és ahhoz elég öreg vagyok, hogy itt voltam akkor is, amikor még nem működött Paks, 
hanem be volt állványozva az a magas épület, ahova most felvittek bennünket modern, 
jó lifttel. Kívülről ilyen billegős liftekkel, amelyekkel vitték a maltert is meg a cementet, 
mentünk fel a tetőre, és onnan néztük az egész terepet; nem így nézett ki, még fák se 
voltak a környéken, szinte semmi. 

Tehát ahhoz képest egy forgalmi változás van itt minden vonatkozásban, és itt 
voltam az átadást követően is, azután a Környezetvédelmi bizottság tagja voltam a 
parlamentben, többször is jártunk itt. Tehát nem új dolog, hogy itt nagyon jó 
szakembergárda végzi ezt a munkát, de annak örülök, ami itt elhangzott, hogy a 
kapacitás a szakemberben is nőni fog, ha belép ez az új bővülés, hiszen az alatt az együtt 
működés alatt nem nagyon hozható át a jelenleg üzemelő. Tehát ide úgy kell keverni a 
szakembereket, hogy előre fel kell készülni. Tehát a képzés rendkívül fontos lesz a 
biztonságos működésben. Köszönöm, hogy szólhattam.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdésre való igényt nem látok. 

Megkérem miniszter urat, kollégáit, hogy adjanak választ a felmerült kérdésekre.  

Válaszadások 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Köszönjük a kérdéseket. Közben akkor 
megérkezett Aszódi úr, majd passzolunk neki egy-két kérdést, mert ő van egyébként 
legrégebben a projektben. Mi is régen ott vagyunk, de amikortól megszületett az orosz-
magyar megállapodás, annak a munkálataiban ő már részt vett. Mi csak a megalapozó, 
a parlamenti engedélyezési munkákig voltunk akkor benne, volt egy szünet, amit sajnos 
mi nem élhettünk át. 

Akkor kezdem én. Volner János úr, és itt utalok Mellár Tamás úr kérdésére, hogy 
40 százalék, és hogy akkor hogy jön ki a matek. Ha egyszerűen összeadom, akkor az 155 
százalék. De, ugye, nem kell összeadni, hanem pont ezért mondtuk, hogy nincs más 
mód, minthogy közös cégeket kell alapítani, lehetőleg magyarországi telephellyel, és ha 
ez orosz viszonylatú orosz-magyar cég, akkor is magyarországi munkavállalókkal 
Magyarországra fizet adót. Ugyanígy a nyugati, például most a legnagyobb tender, ami 
lebonyolításra került, a turbinasziget, azt megnyerte a GE, a General Electric az 
Alstommal, de ő is a magyar cégére pályázott, tehát a magyarországira. A legnagyobb 
adófizető eddig is Magyarországon a GE, tehát a mérnöki, egyéb szolgáltatásával, 
munkahelyek tekintetében is ő a legnagyobb foglalkoztató. Majd a végén, hogy milyen 
arányban számít ez be egyébbe, visszatérek, de versenyben zajlott le. Tehát megfelelt 
annak, hogy az 55 százalékba ez beletartozik. Értelemszerűen a turbinát meg a 
generátort nem tudjuk Magyarországon legyártani, de a turbinaszigetnek ezer apró 
dolga van. Ez a gépházat is felöleli, tulajdonképpen, amit ma láttunk - a pincétől a 
padlásig le tudtunk látni a szekunderkörbe -, ebbe beletartozik, tehát ebbe rengeteg 
magyar gyártót fog bevonni, és ebben mi napi kooperációban vagyunk. Ott is napi 
kooperációban vagyunk, hogy akkor mi van a minisztériumokkal. De nemcsak a 
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műszaki ügyekben, az oktatás, egészségügy témában is, tehát minden minisztériummal 
a kapcsolatot nekünk tartani kell.  

Ezek kialakultak, most majd újra kell alakítani, hiszen az államtitkárok változtak. 
Van olyan szint, ahol nem történt változás, vagy gyorsabban történt, de meg van 
beszélve jövő hétre Palkovics úrral is a találkozó. Államtitkári találkozók már zajlottak 
útfelújítás, vasútfelújítás kérdésében, hiszen abban az előterjesztést vinni kell rövid 
időn belül a kormány elé. Hiszen aki nem az M6-oson jár, az láthatta, hogy a környező 
utak nem a legjobb állapotban vannak, és itt a technikát, embereket beszállítani ezeken 
az utakon felújítás nélkül nem lehet.  

Tehát akkor összességében erre a matekra válaszolva azt tudom mondani, hogy 
ez fogja a lehetőséget megadni, hogyha közös partneri rendszerben dolgozunk, és ebbe 
bele fog tartozni mindenki. Ebből kijött. De a magyar beszállítás 40 százalék… Mivel a 
rendszer, a szerződés struktúrája is olyan, hogy megrendelő és engedély és Paks II., az 
orosz fél, az ASZE a fővállalkozó - az Atomsztrojekszport cég, ez a Roszatomnak a 
leányvállalata -, így tulajdonképpen ő rendel meg minden munkát. Tehát minden 
alvállalkozó munkájáért ő felel. Tehát neki is érdeke, hiszen szerződésben vállalt 
kötelezettsége volt, hogy minél inkább meg tudjunk a 40 százaléknak felelni. Tehát 
jelentős munka a létesítménnyel kapcsolatosan, építészeti, föld-, egyéb munkák, ami 
Magyarországon megvan.  

A gyártókapacitásban is próbáljuk azokat a még meglévőket tartani, tehát 
rengeteg jó armatúrát szállított be nekünk valamikor az erőműbe a nagykanizsai 
armatúragyár, halódik, de megmenthető, és még jelentős beszállításokat tudna. Ezt kell 
intézni, és ezen is dolgozunk. Ugyanúgy a mátészalkai armatúragyár, de foglalkozunk 
azzal, hogy a Ganznak a maradéka, ami egy darabig indiai volt, Pusztaszabolcsra lett 
letelepítve, most orosz tulajdonban van, ő középfeszültségű transzformátorokat, 
egyebet szállítana. A nagy blokktranszformátort nem tudja, de ezeket mind próbáljuk 
beintegrálni. 

A szerződéses kiválasztás metodikája, hogy az orosz fél meghirdeti a munkát, a 
partnerrel köt egy előszerződést, aki megnyerte, és utána a magyar félnek a 
minősítésében veszünk részt: hogy az általunk megfogalmazott követelményeknek, ami 
az uniós és a magyar nukleáris biztonsági szabályzat, megfelel-e, garancia van-e arra, 
hogy ő azt el tudja olyan minőségben végezni. És ha el tudja, mi kiállítjuk a minősítést. 
Ha nem tudja, akkor az orosz félnek más vállalkozót kell választani. Tehát itt függ össze. 
Ezen komolyan kell dolgozni, ebben nincs is vita, és nagyon meg kell ragadni a 
mütyüröket is, tehát a csőtartótól kezdve a korlátokig, lépcsőkig mindent, amit még 
gond nélkül lehet, hogy ezeket gyártsuk mi itthon. Tűzihorganyozók Dunaújvárosban, 
tehát van bőven egyeztetésünk, de az orosz félnek is az az érdeke, hogy ezt ő ne 
otthonról hozza, mert ha csak a szállítási költséget megtakarítja, az jelentős 
költségtakarékosság. Tehát ebben a partneri kapcsolatban elég sok egyeztetés zajlik 
közöttünk.  

Több üzemidő, hosszabbítás. Azt gondoljuk, hogy ez műszaki kérdés. Ma az 
erőmű politikai kérdés, nem nyitnánk ebben most vitát, de a műszakiak majd műszaki 
ésszel gondolkodnak ezekben a kérdésekben. Ennyit tudok rá válaszolni. Az amerikai 
gyakorlat nem húsz év. Nálunk is, mint mondtam, húsz évtől függetlenül zajlik egy 
tízéves időszakos biztonsági felülvizsgálata az erőműnek, ez zajlott a 30. évben is. Náluk 
az a gyakorlat, hogy 10-10 évente csinálják, mi kértünk húszat, ezen belül meg kell 
felelni a tízes felülvizsgálatnak. Majd tényleg elválik, hogy mit lehet. Én azt gondolom, 
mint ahogy elhangzott a Mavir jóslatai szerint is, hogy ha megépül Paks II., akkor is 
jelentős teljesítményhiány lesz Magyarországon, hiszen az olajos blokkok egy része nem 
bírva a versenyt, vagy bírva a versenyt, de azok már visszafordíthatatlanul megálltak. 
Tehát a tiszai négy darab olajos blokk, a százhalombattai nyolc darab olajos blokk már 
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kész, az már újra nem fog indulni. Tehát itt új erőműépítési program előtt áll 
Magyarország. El kell dönteni, hogy majd mit építünk pár év múlva.  

Az üzemidő-hosszabbítás kérdése is majd’ tízéves munka volt, de ma meg kell 
építenünk a két új blokkot, ezzel kell foglalkozni. Tehát a kérdést majd akkor feltesszük 
magunknak ezzel kapcsolatban, hogy mi legyen. De mondom, nem akarok én egy új 
területet nyitni, hiszen amikor csak arra utaltam, lehet, hogy nem pontosan, hogy már 
azon kéne gondolkodni, hogy mit építünk Paks II. után, akkor a sajtó azt mondta, hogy 
én Paks III.-at akarok építeni. Ugye, a helyszínt látva, az a paksi focipályán építhető 
meg, mert nincs hely máshol, tehát nem is mondhattam Paks III.-at, de mindjárt ez lett 
mondva. Tehát nem szeretnék kinyitni semmilyen új vitatémát. Tehát egyelőre azt 
mondom, hogyha majd mérnöki elemzéssel eljutunk odáig, akkor a mérnökök elemzik a 
kérdést. Jó? Tehát ennyi. Majd kiegészítenek a kollégáim, azért ülnek itt.  

Betekintésre lehetőség. Mi már láttunk egy előterjesztést korábban arra, hogy 
alakuljon egy ilyen bizottság. Mi ennek nem vagyunk ellene, le kell porolni azt az 
előterjesztést, de szerintem az nem tudott volna működni, mert annyi feladatot húzott 
volna magára az a bizottság, reggeltől estig olvasgathatta volna a mi dolgainkat, éjjel-
nappal, és akkor se biztos, hogy végzett volna vele, tehát át kell azt gondolni. Mi annak 
híve vagyunk, hogy működtessünk akár minden frakció képviselőjével egy ilyen 
testületet, nem vagyunk ellene. Kezdettől mi ebben a környezetben dolgozunk, 30-
40 éve, nekünk is az átláthatóság mindig fontos volt, több hasznunk volt belőle, mint 
kárunk, ha nyílt lapokkal játszottunk. Ezt szeretnénk ezután is, megnézzük. Hadd ne 
jöjjünk mi elő azzal a javaslattal, hogy ki hogy ellenőriz bennünket! Én akkor is arra azt 
mondtam, hogy azt a bizottság egy hétig tudja csinálni. Egy ennél egyszerűbb, 
hatékonyabb partnerkapcsolatban mi benne vagyunk, de egészítsd ki, Attila! 

 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Miniszter Úr! Elnézést, hogy így késve érkeztem, a Nemzetbiztonsági 
bizottságnak volt párhuzamosan ülése, ahol szintén volt egy Paks II.-vel kapcsolatos 
napirendi pont.  

Tulajdonképpen azért kértem most szót, mert ott elhangzott a Nemzetbiztonsági 
bizottság részéről az, hogy szeretnének a projekt részleteivel, a szerződéses 
körülményekkel részleteiben megismerkedni. Azt gondolom, hogy ebben a bizottsági 
kérdésben talán kellene koordinálni ezeket a tevékenységeket. Tehát ha a Gazdasági 
bizottság is részleteiben foglalkozik ezzel az üggyel, a Nemzetbiztonsági bizottság is 
érdeklődik, feltételezem, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága is szeretne részletes 
tájékoztatást kapni, ahogy a miniszter úr elmondta, ezekben az ügyekben mi abszolút 
nyitottak vagyunk. Hogy kell-e egy újabb ad hoc bizottság, azt szerintem a 
parlamentnek kell végiggondolnia, figyelembe véve mindazt, hogy egyéb bizottságok is 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Köszönöm. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Akkor szerintem, úgy gondolom, Volner 

János úr kérdését több-kevesebb sikerrel sikerült megválaszolni. 
Hadházy Sándor úr kérdése. A hangulati meg a nyílt tájékoztatásban 

egyetértünk, nem akarom ismételgetni magunkat, nagyon fontos dolog, és az biztos, 
hogyha nem jól kommunikálunk, akkor az mindig le van ütve, ki van használva, ezért 
kell törekedni arra, hogy ezt jól csináljuk. 

Dokumentáció, minőségbiztosítás. Mint mondtam, nincs különbség a finn 
követelmények meg a magyar követelmények között, ez egységes, európai uniós. Ha a 
finneknél van egy javaslat, akkor azt mi is átvezetjük a saját nukleáris biztonsági 
szabályzatunkba, ha kell, törvényt érintő módon, tehát ezek az Unión belül 
egyértelműek. Nem követjük egymást, hanem együtt dolgozunk napi kapcsolatban, de 
majd Lenkei úr még ebben kiegészít. 
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LENKEI ISTVÁN vezérigazgató (Paks II. Zrt.): Mellár képviselő úr felvetésére. A 

finn követelmények nagyon szigorúak, a magyar követelmények szintén, sőt, ha az orosz 
felet hallgatjuk, akkor azt mondják, hogy mi sokkal szigorúbbak vagyunk, mint a finnek, 
ők úgy gondolják, hogy a finn követelményrendszer rugalmasabb. Tehát nem vagyunk 
elmaradásban a finnekhez képest, technológiailag gyakorlatilag ugyanazt az erőművet 
fogják a finnek is építeni, mint amit mi építünk, ugyanazokkal a paraméterekkel, 
ugyanolyan felépítéssel, containment, reaktor, egyturbinás üzem és így tovább, tehát 
ebben nincsen különbség, és nincs olyan, hogy van valamilyen rejtett finn technológia, 
amiről mi nem tudunk, vagy tudunk, de mi nem akarunk beszélni, vagy nem akarjuk a 
magyar technológiába beépíteni.  

Annál is inkább nincs ez így, mert idén tavasszal Paks II. kötött egy 
megállapodást a Fennovoima nevű finn céggel, ők a gazdái, a megrendelői a hanhikivi 
építkezésnek. Kötöttünk egy együttműködési megállapodást, és ennek az 
együttműködési megállapodásnak a keretében már több területen, műszaki, gazdasági, 
kommunikációs és egyéb területeken is konkrét szakmai egyeztetések voltak a finn 
partnerekkel. Abszolút őszinte és azt mondom, hogy szakmai szintű megbeszélések 
keretében pontosan tudjuk, hogy náluk mi van, ők is pontosan tudják, hogy nálunk mi 
van, és kicseréljük az ez irányú tapasztalatainkat. Tehát nyugodtak lehetnek, a finn és a 
magyar együttműködés ebben ugyanolyan szoros, mint korábban volt a Paks I. és a 
loviisai atomerőmű között. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni ezt. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Akkor itt mind a két kérdezőt érintettük.  
A következő. Ezek a kérdések, mint mondtam, egyértelműen jogszabály vagy 

törvény. A szerződés mellékletében ezek a követelmények egyértelműen az orosz fél 
számára átadott követelmények, és ennek a vizsgálata fog zajlani, hogy ezeknek a 
követelményeknek megfelelnek-e az átadott dokumentációk. Tehát azt gondoljuk, hogy 
itt a legszigorúbb feltételekkel azon dolgozunk, hogy ez teljesüljön.  

Azt még szeretném elmondani, hogy ma is megjelent a HVG-ben, hogy akkor az 
orosz fél nem hívott le, és akkor csúszunk, még nem fizettünk neki. Majd fizetünk, 
tavaly is év vége felé fizettünk, majd fizetési eseményre sor kerül, de mi mindig azt 
mondtuk, mint az 1-4. blokkon is - az a blokk is csúszott két évet, és az olajválság idején 
az nagyon jelentős csúszás volt, akkor is a politikai vezetés, mindenki nyomta a 
műszakiakat, hogy haladjunk, haladjunk, mert sokba kerül az olaj -, hogy ez a 
biztonságot nem írhatja felül. 60 évre épülnek ezek a blokkok, tehát itt azon, hogy most 
ki milyen cikket ír - ráadásul azok írnak cikket, hogy csúszik, akik egyébként ellene 
vannak az egésznek, csak minden egyes momentumot ki akarnak használni. Azt 
mondjuk, hogy nekünk azt is fel kell vállalni, ha műszaki kompromisszum nem köthető, 
de csak jó terv fogadható el, jó biztonsági elemzés, és ha az esetleg csúszást jelent, akkor 
csúszást jelent, a pénzügyi feltételek is a szerződésben rögzítve vannak, kötbér, egyéb, 
ez is rendben van a szerződésben. Az is rendben van, hogy fixáras ez a beruházás, de 
alapvetően az a legfontosabb feltétel, hogy ez jó minőségben 60 évre tudja szolgálni a 
magyar energiaszektor érdekét. 

Beszéltünk az energiatárolásról, egyébről. Itt nekünk nem adott a mód ma még, 
hogy a tárolásba nagy mértékben beszálljunk. Azt majd mint parlamenti 
képviselőtársaknak is érdemes megfontolni, hogy ezeket a merev vizes megoldásokat 
Magyarország elutasítsa-e mindig, vagy a Dunán ezt a 8 méter szintingadozást, 
amelyről adott esetben beszéltünk, lehet-e más eszközökkel uralni, és közben még 
hasznosítani is, hisz itt van tőlünk pár száz kilométerre Ausztria, ahol ezek megoldottak, 
és ezzel jelentős hatékonyságnövelést tud elérni. Nekünk is fontos, ha az erőmű 
megépül, akkor mindig névleges teljesítményen tudjon üzemelni, tehát a nap meg a szél 
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nekünk nem ellenségünk, de azt mondjuk, hogy időjárástól függetlenül biztonságosan 
az atomerőmű tudja szolgáltatni a villamos energiát.  

Majd Attilát megkérem, hogy akár a német mintáról egy példát esetleg, ha tud, 
tegyen fel. Ott se egyszerű a helyzet, mert ahhoz, ami létező, teljes európai hálózat kell, 
hogy ki tudjuk szabályozni azt a pluszenergiát, ami adott esetben a német szél- meg 
naperőművekből keletkezik. Egyébként a számossága éves szinten nem számottevő, 
tehát nem tudja érdemben befolyásolni, de csúcsidőszakban viszont eléggé veszélyes 
helyzeteket okoz. Ha mindenki a német példát követné, Európában lenne rövid időn 
belül egy, a politikusokat kijózanító egy-két napos áramszünet, tehát bekövetkezhetne, 
mert ezt a rendszert elég nehéz kiszabályozni. Amikor mi az UCPTE-hez csatlakoztunk, 
a nyugat-európai energiarendszerhez - azokkal járunk együtt most, tehát már a 
rendszerváltás óta, előtte az orosz egyesített energiarendszernek volt része 
Magyarország -, megkérdeztük akkor, mi érdekünk fűződik nekünk ahhoz, hogy mi a 
nyugati energiarendszerhez csatlakozzunk, eddig is volt villany, ezután is lesz villany.  

Akkor az volt a mondás, hogy akkor itt meg fog szűnni a kupleráj, tehát a nyugat-
európai energiarendszerben az 50 Hertz az 50 Hertz lesz, és a teljesítmény nem úgy 
van, hogy úgy vételezünk egymástól, hogy alig kapunk levegőt, hogy a másik ország 
talpon tudjon maradni, hanem az a 15 perces menetrend, amire szerződünk, az 
betartható. Most a frekvencián látszott ilyen, mikor az oroszokhoz, nagy rendszerhez 
tartoztunk, akkor volt ilyen frekvencia, egy darabig 50 Hertz volt mindig. Most ez abból 
adódik, hogy teljesítményhiányos, vagy nem tudják kiszabályozni a rendszert rendesen 
az Európai Unióban, mert a belépő, nem kiszámítható dolgok miatt szinte lehetetlen 
feladat adódik. Ennyi.  

Azt gondoljuk, hogy az elektromos mobilitással, illetve egyéb dolgok bevonásával 
nő is a villamosenergia-igény, de az lehetőséget ad egy tárolásra, ha ezt egy olyan 
intelligens hálózaton keresztül fogjuk megszervezni, hogy nem akkor töltjük fel a 
gépkocsit, amikor anya hazamegy, és bedugja a konnektort, meg még bekapcsolja a 
mosógépet, meg még főz is, hanem majd abban az időszakban tölti a gépkocsit, amikor 
a vezérelt hálózaton keresztül megkapja, és olcsóbb villanyt is adunk, éjszakaival. De 
ugye, a mezőgazdasággal szervesen együttműködve, mert ha szivattyúzni akarunk, 
tárolni Magyarországon vizet, akkor például az is szabályozható, hogy a felesleges 
villannyal emeljük át. Tehát, ha rendszerbe integráljuk, akkor, ha ezeket a tározókat mi 
tölteni akarjuk, akkor olyankor kell tölteni, amikor felesleges villanyunk van.  

Tehát, ahogy mondtam, nekünk minden minisztériummal minden ügyben 
kapcsolatot kell tartani, mert a rendszer akkor fog optimálisan menni, és akkor 
megtérül, akkor nincs vita. Ha mi 90 százalék körüli teljesítménykihasználási tényezőre 
tudunk menni, akkor ez az erőmű megtérül, ha nem 90-nel, akkor persze nem tud 
megtérülni, de akkor egyik erőmű sem térül meg. Úgyhogy ennyi. Akkor kicsit a 
megtérülésre is válaszoltam. Tehát nekünk ebben az időszakban arra kell törekedni, 
hogy be fog jönni 2000 vagy 2500 megawatt naperőmű-kapacitás Magyarországon is, 
hogy ez a két rendszer nem egymásnak ellensége, hanem egymásnak kiegészítője, de 
alaperőmű nélkül nem lehet stabilan működtetni villamosenergia-rendszert.  

 
LENKEI ISTVÁN vezérigazgató (MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.): Két 

dologban szeretnék ráerősíteni miniszter úr szavaira. Az egyik az, hogy a megtérülés 
kapcsán nyilvánvaló az, hogy ha alaperőműként üzemel az erőmű zsinórban és magas 
teljesítménykihasználási tényezővel, akkor természetes. De az új blokkoknak lesz egy 
olyan tulajdonsága, ami a hálózatra kapcsolás után rugalmas üzemként jelenik meg. 
Tehát manőverezőképes, teljesítménykövető üzemmódra képes blokkok lesznek, ami 
azt jelenti, hogy - abban a helyzetben majd, ami várható a jövőben -, bizonyos 
időszakokban kevesebb teljesítménnyel kell üzemelni, és adott időszakban kevesebb 
teljesítménnyel kell üzemelni és utána nagyon gyorsan egy nagyobb teljesítménnyel, az 
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nyilvánvalóan az árban is megmutatkozik. Mint ahogy jelenleg is megmutatkozik az 
árban. Tehát annak is vannak olyan árelőnyei, amelyek segítik azt, hogy a megtérülése 
változatlanul rendben legyen és magas legyen.  

A másik dologban is szeretnék ráerősíteni miniszter úrra. Az ellenőrzés és a 
minőség, illetőleg a követelmények betartásánál Hadházy képviselő úrnak volt az a 
gondolatmenete, hogy nagyon fontos a minőségbiztosítás, nagyon fontos az ellenőrzés, 
nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk a törvényekhez, szabályokhoz és az előírásokhoz. 
Ezt én meg tudom erősíteni a végrehajtó oldaláról: felénk semmiféle olyan egyéb 
elvárás vagy elvárás nincs, és nem is lehet, ami ezeken a szabályokon és azokon a 
követelményeken a csökkentés irányába mutatna, amelyeket a szerződés aláír. Tehát 
nekünk az a kutyakötelességünk, hogy a 60 évre tervezett blokkok olyan módon 
legyenek megépítve, hogy a szerződésben előírt módon, az előírt magyar jogszabályi és 
európai uniós követelményeknek megfelelő erőmű létesüljön, és mi nap mint nap azon 
dolgozzunk, hogy ez így is legyen. És ezt a támogatást, hogy ez így is lehet, mindennap 
érezzük a hátunk mögött, tehát mi teljesen nyugodtak vagyunk ebből a szempontból, 
hogy amikor ezt a követelményrendszert megköveteljük az orosz féltől, akkor ez meg is 
fog történni. Köszönöm.  

 
 SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Mellár Tamás úrnak volt egy elég nagy 

blokkja. Hány blokk épül fejlődő vagy nem fejlődő országban? Tulajdonképpen ma már 
vitatott, hogy India vagy akár Kína fejlődő vagy nem fejlődő, de jelentős. Banglades 
persze, de én nem voltam Bangladesben, de voltam olyan országban, amiről azt 
gondoltam, hogy fejletlen, aztán odamentem, jé! A fehéroroszoknál is úgy volt, amikor 
két éve kimentem, hogy az élményeim szerint, vagy, amit olvastam, vagy a magyar 
média közvetített, hogy ott biztos meg fognak enni bennünket vagy egyéb, de aztán 
megnézve az országot: nagy tisztaság, rend. Lehet, hogy van benne egy kis katonai 
diktatúra is, vagy nem tudom, de ezt hadd ne minősítsem, de nagy tisztaság a területen, 
az építés területén is, az egyik legnagyobb rendben lévő építkezést láttam, amit eddig 
valaha láttam. Tehát ez mindig viszonylagos. De például az Egyesült Arab Emírség és 
Szaúd-Arábia is komoly kapacitásokat akar kiépíteni. Ott is van szél, nap, és mégis! Ezt 
a parlamenti válaszadásomban is elmondtam a múlt héten, hogy az is érdekes, hogy 
ahol korlátlanul vagy hozzánk képest korlátlanul áll rendelkezésre nap, ott is az 
alaperőmű-kapacitást atomenergiával próbálják biztosítani, mert az áll rendelkezésre 
éjjel-nappal. És ők is azokat a célokat, amit a természet, tehát a sivatag visszahódítása 
érdekében akarnak, például vizet előállítani, azt gondolják, hogy csak atomenergiával 
tudják megoldani. Tehát én ebben nem tennék különbséget. 

Franciaország az egyik legnagyobb olyan ország, aki atomenergiára építi a 
kapacitásait. Ott szó volt róla, hogy majd ő is ebből leállít bizonyos erőműveket, ezt 
visszavonta. Új építéssel még nem foglalkozik, de Angliában, ugye, új építés folyik. És 
azt nem említettem, hogy az osztrák per, amit tulajdonképpen nem Magyarország ellen 
indított Ausztria, hanem a brüsszeli Bizottság döntésére, ugyanúgy Anglia ellen az 
osztrákok pert indítottak, hiszen ők valamikor a meglévő erőműveket népszavazással 
megállítottak. A népszavazás pár száz szavazaton múlott, hogy nem indították el, és 
azóta náluk szinte kötelező, hogy minden más országban épülő erőmű építését 
megakadályozzák, ha lehet.  

A közmeghallgatás kapcsán, amit tartottunk Ausztriában is - tehát a 
környezetvédelmi engedélyezés részeként a környező országok, akik bejelentkeztek 
érintett ügyfélként, ezt Ausztriában is megtartottuk -, sikeresen megkaptunk minden 
dokumentumot. Tehát, ami törvényi kötelezettségünk volt, azt sikeresen abszolváltuk 
még Ausztriában is. Tehát ez a per Ausztria és a brüsszeli Bizottság között zajlik. Az más 
kérdés, hogy mi a perbe beléptünk a brüsszeli Bizottság mellett, hiszen azért rólunk van 
szó, a magyar erőműről. 
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A gazdaságosságot említettük - a 90 százalék. Ez a blokk másfél évente fog 
leállni, ha az előtérben lett volna időnk még a monitort tanulmányozni, láthattuk volna, 
de azért volt, akinek elmondtam, hogy tavaly száz egész nulla-huszonvalamennyi volt a 
blokk teljesítménykihasználási tényezője, és ha hidegebb a Duna hűtővize, akkor többel 
is tudunk üzemelni. Tehát a 18 hónapos kampány minimum lehetővé teszi majd ezt a 
90 százalékos üzemeltetést. Az más, amit Lenkei úr mondott, ha végképp szükség van, 
akkor terheléskövetésre adott esetben alkalmas, de nekünk az az érdekünk, hogy ne 
legyen terheléskövető üzemmódunk soha, mert akkor jóval hamarabb meg fog térülni.   

Egyébként a brüsszeli Bizottság kimondta a határozatában, hogy ez 
7,35 százalékos megtérüléssel fog profitot termelni a beruházónak a teljes élettartamra 
vonatkoztatva, ez az ő határozatukban szereplő szám, és azt mondta, hogy az a sáv, amit 
a magánbefektető elvárna, ez a hozam ennél 0,5-0,7 százalékkal nagyobb, mert 8-
8,5 százalék körüli hasznot szeretne realizálni az energiaszektorban. Ez a sáv, ami most 
támogatás, nem támogatás kérdése, azt mondta, nem érinti a támogatás körét, illetve a 
tiltott támogatás körét nem érintő kérdés. Tehát ez is vizsgálva volt, és egyértelműen ki 
volt mondva a brüsszeli Bizottság részéről is, hogy ez egy megtérülő beruházás; persze, 
úgy fog megtérülni, ha mi ezt használjuk meg működtetjük.  

Az importról is szintén beszéltünk; ma van. Az Európai Unió erőművi 
átlagéletkora ugyanolyan, mint a miénk, régi. Ha arról is Aszódi úr majd talál egy 
diagramot, akkor meg tudja mutatni, csak hogy vetített képen is lássuk. A tendencia az, 
hogy ma kapható, holnap meg, ugyanúgy, ahogy nálunk, az elöregedett erőművek nagy 
részét már bezártuk, be kell zárni Európában is. Ezek a beruházások drágák, ebbe 
magánbefektető nem nagyon száll be, mint ahogy nálunk se szállt be. Például ezen a 
nemzetközi konferencián, ami a múlt héten volt Párizsban, és az energetikai cégek 
képviselői vettek részt rajta, egyértelmű volt, hogy a világ iparági politikusainak meg 
kell találni azt a technikát, hogy a magánbefektető hogy vonható be ilyen 
beruházásokba. 10-15 éves előkészítő munka, nagy mennyiségű terv, engedélyezés, 
földtani kutatás, egyéb, és ennek az eredménye lehet kétséges, akkor ez kit terheljen?  

Akkor én most azt az egy kérdést átadom, Mellár Tamás úrtól elhangzott a 
földrengéssel kapcsolatos kérdés. Én elmondtam előtte is, hogy azt nyíltan mi az 
értékelésben mindig szerepeltettük, arra megfelelő válasz majd a tervekben lesz, de 
ennek ellenére még fel volt téve. Akkor egészítsd ki, Attila, légy szíves!  

 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Ha 

véletlenül olyat mondok, ami már elhangzott, akkor elnézést kérek, de nem hallottam, 
hogy korábban miről beszéltek.  

Tehát az atomerőmű telephelyéről - hadd induljak már el egy kicsit tágabb 
környezetből, mert azt gondolom, hogy ez egy releváns kérdés - érdemes tudni, hogy 
amikor a ’70-es évek elején vagy a ’60-as évek legvégén eldőlt a telephely pontos 
helyszíne, akkor a mai elvárásoknak, a mai normáknak megfelelő földtani vizsgálat nem 
zajlott. Különböző szempontokból, a lakosság eloszlása, a hűtővíz rendelkezésre állása, 
a talaj tulajdonságai alapján választották ki szakemberek a telephelyet, majd megtörtént 
az erőmű megtervezése, megépítése, és ezt követően merült fel az a kérdés, hogy 
valójában földrengés szempontjából ez a telephely mennyire jó.  

Akkor, a ’90-es évek legelején indultak meg vizsgálatok a telephely pontos 
földtani jellemzőinek meghatározása érdekében. Érdemes tudni, hogy Európában 
nagyon eltérő telephelyek vannak. Európának egy jelentős része teljesen 
földrengésmentesnek mondott, ami persze a mai nukleáris normáknak megfelelve nem 
azt jelenti, hogy ott nem vesznek figyelembe a tervezés során földrengést, de 
gyakorlatilag vannak olyan telephelyek, például Skandináviában, ahol érdemben 
földrengéssel és a földrengés hatásával nem számolnak, de biztonsági okokból egy kis 
mértékű megrázottságot a telephelyen mégis feltételeznek. 
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Magyarország közepesen földrengésveszélyesnek számít. Szerintem senkinek a 
teremben nincsen igazi földrengésélménye, nem hiszem, hogy emlékeznek olyanra, 
hogy érdemben, komolyan érezték volna a saját bőrükön, hogy földrengés történik. 
Olaszországnak bizonyos részei, Görögország bizonyos részei vagy éppen Japán olyat 
területek, ahol a lakosságnak mindennapi, gyakori élménye van a földrengésekkel 
kapcsolatban. Ezért mondom azt, hogy Magyarország egy közepesen 
földrengésveszélyes területnek mondható, de hangsúlyozom, hogy valójában a 
hétköznapi embernek nincsen igazán Magyarországon olyan földrengésélménye, mint 
Olaszországban vagy éppen Japánban az előfordulhat. 

Ennek nyilván az az oka, hogy Magyarországon viszonylag ritkán vannak 
földrengések, ha vannak, akkor azok is kis méretűek, kismértékűek, és ez tükröződik 
tulajdonképpen a mi geológiai gondolkodásunkban is. A ’90-es években elvégzett 
vizsgálatok tulajdonképpen azt adták, hogy az ország közepén húzódik egy úgynevezett 
vetőzóna, amely mentén a korábbiakban voltak elmozdulások. Ennek következtében a 
’90-es évek legelején a paksi telephely földrengés-veszélyeztetettségét újraértékelték, és 
tulajdonképpen úgy lehet mondani, hogy megnövelték a tervezés alapjául szolgáló 
földrengésértéket. Ennek következtében a telephelyen lévő négy blokkot 
tulajdonképpen áttervezték, nagyon sok tekintetben megerősítették. 

Most mindez az ismeret a rendelkezésünkre állt, amit a ’90-es években indult 
vizsgálatsorozat, nagyon sok tudományos vita és az erőmű meglévő blokkjainak 
megerősítése adott, de azt mondtuk, amikor az új blokkok tervezése és a projekt 
előkészítése elindult, hogy kerüljük el mindazt a tortúrát, amin a mostani blokkokkal 
kapcsolatban a szakma a ’90-es években átment. Ennek az egyik kezelési eszköze az volt 
- ha megnézik az atomtörvényhez kapcsolódó nukleáris biztonsági szabályzatokat -, 
hogy akkor a nukleáris biztonsági szabályzatokból kiadásra került egy új, az új 
blokkokra vonatkozó kötet, ez a 3a. kötete a nukleáris biztonsági szabályzatoknak, 
amely a természeti eredetű veszélyekkel kapcsolatban, ezen belül a földrengésekkel 
kapcsolatban szigorúbb követelményeket fogalmaz meg, mint a meglévő létesítmények 
tekintetében.  

Ez konkrétan azt jelenti, hogy az új blokkokra Európában egyedülálló módon, 
egyedülállóan szigorú módon a 10-5/év visszatérési idejű extrém környezeti hatásokat 
kell figyelembe venni a tervezés során. Elhatároztuk azt, hogy habár minden adat a 
kezünkben van, ami alapján a mostani blokkokat megerősítették, de készüljön egy 
teljesen új vizsgálat a telephely természeti veszélyeivel kapcsolatban azért, hogy 
mindenféle jövőbeli vitát, kétséget el lehessen kerülni. Erre a vizsgálati programra több 
mint 8 milliárd forintot költött el a Paks II. projektársaság, ezek a vizsgálatok 2014 és 
2016 között zajlottak.  

Megjegyzem, hogy a vizsgálati programot külön engedélyeztette a társaság, tehát 
a hatályos szabályozás értelmében nemcsak a telephelyet kell engedélyeztetni, hanem 
magát ezt a vizsgálati programot is hatósági engedéllyel kellett megalapozni. Tehát ez a 
hatósági engedély megszületett, ez alapján 2014 és 2016 között elvégezte a társaság ezt a 
vizsgálati programot, és a vizsgálat eredményei alapján a telephelynek mindenféle 
veszélyei, a Duna áradásából származó veszélyek, az extrém meteorológiai 
körülményekből származó veszélyek és a földrengés-, illetve földtani eredetű veszélyek 
újra értékelésre kerültek. 

Ebben a vizsgálati sorozatban az egyik elem annak a kérdésnek a tisztázása volt, 
hogy az a vetőzóna, amiről régóta tudunk - ahogy említettem, emiatt erősítettük meg 
annak idején, a ’90-es években a mostani blokkokat -, vajon aktív-e, úgy mondjuk ezt 
mi, hogy kapabilis-e, képes-e arra, hogy egy szignifikáns felszíni elvetődést ki tudjon 
váltani.  

Tehát az is kérdés volt, hogy aktív-e a vetőzóna, és sajnos a korábbi vizsgálatok 
nem tudták pontosan megmondani, hogy a mostani értelemben véve aktívnak 
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mondható-e a vetőzóna, és hogy alkalmas, képes-e arra, hogy szignifikáns felszíni 
elvetődést tudjon eredményezni. Ezek a vizsgálatok tehát, amik több mint 8 milliárd 
forintba kerültek, és nagyon részletesen, a legmodernebb eszközökkel felvértezve 
megvizsgálták a telephelyet, azt az eredményt adták, hogy igen, a vetőzóna ott van, igen, 
a vetőzóna az elmúlt 100 ezer évben mutatott aktivitást, tehát az elmúlt 100 ezer évben 
volt olyan földtani esemény, amely ezen vetőzóna mentén alakult ki. Most nem 
konkrétan a telephely alatti helyszínről beszélek, ez egy hosszú, gyakorlatilag az ország 
közepén keresztben húzódó formáció. A legutolsó vizsgálatok, amelyek árkolást is 
magukban foglaltak - tehát gyakorlatilag sok-sok tíz kilométernyi fúrás és minden egyéb 
vizsgálat volt, de azok az árkolások, amelyek a telephely környékén történtek - azt 
mutatták meg, hogy a vetőzóna egyértelműen kijelenthetően nem kapabilis. Ez azt 
jelenti, hogy nem képes arra, hogy ha a vetőzóna mentén ki is pattanna földrengés, 
akkor ennek a földrengésnek a következtében a felszínen szignifikáns és permanens, 
jelentős és maradó elmozdulás történjen.  

Miért fontos és releváns ez a kérdés, amit ön feltett és ez az eredmény, amit ez a 
vizsgálati program adott? Azt kell tudni, hogy az atomerőmű főépülete egy rendkívül 
robosztus, nagy méretű, nagy súlyú vasbetonszerkezet, egy vastag vasbeton alapon. Úgy 
kell elképzelni, hogy a reaktorépület alá fogunk építeni egy nagyon vastag 
vasbetonlemezt, ezen fog állni maga az épület, és az épületnek, illetve az abban lévő 
technológiának ki kell bírnia minden olyan hatást, ami a környezetből származhat, 
többek között a földrengésből származó hatásokat is.  

Ez az alaplemez, ez a több méter vastag vasbeton-alaplemez annyira erős kell 
hogy legyen már eleve a tervezési alapcélkitűzés következtében, hogy az a 
földrengéshatás, amit ezek a vizsgálatok kutatnak, egyértelműen nem okoz kihívást 
ennek a szerkezetnek.  

Csak hogy érzékeljük, hogy milyen nagyságrendű építkezésről és milyen 
nukleáris biztonsági szempontokról van szó, olyan súlyú lesz ez a reaktorépület, ami itt 
meg fog épülni, hogy csak egyszerűen abból, hogy ráhelyezzük az épületet a talajra, 
ebből több mint tíz centiméteres süllyedés fog bekövetkezni magán az épületen. Tehát 
miközben megépítik ezt az épületet, ennek annyira nagy a mérete és a súlya, hogy ez le 
fog süllyedni, aztán utána természetesen stabilizálódik ez a szerkezet, de ezt a tervező 
figyelembe veszi, hiszen minden ilyen nagy épületnél ugyanez történik meg. Ilyen 
körülmények között az, hogy a földrengésveszélyt magát is figyelembe vesszük azokkal a 
paraméterekkel, amiket ez a vizsgálat adott, ez természetesen nem okoz kihívást. 
Nagyon fontos, még egyszer mondom, a kérdés, nagyon részletesen vizsgáltuk ezt a 
kérdést, és ide jutottunk, amit elmondtam.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Ugye, nem titkolózás ez, hiszen a hatósági 

értékelésben ma is a hálózaton elérhető, fent van, a kérdésre megfelelő válaszok lettek 
adva, és a hatóság is külön az engedélyben is a megfelelő válaszokat megfelelőnek 
értékelte. Itt a vád az volt, hogy mi elhallgattuk ezeket a kérdéseket. Nem tudunk 
elhallgatni semmilyen kérdést, hanem megfelelő válaszokkal lett kezelve. Köszönöm.  

Még volt kérdés a hitelszerződéssel kapcsolatban, hogy ez jó hitel, nem jó hitel. 
Arra azt a választ adom, hogy van, amikor jó, van, amikor nem jó. Ugye, az elmúlt 
napok tendenciája alapján már majdnem jó lett a hitel, mert a kamatok meg egyéb 
változtak a világon. Ezen azt kell érteni, hogy ez egy készenléti hitel, ott áll, és egy ilyen 
beruházás mögött, ha nem áll ott biztonság, akkor, ha elfogyna a pénzünk, ez egy óriási 
gond lenne, hogy elköltöttünk valamennyit, félig áll egy blokk, el van költve 2000 
milliárd forint, és nincs mögötte meg a folytatás. Ez egy biztonsági keret, tartalék, és 
ahogy rögzítve van a hitelmegállapodásban, hogy előtörlesztésre mindenféle költség 
nélkül jogunk van, ezért ezzel az első évben, már most éltünk is, közel 30 milliárd 
forintot visszafizettünk az orosz államnak mindenféle egyéb fizetés nélkül. Azt kell 
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mondani, hogy ha a gazdaság állapota engedi, akkor ezzel élhetünk. Ha akkor jó 
feltétellel tudunk rövid lejáratú hitelt szerezni, akkor ezzel élni lehet, tehát ez megfelelő 
garanciát fog adni. Kiváltani ilyen feltételekkel szerintem nem tudjuk, meg fölösleges is, 
mivel ez megfelelő módon kezeli a dolgokat.  

 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Azt gondolom, hogy itt a 

parlament Gazdasági bizottságához kifejezetten tartozik ez a kérdés, és érdemes is erről 
miniszter úrral beszámolnunk. A parlament ugye két törvényt is hozott a Paks II. 
projekthez kapcsolódóan, az egyik az államközi szerződés elfogadása, ez a 2014. évi II. 
törvény, a második pedig a finanszírozási államközi megállapodás elfogadásáról szóló 
2014. évi XXIV. törvény.  

Az elmúlt évek munkája alapján arról tudunk önöknek beszámolni, hogy a 
parlament akkor, 2014-ben jó törvényeket fogadott el, jó rendelkezéseket adott ki, és 
mindaz az államközi szerződéses keret, amit ezek a törvények szabályoznak, kiválóan 
működik. Az, hogy a megvalósítási megállapodásokat létre tudtuk hozni, meg tudtuk 
őket kötni, a Paks II. projekttársaság pedig képes ezeket a megvalósítási 
megállapodásokat implementálni, megvalósítani, ez egyértelműen egy óriási előny. És 
ahogy miniszter úr mondta, a hitelszerződés maga is működik, minden elemében 
leteszteltük, és minden elemében az utóbbi időszakban bizonyítottuk, hogy a magyar-
orosz államközi hitelszerződés abszolút funkcionál, minden feladatát ellátja, és egy 
olyan biztonsági védőháló, ami a projekt 30 éves időtartamára ad egy nagyon-nagyon 
biztos finanszírozási hátteret.  

Rendkívül kedvező az a rendelkezése, kifejezetten nagyon kedvező az a 
rendelkezése, amire miniszter úr utalt, mely szerint minden további költség nélkül, 
bármikor előtörleszthetjük ezt a hitelt, annyi feladatunk van csak, hogy az előtörlesztés 
előtt 90 nappal ezt jelezzük az orosz államnak. Ezt a funkcióját is leteszteltük az 
államközi szerződésnek, és ez is jól működőnek bizonyult. A pénzügyminisztériumok 
között abszolút jó, élő kapcsolat van, és minden elemében működik. 

Nincsen a piacon olyan konstrukció sehol a világon, hogy 31 évre 10 milliárd 
euróhoz így, fix feltételekkel hozzá lehessen férni - még egyszer -, úgy, hogy az 
előtörlesztésnek ne legyenek plusz költségei. Úgyhogy, ahogy miniszter úr mondta, ha 
alacsonyabbak a piaci kamatok, akkor előtörleszthetünk, ha magasabbak, akkor pedig 
élhetünk azokkal a kamatkondíciókkal, amik ebben az államközi szerződésben benne 
vannak. Ez egy óriási garancia az állam, az ország számára, hogy ezt a projektet végig 
finanszírozni lehessen, és ezt a nagyon fontos alaperőművet sikeresen meg tudjuk 
valósítani.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Volt egy blokk, a Hajdu László úrnak a 

vizes kérdései. Abban egyetértünk, hogy a vízzel Magyarországon hosszú távon 
foglalkozni kellene, hogy ne így legyen, hogy több víz folyik ki Magyarországról, mint 
ami befolyik, mert a csapadékvíz nagy részét is elengedjük, és a vízgazdálkodás 
szempontjából is ezt másképp kellene. A Duna vízmennyiségével kapcsolatban: mi az 
1-4. blokkon ma kiemelünk 120 köbméter/szekundum mennyiséget, az új blokkon 
ugyanennyit fogunk kiemelni körülbelül. A legalacsonyabb vízállás mellett 1200-1300 
köbméter a Duna vízhozama, tehát a legmagasabb vízállásnak 8500 
köbméter/szekundum a Duna vízhozama.  

Tehát amikor a legkisebb vízállás van, akkor is abból vagy az 1300-ból ki fogunk 
venni átmenetileg 250 köbméter/szekundumot. Ez a vízmennyiség elegendő, ezt 
mindenkor az elemzésekkel, mindennel alátámasztottuk, és pont azért, mert van egy 
követelmény. Ez is elhangzott már, Lenkei úr elmondta, hogy az a követelmény egy 
határérték: a kibocsátási ponttól 500 méterre a Duna vízhőmérséklete nem lehet 
30 foknál melegebb, ezért ezt a csóvát, amit jelenleg kiadunk - ez a csóva is csak a part 
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menti ágon melegíti fel a Duna-vizet, 80-100 méter széles csóvaként halad, és utána 
majd elkeveredik a teljes keresztmetszeten -, nem hosszabbítani akartuk pont emiatt, 
hanem az új melegvízcsatornában máshogy alakítjuk ki az energiatörőt, tehát 
tulajdonképpen kiszélesítjük ezt a csóvát átmenetileg.  

Jelenleg 11 fok delta T-vel tudjuk kidobni a hűtővizet. Amikor 4 foknál melegebb 
a Duna-víz, akkor ez a 11 fok lehet a delta T, ha 4 foknál alacsonyabb, akkor 14 fok, és 
garantálni kell, hogy 30 foknál nem lehet melegebb. Tehát ha extrém tartós meleg van, 
alacsony vízállás, a Duna vízhőmérséklete elérheti a 24 fokot - ez már jó fürdővíz, de ezt 
ritkán éri el -, ehhez 11 fokot adhatunk hozzá, az 35 fok, és azt kell garantálni, hogy az 
500 méteres csóvában már sehol nem tudunk 30 foknál melegebbet mérni. És ha most 
mellé vezetünk egy másik csóvát, és ugyanennyi mennyiségű vizet engedünk ki, és a 
delta T csak 8 fok lehet az új blokknál, akkor ott is garantálni tudom ezt a 30 fokos 
korlátot.  

Mi az elemzéseknél, a környezetvédelmi engedélyezésnél azt mondtuk a 
növényekre, állatokra való hatásnál, hogy ami szereti a kicsit melegebb vizet, az beúszik, 
ami meg nem szereti, az a még 400 méteres medret felhasználva majd arrébb úszik. Ezt 
ma is, ha lett volna időnk egy kis hajókirándulásra, meg lehetett volna tekinteni, hogy a 
horgászok a meleg vizes csonknál, az energiatörő műtárgy előtt fogják a halakat, mert a 
halak egy része ebben a meleg vízben szeret lubickolni.  

Tehát akkor azt mondom, hogy hőterhelés szempontjából a Duna bármilyen 
extrém körülmények között - nekünk azt is meg kellett számítani Fukusima kapcsán, 
hogyha, mondjuk, a visegrádi kanyarban egy földrengés miatt a Dunába beleszakad a 
hegyoldal, akkor is van-e annyi hűtővizünk, hogy biztonsággal leálljunk meg egyéb, 
mert annyi nem lesz egy ilyen katasztrófánál, hogy termeljünk, de mindenféle szempont 
mérlegelve volt. Ennek a mérlegelésnek az is része, hogyha a vízutánpótlás nagy része 
megszűnne valahonnan - mert mérlegelni kellett, mondjuk, a szlovák tározós erőmű, 
gát hatását is -, akkor a fakadó vizekből is, amelyek mesterségesen a Duna-mederben 
érnek véget és egyéb, még az erőmű leállításához elegendő hűtővíz mindenkor 
rendelkezésre állna, még ilyenkor is, ha a teljes Duna-kapacitás valami miatt blokkolva 
volna. Tehát ezek is a fukusimai mérlegelésnek tárgyai voltak, hogy mindenféle extrém 
időjárásra, extrém helyzetre nézzük meg a blokk körülményeit.  

A hulladékkezeléssel kapcsolatban. A kis és közepes aktivitású hulladéktároló, 
amely Bátaapátiban megépült, azóta is működik, és Paks 1-4. hulladékára alkalmas, hisz 
az úgy van kialakítva, hogy annyi vágatot lehet csinálni majd, amennyi hulladék 
keletkezik. Mi azt gondoljuk, hogy a következő, tehát az 5-6. blokkon tárolni tudjuk, 
mivel másképp lesz a hulladékkezelés és a vizek is, kevesebb hulladék fog keletkezni, 
mint az 1-4. blokkon. A kiégett üzemanyag, beszéltünk róla, az 1-4. blokknál ott van a 
tárolóban. Abban a kiégettüzemanyag-tárolóban ötven évig lehet tárolni, átmenetileg öt 
évig bent kell tárolni a blokkon a pihentetőmedencében, öt év után lehet kiszállítani a 
blokkról az átmeneti tárolóba, és ott ötven évig lehet tárolni. A tárolást követően van 
egy fejlesztés, tehát ennek a feldolgozása, tovább hasznosítása biztosítható lesz, mi úgy 
látjuk, biztató lehetőségek vannak. A lábrészt, a fejrészt meg amit ott a 
Látogatóközpontban is mondtam, a különböző rácsokat, távtartókat, amelyek benne 
vannak, majd el kell nekünk helyezni, de erre körülbelül, mint mondtam, van még ötven 
évünk. Bodán folyik a kutatás a mélységi tárolóval kapcsolatban, és akkor mi bízunk 
benne, hogy azt is le fogjuk tudni engedélyezni.  

Az új blokk átmeneti tárolója még nincs meg, azt egy külön engedélyezési 
folyamatban fogjuk majd engedélyezni, az üzemi területen belül hely van hagyva. Az 
valószínűleg nem ilyen lesz, hisz az átmeneti tárolásnak is több változata van; mi ezt 
vettük, tehát ez van nálunk, de másfajta is lehet. Ott is 2026-27-ben elkezdünk 
üzemelni, kivesszük az első üzemanyagot 18 hónap múlva, utána öt évig még bent van, 
tehát akkor a dátum, hogy mikorra kell nekünk az elsőt kiszállítani, az azt jelenti, hogy 
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ilyen 2032 környékén, 2033-ban, akkorra kell nekünk a Paks II.-ben az átmeneti tárolót 
majd elkészíteni.  

Azt hiszem, nem hagytam ki semmit, amit kérdezett, mindenre válaszoltam, de 
ha nem, akkor szívesen folytatom. Köszönöm szépen.  

Attilát megkértem, hogy két ábrát, ha adunk neki lehetőséget, azért mutasson be, 
mert ha már idáig eljöttünk, akkor jobb, ha bizonyos ügyeket tisztázunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Akkor Aszódi államtitkár urat 

megkérjük, hogy mutassa azt a két ábrát. 
 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): (Hozzászólásához 

kivetítőt használ.) Nyilván rengeteg dologról tudnánk beszélni, de a miniszter úr azt 
kérte, hogy a német helyzetről mutassak egy ábrát, úgyhogy igazándiból ezt szeretném 
megmutatni. Nagyon sokszor, amikor energiapolitikáról beszélgetünk, vitatkozunk, 
akkor az szokott elhangzani, hogy miért nem követjük azt az utat, amit a németek, csak 
éppen az nem kerül feltárásra, hogy a németek pontosan milyen utat is követnek.  

Itt egy néhány héttel ezelőtti állapotot szeretnék megmutatni, ahol azt lehet ezen 
az ábrán látni, hogy egy kilencnapos időszakban hogyan alakult a német 
villamosenergia-rendszer terhelése, és ez a rendszerterhelés pontosan milyen erőművek 
segítségével is volt biztosítva.  

Mit látunk? Nagyon durván, a magyar villamosenergia-rendszer valahol 3500 és 
6800 megawatt közötti teljesítménytartományban működik, éjszaka 3500-
4000 megawattra megy le a magyar rendszerben a terhelés, és napközben pedig 6000-
6500-6800 megawattig megy fel. A német rendszer jóval nagyobb, ők 80 millióan 
vannak, és jóval nagyobb a gazdaság, jóval fejlettebb a gazdaság, úgyhogy tipikusan 
30 ezer és 80 ezer megawatt között változik a német villamosenergia-rendszer 
terhelése. Természetesen ott is követi azt a napi ritmust, amit minden más fejlett 
országban: éjszaka kisebb az igény, napközben nagyobb a villamoseneriga-igény. Tehát 
minden egyes csúcs, amit itt látnak, ezek a nagyobb csúcsok, egy-egy nap adott napi 
csúcsterhelése, ami valamikor a déli órák környékén jelentkezik. Azt is látjuk, hogy hét 
közben, öt napon keresztül nagyobb a terhelés, pénteken már kisebb, szombat-vasárnap 
pedig alacsonyabb, és utána újra hétfőtől nagyobb. 

Na most, ami ebben az ábrában tulajdonképpen a lényeg a mai beszélgetés 
szempontjából, az az, hogy milyen erőművek segítségével is jön létre az a villamos 
energia, ami a német piacot ellátja. Azt látjuk, hogy a rendszernek igenis van 
alapterhelése, vannak alaperőművek, amelyek alaperőművi módban mennek, ez azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal, télen-nyáron ugyanakkora teljesítménnyel 
működnek. Ezek itt ezen az ábrán a kékkel jelölt vízerőművek, biomassza-erőművek, 
amelyek jelentős számban vannak Németországban. Ez a sötétpiros sáv a német 
atomerőművek termelése. 

Látszik, hogy ez a három energiaforrás, tehát a víz, a biomassza és az 
atomenergia Németországban is folyamatosan, gyakorlatilag alaperőművi módban 
működik. A rendszernek a kiegyensúlyozását a barnaszén- és a feketeszén-erőművek, 
valamint a földgáztüzelésű erőművek segítségével végzik, ugyanis Németországban 
jelentős napenergia- és szélenergia-kapacitás áll rendelkezésre. Mondjuk, durván 40-40 
ezer megawattnyi szél- és napenergia-kapacitás van beépítve. Ezeknek a termelését 
mutatja egyrészről ez a sárga tartomány, tehát, amikor napközben süt a nap, akkor 
ennek a sárga csúcsnak megfelelő napenergia-betáplálás van. Nagyon fontos látni, 
szoktam mondani, hogy még Németországban sem süt a nap éjszaka. Ezt egészen 
egyértelműen mutatja ez az ábra. Látjuk, hogy csak napközben vannak ezek a sárga 
pamacsok, éjszaka természetesen ezek az erőművek nem tudnak termelni.  
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Ez a zöld sáv, halványzöld sáv mutatja a németországi szélerőműveknek a 
betáplálását. Igazából itt van még egy dolog, amit lényeges kiemelni, nevezetesen látjuk, 
hogy van olyan időszak, amikor a szélerőművek nagy teljesítménnyel működnek, de 
ugyanúgy, nézzék meg, hogy három nappal korábban a szélerőműveknek a termelése 
gyakorlatilag elhanyagolható volt. Ez nem azért volt, mert visszaterhelték a 
szélerőműveket, vagy lekapcsolták őket, hanem egyszerűen nem fújt a szél. Ezeknek az 
időjárásfüggő megújuló energiahordozóknak ez a problémája a villamosenergia-ellátás 
szempontjából, hogy akkor állnak rendelkezésre, amikor ők akarnak, nem akkor, 
amikor nekünk erre szükségünk van, és ehhez egy olyan villamosenergia-rendszerre van 
szükség, ami ezt képes kiegyensúlyozni. 

Nagyon érdekes, kevesen tudják Magyarországon: Németországban a nyelvújítás 
az utóbbi időben is zajlik, és pontosan erre a helyzetre, a villamosenergia-rendszer eme 
működési módjára való tekintettel létrejött egy új német szó, úgy hívják, hogy 
Dunkelflaute, ami azt jelenti, hogy sötét szélcsend. Ez azokat az időszakokat jelzi 
Németországban, amikor sem a szél nem fúj, sem a nap nem süt. Mutatok is ebben az 
ábrában egy ilyen időszakot. Nézzék meg, hogy idén április 28-ról 29-re virradó éjszaka 
gyakorlatilag elhanyagolható a szélenergia-betáplálás, és nyilvánvalóan éjszaka nem 
sütött a nap. Ez a villamosenergia-rendszer szempontjából óriási kihívást jelent.  

Hogyan oldják ezt meg? Egyrészről lehet látni - még egyszer mondom -, hogy a 
kiegyensúlyozást a barnaszén-, a feketeszén- és a gázerőművek segítségével oldják meg. 
A németek jelentősen játszanak az importtal és az exporttal, tehát, amikor nagyon sok 
napenergia van, akkor ennek egy jelentős részét exportálják, gyakorlatilag belökik az 
európai villamosenergia-rendszerbe, amikor meg szükségük van villanyra, akkor meg, 
mondjuk, a francia atomerőművekből importálnak. És van még egy nagyon fontos 
körülmény, amiről szintén nagyon kevesen beszélnek, pedig a villamosenergia-ellátás 
biztonsága szempontjából kulcskérdés, hogy valójában ez a rendszer 
rendszertechnikailag hogy is működik. A helyzet az, hogyha nézzük, mondjuk, Ausztriát 
és Németországot, vagy emeljük ki Németországot, talán most ebből a szempontból 
egyszerűbb: Németország felépített egy második villamosenergia-termelő kapacitást, 
tehát volt egy hagyományos erőművi rendszere, amivel el tudta látni az országot, emellé 
bejött 40 ezer megawattnyi napenergia-, 40 ezer megawattnyi szélenergia-kapacitás, de 
nem állították le valójában a hagyományos erőműveket. Tehát itt azt lehet látni ebben 
az ábrában, hogy a hagyományos erőművek Németországban majdnem 100 ezer 
megawattnyi kapacitással állnak rendelkezésre, tehát a fosszilis hulladéktüzelés, 
biomassza, atomerőművek, hogyha ehhez még hozzátesszük a vizet, akkor bőven 100 
ezer megawatt fölött vagyunk. Van nekik 80 ezer megawattnyi időjárásfüggő megújuló 
forrásuk, és gyakorlatilag a rendszerterhelésük 60 ezer és 80 ezer megawatt között 
változik. 60 ezer az átlagos, és 80 ezer megawatt körül van a csúcs. Tehát gyakorlatilag 
mind hagyományos energiaforrásokból, mind pedig időjárásfüggő megújulókból 
nagyjából ezt le tudják fedni.  

De azt állítani, hogy a rendszer működőképes maradna akkor, ha a hagyományos 
erőműveket kivennénk a rendszerből, ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak. 
Ausztriában a helyzet hasonló, annyiban egy picit más, hogy Ausztriának nagyjából a 
villamosenergia-ellátása 60 százaléka vízenergia-bázisú. Ugye, Ausztria sokkal kisebb, 
mint Németország, mind területét, mind lakosságszámát tekintve, óriási hegyek 
vannak, nagyon nagy vízenergia-kapacitás, 13 ezer megawattnyi vízerőművük van, 
amiből 3 ezer megawattnyi szivattyús-tározós vízerőmű, tehát gyakorlatilag Ausztriában 
nincs annyi szélerőmű és nincs annyi naperőmű, mint Németországban, de nekik 
nagyon sok vízerőművük van. Nekünk nincs érdemi vízenergia-potenciálunk, itt volt 
egy kis beszélgetés, hogy lehetne valamennyi, de ez néhány száz megawatt, maximum 
1000 megawatt tudna lenni, és olyan 10-15 százaléknyi szerepet tudna vállalni az éves 
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villamosenergia-ellátásban. Lehetetlenség olyan szintű vízenergia-termelést elérni 
Magyarországon, mint Ausztriában. 

De még egyszer: Ausztriában gyakorlatilag a nagy megújuló-részarányt a 
vízenergia teszi lehetővé, nap- és szélenergiában jóval elmaradnak a rendszer 
terheléséhez képest. Ehhez képest Magyarország villamosenergia-rendszere az elmúlt 
másfél évtizedben folyamatosan veszített a kapacitásokból. Ma már 8000 
egynéhányszáz megawattnyi termelőkapacitásunk van csak, ha a tartalékokat 
figyelembe vesszük, akkor gyakorlatilag ma egy kiélezett helyzetben a magyar 
villamosenergia-rendszer nem tudná saját magát forrásoldalról ellátni. Rá vagyunk 
szorulva az importra, ami rendkívül kitett, nagyon veszélyes helyzetet eredményez. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Aszódi Attila államtitkár úr kiegészítését, illetve 

köszönjük szépen miniszter úrnak és kollégáinak a feltett kérdésekre adott válaszokat. 
Azt gondolom, hogy a bizottság nem hiába utazott Paksra, és részben személyes 
benyomásokat szerezve, részben pedig további kiegészítő információkat megkapva azt 
látjuk, hogy a Paks II. beruházás valóban nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági 
szempontból egyaránt kiemelt jelentőségű.  

Én is visszatérnék oda, ahogy miniszter úr kezdte a bevezetőjében: valamikor ez a 
beruházás egy 95 százalékos parlamenti támogatottsággal indult, és látva a nemzetközi 
számokat és adatokat - mert nem kérdés, hogyha Németországnak a német gazdaság 
működési biztonsága szempontjából gyakorlatilag két teljes értékű rendszert kell 
fenntartania, mert ugye ezt láttuk az ábrán, hogy egy 60-80 ezer megawattos átlagos 
teljesítményigény mellett egy 100 ezres és egy 80 ezres is fenn van tartva -, akkor 
Magyarország nem engedheti meg magának, hogy még a teljes energiaigényét se tudja 
előállítani egy adott időpillanatban. Tehát azt gondolom, hogy ez minden korábbi 
kétkedőt, illetve a beruházással kapcsolatos szkeptikusokat is legalább 
elgondolkodtatásra kell hogy indítson. A felelős döntéshozókat pedig szerintem olyan 
helyzetbe tudják hozni ezekkel az információkkal, ami nem kérdés, hogy bármi olyan 
további, akár jogszabály megszületése, akár stratégiai döntés, amely a parlamentre 
tartozik, ott minden képviselő kellő információ birtokában tudjon felelős döntést hozni, 
ami nem lehet más ebben a pillanatban, mint a Paks II. beruházás támogatása. 

Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget még egyszer a bizottság tagjai részéről. 
Azt gondolom, hogy ha a képviselőtársaimnak a későbbiekben is bármilyen 
információigénye lesz, azt, ahogy eddig a bizottságon keresztül, önöktől meg tudjuk 
kapni. Ha pedig olyan döntési helyzetbe kerül akár a kormány, akár a beruházás 
kapcsán meghozandó intézkedésekről van szó, akkor a bizottság természetesen készen 
áll arra, hogy bizottsági ülés keretében tárgyaljunk, illetve információkat kapjunk a 
beruházással kapcsolatban. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben más kérdés, vélemény nincs a bizottság tagjai részéről, akkor még 
egyszer megköszönve a meghívást és a vendéglátást, a bizottsági ülést bezárom, 
mindenkinek szép és eredményes napot kívánok.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Akkor még egy záró mondatot szeretnék 

mondani, ha megengedi elnök úr. Készítettünk egy kis összeállítást, ami a beruházás 
aspektusait számokkal, egyébbel tükrözi. Ezt szeretnénk kiosztani mindenkinek. 

A másik a kettős energiarendszer: ugye nálunk 33 forintért jut el a villany a 
felhasználóhoz, Németországban 93 forintért. Ha mi versenyképes gazdaságot akarunk 
és jövőt az iparnak, a lakosságnak, akkor ez is egy út, választható, csak kérdés, hogy meg 
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tudjuk-e fizetni ezt a fajta utat, amit Németország. Köszönjük szépen, kiosztjuk, és jó 
étvágyat kívánok az ebédhez mindenkinek!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 10 perc) 

 
 
 
 
 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 
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