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üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter  
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Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
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Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 
Prof. dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért 
felelős államtitkár  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 12 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
miniszter urat és munkatársait, a sajtó munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket 
a Költségvetési bizottság mai ülésén. Köszönöm szépen Süli miniszter úrnak, hogy 
meghívta a bizottságot ide, Paksra, és hogy lehetővé tette, hogy a bizottsági ülést 
megelőzően a helyszínen is tájékozódhassunk, így a vágóképek már elkészültek az 
erőmű területén, amikor reggel találkoztunk, és ilyen módon lehetővé tették 
számunkra azt, hogy már reggel megkezdődött a tájékoztatás, és Pekárik Géza 
vezérigazgató úr kíséretében módunk volt tájékozódni.  

Az ülést ezennel megnyitom. Mivel hivatalos ülésünk van, ennek megfelelően 
bejelentem, hogy dr. Tilki Attilát Hargitai János, dr. Szűcs Lajost V. Németh Zsolt, 
Barcza Attilát Böröcz László, Horváth Istvánt Ritter Imre, Szabó Zsoltot pedig Boldog 
István képviselő urak helyettesítik. Ennek alapján megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk, és az ülésünket ennek megfelelően meg tudjuk tartani. 

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim előzetesen 
megkapták az ülés napirendi javaslatát. Most kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért 
egyet a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki 
nem értett egyet? (Nincs ilyen jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem volt ilyen. Megállapítom akkor, hogy ezt közösen, egyhangúlag 
elfogadtuk. 

Tájékoztató a Paks II. projekt aktualitásairól 

Így rátérhetünk az első napirendi pont tárgyalására. Süli miniszter úr tart 
nekünk egy tájékoztatót. Köszöntöm még egyszer miniszter urat, Aszódi Attila 
államtitkár urat, Lenkei István vezérigazgató urat és Mittler István kommunikációs 
igazgató urat. Miniszter úr, átadom önnek a szót, tessék parancsolni! 

Süli János tájékoztatója 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Én is tisztelettel köszöntöm önt, elnök úr 
és a bizottság minden megjelent képviselőjét, valamint azokat is, akik nem tudtak 
eljönni, mert valószínű, hogy fontos elfoglaltságuk van. Az önökkel érkező 
munkatársakat, a sajtó képviselőit és nem utolsósorban a megjelent kollégáimat is 
köszöntöm. Köszönjük a lehetőséget, hiszen mi éltünk korábban azzal a meghívással, 
hogy minden parlamenti bizottságot szeretnénk a helyszínen tájékoztatni arról, hogy 
az 1-4. blokk tulajdonképpen milyen módon és hogyan üzemel, mi is ez az atomerőmű. 
És szeretnénk abból ízelítőt adni, hogy a következő két blokk, az 5-6. blokk ennél 
értelemszerűen egy modernebb, jóval jobb műszaki paramétereknek, biztonsági 
követelményeknek megfelelő blokk lesz. Azt mondjuk, én úgy tanultam, hogy a 
leghitelesebb információ a helyszínen van, és ezért külön is köszönjük, hogy 
megtiszteltek bennünket, mert a helyszín sok mindent tud hitelesíteni.  

Röviden pár mondatban beszéltünk ott arról, hogy az 1-4. blokk rendben 
üzemel, van tervszerű karbantartási művelet az 1. blokkon, amelyik egy több napos 
művelet. Pont belefutottunk egy olyan karbantartási műveletbe, amikor egy 
gerjesztőgép karbantartását végezték, és így látható volt, hogy a vezénylőből hogy 
terhelik le a blokkot. Amikor kijöttünk az erőműből, a látogatóközpontban, a 
tájékoztató központban a MAVIR tájékoztató térképéhez odaballagtam, mert reggel 
megnéztük, amikor találkoztunk, hogy 6500 megawatt körüli teljesítménnyel megy a 
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magyar villamosenergia-rendszer. Ekkor 1800-1900 közötti importteljesítménnyel 
üzemelt Magyarország, és most, ahogy kijöttünk, mivel 250 megawattot a 7-es gép 
leterhelésével pótolni kellett, így látható volt, hogy az import mértéke 
kétezeregyszázvalahány megawatt, tehát megint 30 százalék körüli 
teljesítményimporttal üzemel a magyar villamosenergia-rendszer.  

Azt is fontos elmondani most is, és ott is elmondtam, hogy a 2009-es parlamenti 
döntést megelőzően 2 évet dolgoztunk azon, hogy ez a projekt sikeresen 
engedélyeztethető legyen a parlamentben. Akkor, 2009. március 30-án négypárti 
támogatást élvezve ez 95,4 százalékos támogatást kapott. Ez csak egy jogosítást 
jelentett arra, hogy megkezdhetjük azt a munkát, akkor még a Paks I.-et, aminek a 
végén, ha minden engedélyünk rendelkezésre áll, akkor megépíthetjük ezt a két 
blokkot. Azt is elmondtam ott, hogy azóta ez a többpárti támogatás megszűnt. Én közel 
38 éve dolgozom a területen, az én munkám mindig az erőmű támogatásával volt 
kapcsolatban, és értelemszerűen most is az a dolgom, hogy az erőmű megépítését, 
bővítését támogassam, de ugyanúgy fontos ügy nekünk, hogy az 1-4. blokk jó 
üzemeltetése megvalósuljon. 

A mostani helyzet is mutatja, hogy amíg ez 2009-ben többségi támogatást 
élvezett, de nem élvezett ugyanilyen arányú támogatást csak egyetlen egy másik, 
atomerőműhöz kapcsolódó ügy, ez az üzemidő-hossszabítás, hiszen azt ugyanúgy kell 
engedélyeztetni, mint a két új blokk megépítését - ez 96,4 százalékos támogatást 
kapott, tehát még többet kapott, mint a két új blokk megépítése. Tehát én azt 
gondolom, hogy az orosz féllel történt megállapodás ’66-tól kezdve 2009-ig egy 
mindenki által tiszteletben tartott, jó megállapodás volt, ami alapján végig üzemeltetni 
tudtuk a blokkokat, és mindig biztonságosan tudtuk ellátni fűtőelemmel, tehát 
sohasem volt veszélyben az erőmű üzemeltetése. 

Azért is fontos ezt elmondani, mert amikor azt mondjuk, hogy az atomerőmű az 
energiafüggetlenséget is szolgálja, azt világosan kell érteni, hogy ennek a helyiségnek a 
felében elfér az erőmű két évnyi üzemanyag-készlete. Ez a készletezés kötelező is, tehát 
az erőműben az 1-4. blokkal jelenleg is rendelkezésre áll az a tartalék üzemanyag, 
amelyik, ha bármi történik, egyébként bárkivel legyártatható, aki üzemanyagot gyárt. 
Nekünk is gyártott az 1-4. blokk kapcsán egy angol gyártó, a BNFL cég alternatív, 
ugyanebbe a kubatúrába, ugyanebbe a reaktorba berakható üzemanyagot, tehát ebben 
a két évben bárhonnan tudunk beszerezni, de az orosz üzemanyag minősége és 
szállításbiztonsága eddig egyetlen egyszer sem indikálta azt, hogy mi más 
üzemanyaggal menjünk. Tehát az energetikai függetlenséget úgy kell érteni, hogy 
nekünk megfelelő mennyiségű üzemanyag van hosszú távon más forrásból is 
beszerezve, az erőmű egyértelműen ezt is szolgálja. 

A másik kérdés, amit láthatunk a napokban is - a prognosztizáció az volt 2009-
ben még, amikor a 2008-as válság hatása egyértelműen nem jelentkezett 
Magyarországon, azzal számoltunk, hogy 1,5 százalékos növekedéssel fog a magyar 
villamosenergia-rendszer üzemelni, majd mindjárt a következő év, a 2010-es év 6,5 
százalékos energiacsökkenést idézett elő, utána ebből szépen megyünk ki. Végig az volt 
a jellemző, hogy Európában is a villamosenergia-igény visszaesett, ezért a 
szabadpiacon aránylag olcsóbban lehetett hozzájutni. A magyar, elavultabb erőművek 
ezt az árversenyt nem bírták, így a Tiszai Erőmű négy blokkja, a százhalombattai erőmű 
nyolc olajos blokkja - vegyes tüzelésű meg gázolajos - tulajdonképpen nem bírták. 
Magyarországon nem maradt más, mikor megjelent az energianövekmény, mint a 
Paksi Atomerőmű és a mátrai, valamint egy-két megújuló erőmű, szalmával, fával 
fűtött erőmű, és van a gönyűi gázturbina és a csepeli gázturbinák, amik tulajdonképpen 
biztosítják Magyarország energiaellátását. 
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Tehát a helyzet ma is az, mint mondtam, hogy körülbelül 30 százalék az import, 
az év végi mérleg akörüli lesz, az idei évben március 2-án volt az egyik leghidegebb, 
elhúzódó téli nap, ekkor 6835 megawatt pillanatnyi teljesítménnyel üzemelt a magyar 
villamosenergia-rendszer, ez a megelőző évinél, a 6780-nál 55 megawattal több 
teljesítmény volt. Az éves teljesítménynövekmény 2,3, előtte évben 0,6-0,7 volt, azt 
megelőzően 2,7, tehát tulajdonképpen átlagban visszatértünk arra a növekményre, 
amit akkor jósoltunk, hogy a 1,5 százalékos növekedést el fogjuk érni. Mivel a 
magyarországi erőműparkban - ami még működik, beleértve a Mátrát is - elég hamar 
bekövetkezik az az öregedés, amikor le kell majd állítani ezeket, Európában ugyanez a 
tendencia, a nagy erőművek építése körülbelül ugyanakkor zajlott, mint 
Magyarországon, a hetvenes-nyolcvanas években, ott is ezek mechanikai öregedés 
miatt leállításra fognak kerülni, tehát mi változatlanul azt képviseljük, hogy az 
atomerőműnek nincs Magyarországon alternatívája.  

Mi szintén a megújulók pártján vagyunk, de azt mondjuk, hogy a kettővel és egy 
jó kooperációs lehetőséggel a kettő között talán meg lehet oldani, de a ’11-ben 
elfogadott energiastratégia még a lignitre számít. A lignitet is lehet úgy égetni, hogy a 
környezetvédelmi normákat betartsuk, de azt gondoljuk, hogy a legszerencsésebb, ha 
Magyarország úgy tudja mind a környezetvédelmi CO2-kibocsátással kapcsolatos 
követelményeket vállalni, mind azt, hogy olcsón, időjárástól függetlenül, biztonsággal 
álljon rendelkezésre villamos energia, hogy az atomerőmű-bővítést befejezzük és ezt a 
két új blokkot megépítjük.  

Mutattuk, hogy a terület ennek érdekében elő van készítve. A munkaterületet 
’18. február 27-én az orosz félnek fölvonulási létesítmények építésére átadtuk. Az orosz 
félnek körülbelül 80 műtárgyat kell megépíteni addig, mire a főépület építését 
megkezdjük. Ezekben a műtárgyakban vannak utak, tárolóterek, parkolók, de 70 körüli 
az épületek száma, ami szimulátorközpont, oktatási helyiség, betonkeverő üzem, 
festőüzem, tehát jelentős mennyiségű kiszolgálóépületet kell megépíteni. Itt két 
irodára van engedélye, egy konyha és étterem engedélyezése, a szakhatósági 
engedélyek begyűjtése folyik. Ahogy a közbeszerzésekkel végez, ezt megkezdi.  

Mi mutattuk, hogy ami most saját beruházásban, Paks II. beruházásában zajlik, 
az a 20/10 kilovoltos hálózati állomás építése, ami év vége körüli átadással válik 
üzembe helyezhetővé, tehát ez a munka zajlik, és van érvényes az engedélyek sorában, 
hisz mindig ez is vita vagy értelmezés; mi akkor tudjuk megépíteni az erőművet, ha 
minden engedély rendelkezésre áll. Ebbe nem tud beleszólni senki, azonkívül, hogy ezt 
az engedélyezési folyamatot elvégezzük, és mindent felülír az erőmű biztonsága. Ez 
egyértelműen az atomtörvényben is rögzített tétel, hogy az erőmű létesítésekor, 
üzemeltetésekor, tervezésekor minden szempontot a biztonsági követelmények alá kell 
rendelni.  

Ezt a szempontot is figyelembe véve mi már megszereztük a környezetvédelmi 
engedélyt - jogerős -, ez arról szól, hogy a környezetre semmilyen negatív hatása nincs 
az erőműnek, telephelyen kívüli hatása nincs. A környezetvédelmi engedély 
megszerzését megelőzte, hogy Magyarországon is 41 településen tájékoztatót 
tartottunk, Pakson megtartottuk a kötelező közmeghallgatást, illetve azokban a 
külföldi országokban, amelyek érintett félként bejelentkeztek, Németországban, 
Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Romániában három helyen, Ukrajnában 
is megtartottuk a közmeghallgatásokat. Ezeket a közmeghallgatásokat mindenütt 
sikeresen teljesítettük, minden országból a hozzájárulást a magyar engedélyező 
hatóság megkapta, hogy részükről nincs akadálya, hogy a magyar fél kiadja, ez meg is 
történt. A bíróságon voltak érintett felek, amelyek megtámadták, de jogerőssé tudott 
válni.  
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Van telephelyi engedélyünk, amely arról szól, hogy a telephelyre milyen hatása 
lesz majd az ide építhető erőműnek. Ez is jogerős, ezt is megszereztük, ez is alapvetően 
nagyon fontos, hisz az építés e nélkül nem mehet. Van két nagyobb engedélyünk még, 
a vízkészlethasználati engedélyünk, amiben a frissvizes hűtés tényét tudtuk 
megalapozni, és az került elfogadásra, és van egy előzetes hálózatra csatlakozási 
engedélyünk, hisz ezt a megtermelt villanyt a magyar országos hálózatba majd el kell 
szállítani, ehhez majd egy végleges csatlakozási engedélyt kell akkor szerezni, amikor 
üzembe helyezzük az erőművet, de előzetesen meg kellett kérni. S van körülbelül még 
300 kisebb engedély. 

Ahol most tartunk, az a tervezési folyamat, ami révén majd az építkezést le 
tudjuk bonyolítani. Ennél és a tervek elkészítésénél az a legfontosabb szempont, hogy 
engedélyezhető, tehát olyan minőségű terveket kapjunk, amivel engedélyeztetni tudjuk 
a hatóságnál ezt a tervcsomagot. A hatóságnak 15 hónap áll rendelkezésre, hogy a 
beadott tervdokumentációt elbírálja. A 15 hónap alatt ő a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökségtől jelentős plusztámogatást igényel annak érdekében, hogy ha több szem 
vesz részt a bírálatban, akkor még alaposabb bírálatot tudunk kapni, és ha megvan az 
engedélyünk, ennek olyan engedélynek kell lenni - hisz van rá példa francia 
viszonylatban is, hogy engedélyük volt, csak csúsznak az építkezéssel, mert módosítani 
kellett többször a terveket -; tehát nekünk engedélyezhető terv kell, olyan terv, amivel 
biztonsággal megépíthetjük az erőművet, és utána 60 évig ezt az erőművet biztonsággal 
tudjuk üzemeltetni. Tehát itt tartunk, ennek a megszerzése a következő nagy 
feladatunk.  

Én tulajdonképpen nem mondanék többet, majd vagy kérdeznek önök, vagy ha 
kollegáim szeretnének kiegészíteni, akkor kiegészítenek. Elnök úr, visszaadom a szót, 
és várjuk a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget, és még egyszer szeretném 

hangsúlyozni, hogy köszönjük szépen a tájékoztatást. Látjuk azt, hogy van egy olyan 
működés, amely biztonságosan szolgálja az ország érdekeit, és működik az önök által 
vezetett létesítmény, erőmű. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nem tudunk kitérni olyan 
kérdések elől, amelyek felvetődnek. A társadalmi vita övezi magát a fejlesztést, mellette 
zajlik, éppen ezért erre majd szeretnék is kitérni. 

Most az az újdonság, és a mai napnak az erőművön belüli különlegessége mellett 
van egy olyan ügy is, amiben miniszter urat személyesen is megszólította egy 
szakember és kérdéseket fogalmazott meg. Annak a személyes vonatkozásával 
természetesen én nem szeretnék foglalkozni, de az mindenképpen fontos, és azt 
gondolom, megkerülhetetlen, hogy akár azokat, amik a gazdasági számításokra, akár 
pedig a szabványosítási problémákra vonatkoznak, segítsenek majd nekünk 
értelmezni, mondhatnám ilyen módon azt, hogy akár a levélre is bizonyos értelemben 
válaszolni, mert itt az a különlegessége a helyzetnek, hogy ebben szakemberek között 
alakult ki vita, hiszen a korábbi vezérigazgató állít olyat és tesz olyan kijelentést, hogy 
önmagában a Paks II. fejlesztést le kell állítani, mert ennek most van itt az ideje. Kérem 
szépen, hogy akkor majd segítsen ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában!  

Ezt követően szeretném átadni kollégáimnak a szót, a bizottság tagjai részéről 
kérdések és vélemények következnek. Először Hargitai János alelnök úrnak adnám 
meg a szót, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Miniszter Úr! Nyilvánvalóan rendszeresen figyelem, hogy mi az, ami Paks 
kapcsán megjelenik a médiában. Az utóbbi időben két cikk volt az, ami felkeltette a 
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figyelmemet. Az egyik állítása gyakorlatilag az, hogy az várható, hogy az árampiacon, 
az európai piacon vagy a világpiacon valamelyest drágulás prognosztizálható, és ez a 
drágulás kedvezőbbé vagy még kedvezőbbé teszi a Paksi Atomerőmű megtérülési 
számításait. Egy másik cikk pedig arról szólt, hogy már most prognosztizálni lehet, 
hogy csúszni fog az erőmű megépítése, és a csúszás okán ez olyan többletköltséget 
jelent, ami lehetetlenné teszi, hogy az erőmű valahol megtérüljön. Tehát a kettő írás 
nyilvánvalóan más aspektusú, meg egymásnak ellent is mond. Kérem, hogy erre 
reagáljon! 

A másik. Tudja jól, hogy én Pécs térségéből közelítettem meg Paksot, és láttam 
most kint a terepen ezeket a fűtőelemeket, amiket ott a szabadban tárolunk 50 évig. Az 
ember azt gondolná laikusként - és ez valószínűleg így is van -, hogy az atomerőműnek 
ez a lelke, ez a legveszélyesebb része, ez sugároz a legjobban. Ha képesek vagyunk ezt 
50 évig a szabadban tárolni, akkor miért kell a későbbiek során kevésbé sugárzó 
anyagokat mégis a föld alá eltenni? Bátaapáti problémáját a mi térségünk már 
megemésztette, azt gondolom, azzal már normálisan együtt élünk. Az esetleges bodai 
nagy aktivitású hulladék elhelyezése persze még viharokat ver. Ennek fényében is 
kérdezem azt, hogy ha meg tudjuk így oldani, akkor miért tesszük drágábban a föld alá 
az ilyen típusú, majdan keletkező anyagokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bősz Anettnek adom át a szót… (Dr. Varga-Damm 

Andrea: Nem lehetne, hogy inkább válaszoljanak mindjárt? Sok kérdés lesz…) 
Meglátjuk! Szerintem először gyűjtsünk össze néhány kérdést, hiszen vannak itt 
kérdések. Tessék parancsolni, Bősz Anett képviselő asszony! 

 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr, miniszter úrnak pedig a 

beszámolót. Én egy szakmai szempontra szeretnék rákérdezni, hiszen a miniszter úr 
egy korábbi bizottsági ülés alkalmával már megismerhette azt a véleményemet, illetve 
az ahhoz tartozó kérdést, hogy az rendben van, hogy egy ilyen beruházás műszaki tervei 
államtitkot képeznek, de az, hogy az e mögött felhúzott hitelháttér miért titkos és miért 
nem megismerhető a magyar adófizetők számára, teljességgel érthetetlen. Én azt 
gondolom, hogy amennyiben ez államtitkot képez, az nagyon súlyos problémákat vet 
fel. Ez volna az egyik felvetésem. 

A másik pedig arra vonatkozik, hogy a szakma jelen pillanatban megosztottnak 
tűnik itt, Magyarországon abban a tekintetben, hogy vajon az oroszok tudnak-e az 
európai uniós szabványoknak megfelelő atomerőművet építeni. Értem, hogy jelen 
pillanatban az engedélyeztetési fázisban járunk, azonban felvetődik, hogy több 10 
milliárd forinttal drágulhat meg az atomerőmű építése amiatt, mert az eredeti tervek 
nem felelnek meg az európai uniós szabványoknak. Azt szeretném kérdezni, hogy 
további többletköltségekre számíthatunk-e, illetve további csúszásra számíthatunk-e 
amiatt, mert a szabványoknak megfelelően át kell alakítani a terveket. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nézek balra is, jobbra is. 

(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó, parancsoljon! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Mindenekelőtt 

szeretném megköszönni ezt a nagyszerű bemutatót, amit láthattunk és ezt a rendkívül 
alapos tájékoztatást. Mindig öröm, amikor egy ilyen csodálatos műnek a technikai 
hátterét megismerhetjük.  

Miután költségvetési bizottság vagyunk, én költségvetési szempontú kérdéseket 
szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy a bekerülési költség és a kezdeti üzemeltetési 
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költség számításai alapján azt el lehet-e mondani, mert reményeim szerint ez talán nem 
államtitok, hogy körülbelül mennyi idő alatt térülne meg a beruházás, a ma ismert 
árakon, illetőleg azt is figyelembe véve, hogy a csúszás is esetleg több milliárdos 
költséget generál? 

A másik, amit mint szempontot szeretnék itt felvetni, az, hogy az Unió azt kéri, 
azt várja el a tagállamoktól, hogy 10 év alatt 35 százalékra emeljék fel a 
megújulóenergia-forrást a hazájuk energiaszükségletéhez. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy ha ennek a szempontnak mi eleget fogunk tenni, és feltételezzük, 
hogy Paks II. már beindult, Paks II. a magyar energiafelhasználásnak körülbelül milyen 
arányát képviselné. Illetőleg tudunk-e majd mi exportra termelni ezzel, hiszen ez a 
magyar költségvetést mindenképpen érinti.  

Azt mondta miniszter úr, hogy évi 1,5 százalékos növekménnyel számolnak az 
energiaszükségletet illetően, mint évente történő növekmény. Azt szeretném 
megkérdezni, miután önök valamelyest azért annak is gazdái szakmailag, hogy az 
energiafelhasználásunkban a takarékoskodás és a takarékos energiaforrások 
elterjesztése is erőteljesen bővüljön, ez a 1,5 százalék akár 10 év távlatában is 
potenciálisan megjelenhet éves növekedésként? Ezt is azért kérdezem költségvetési 
szempontból, hiszen a költségvetés óriási mennyiségű energiafelhasználást is 
finanszíroz, és ha valakik, akkor önök aztán ennek a tudorai. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor, ha jól értem, első körben ennyi, és miniszter úrnak 

akkor átadom a szót. Tessék parancsolni! 

Süli János válasza 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Köszönöm a szót. Azért ülnek itt a 
kollégáim is, hogy majd hadd kapjanak feladatot ők is, habár úgy hallom, hogy Aszódi 
úr a reaktorcsarnoki látogatófolyosón átvette a szót Pekárik Gézától (Derültség.), de 
azért itt is hadd kapjon feladatot! 

Az első kérdés személyes kérdés volt, Mártha úr levele, amit én magánlevélként 
kaptam kézhez tőle; közölte velem, hogy ezt a közmédiában meg a sajtóban nyílt levéllé 
teszi, tehát így nem is foglalkoztam ezzel. Megköszöntem, mivel úgy küldte a kezembe; 
megkaptam, köszönöm, majd beszélünk róla, tehát így kezeltem az ügyet. 

Ami kérdések benne vannak: mivel külön kérdésként is kaptunk mind 
gazdasági, mind árkérdést, majd úgyis válaszolni fogunk, és kijönnek ezek a számok, 
hogy itt nem biztos, hogy egy kottából énekelünk Mártha úrral, de az is biztos - az elnök 
úr most úgy fogalmazott, hogy mind a ketten szakemberek vagyunk -, hogy igen, mind 
a ketten dolgoztunk a villamosenergia-iparágban. Én, mint mondtam, 34 évig voltam 
az erőműben, végigjártam minden lépcsőfokát, utána polgármesterként is azon 
dolgoztam, hogy megépítsük az erőművet, és miniszterként is. Tehát nekem körülbelül 
38 éves múltam van ebben, Imrével párhuzamosan együtt töltöttünk egypár évet, ő 
közgazdász szakember egyébként. Tehát igen, az energetikában dolgozott Imre, de én 
nem nevezném energetikaimérnök-szakembernek, mert neki nem ez a szakmája. Ezért 
majd mi ezeket a kérdéseket megvitatjuk, de az erre adott mai válaszokból is ki fog 
derülni. Lehet, még egy családon belül is van, hogy másképp látunk dolgokat, attól még 
beszélőviszonyban vagyunk, de alapvetően azt gondolom, hogy mi visszük ebben az 
érdemi információt, mi rendelkezünk azokkal az információkkal.  

Minket több nemzetközi szervezet is alátámaszt a statisztikai adataival, illetve a 
pillanatnyi európai energiahelyezettel, ami csak a nyáron alakult ki, illetve a várható 
jóslások; mert majd a Hargitai János kérdésére adott válaszból kiderül, hogy igen, van, 
aki azt mondja, hogy ez drágul, van, aki azt mondja, hogy olcsóbb lesz. Mi úgy látjuk a 
tendenciákat - és mint mondtam, az elöregedő európai erőműparkot is meg a német 
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atomerőmű-leállítást -, hogy Európában egyértelműn drágulni fog a villamos energia 
költsége. A fokozott szárazság miatt ma már jelentős gondok is vannak bizonyos 
helyeken, van, ahol - azt hiszem, Norvégiában - a kormány bejelentette, hogy számítani 
lehet esetleg kisebb gondokra pont a vizes termelőegységek kiesése miatt. Tehát 
egyértelműen azt mondom, hogy a mi kiindulási adataink igazak.  

Amikor 2009-ben elmondtam a szűk körű tájékoztatón a látogatóközpontban, 
hogy közös célunk az erőműbővítés, akkor Mártha úr az MVM vezérigazgatójaként 
ezzel maximálisan egyetértett, hisz ott a miniszterelnök úrral, velem együtt 
nyilvánítottuk ki ezt a szándékot, hogy a bővítés kell. Ő az elmúlt 9 évben ettől az ügytől 
eltávolodott, mi meg maradtunk ennek az ügynek a szolgálói. Én ennyiben foglalnám 
össze.  

Az 1-4. blokk kapcsán is heves viták voltak annak idején, hogy hogy fog ez 
megtérülni, az élet hál’ istennek azokat igazolta, akik azt mondták, hogy ezt meg kell 
építeni. Ma Magyarországon óriási gondot jelentene, ha nem működne az 1-4. blokk, 
ami a magyar energiatermelés 50 százalékát biztosítja, a felhasználásnak majd’ 40 
százalékát, ezért azt gondoljuk, hogy az árban ez meghatározó, hogy Magyarországon 
alacsony a villamosenergia-költség, ugyanígy lesz a következő két új blokkal, hogy 
meghatározó lesz a szerepük abban, hogy alacsonyan fogjuk tudni tartani az árakat.  

De Aszódi úrnak megadom a szót, és ha Lenkei úr még ki akarja egészíteni, hogy 
szóljanak a brüsszeli Bizottság előtti elemzésről, a megtérülésről, de majd oda-vissza 
adjuk a szót egymásnak, hogy minden kérdésre tudjunk válaszolni.  

Dr. Aszódi Attila válasza 

DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Elsősorban a gazdaságossági kérdésekkel kapcsolatban szeretnék most válaszolni. A 
képviselő asszony első kérdése a hitelszerződésre vonatkozott. Az igazság az, hogy 
nagyon sok félreértés van a szerződések tartalmával és a nyilvánosságával 
kapcsolatban.  

A hitelszerződés teljes egészében nyilvános, olyannyira, hogy a parlament 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, szavazott a hitelszerződésről. Ez a 2014. évi XXIV. 
törvény, hiszen a ’14-es választásokat követően a parlament megvizsgálta ezt a kérdést, 
elfogadta, és törvény formájában a hitelszerződés ki lett hirdetve. Tehát minden 
kondíciója ismert. S ahogy korábban is mondtuk, most is azt állítjuk, hogy a Paks II. 
projekt megvalósítására vonatkozó hitelszerződés egy nagyon kedvező 
hitelkonstrukció, tekintettel arra, hogy nagy összegű, 10 milliárd euróról van szó, több 
mint 30 éves futamidejű, fixek a kamatozási feltételei, ezek a kamatozási feltételek 
szerepelnek a 2014. évi XXIV. törvényben, bárki elolvashatja azokat, és rendkívül 
fontos eleme ennek a hitelkonstrukciónak az, hogy bármikor előtörleszthető, 
egyetlenegy feltétele van, hogy a magyar kormány jelezze az orosz fél felé, hogy elő 
kívánja törleszteni, és 90 napot követően előtörlesztheti. Ez egy olyan rendkívül 
rugalmas finanszírozási megoldás, ami biztosítja azt, hogy a projekt teljes 
megvalósítására vonatkozóan rendelkezésre álljon a hitel, és amennyiben a pénzpiaci 
feltételek olyanok, akkor más forrást is be lehessen adott esetben vonni. Akkor, amikor 
ezt a hitelszerződést Magyarország megkötötte, sokkal kedvezőtlenebb volt a pénzpiaci 
megítélése Magyarországnak, és a finanszírozás a piacról sokkal drágább volt, mint az 
ebben a hitelszerződésben szereplő kondíciók. Ma szerencsére kedvezőbb az állam 
finanszírozása, ugyanakkor a további díjak nélküli, bármikori előtörlesztés lehetővé 
teszi számunkra azt, hogy rugalmasan bármikor más forrást ennek a kiváltására 
bevessünk. Hangsúlyozom, hogy egy ilyen nagy építkezésnek a megvalósítása stabil 
finanszírozási keretet igényel.  
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Önök most bejárták a jelenlegi blokkokat, látták, hogy milyen nagy méretű, 
milyen bonyolultságú műről van szó, aminek a megtervezése, engedélyeztetése, 
megépítése hosszú időt és rengeteg erőforrást igényel. Azért van szükség erre a 
speciális hitelkonstrukcióra, hogy az új blokkok esetén biztonsággal ezt az építkezést 
végre tudjuk hajtani. 

A megtérüléssel kapcsolatban képviselő asszony kérdésére reagálva azt tudom 
mondani, hogy a megtérülés feltételeit az Európai Bizottság az állami támogatási 
vizsgálatában részletesen tanulmányozta. Ha el tetszik olvasni a szintén nyilvános 
európai bizottsági határozatot, akkor azt lehet látni, hogy a Bizottság nemcsak hogy a 
magyar kormány által benyújtott gazdasági elemzéseket vette figyelembe, hanem 
megvizsgálta az ellenzők által benyújtott elemzéseket is, és mindezek 
figyelembevételével, az eredmények szintetizálása alapján és saját elemzéseit is 
felhasználva állapította meg, hogy ez egy megtérülő beruházás.  

A Bizottság számításaiban - le van írva a bizottsági határozatban - szerepel egy 
kétszer tízezer futtatást figyelembe vevő, úgynevezett Monte-Carlo-szimuláció, amiben 
pont azt vizsgálta a Bizottság, hogy mi történik akkor, ha a különböző piaci 
paraméterek eltérnek a mostanitól. Miért van erre szükség? Elnézést, hogy egy picit 
belemegyek, de szerintem a Költségvetési bizottság számára érdekes ez a kérdés. Az, 
hogy az atomerőmű pontosan hogy is fog tudni megállni a piacon, rengeteg dologtól 
függ. Függ a villamos energia piaci árától, függ attól, hogy milyen költségen fogja 
előállítani a villamos energiát az erőmű, függ az üzemanyagköltségektől, az üzemeltetés 
és a karbantartás költségeitől, függ a rendelkezésre állástól, hogy mennyi ideig fog 
tudni egy éven belül villamos energiát termelni, függ attól, hogy mennyi villanyt is fog 
valójában évente előállítani és még számos más paramétertől.  

De mindezeket a paramétereket a Bizottság ebben a számításban figyelembe 
vette, ezeket megperturbálta, variálta, és a számítás sokasága, ez a kétszer tízezer darab 
számítás egy eloszlásfüggvényt adott ki eredményként. Ez az eloszlásfüggvény azt 
mutatja, hogy a legkedvezőtlenebb paraméter-összeállítás esetén is pozitív a projekt 
megtérülése. A sok-sok számítás középértéke 7,35 százalék/éves megtérülést mutat. Ez 
azt jelenti, hogy az erőmű tízéves tervezési-építési és 60 éves üzemeltetési időszakát, 
összesen egy 70 éves időszakot figyelembe véve az állam mint tulajdonos beruházása, 
befektetése évi átlagban 7,35 százalékos hozamot hoz. Ez tehát egy olyan beruházás, 
egy olyan befektetés a Bizottság számítása szerint is, hogy az államnak visszahozza a 
befektetett tőkét, visszafizeti a kamatokat, megtérít minden üzemeltetési és 
karbantartási költséget, és emellett még hozamot is hoz az állam számára.  

Természetesen az állam ezt a projektet nemcsak azért valósítja meg, hogy ezt a 
7,35 százalékos hozamot érvényesítse, hanem azért valósítja meg, mert ahogy a 
mostani erőmű is biztosítja az ország számára a villamosenergia-ellátás egyharmadát, 
az új erőműre is azért van szükség, hogy hosszú távon, egészen az évszázad végéig ez az 
egyharmados lába a villamosenergia-ellátásunknak megmaradjon. Tehát közösségi 
érdeket is szolgál, az ellátásbiztonsági szempontjainkat is segít megvalósítani, és 
nagyon fontos eleme ennek a beruházásnak, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ország a 
klímavédelmi célkitűzéseit teljesítse. Tehát összességében egy olyan csomagot kapunk 
a Paks II. projekttel, ami pénzügyileg megtérülő beruházás, visszahozza a befektetett 
tőkét, visszafizeti azokat a költségeket, amiket elsoroltam, és még az ellátásbiztonsági 
és klímavédelmi állami feladatainkat is teljesíti. Tehát összességében ezek mind-mind 
azt mutatják, hogy a mostani erőmű mellett az új erőmű megvalósítása, megépítése 
abszolút indokolt, és pénzügyileg is megfelelő. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Annyit még kiegészítésképpen, majd utána 

átadom a szót, hogy az a folyamat le is van próbálva, tehát ’17-ben mi kifizettük az első 
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10 számla ellenértékét, és minthogy a szerződés lehetővé teszi, hogy a kormány él az 
előtörlesztés jogával, a Pénzügyminisztérium ezt kezdeményezte is. Tulajdonképpen 
nem kedvező feltételű hitelt vettünk fel, hanem a költségvetés állapota lehetővé tette, 
tavaly kifizettek 80 százalék számlaértéket, ezt Varga Mihály úrék májusban 
kiegyenlítették. Tehát tulajdonképpen az első részletért, amit fizettünk, nem is 
fizettünk kamatot, mert költségtérítés-mentesen, mint ahogy a szerződés rögzíti, ki is 
fizettük.  

Tehát ha módunkban áll majd, mert mindig szólnak, hogy kedvezőbb hitelre 
akarjuk-e váltani - nem, ha akkor kedvező feltétellel lehet majd felvenni hitelt egy-egy 
fizetési eseményt követően, akkor azzal élhetünk, vagy ha a költségvetés állapota olyan, 
mint a példa mutatja, akkor azzal élünk. Mivel fixáras a beruházás, tehát ez a 12,5 
milliárd euró rögzített a szerződésben, itt, ha csúszás van, akkor a szerződésnek 
nemcsak a műszaki feltételeit kell módosítanunk, hanem a két pénzügyminisztérium 
között létrejött finanszírozási szerződést is, ami a parlament határozatával került 
jóváhagyásra, és nyilvános. És mint ahogy Aszódi úr elmondta, annak a módosításának 
is meg kell majd történnie, és akkor úgy haladunk, hogy a fix ár tartható legyen. Tehát 
nem fogunk hamarabb kamatterhet fizetni, mint mielőtt elindulna az erőmű építése, 
mert majd folyamatában módosítjuk a szerződést, amennyiben szükség van rá. Lenkei 
úr! 

Lenkei István válasza 

LENKEI ISTVÁN vezérigazgató (Paks II. Zrt.): Volt egy olyan kérdés, ami arra 
vonatkozott, hogy itt a szakma által mondottan különböző szabványoknak, 
előírásoknak, európai uniós és magyar előírásoknak nem felelnek meg az eredeti orosz 
tervek, és ebből adódóan változás várható, illetve ebből adódóan drágulhat a helyzet.  

Az igazság az, hogy a szakma, amelyik ismeri ezt a területet, a szabványokat, az 
előírásokat, egyebeket, teljesen pontosan tudja, hogy mik az előírások, a nukleáris 
biztonsági szabályzatban, az európai uniós european utility environment előírásaiban 
milyen előírások és szabványok vannak. Tehát a szakma pontosan tudja, hogy mit kell 
számon kérni, mit fogunk számon kérni, mit kértünk és kérünk számon a tervezésen.  

És az, hogy az eredeti terveknek nem feleltek meg, azért nem lehet, mert az 
eredeti tervek Paks II.-specifikus tervek kell hogy legyenek, és mi azon dolgozunk, és 
az orosz fél ezt pontosan tudja, hogy neki Paks II.-specifikus terveket kell leszállítania, 
ez van a szerződésben is rögzítve. Tehát tudja azt - amikor a szerződés aláírásra került, 
ezt követően mindenféle adatszolgáltatást megkapott -, pontosan megkapta azt is, hogy 
milyen szabályoknak, követelményeknek, előírásoknak kell megfelelnie az erőműnek, 
és ennek mentén kell neki terveznie az erőművet, és ez így is történik. Tehát 
gyakorlatilag nekünk az a dolgunk Paks II.-ben, tehát a cégnél, a kollégáinkkal együtt, 
hogy ezeket az előírásokat ezeken a terveken ellenőrizzük, betartassuk, és az orosz 
félnek, ha bizonyos esetekben nem pontosan ugyanezt teszi, akkor visszaadjuk ezeket 
a terveket.  

Azért, hogy a magyar előírásokat az orosz fél még jobban érthesse, amellett, 
hogy a megkapott dokumentációkat, anyagokat elolvasta és értelmezte, magyar 
oldalról kezdeményeztük már nagyon régen, hogy az orosz fél szerződtessen maga 
mellé egy olyan magyar partnert, aki ezekkel az előírásokkal nyilvánvalóan sokkal 
jobban tisztában van, mint az orosz oldal, és ez a magyar partner segítse az orosz felet, 
az orosz tervezőket ebben a munkában. Ez a magyar partner, a magyarországi partnere 
az orosz félnek jelenleg a Pöyry Erőterv, és az Erőterv tervezői múltjáról, én azt hiszem, 
hogy nem kell nagyon beszélni, mert hosszú-hosszú évtizedekre visszanyúló 
tapasztalatuk és tudásuk van ezen a területen. Tehát még egyszer mondom: Paks II.-
specifikus tervek készülnek, és azokat is fogjuk átvenni. 



14 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Akkor még nem válaszoltunk arra a 

kérdésre, hogy mit fogunk tudni kezdeni a megtermelt villamos energiával.  
A helyzet pillanatnyilag az, hogy ha készen lesz Paks II., akkor 4400 megawatt 

rendelkezésre álló teljesítményünk lesz. Mint ahogy látjuk az importigényt, 
tulajdonképpen az egyik blokk nem elegendő arra, hogy a szükséges importot 
kiváltsuk. A megújulók kapcsán tervezetten 3000 megawatt megújuló van tervbe véve, 
hogy ’30-ra ez a megújuló energia be fog lépni.  

A Mátrai Erőmű kérdését, ami közel 800 megawatt, tisztázni kell, hogy 
üzemidő-hosszabítás, -megújítás legyen vagy egyéb. A hagyományos, még Pécsett 
működő, meg az egyéb, amelyik biomasszával megy, mint mondtam, elöregszik. Tehát 
tulajdonképpen az a helyzet, hogy a MAVIR, amelyik honlapját most ott, az erőműben 
néztük, és bárki belenézhet bármikor, mert egyszerű - még egyszer elmondom, a 
mavir.hu-n folyamatosan lekérheti az adatokat -, aszerint, ha ’30-ra megépítjük Paks 
II.-t, akkor is 5000 megawatt teljesítményhiány lesz a magyar energiarendszerben. 
Tehát nem többlet lesz attól, hogy megépül Paks, hanem 5000 megawatt még egyéb 
kapacitást kellene építeni.  

Amikor tavaly én először ezt a parlamentben elmondtam, akkor azt mondták, 
hogy én azt mondtam, hogy már Paks III.-at kell építeni. Én nem azt mondtam, hogy 
Paks III.-at, hanem hogy foglalkozni kell azzal, hogy ha Paks II.-t megépítjük, akkor 
ma már a nagy erőművek engedélyeztetési folyamata - függetlenül attól, hogy ez 
atomerőmű - ugyanolyan bonyolult eljárás. Ma már azzal kellene foglalkoznunk, hogy 
mit építünk Paks II. után.  

A lehetőségeket, mint mondtam, a nap- meg az atomerőmű kiegészítheti, 
szervesen együttműködhetnek. Azért a napról tudjuk, hogy Magyarországon körülbelül 
2000 órában fog rendelkezésre állni, tehát a 3000 megawatt nem 3000 megawatthoz 
kapcsolódó órát, megawattórát fog jelenteni, hiszen hiányzik még 6000 órányi 
teljesítmény, tehát itt még vagy kétszer annyi vagy háromszor annyi kellene, de ez nem 
áll rendelkezésre a nap 24 órájában. A villamos energia olyan speciális termék, hogy 
mindig annyinak kell a hálózatban lennie, amennyit a fogyasztó igényel, vagy pedig ezt 
a napenergiát valamilyen drága tárolási módon tárolni kell.  

Magyarországon vizes tározási módunk, tározós erőművünk nincs, nincs 
duzzasztóművünk, nincsenek vízlépcsőink, tehát vizes alkalmazásaink nincsenek, amik 
Ausztriában rendelkezésre állnak, hogy ezt tárolni tudják. Az akkumulátoros tárolás 
pedig ilyen mértékben megdrágítaná ezt, egyébként is brutál átvételi ára van a 
naperőmű árának, az jelenleg majd háromszorosa, mint az atomerőműben előállított 
villamos energia önköltsége. Tehát az nagyon megdrágítja, ha teljes mértékben 
megújulókkal akarnánk pótolni, de a rendszerben helye van. Ez a kormány energetikai 
stratégiájában benne is van, de az árat nagy mértékben elvinné, ha ezzel elégítenénk ki 
az összes igényt. Ezért kell azzal foglalkozni, hogy mi van még mellette.  

Egyébként a kiegyenlítés kapcsán a hőszigetelések és egyebek nem 
villamosenergia-megtakarítást eredményeznek, hiszen a lakások zöme nem villannyal 
van fűtve, hanem gázzal és távhővel. Így, ha arra költünk meg ablakokat cserélünk, 
azzal kevés villamos energiát takarítunk meg. Így nem lehet takarékosságot elérni, de 
az elektromos mobilitás terjedése is azt fogja indokolni, hogy nemcsak az ipari 
növekmény jelenik meg a piacon és azt kell kielégítenünk, hanem megjelenik és 
Európában egyre több ország kapcsán olvashatjuk, hogy ’30-ra kitiltják a dízelkocsikat, 
’40-re kitiltják a benzines kocsikat is, tehát erre is fel kell készülni, mert ez is jelentős 
energiaigényt jelent. Tehát ezt is ki kell majd valamiből elégíteni. 

Ebbe is beszállhat a napenergia, mert adott esetben célzottan töltheti délben, 
vagy amikor a munkahelyen tartózkodik a gépkocsi tulajdonosa, és ott tölti. Ezzel a 
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délelőtti csúcsnapenergia nagy részét felveszik, de egy csomó egyéb energetikai 
megoldást kell Magyarországon találni, akár növelni a lakások fűtését villamos 
energiával - tárolóssal -, vagy növelni a használati melegvíz-tárolási lehetőséget. Tehát 
egy csomó járulékos megoldást kell kifejleszteni annak érdekében, hogy a nap által 
termelt villanyt tárolás nélkül egyből a fogyasztóhoz el tudjuk juttatni. Köszönöm.  

Aszódi úr következik.  
 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): A Költségvetési 

bizottságban talán lehet számokról beszélni. Nagyon releváns, amit a képviselő 
asszonyok itt kérdeztek, és hadd menjek bele egy picit a számokba! Az egyszerű 
állampolgárnak azért nehéz szerintem a villamos energetikával kapcsolatos kérdéseket 
megérteni, mert mi, energetikusok kétféle mértékegységrendszerben kell hogy 
beszéljünk folyamatosan. Egyrészről beszélünk kapacitásokról megawattban, és 
beszélünk villamosenergia-mennyiségekről terawattórában vagy megawattórában. 
Ezek között fizikai különbség van, és nagyon más számokról van szó. 

Ahogy miniszter úr már utalt rá, a mai napon is valahol 6600 megawatt körül 
van jelenleg a rendszerünknek, a magyar villamosenergia-rendszernek a 
villamosenergia-teljesítmény igénye, ez most a rendszerünk terhelése, és ennek 
nagyjából egyharmadát importáljuk. Jelenleg, ha kinézünk az ablakon, látjuk, hogy a 
napenergia egészen biztosan, akármekkora kapacitás, akárhány ezer megawatt is lenne 
beépítve a magyar villamosenergia-rendszerbe, nem tudna hozzájárulni az ellátáshoz, 
hiszen éppen nem süt a nap, és ez lesz délután és este is.  

Szó van arról, hogy 3000 megawattnyi fotovoltaikus naperőmű-kapacitás 
beépülésére számítunk a következő, mondjuk, tíz évben. Csak hogy érzékeljék a 
nagyságrendeket: nagyjából 1000-1100 óra/év lehet a kihasználási óraszáma egy 
fotovoltaikus erőműnek. Ez azt jelenti, hogy a 3000 megawattnyi naperőművi 
kapacitás, amikor majd megépül, körülbelül 3 terawattórányi villanyt fog tudni évente 
előállítani. Tehát 3000 megawatt kapacitásban napenergia esetén 3 terawattórányi 
villanyt fog adni. Ez egyszerű számítás, mert a 3000 megawattot, ha megszorzom ezer 
órával, akkor kijön ez a 3 millió megawattóra, ami 3 terawattóra, amiről beszélek most.  

A magyar villamosenergia-rendszer éves villamosenergia-igénye körülbelül 45 
terawattóra, jelenleg ennyi a villamosenergia-igényünk évente. Ennek a 45 
terawattórának körülbelül 6 százalékát fogja megadni ez a 3 terawattóra fotovoltaikus, 
ha lesz 3000 megawattnyi fotovoltaikus. Ehhez képest a Paksi Atomerőmű jelenleg 
előállít ezzel a 2000 megawattnyi kapacitással olyan 15 terawattórányi villamos 
energiát nettó, tehát körülbelül 15 terawattórát tud a hálózat számára kiadni. A Paks 
II., mivel nagyjából 20 százalékkal nagyobb lesz a két blokk kapacitása, mint a mostani 
négy blokk kapacitása, évente körülbelül 19 terawattórányi villanyt fog tudni 
előállítani. A 19 terawattórányi villany a 2400 megawattnyi kapacitással, 
összehasonlítva a 45 terawattórányi jelenlegi villamosenergia-igényünkkel, kiadja, 
hogy negyven-egynéhány százalék lesz a Paks II. részesedése a villamosenergia-
ellátásban akkor, amikor majd belép a hálózatba, ha addig nem nő a villamosenergia-
igényünk.  

Az is nagyon fontos a képviselő asszony kérdésére válaszul, hogy a 
villamosenergiaigény-növekedésben a miniszter úr arra utalt, hogy akkoriban, amikor 
ez a döntés született, nagyjából 1,5 százalék/éves igénynövekedés látszott, és az akkor 
tényleg így is volt, azóta ez az igénynövekedési ütem valamennyire mérséklődött, de 
nem szűnt meg a növekedés. Abban hiszünk mindannyian itt a villamos energetikában 
- ennél az asztalnál egészen biztosan -, hogy ez a villamosenergiaigény-növekedési 
trend nem fog megváltozni a következő 20-30 évben. Miért? Azért, mert Magyarország 
az Európai Unió tagjai között a fejlődők közé tartozik, és mondjuk, egy főre vetítve 
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Ausztria jelenleg körülbelül kétszer annyi villamos energiát fogyaszt, mint mi. 
Szomszédos ország, elvileg hasonló adottságokkal, és mégis kétszer annyi villanyt 
használnak egy lakosra vetítve, mint Magyarország. Németország 60 százalékkal több 
villanyt fogyaszt egy főre vetítve, mint Magyarország. Tehát abban hiszünk, és azt 
gondolom, hogy mivel mindannyian azt szeretnénk, hogy az emberek jobban éljenek, 
és az ország jobb helyzetben legyen, hogy a villamosenergia-igény növekedni fog még 
akkor is, ha az energetikai korszerűsítések az energiaigény csökkentése irányába 
mutatnak. De ahogy miniszter úr utalt rá, ha mondjuk, házakat hőszigetelünk, 
elsősorban földgázt fogunk megtakarítani, nem pedig villamosenergiaigény-
csökkenést fogunk tapasztalni.  

Ebből következik arra a kérdésére is a válasz, hogy az export tekintetében mit 
gondolunk. A Paks II. nem exportra épül, nagyon részletes vizsgálatok készültek akkor, 
amikor az európai bizottsági vizsgálat történt, ugyanis a Bizottság számára releváns 
volt, mivel több szereplő, például Ausztria kifogásolta, hogy szerintük a régiós piacot 
befolyásolni tudja esetleg a Paks II. projekt, hogy akkor ebben a tekintetben mi a 
helyzet. A Bizottság azt állapította meg, hogy Paks II. nem fogja érdemben befolyásolni 
a nemzetközi piacot, egyszerűen el fog fogyni az áram a magyar piacon, és a kihatása a 
környékbeli piacokra nem lesz számottevő. Ez egyszerűen kijön abból, amit mondtam: 
45 terawattóra - de ez növekedni fog szerintem - az éves villamosenergia-igényünk, 
szemben azzal a 19 terawattórával, amit elő fogunk összesen állítani, plusz az összes 
többi körülmény. Hazai piacra készül a Paks II., és a hazai piacon fogjuk tudni 
értékesíteni a villamos energiát.  

Az 1-4. blokkról ma sokat beszéltünk. 30+20 évvel lehet számolni a mostani 
blokkok tekintetében, ezt hallották a mai látogatás során, hogy ezek a berendezések 30 
évre készültek, nagyon gondos üzemeltetési-karbantartási program kellett ahhoz, hogy 
az üzemidejüket meg lehesse hosszabbítani, de nem látunk további üzemidő-tartalékot 
ezekben a berendezésekben. Tehát ez azt jelenti, hogy a mostani blokkok 2032 és 2037 
között befejezik az üzemelésüket, ezért is a Paks II. minden további nélkül befér a 
piacra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, kérhetünk új kérdéseket? (Süli János: 

Természetesen, de Hargitai János úrnak tartozom…) Tessék parancsolni! 
 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: A buszon utaltam rá, amikor jöttünk vissza 

a látogatóközpontba, hogy a kiégett kazetták átmeneti tárolójában 50 évig tároljunk a 
kiégett kazettákat. Öt évig van pihentetve, amikor a reaktortartályból kivesszük a 
pihentető medencébe, tehát 55 évig megoldott a sorsuk. Azt is elmondtam, hogy mi ezt 
nem akarjuk eltemetni majd, úgy gondoljuk, hogy ennek a feldolgozási háttere napi 
gyakorlattá fog válni, amikorra mi eljutunk odáig, tehát ezt vétek volna eltemetni, mi 
ezt nem hulladéknak tekintjük, hanem értéknek. Ma ez gazdaságosan még nem oldható 
meg, azért építjük az átmeneti tárolót, hogy a tárolás végén, mint ahogy minden 
fejlődik, így az atomenergetika békés felhasználásában is lesz lehetőség, hogy ezt 
újrahasznosítani tudjuk. Ezzel kapcsolatban ennyi. 

Azt hiszem, a költségekre, hogy mi a pillanatnyi ár, meg hogy egyik elemzés azt 
mondja, hogy lefelé megy, a másik azt, hogy fölfelé, erre kimerítő választ adtunk. 

Várjuk a következő kérdéseket. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nézzük a következő kört! Hol folytatjuk? (Jelzésre:) 

Csárdi alelnök úr, tessék parancsoljon! 
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További kérdések, vélemények, válaszok 

CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Két fő 
kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ellentmondást véltem fölfedezni a Lenkei úr és a 
miniszter úr által elmondottakban, mert miniszter úr azt mondja, hogy az atomerőmű, 
tehát Paks II. fix áron lesz megépítve, míg Lenkei úr arról beszélt, hogy az uniós 
szabványoknak való megfelelés miatt többletköltséggel kell számolni. Vagy én értettem 
félre, vagy nem, de ezt tegyük tisztába, mert Mártha úr levele is, amiről szó volt ezen a 
bizottsági ülésen is, arról beszél, hogy ez jelentős többletköltséget okozhat a beruházás 
kapcsán. Kérdezném is, hogy körülbelül milyen mértékű többletköltséggel lehet és 
érdemes számolni.  

Professzor úrtól pedig azt szeretném kérdezni, beszéltünk itt mindenféle 
megtérülésről, úgy fogalmazott professzor úr, hogy az üzemeltetés és karbantartás 
költsége. Nagy tisztelettel kérdezem, hogy a megtérülés kapcsán számoltak-e a 
fűtőanyagok, illetve a sugárzó anyagok bármilyen típusú kezelésével és tárolásával, 
illetve a lebontás költsége része-e annak a számításnak, amivel a megtérülést 
számolták.  

Szeretném jelezni, hogy itt Paks II. lebontásáról beszélek, amikor majd az ő 
üzemideje is lejár, és ezzel összefüggésben értelemszerűen azt gondolom, hogy 
érdemes megkérdezni, hogy Paks I. lebontásának költsége kapcsán milyen 
nagyságrendre lehet számítani, és hogy ezt körülbelül mennyi idő alatt lehet majd 
biztonságosan elvégezni. Köszönöm szépen, első körben ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Jelzésre:) Tessék parancsolni, 

Böröcz képviselő úr. 
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem nem kérdésem lenne 

tulajdonképpen, csak szeretném miniszter úrnak meg a kollégáinak is megköszönni a 
mai látogatást, a kimerítő tájékoztatást, amit az előbb kaphattunk.  

Én úgy gondolom, a fiatalok számára is egy megnyugtató jövő elé nézünk, hiszen 
ha Paks II. megvalósul, akkor az én generációm, a fiatalok részére is biztosítva lesz 
Magyarország alapellátása a villamos energiában. Úgyhogy én csak szeretném 
megköszönni azt a kiváló munkát, amit elvégeztek az elmúlt időszakban, és további sok 
sikert kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Felmerült-e még további kérdés? (Senki sem 

jelentkezik.) Van még néhány kérdésem. Miközben természetesen ez a mai bizottsági 
ülésünk elsősorban arról szól, hogy tájékoztatást kapunk önöktől, hiszen itt egy 
meghozott döntés után vagyunk, és annak megfelelően itt már a végrehajtás menete 
zajlik, ezzel együtt azonban azt hiszem, hogy az, ami elmaradt még - tulajdonképpen 
2014-ben egy moszkvai látogatás nyomán ripsz-ropsz megkötött szerződéssel 
szembesülhetett az ország, hogy egyébként atomerőművet fogunk építeni -, nagyon 
hiányzik az a társadalmi vita, ami egyébként ennek az egésznek a hátterét és ennek az 
indokoltságát kellene hogy bemutassa.  

Értelemszerűen önök azok, akik nap mint nap foglalkoznak ezzel, az 
információk birtokában vannak, mint ahogy el is mondták. Mi itt kérdezni tudunk, és 
vannak azért olyan kérdések, amelyek, azt hiszem, hogy annak ellenére 
megválaszolatlanok maradnak vagy kétségek maradhatnak felőlük, amiket a gazdasági 
számítások vagy a gazdaságossági számítások szempontjából Aszódi úr elmondott. 
Ezzel együtt van néhány olyan kérdés, amit azt gondolom, hogy fel kell tenni. Bocsánat, 
még annyit hozzáteszek, hogy a tájékoztatás, azt hiszem, nem merül ki annyiban, hogy 



18 

én Újpesten, a választókerületemben találkozom a nagy kamionnal, ahol bemutatják 
ezt, ami szerintem helyes, hasznos és fontos, de azt hiszem, ennél többet kellett volna 
tenni ezt megelőzően.  

Kezdjük néhány kérdéssel! Miniszter úr a meghallgatásán néhány hónappal 
ezelőtt azt mondta: 2026-2027-ben állhatnak kereskedelmi üzembe ezek a blokkok. 
Miniszter úr, ma is így tartja ezt? Ez lesz a belépés időpontja, vagy pedig ez máris 
változhatott, változott az elmúlt időszakban? 

A másik olyan dilemma, ami most tulajdonképpen inkább megerősítést nyert 
bennem, éppen az előbbi kérdésre adott válasz kapcsán, hogy ha és amennyiben önök 
arra számítanak, hogy 50 év alatt az a technikai fejlődés előállhat, ami a használt, 
kiégett üzemanyagok felhasználására lehetőséget ad, és akkor már egy felhasználást is 
tudnak biztosítani, akkor nem hiba-e annak a bekövetkezte, hogy tulajdonképpen a 
meghosszabbítható blokkok működésének a lejárta előtt 10 évvel korábban 
megépítünk egy olyan atomerőművet, ami egyidejűleg azt is jelenti, hogy a 10 éves 
technikai fejlődést kidobta az ország az ablakon, részben akár az atomerőművi 
fejlesztés tekintetében, részben pedig, ami az alternatív energiákra vonatkozik. Ezeket, 
az Aszódi úr által említett sok 10 ezernyi számítás és minden figyelembevételével, hova 
teszik? És egyébként tudtak-e ezzel foglalkozni, hogy mi történik ez alatt az időszak 
alatt, amíg önöknek természetesen az építéssel kell foglalkozni, nem pedig a technikai 
fejlődéssel? Tehát ennek megfelelően már egy adott technológiát kapunk majd meg. 

Harmadsorban pedig az nekem újdonság, de lehet, hogy ez eddig is nyilvános 
volt, hogy az orosz kivitelezőnek az Erőterv a segítő partnere, amelyik oda 
becsatlakozott. Önmagában nem a vállalat vagy a cég az érdekes, hanem annak a 
ténynek az elismerése, ami azt hiszem, hogy körülbelül múlt héten vagy két hete lett 
nagyon vitatott, hogy bizony-bizony az orosz partnerekkel való kompatibilis 
együttműködés akadozik. Ennek számos következménye lehet, de ez összefügg azzal a 
korábbi kérdésemmel, ami arról szól, hogy tulajdonképpen hogyan lehet velük 
együttműködni, és itt az időre, tehát az üzembeállítási időre, a kereskedelmi 
forgalomba történő belépésre igazából mi lesz a válasz? És talán majd ezt követően 
folytatnám néhány pénzügyi kérdéssel. Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább, 
előbb alelnök urat kérem meg, Boldog István következik. 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Miniszter Úr! Tisztelt 

Vendégek! Megmondom őszintén, én nem tartozom azok közé, akik az atomenergiához 
is értenek. Szerintem az ország nagy többsége nem ilyen, de láthatóan egyre többen 
gondolják úgy magukról, hogy ahhoz is értenek. Én nem értek az atomenergiához. 
Nagyon köszönöm ezt a mai lehetőséget. Csodálatos volt látni, hogy bizony, akik 
értenek hozzá, azok vigyáznak arra, hogy ez a legjobb szakmai feltételek között 
működjön, és biztosítsák az ország ellátását olyan mértékben, amilyen mértékben ez az 
atomerőmű képes rá, ma is biztonságosan. 

Én nagyon örülök neki, hogy egy leállás, a szénkefe cseréje pont most történt 
meg, mert ez is azt mutatta be számomra is, hogy itt minden szuperül működik. Annak 
is örülök, professzor úr, hogy kifejtette - és a miniszter úr is kifejtette -, éppen tegnap 
olvastam azt az ostobaságot, hogy nem kell megépíteni Paks II.-t, hanem pénzt kell 
adni az embereknek, hogy leszigeteljék a házukat, mert ettől kevesebb lesz a 
villamosenergia-fogyasztás. Ilyenek azok, akik mindenhez értenek, többek között az 
atomenergiához is. Én csodálkoztam tegnap, de örülök neki, hogy itt most a 
nyilvánosság előtt is elhangzott a cáfolat. Magam is meg fogom tenni egyébként a saját 
választókörzetemben, hogy sajtótájékoztatón elmondjam, amit önök is mondtak, hogy 
attól, hogy leszigeteljük a házat, ettől még villamos energiát, főleg ott, ahol gázzal meg 
egyébbel fűtünk, sajnos nem fogunk kevesebbet fogyasztani. 
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Amit én nagyon fontos kérdésnek tartok, azt a miniszter úr is elmondta, az a 
rész, hogy a villamosenergia-fogyasztás valószínűsíthetően csak nőni fog annak 
következtében, hogy át fogunk térni az elektromos autókra. Én egyáltalán nem tartom 
úgy, ahogy elnök úr korainak tartja az építést, én pont hogy későinek tartom az építést, 
bár sokkal hamarabb hozzáfogtunk volna ehhez, hiszen ma még nem tudjuk teljesíteni 
az energiaszükségletünket 100 százalékban exportmentesen, ráadásul egy idő után ki 
fog esni két reaktor, és akkor megint nagyobb exportra lesz szükségünk. Látnak-e 
lehetőséget arra vagy vannak-e terveik arra, hogy mi fog történni, ha a leállítás 
megtörténik? És körülbelül mekkora lesz akkor az exportigénye Magyarországnak 
villamos energiában, amikor megtörténik a leállítás, mérhető-e ez előre, kalkulálható-
e ez előre? Mert ez egy óriási gondot fog okozni.  

Azt gondolom, a legfontosabb az, hogy Magyarországon mindenki nyugodt lehet 
abban, aki nem mindenhez és az atomenergiához is ért, hogy a legjobb kezekben van 
ez a dolog, és nagyon fontos, hogy biztosítja nekünk azt, hogy mindig a lehető legkisebb 
áron, amin lehetséges, biztosítja a villamos energiát. Ha belegondolok, hogy az én kis 
falumban mivel foglalkoznak az emberek Paks II.-vel kapcsolatosan, akkor körülbelül 
úgy tudom összefoglalni, és ez általában szerintem a választópolgárok nagy többségére 
igaz, hogy van-e villamos energia, biztonságban vagyunk-e az atomerőműtől és az a 
lehető legolcsóbb legyen. Én azt gondolom, hogy erre a háromra ma választ kaptam. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bősz Anett képviselő asszony!  
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm. Azért arra szeretném felhívni a figyelmet, 

hogy abban a pillanatban merőben akadályozta a szerződés titkosítása a társadalmi, 
illetve a szakmai vitát, amikor erről döntés született; ha megengedik, röviden ennyiben 
reagálnék az előző körben feltett kérdésekre adott válaszaikra.  

Viszont az új kérdésem az volna, hogy ugyan a szerződés jó részét már kivonták 
a titkosítás alól, azonban azt a fejezetet nem, amely arról szól, hogy kell-e, és ha igen, 
akkor mekkora kártérítést fizetnünk az oroszoknak, amennyiben mégsem épülne meg 
Paks II. Gondolom, ezzel senki sem számol jelen pillanatban önök közül, azonban ez 
mégiscsak a magyar adófizetőkre nézve egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Nem kértem volna szót, de 

valószínűleg félreérthető volt az energiatakarékossági kérdésem, mert nem a 
lakásfűtésekre gondoltam, hanem az elektromos eszközöknek a technológiai fejlesztése 
során előállt energiatakarékosságra - elektromos eszközök tömegével élünk a 
mindennapokban a háztartásunkban -, valószínűleg ez félreérthető volt, senki nem erre 
gondolt.  

A másik, hogy természetesen nem szeretném Aszódi Attila urat, hogy úgy 
mondjam, faggatni, de a szimulációs számítások középértékét mondta el, a 7,35 
százalékot. Lehetne a két szélsőt is hallani?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, Böröcz képviselő 

úr! 
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Bocsánat, egy kérdés mégis 

megfogalmazódott bennem. Azt vizsgálták-e, hogy az elektromos autók térnyerése 
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mennyire bővíti az elektromosáram-fogyasztást a jövőben, és ez hogyan befolyásolja 
majd a többletenergia-igényeket? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor második körben, miniszter úr, ha 

megengeded, átadom a szót. 
 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Köszönöm szépen. Nem volt köztünk 

félreértés, mert úgy gondolom, egy kottából énekeltünk Lenkei úrral, de akkor mondja 
el pontosan, hogy mit mondott, mert úgy illik, ne én mondjam el, hogy ő mit mondott. 

 
LENKEI ISTVÁN vezérigazgató (Paks II. Zrt.): Én nem mondtam azt, hogy a 

szabványok és az előírások kapcsán többletköltség lesz. Ha ilyet mondtam volna, 
emlékeznék rá, de nem mondtam. Elnézést kérek.  

Én azt mondtam, hogy a szerződésben egyértelműen rögzített, hogy milyen 
szabványoknak, előírásoknak kell megfelelniük az új blokkoknak, ezeket a blokkokat 
Paks II.-specifikusan kell megtervezni, és ennek mentén fogadjuk el azokat az 
anyagokat, amiket az oroszok elkészítenek számunkra. Ez azt jelenti, hogy mivel a 
szerződésben ez így rögzített, a szerződés fixáras - ez többször elhangzott -, 
költségnövekedést nem okozhat. Ez alap, hogy így kell elkészíteni. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Köszönjük. Ennek kapcsán volt érdeklődés 

a Pöyry Erőterv miatt is, hogy tulajdonképpen kell vagy nem kell a szerepe. Ez az 1-4. 
blokk kezdetétől generáltervezőként az orosz fél partnere volt végig, nekünk az 
üzemidő-hosszabbításnál is rengeteg munkát végzett, tehát folyamatosan a nukleáris 
ipar egy meghatározó szereplője Magyarországon, valamikor ezer fő fölötti létszámmal, 
de aztán őket is érintette az a magyar ipart érintő leépítés, hogy jelentősen csökkent, 
de az a tudás, ami nála megvan, szükséges.  

A szerződés egyértelműen rögzíti a magyar nukleáris biztonsági szabályzatban 
meghatározott tervezési követelményeket egy atomerőművel kapcsolatban. A 
szerződés melléklete és tulajdonképpen a nukleáris biztonsági szabályzat kibővítve 
tartalmazza az összkövetelményt. A Pöyry-nek az a feladata, hogy mivel az orosz fél 
egyidejűleg 47 erőművet épít a környékünkön, tehát Európában, de saját országában, 
Törökországban, Egyiptomban, Indiában, Kínában, tehát a kapacitásai végesek, és 
ennek érdekében, ha magyar, hozzáértő vállalkozót be tud vonni, akkor a tervek 
minősége hamarabb érheti el a magyar követelményt, amibe az orosz félnek, amely 
ezen a piacon utoljára a mi blokkunknak, a 4. blokknak a megépítésén dolgozott, újból 
bele kell tanulni ebbe a követelményrendszerbe, és ezt lehet kritizálni, de ez így van. 
Minden műszaki cégnek föl kell arra a dologra készülni, amire vállalkozott, ebben 
nagymértékben tud segíteni az Erőterv, amellyel megkötötte ezt a szerződést, hogy 
őneki tulajdonképpen segítsen.  

De ezt a célt szolgálja az is, amit mondtam, hogy a 15 hónapos hatósági 
engedélyezési folyamatban a tervek ellenőrzése nemcsak magyar szakemberek, magyar 
hatóság feladata lesz, hanem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség részéről igénybe 
vett szakértők is az európai követelményeknek megfelelő blokknak a terveit ellenőrzik, 
hogy ezek megfelelnek-e mindenben az európai és a magyar nukleáris biztonsági 
követelményeknek. Tehát erről szól ez az engedélyezési folyamat, és ez is garantálja, 
hogy ez lesz ellenőrizve.  

 
LENKEI ISTVÁN vezérigazgató (Paks II. Zrt.): Ehhez csak annyit, hogy ez nem 

szokatlan, hogy egy más országban építő, atomerőművet építő vagy bármilyen 
erőművet építő cég az adott országból keres partnert azért, mert az adott ország 
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szabályait nyilvánvalóan az ottaniak ismerik a legjobban, az előírásokat és így tovább, 
ez a világon mindenhol és minden építőnél és minden építtetőnél ugyanígy van. Tehát 
bárki bárhol bármit épít egy idegen országban, azok a cégek mindig megkeresik azokat 
a helyi szakcégeket, amelyek az adott helyzetben egyszerűsíthetik az ő munkájukat. 
Tehát ez nem magyar specialitás, ez általában így működik. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Majd átadom Aszódi úrnak is a szót, csak 

én láttam, hogy amikor Böröcz László úr tette föl a kérdését a fiatalokkal kapcsolatos 
jövőképről, akkor Csárdi Antal úr nem - hogy mondjam - örömét fejezte ki, hanem 
vitatkozott volna Böröcz László kérdésével. De mi meg tudjuk erősíteni, hogy ha mi 
olcsón állítunk elő villamos energiát, időjárástól függetlenül, nagy mennyiségben és 
biztonságosan, tartva a szén-dioxid-kibocsátási kvótát is, akkor Magyarországon a 
vállalkozókat nem az olcsó bérekkel kell idecsábítani - mert a példa igazolta, hogy ez 
nem működik -, hanem olcsó közműdíjakkal és olcsó villamos energiával. Ha 
idetelepülnek, a fiatalok jövőképe, hogy itthon tudnak munkát vállalni, itthon fog olyan 
ipar meghonosodni, amiben ők meg is fogják keresni a bérüket, ez egy fontos 
követelmény. Nem került lefolytatásra önök között vita, de én úgy gondolom, hogy 
tényleg mi ezt a célt is szeretnénk kielégíteni, hogy itthon tudjanak a fiatalok maradni, 
és itthon tudjanak munkát vállalni. Köszönöm. 

 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Megpróbálok sorban 

menni és válaszolni. Annyit szeretnék én is hangsúlyozni, hogy a szerződésünk 
egyértelműen egy fix műszaki terjedelemre fix áron vonatkozik, úgy, ahogy 
vezérigazgató úr elmondta, a legelején belefogalmaztuk mindazokat a műszaki 
követelményeket, amiknek meg kell felelni, tehát itt a szabványoknak való megfelelés 
semmiképpen sem tudja a szerződéses árat befolyásolni semmilyen irányba. 

A gazdaságossági számításokban, amit a Bizottság is felülvizsgált, természetesen 
az üzemeltetés és a karbantartás költségei is szerepeltek, a leszerelés költségei, a 
hulladékkezelés költségei egyaránt szerepeltek benne. Ez már csak azért is 
szükségszerűen volt így, mert Magyarországon egy olyan törvényi keretrendszer 
vonatkozik az atomenergia alkalmazására, aminek értelmében „a szennyező fizet” elvet 
alkalmazni kell, ez egy általános európai uniós elv, „a szennyező fizet” elv azt jelenti, 
hogy az, aki miatt keletkezik valamilyen kibocsátás vagy valamilyen hulladék, ő fizesse 
meg ennek a költségeit. Nem akarjuk a jövő generációkra hárítani ennek a terhét, 
hiszen ma használjuk ezt a villamos energiát.  

Ezt úgy alkalmazza a törvényi rendszer ma Magyarországon, hogy az 
atomerőmű kapcsán a mostani blokkok által értékesített villamos energia árába be van 
építve egy olyan költségelem, amit az erőmű befizet a Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alapba, és ebből az alapból valósulnak meg a hulladékkezeléshez és majdan a 
leszereléshez kapcsolódó feladatok. Ugyanezt az eszközt, ugyanezt a törvényi rendszert 
kell teljesíteni, alkalmazni Paks II. esetén is, tehát ezeket a befizetéseket Paks II.-nek 
is majd, amikor termel, meg kell tennie, és a számításokban ennek a költségeleme 
figyelembe lett véve. Tehát az üzemeltetés során a legelső értékesített megawattóra 
villamos energia után már ez a költségelem felmerül, és be fog kerülni ebbe az alapba, 
amiből a későbbiekben ezek a hulladékkezelési feladatok teljesíthetőek, és 
hangsúlyozom még egyszer, hogy a gazdaságossági számításokban ezek a 
költségelemek figyelembe lettek véve. 

Varga-Damm képviselő asszony kérdésére. Én megkerestem azt az ábrát, ami az 
Európai Bizottság számításából származik. (A laptop monitorját dr. Varga-Damm 
Andrea felé fordítja.) Most nem kapcsolom be emiatt a vetítőt, de mutatom, hogy így 
néz ki ennek a szimulációnak az eredménye. A szélső értékei: 6 százalék, illetve 8,5 
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százalék. Tehát ezen harang görbe minimuma valahol 6 százaléknál, a maximuma 
valahol 8,5 százaléknál van. Ez azt jelenti, még egyszer mondom, hogy a belső 
megtérülési ráta a legkedvezőtlenebb szimuláció esetén is pozitív volt, 6 százalék/évet 
adott ez a számítás, ezért mondjuk azt, hogy minden körülmények között pozitív.  

Nagyon fontos hangsúlyoznom, és ezt elnök úrnak is mondom, hogy ezek a 
kérdések hosszú időn keresztül forogtak, és nemcsak politikai beszélgetésekben, 
parlamenti vitákban vagy adott esetben lakossági fórumokon, hanem, mivel hogy 
Magyarország az Európai Unió tagja, és betartja az Európai Unió szabályait, ezért 
megmérettettük ezeket az ügyeket az Európai Bizottságnál. Az Európai Bizottság 
nemcsak hogy maga ellenőrizte a mi számításainkat, ahogy említettem már, hanem 
például ebben a gazdaságossági elemzésben meghallgatott harmadik feleket. 

Amikor ez a vizsgálat elindult, akkor a Bizottság egy konzultációs ablakot 
nyitott, gyakorlatilag egy hónapon keresztül lehetősége volt bárkinek, a világon 
bárhonnan észrevételeket tenni a Bizottság felé, és ezeket figyelembe véve hozta meg a 
döntését a gazdaságossággal kapcsolatban az Európai Bizottság.  

Ausztria, ahogy említettem, ebben az eljárásban beküldte a maga észrevételeit, 
és az osztrák kormány hivatalos álláspontjával szemben a Bizottság azt mondta, hogy 
igen, a projektet meg tudjuk valósítani, és az előbb elmondott megtérülési számokat 
hozta ki a Bizottság számítása. Tehát itt nemcsak a mi szakmai véleményünk áll 
szemben adott esetben politikai véleményekkel, hanem az Európai Bizottság nagyon 
részletes számításai és hivatalos döntése mutatja azt, hogy itt ezek a dolgok rendben 
vannak. 

Visszatérve még a leállítás, leszerelés kérdésköréhez. A Paksi Atomerőmű 
mostani blokkjainál ha befejeződik az üzem - erről beszélgettünk valamennyire a 
buszon, de a többiek nem hallották -, akkor az atomerőműveknél az a szokás, hogy ha 
befejeződik az üzem, akkor a nukleáris üzemanyagnak még néhány évig bent kell 
maradnia a blokkon vagy a blokkokon, tekintettel arra, hogy a lecsengésükhöz időre 
van szükség. Ez általában 5 év. Ezt követően lehet majd kiszállítani az üzemanyagot a 
blokkokról.  

Ez alatt, ahogy hallottuk is ott benn, az erőműben, folyamatosan lesz személyzet 
a vezénylőkben, felügyelet alatt lesznek a blokkok, és ezután is még egy úgynevezett 
őrzött pihentetési idő következik, amikor a berendezésekben felhalmozódott 
radioaktivitás még tovább tud lecsengeni, és ezt követően lehet a technológiához 
közvetlenül kapcsolódó berendezéseket majd lebontani. Ennek a költsége figyelembe 
van véve a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap számításánál. Van Magyarországon egy 
erre hivatott állami szerv, ez a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., egy állami 
tulajdonú kft. Az ő számításaik figyelembe veszik ezt, és ez alapján van meghatározva 
az a befizetési arány vagy az a befizetett összeg, amit az atomerőműnek minden évben 
teljesítenie kell. A leszerelés időigénye általában évtizedes nagyságrendű, tehát egy 
ekkora létesítmény szétszerelése, lebontása, a betonelemek visszabontása ebben a 
nagyságrendben van, és az RHK tud a pontos összegekkel kapcsolatban tájékoztatást 
adni, hiszen ez az ő feladata. 

Mire térjek még ki? A kiégett üzemanyagokkal kapcsolatban én azt gondolom, 
hogy a következőt kell látni. Az Országgyűlés elfogadott egy nemzeti politikát, ami 
alapján kidolgozott a szakma egy olyan programot, amit végre fogunk hajtani a kiégett 
üzemanyagok kezelésével kapcsolatban. Ezt egyébként az Európai Unió vonatkozó 
irányelve írta elő minden tagországnak, és ezt a feladatot elvégeztük időben.  

A nemzeti program értelmében van egy úgynevezett referencia szcenárió, van 
egy olyan forgatókönyv, amit a számításoknál figyelembe veszünk. Ez az úgynevezett 
közvetlen elhelyezés. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen elhelyezési forgatókönyv szerint a 
kiégett kazetták becsomagolást követően egy végső geológiai tárolóba kerülhetnek. 
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Erre azért van szükség, mert jelenleg intézményesen őrizzük ezeket az anyagokat, de 
ha hátrahagynánk hosszú időre, akkor nem akarunk hosszú időtartamra intézményes 
őrzést biztosítani. Ha egy ilyen tárolóba lekerül egy ilyen elhelyezendő anyag, akkor 
utána a tárolót lezárják, és a továbbiakban már nem igényel sem műszaki 
intézkedéseket, sem pedig felügyeletet. Tehát a nemzeti programban rögzített 
referencia forgatókönyv, ez az úgynevezett közvetlen elhelyezés.  

Ugyanakkor, amiről a miniszter úr beszélt, vannak olyan technológiai újítások, 
amelyek a kiégett üzemanyagok kezelése tekintetében a következő évtizedekben új 
megoldásokat hozhatnak. A nemzeti program tartalmazza azokat a rugalmas elemeket, 
amelyek segítségével, ha lesznek ilyen megoldások gazdaságosan elérhetően a piacon, 
akkor ezeket Magyarország is alkalmazni tudja. Ez lehetővé tenné azt, amiről 
vezérigazgató úr ott benn, az erőműben beszélt, hogy a kiégett üzemanyagban 
megtalálható hasadóképes anyagokat még a továbbiakban felhasználjuk, illetve az 
egyéb izotópokat adott esetben hasadó anyaggá alakítva tudjunk még a jövőben 
energiát termelni. Tehát ténylegesen úgy van, hogy a kiégett üzemanyag önmagában 
egy nagyon nagy potenciális energiaforrás még. Ha ezek a technológiák rendelkezésre 
fognak állni, akkor ehhez még fogjuk tudni a mi saját üzemanyagunkat is használni, 
hiszen olyan állapotban vannak ezek az üzemanyagok, hogy erre ezek alkalmasak 
lesznek.  

A további fejlődés tekintetében mi azt gondoljuk, hogy a mostani tervezési 
fázisban lévő Paks II.-blokkok a piacon elérhető legmodernebb technológiát képviselik. 
Ezek úgynevezett három plusz generációs reaktorok, amelyek a legkorszerűbb 
biztonsági előírásoknak is meg kell hogy feleljenek, és ebben a tekintetben nem várunk 
olyan technológiai áttörést, ami ezt a képünket megváltoztatná. Tehát az, hogy kiégett 
üzemanyagot másképpen is felhasználhatnánk, mint a közvetlen elhelyezés, egy más 
típusú kérdés, mert az üzemanyagok további használatáról van szó. Az új blokkok 
technológiája, ez a nyomottvizes technológia, a három plusz generációs technológia 
olyan, ami a legfejlettebb a piacon. Ha körülnéz a nagyvilágban, akkor azt látja, hogy 
új atomerőmű-projekteket ilyen nyomottvizes technológián, 3+ generációs reaktorok 
alapján valósítanak meg, tehát itt nincsen mire várni, szükségünk van erre az 
energiára, emiatt aztán észszerű és célszerű ezt így megvalósítani.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Mittler úr a kommunikációról, a 

tájékoztató kamionról, a lakossági elfogadottságról ad két mondatban tájékoztatást.  
 
MITTLER ISTVÁN kommunikációs igazgató (Paks II. Zrt.): Köszönöm szépen, 

miniszter úr. Gyakorlatilag a projekt kezdetétől fogva nagyon nagy hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy a szűkebb, illetve tágabb környezetünket tájékoztatni tudjuk. 
Ennek egy nagyon jó példája maga az atomerőműben működő látogatóközpont, ami 
1995 óta működik, és több mint félmillió ember kereste már fel. Ebben a 
látogatóközpontban éppen azért, mert a költséghatékonyságot tartottunk szem előtt, 
egy Paks II. látogatósarok található, tehát aki idejön Paksra az 1-4. blokkot megnézni, 
az első kézből kap tájékoztatást az új blokkokkal kapcsolatosan is.  

Ezenkívül nagyon fontos, hogy menet közben, ahogy a projekt haladt előre, 
folyamatos tájékoztatást adtunk, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a 
környező települések első kézből kapjanak tájékoztatást. Az összes fontosabb 
engedélyezési eljárás során a településeket személyesen kerestük fel, például a 
környezetvédelmi engedélyezés során államtitkár úrral mind a 41 településre 
személyesen mentünk el és adtunk a lakosoknak tájékoztatást. Amikor egy-egy fontos 
mérföldkőhöz érkeztünk, akkor pedig az országos médián keresztül is tájékoztatást 
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adtunk, nem beszélve arról, hogy konferenciákat, előadásokat tartottunk 
folyamatosan.  

Nagyon örülök, hogy az elnök úr a tájékoztató járművünkön is volt, és 
elismeréssel szólt róla. Azért tartottuk nagyon fontosnak ezt a tájékoztató járművet 
elindítani, mert nem tud mindenki eljönni Paksra. A személyes találkozásnak nagyon 
fontos szerepet tulajdonítunk, ezért úgy döntöttünk, az akkori vezetés úgy döntött, 
hogy személyesen megyünk el az ország településeire, a középiskolás korosztályt előre 
megkeressük, és gyakorlatilag megszervezzük előre a csoportokat, igazodva a 
tanórához, és minden társadalmi és civil szervezetnek tájékoztatást nyújtunk előre, 
hogy mikor van ott a tájékoztató jármű. Ennek a nyílt tájékoztatásnak egy fontos 
példája az is, hogy a miniszter úr meghívta az összes bizottságot, mert itt is nagyon 
fontosnak tartjuk azt, hogy személyesen tudjuk önöket tájékoztatni, a kérdéseikre 
válaszolni, utána pedig önök is a választópolgárokat tudják tovább tájékoztatni.  

Ha bármi kérdésük van, szívesen állok én is rendelkezésre. Valószínűleg ennek 
is egy fontos hozadéka az, hogy a magyar lakosság nagy része elfogadja az új 
atomerőművi blokkok építését. Köszönöm szépen.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Én még adós vagyok 2026-27-tel 

kapcsolatban. Mint mondtam, a legfontosabb - és ez az atomtörvényben is rögzítve van 
-, tehát minden szempontot megelőz a biztonsági szempontok érvényesítése. A 
határidőt is meg fogja előzni. Én ma nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor 
leszünk kész. Amikor az összes engedélyünk rendelkezésre áll.  

Van egy elképzelt ütemtervünk, amit a szerződés melléklete tartalmaz, és ezt 
már módosítani kellett a brüsszeli 16 hónap standstill és az előírt 55 százalékos 
nemzetközi, uniós szabályok szerinti versenyeztetés miatt, így 22 hónappal az eredeti 
szerződéses határidőket módosítottuk, ezt a szerződésmódosítást tavaly decemberben 
a brüsszeli Bizottság jóvá is hagyta, hiszen nagy részét az ő beavatkozása generálta. A 
projektbe az első betonöntéstől a kivitelezésig vannak azért tartalékidők is, de 
hangsúlyozom, hogy a terveket csak akkor fogadhatjuk el, ha ez engedélyezhető.  

A finneknél vállalt az orosz fél egy olyan kockázatot, hogy kérte, hogy adja be a 
finn fél engedélyezésre a tervet, elutasításra került, hisz nem volt teljes mértékben kész. 
Mi azt az utat választottuk, hogy azért van a Paks II.-ben megfelelő mennyiségű, jó 
képzettségű mérnökünk, számos mérnökünk, hogy el tudja dönteni, hogy 
engedélyezésre beadhatók-e a tervek. Ha olyan állapotban van, be fogjuk adni, és attól 
kezdve kiszámítható az út, mert mondtam, hogy 15 hónap áll rendelkezésre a 
hatóságnak, 73 hónap áll az első betonöntést követően a kivitelezésre rendelkezésre. 
De még egy kis családi ház építésén is merülhetnek föl menet közben is műszaki 
problémák, amikor az első ásónyommal elindultam. Hadd ne mondjam, én részt 
vettem az 1-4. blokk építkezésén is, ténylegesen azt mondom, hogy mindenképpen az 
az érdeke, hogy ez épüljön meg, és olyan állapotban, ami biztonsággal szolgálja. Ennek 
érdekében nem a határidő a legfontosabb, ezt a törvény is előírja. Szeptember 18-án 
volt kétoldalú találkozó Oroszországban Putyin úr és Orbán úr között, ott is 
megerősítette mindkét fél, hogy ez az erőmű meg fog épülni azon a költségkereten 
belül, amit a szerződés rögzít. Mindkét fél megerősítette, hogy nem a határidő a 
legfontosabb, hanem olyan két új blokkot akar az orosz fél építeni Magyarországon, 
ami az 1-4. blokk példáját követi, hogy mindig a világ élvonalába tartozunk ezekkel a 
blokkokkal mind a biztonsági mutatókkal, mind a teljesítménymutatókkal 
kapcsolatban. Tehát ez egy fontos dolog.  

A sajtóban megjelentek hírek, hogy ’32, de az a hír azzal van keverve, hogy 
tervezetten akkor fog leállni az 1. blokk. Mi a 32-t életünkben egyszer sem ejtettük ki, 
lehet, hogy valami bűvös szám, ezért használja a sajtó, ehhez fűződhet valami, mi nem 
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említettük. Másnap ugyanaz a sajtó már azt mondta, hogy ha ’32-ben épül meg, akkor 
nem kell, de ezekkel a cikkekkel szerintem azért nem kell foglalkozni, mert semmi 
valóságalapja nincs, és tőlünk egyetlenegy részinformáció ezekkel a dátumokkal 
kapcsolatban nem mehetett ki vagy nem is használunk ilyen dátumokat.  

Ennyit tudok most mondani. Attila! 
 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Én még úgy érzem, hogy 

két kérdéssel adós vagyok, ezekre szeretnék reagálni. Az egyik az elektromos eszközök 
hatékonyságnövekedése. Önnek teljesen igaza van, különböző eszközök, nemcsak a 
háztartási fűtés, hanem az elektromos eszközök is olyan fejlesztésen mennek keresztül, 
aminek a következtében hatékonyabbá válnak. Ugyanakkor a villamosenergia-
rendszer terhelési adatai növekedést mutatnak. A kettő között látszó ellentmondásnak 
az a magyarázata, hogy bár az egyes eszközeink egyre hatékonyabbak, de egyre több 
ilyen eszközt használunk, és ez felülírja a hatékonyságnövekedést. Ezt támasztja alá az 
is, amit Ausztria-Magyarország és Németország-Magyarország összehasonlításában az 
egy főre eső villamos energia tekintetében mondtam.  

Gondoljuk meg, hogy ma, ha egy új házat építenek, nagyon sokszor felmerül, 
hogy nem építenek rá kéményt, nem vezetik be a földgázt, hanem, mondjuk, 
hőszivattyús fűtést alkalmaznak, vagy direkt villamos fűtést alkalmaznak, a konyhában 
nagyon sok háziasszony már szívesen váltja ki indukciós főzőlapra a régi gáztűzhelyet. 
Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy a tiszta, a felhasználás helyén semmiféle 
kibocsátással nem járó elektromos energiákat és elektromos eszközöket részesítjük 
előnyben. Ennek következtében, meggyőződésünk, hogy a villamosenergia-igény, 
villamosenergia-fogyasztás a következő időszakban tovább fog növekedni annak 
ellenére, hogy egyes eszközök hatékonysága, teljesen igaza van, növekszik. 

A másik: Bősz képviselő asszony kérdése a szerződések titkosságával 
kapcsolatban hadd világítsam meg egy kicsit tágabb környezetben ezt az ügyet. 
Összesen öt szerződésről beszélünk. Van két államközi szerződés, ez a projekt általános 
keretrendszerét megteremtő szerződés és a finanszírozási államközi szerződés. Mind a 
kettő a parlament elé került, tulajdonképpen a kormány egy tervezetet szignált, és 
akkor váltak ezek a szerződések hatályossá, amikor a parlament elfogadta, és a 2014. 
évi II. és XXIV. törvény formájában kihirdette őket. Tehát bárki megismerheti, bárki a 
részleteit elolvashatja. 

A két államközi szerződés bázisán készült három, úgynevezett megvalósítási 
szerződés. Ezek azok a szerződések, amelyeket a Paks II. projekttársaság gondoz, 
valósít meg, és ezek alapján épül meg és majd működik az erőmű.  

Az egyik szerződés maga az EPC-szerződés, ez a fővállalkozói szerződés, ami az 
erőmű megtervezésének, engedélyezésének, megépítésének és üzembe helyezésének a 
feltételeit, feladatait, költségeit és felelősségi rendszerét rögzíti. Ez a szerződés ma már 
a fő tömegét tekintve nem minősített. Amikor készült, minősített volt, annak 
érdekében, hogy a projektet elő lehessen készíteni és meg lehessen valósítani. Ma már 
ennek a jelentős része nem minősített, ugyanakkor nem került még a nyilvánosság elé. 
Ennek az az oka, hogy ezek a típusú szerződések egyáltalán nem nyilvánosak a 
világban. Nem találtunk olyan nagy erőmű-építési projektet, amelynek az ilyen típusú 
fővállalkozói szerződése nyilvános lett volna.  

A magyar kormánynak mindig is az volt az álláspontja, amikor ennek a 
minősítése felülvizsgálatra került, hogy a mi részünkről igazándiból nem látnánk 
annak problémáját, ha ez nyilvánosságra kerülne. Ugyanakkor ez két társaság, a Paks 
II. és a fővállalkozó Atomstroyexport közötti szerződés, és ezeknek a társaságoknak 
nyilván beleszólásuk van abba, hogy mi történik ezekkel a szerződésekkel. A 
fővállalkozó úgy érvelt, hogy az ő piaci pozícióját, más projektben rendelkezésre álló 
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mozgásterét befolyásolná, ha ezek a szerződések nyilvánosságra kerülnének. Ez az ügy 
ma bírósági eljárás tárgyát képezi. Én azt gondolom, hogy a bíróság ezt a kérdést 
alaposan, a törvények figyelembevételével, el fogja bírálni, és természetesen a felek be 
fogják tartani azt, amit a bíróság majd a végén jogerősen ebben a kérdésben ki fog 
mondani. Szerintem megvárjuk, és akkor ennek az eredményét látni fogjuk.  

Még egyszer hangsúlyozom, hogy a mi részünkről nem látnánk annak akadályát, 
hogy ez nyilvános legyen. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy itt a 
társaságoknak, a cégeknek lehet olyan érdeke, amit tiszteletben kell tartani, de a 
bíróság ezt a kérdést el fogja dönteni. 

A másik szerződés, amit még érdemes lenne megemlíteni, ez az üzemanyag-
szerződés. Tudni kell azt, hogy az Európai Unió területén nukleáris üzemanyag 
beszerzésére vonatkozó szerződések nemcsak az eladó és a vásárló két félre bízott 
szerződések, hanem az Európai Unió tagjaira vonatkozóan itt harmadik aláíró félként 
megjelenik az Euratom Supply Agency nevezetű, az Európai Bizottság alatt működő 
szerv, hiszen a nukleáris anyagok az Európai Közösség közös tulajdonát képezik. 

Az Európai Unió területén ezeket a szerződéseket általában minősítve kezelik, 
tekintettel arra, hogy nukleáris anyagok mozgatásával, biztonsági és egyéb kérdéseivel 
kapcsolatos ügyek is vannak ezekben a szerződésekben. Tehát itt az az európai 
gyakorlat, hogy ezek az üzemanyag-szerződések nem szoktak nyilvánosak lenni. 
Köszönöm szépen. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Böröcz úr még kérdezte - nekem mindig 

kétszer kell megnyomni a gombot - az elektromos mobilitás kapcsán az elektromos 
töltések energiaigényét. Ezt is úgy kell kezelni, hogy hasznunk legyen belőle, ne kárunk. 
Tehát amikor hazamennek majd a munkából a háziasszonyok, háziurak, akkor okos 
mérőórán keresztül töltsük ezeket, ne az esti csúcsfogyasztást növeljük még meg, 
hiszen akkor megy a mosógép, akkor történik a vacsorakészítés és egyebek. Ennek van 
feltétele a benzinkutaknál. Ha azt akarom, hogy egy kávézás ideje alatt feltöltse a 
gépkocsit a gyorstöltő, akkor 80-100 kilowatt teljesítményű töltők kellenek, ha tíz 
kocsit töltök egyszerre, akkor ez már megawatt nagyságú energiaigény. Jelenleg a 
benzinkutakhoz ekkora energia nincs kivive, tehát azért kell ezt rendszerben 
átgondolni, de az energetikai stratégia irányelvei a napokban kerültek újra a kormány 
elé. Ezek már mind a részét képezik annak, hogy erre is készüljünk föl, hogy 
tulajdonképpen ezekkel a hasznos, a kiegyenlítés szempontjából jó lehetőségekkel élni 
is tudjunk, ne csak több kárunk legyen belőlük, mint hasznunk. Tehát ezen is dolgozni 
kell, ezek a munkabizottságok felállításra kerültek, és el is kezdődik a munka. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy van még egy körünk biztosan. 

Képviselő urak, tessék parancsolni! 
 
RITTER IMRE (nemzetiségi képviselő): Köszönöm szépen. Speciális helyzetben 

vagyok, már utóvizsgán vagyok, hiszen két héttel ezelőtt a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságával már voltunk itt.  

Én csak azt szeretném mondani, azt gondolom, rendkívül jó ötlet volt a látogatás 
és a kihelyezett bizottsági ülés, mert úgy gondolom, hogy az érdemi, normálisan 
megfogalmazott kérdésekre - én se vagyok villamosszakember -, számomra legalábbis, 
többé-kevésbé érthető válaszok voltak, és függetlenül attól, hogy kinek mi volt előtte, 
meg mi lesz utána a véleménye, de ez mindenképpen megalapozottabb. Azt gondolom, 
ezek a kihelyezett ülések többet értek, mint a parlamentben 15 óra hozzászólás.  
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Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert egy atomerőmű megítélésének az egész 
társadalom szempontjából a társadalom közérzetében, hangulatában, véleményében 
azért nagyon jelentős szerepe van, még ha ezt nem is gondolja át mindenki. Úgyhogy 
én nagyon köszönöm a lehetőséget. A múltkorihoz képest is sok új dolog merült fel, de 
azt azért a bizottság tagjainak elmondhatom, hogy amik 2 hete is felmerültek, azokra 
ugyanazokat a válaszokat hallottam (Derültség.), úgyhogy ez azért biztató a jövőre 
nézve! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csárdi Antal alelnök úr, parancsoljon! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Professzor úr, 

igazán nem nyaggatni akarom, de nagyon megtisztelne, ha megkaphatnám azt a 
megtérülési számítást, amire elég sokszor volt utalás a mai megbeszélésünkön. 
Úgyhogy amennyiben erre van mód, kérem, hogy ezt osszák meg velem! 

A másik egy viszonylag egyszerű kérdés, hogy abban a pénzügyi alapban, amiről 
beszélt a professzor úr, mennyi pénz van most? És ha valóban érvényesül a „szennyező 
fizet” alapelv, akkor jól értem, hogy a Radioaktív Hulladékkezelő Kft.-nek a teljes 
működési költségét is ebből fizetjük, és egyébként a bodai radioaktív hulladéktemető 
kialakítása és működtetése is ebből a pénzből lesz majd megvalósítva, amellett, hogy 
ebből kellene egyébként Paks I.-et és majd Paks II.-t is leszerelni, amikor majd eljön az 
ideje? Ezeket mind jól értem-e, ez volna a kérdésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga-Damm Andrea képviselő asszony. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem is kétszer 

kell megnyomni ezt a gombot! Mindannyian folyamatosan tájékozódunk a sajtóból, és 
számomra csak egyetlen egy fontos kérdés van, miután úgy ítélem meg, hogy a 
szaktudást nagyon is meg kell becsülni, és azoknak kell mindent csinálni, akik az adott 
területhez a legjobban értenek.  

Én mindig nagyon sajnálom, ha a politika felemészt tudós embereket, gyakran 
csinál ilyet, és én szeretném, ha a jövőben kevésbé lenne ilyen. Ezért az a kérdésem, 
hogy ami esetlegesen az engedélyezési eljárás során időhúzódás volt, hogy ilyen csúnya 
szóval fejezzem ki, bárkinek, aki ebben közreműködött, bármiféle felelőssége 
megállapítható-e. Azt szeretném válaszul kapni, hogy nem, pont azért, mert az 
számomra is mindig borzasztó, hogy - egyébként Boldog István kollégánkhoz 
kapcsolódva - egyszer csak mindenki ért mindenhez. Tényleg nem szeretném, ha a 
politika olyan szaktudást veszítene el, vagy olyan szaktudású emberek vesznének el a 
rendszerben, akik nélkül nincs is értelme belefogni egy ilyenfajta munkába. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjenek meg még néhány reflexiót az 

elhangzottakra, és egy második csomagban néhány olyan kérdést, amik eddig esetleg 
még nem merültek fel! 

Miniszter úr említette a Paks II.-ben és már a Paks III.-ban való gondolkodás 
lehetőségét. Azt kihúztuk, most a Paks II. ügyében szeretnénk akkor tájékozódni, és 
köszönjük szépen, hogy a tájékoztatások nyomán tisztábban láthatunk. Az Erőtervre 
vonatkozóan én azt inkább örömmel konstatálom, hogy beszállt ebbe valaki, merthogy 
korábban elhangzottak azok a bírálatok, miszerint ott van az a probléma, hogy 
tulajdonképpen az első építkezésnél orosz tervek alapján, de magyar kivitelezésben 
lezajlott a történet; ma pedig az a nehézség, amihez szükség van itt a kompatibilitás 
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helyreállítására, hogy nemcsak orosz tervek alapján, hanem orosz kivitelezésben is 
zajlik ez az építkezés, és az ebből származó nehézségeket akkor segít valaki feloldani.  

Ami a fix műszaki tartalom és a fix ár kérdéskörébe tartozik, azért ott mégiscsak 
van egy 3,9 százalékos kamat, amit azért, mondjuk úgy, hogy ma ne tekintsünk 
normálisnak, ennél a piacon csak jobb van. Mondom ezt akkor is, ha a jobb lehetőségek 
kihasználása szempontjából előtörlesztéssel élt a magyar kormány, de azért én azt a 3,9 
százalékot nem tudom feledni.  

Ilyen módon zajlik minden körülmények között a megvalósítás, és így tartható 
lesz, bár miniszter úr, bevallom, nem győzött meg azzal, hogy néhány hónappal ezelőtt 
’26-27. volt a határozott mondása, ma pedig sok évvel későbbre is gondolhatunk, 
miközben alapvetően természetesen egyetértünk abban, hogy a biztonságnál nincs 
fontosabb. 

Aszódi úr megjegyzésére szeretném mondani, hogy önmagában nemcsak az a 
kérdés szerintem, hogy az atomerőművi technológiában a következő időszakban lesz-e 
jobb lehetőség, hanem az alternatív energiákban is, ami akár a csökkentésre, a 
megtakarításra vonatkozhat, akár pedig arra, hogy amikor megtérülést számítunk, 
akkor milyen helyettesítő megoldások vannak. Erről nem beszélünk itt legalábbis, de 
önmagában a társadalmi vita ezt felszínre hozhatta volna, és ebből a szempontból is, 
azt gondolom, érdemes lett volna vizsgálni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Nem 
olyan régen az Egyesült Államok földgázból importra szorult, majd néhány év alatt egy 
technológia eredményeként ma a világot átalakítani akarják azért, hogy a saját LNG-
gázukat megpróbálják eladni, ezért mindenkire nyomást gyakorolnak. Ilyen érdekek is 
megjelennek, de most ebből ilyen szempontból nem az energiapolitika az érdekes, 
hanem az, hogy megjelent az új technológia, ami egyébként érdemi alternatívát hozott.  

Miniszter úr korábban nyilatkozta, hogy ha az engedélyhalmaz - ha jól 
emlékszem, hatezer engedély beszerzésére van szükség itt a következő időszakban - 
megszerzése csúszik, akkor felmerül annak a lehetősége, hogy párhuzamos működés, 
magyarul az I.-t még nem kell leállítani, a II. meg már működhet, ebben az esetben mi 
történik, és szükséges-e egyáltalán akkor a II.-t ilyen módon erőltetni, mármint a Paks 
II.-t erőltetni, merthogy egyébként még ott van, még mindig működik az I. atomerőmű. 

Még néhány részletkérdésbe mindenképpen szeretnék belemenni, ez pedig 
elsősorban a magyar vállalkozások lehetősége ebben a kivitelezésben.  

Maga a fővállalkozó azt vállalta, hogy 40 százalékos mértékű lesz a lehetőség a 
magyar vállalkozásoknak. Nem olyan régen egy konferencián bejelentették, hogy már 
900 millió euró környékén vannak, ezt maga a fővállalkozó jelentette be, hogy ilyen 
mértékű a magyar vállalatok bekapcsolódása vagy megrendelési lehetősége. Szeretném 
tisztelettel kérdezni: ebbe a GE Hungary is beletartozik? Ő is magyar vállalatnak 
számít, hiszen magyar székhellyel rendelkezik, magyar cégként, itt bejegyzett cégként 
működik, tehát ő ugyanolyan magyar vállalat, mint bármelyik közép- vagy 
kisvállalkozás, amely abban reménykedett, hogy ő egyébként egy ilyen nagyszabású 
beruházásnak valamilyen módon részese tud lenni. Persze tudom, hogy 
Magyarországon például az Ganz már nem létezik, akiről éppen az előbb láttuk, hogy 
korábban beszállító tudott lenni.  

Azt hiszem, hogy a társadalmi vita szempontjából is izgalmas kérdés - 
visszakapcsolva erre a kérdéskörre -, hogy a magyar vállalkozások lehetőségeit hogyan 
látják ebből a szempontból, mennyire tudják érvényesíteni, még akkor is, ha azt 
gondolom, hogy a GE-nek persze vannak beszállítói, ahova valóban azok a magyar 
vállalkozások, amelyek szoktak vagy legalábbis a parlamenti vitáinkban szoktunk 
hivatkozni rájuk, ők milyen módon kerülnek jobb helyzetbe, nekik mekkora 
lehetőségeket látnak. Köszönöm szépen.  
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További kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Egyelőre nincs. Akkor ismét önöké a szó. 
Miniszter úr! (Jelzésre:) Akkor államtitkár úr! 

 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Csárdi képviselő úrnak 

szeretném válaszolni, hogy a megtérülési számítások természetesen rendelkezésre 
állnak, nagyon szívesen elküldöm önnek mind a számításokat, mind pedig a Bizottság 
véleményét ezzel kapcsolatban.  

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapban jelenleg az emlékeim szerint, nem a 
legprecízebb számot mondom, de nagyjából 270 milliárd forint van, körülbelül ez a 
nagyságrend. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba az erőmű a mostani blokkok után 
ugyanúgy be fogja fizetni azt az összeget, ami szükséges, ez a következő években is 
ugyanúgy meg fog történni. Ahogy említettem, az RHK maga végzi el ennek a 
számítását, és a jövőben felmerülő költségek, továbbá ennek az alapnak a felhalmozása 
utáni kamatbevételek adják mindazt az összeget, ami a következő nagyjából száz évre 
az összes feladat fedezésére rendelkezésre kell hogy álljon. Természetesen ebben 
nemcsak a leszerelés, a hulladékkezelés, hanem magának az RHK-nak a működési 
költségei is szerepelnek, de innen fizetik például a kiégett kazetták átmeneti tárolója új 
moduljainak az építését, és ez összhangban van a törvénnyel. 

Lehet, hogy rosszul értettem, de a végső elhelyezési létesítmény tekintetében az 
egyik opció Boda, nem „u”-val, hanem „o”-val. Ez az egyik olyan telephely, amit 
korábban részletesen vizsgáltak, és mintegy opció fennáll, de ezzel kapcsolatban 
végleges döntés nincsen, hiszen tudjuk, hogy itt mindenféle vizsgálatok még 
folyamatban vannak. 

Elnök úrnak szeretném mondani az építéssel kapcsolatban, hogy igaza van 
abban, hogy egykoron orosz tervek alapján zajlott a munka, és nem tisztán orosz 
kivitelezésben, de azt, hogy ez magyar kivitelezés lett volna, azt biztosan nem lehet 
mondani, hiszen számos orosz cég részt vett ebben a munkában. A mostani projekt 
pedig orosz tervek alapján, de nem orosz kivitelezésben, hanem nemzetközi 
kivitelezésben fog zajlani. Azért mondom ezt, hiszen az orosz fél azt vállalta, hogy a 
projekt 44 százalékát lokalizálja, tehát Magyarországon lévő vállalkozások segítségével 
valósítja meg, valamint azt is vállalta, hogy a teljes projektköltségvetés 55 százalékának 
megfelelő mértékben nem a Roszatom-családhoz tartozó cégeket von be, és ebben 
nagyon fontos szerepet fognak kapni nyugati vállalkozások, tehát nemcsak 
magyarországi, hanem egyéb nyugati vállalkozások is ebben dolgozni fognak. Egy nagy 
nemzetközi konzorcium, ami ezt az erőművet meg fogja valósítani, tehát egy 
nemzetközi erőművet kapunk a projekt eredményeként valójában. 

A tekintetben, hogy mi történhet a következő tíz évben, én egészen biztosan 
másképp látom a helyzetet. Egészen biztos - ahogy erről ma sokat beszéltünk -, hogy a 
világ abba az irányba fejlődik, hogy egyre több villanyt használunk, és mivel egyre több 
villanyra építjük a fejlett társadalmak működését, elképesztően fontos, hogy stabilan, 
folyamatosan, biztonságosan álljon rendelkezésre a villamos energia. Én azt gondolom, 
hogy a villamosenergia-ellátásnak ez az ellátásbiztonsági oldala rendkívüli módon 
felértékelődőben van. Olyan erőművi rendszert kell működtetni, nemcsak 
Magyarországon, hanem minden fejlett országban, amelyik stabilan tudja ezt a 
villamosenergia-ellátást biztosítani. Itt pedig túl sok opció nem áll rendelkezésünkre. 
A hagyományos erőművek azok, amelyek folyamatosan, jól szabályozható módon 
rendelkezésre tudnak állni, és a hagyományos erőművek közül a fosszilis bázisúak ki 
fognak kerülni a rendszerből. Ha megnézzük akár a magyar, akár a közép-európai, akár 
az egész európai villamosenergia-rendszer helyzetét, akkor azt látjuk, hogy a fosszilis 
erőművek zöme 40-50 éves, egyszerűen elöregedett erőműparkkal működik ma 
Európa. Ez az elöregedett erőműpark nem tud üzemben maradni egyrészről az 
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élettartama okán, másrészről pedig van egy rendkívül erős nyomás rajtunk annak 
érdekében, hogy a klímaváltozást mérsékeljük.  

Ma már konszenzus van abban, hogy a klímaváltozás nemhogy lesz vagy lehet, 
hanem történik, részesei, tapasztalói vagyunk, és az a célkitűzés született, hogy 1,5 
fokban állítsuk meg ezt. Ez az összemberiség célja, hogy 1,5 fokos klímaváltozásnál ezt 
a folyamatot állítsuk meg, ehhez pedig vissza kell szorítani a fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználását. Tehát azok az erőművek, amelyek ma hozzájárulnak a biztonságos 
ellátáshoz, jelentős arányban ki fognak kerülni a rendszerből.  

A Paks II. projekttel kapacitásfenntartást hajtunk végre, ezért rendkívül fontos 
a kapacitásfenntartási projekt, a mostani blokkokat váltjuk ki az évszázad végéig új 
nukleáris termelőkapacitással. E nélkül ezt a célt nem lehet megvalósítani. Én nem 
hiszem, nem látom azt az energetikai folyamatot, ami akár a megújulók tekintetében, 
akár az energiatakarékosság, az energiahatékonyság területén pótolni tudná azt a 40 
százaléknyi atomenergiát, amivel Magyarország ma működik.  

A társadalmi vita tekintetében pedig megint csak másképp látom a helyzetet. 
Miért? 2008-ban a parlament elfogadott egy energiapolitikai dokumentumot, ami 
tartalmazta, hogy Pakson új blokkokkal foglalkozni kell. Ahogy miniszter úr elmondta, 
2009-ben a parlament nagyon nagy arányban elfogadta azt az elvi döntést, ami 
megalapozta a Paks-II. projektet. 2011-ben nemzetközi és hazai konzultációt követően 
a parlament elfogadta az akkor új energiastratégiát. Három parlamenti aktusról 
beszélek. Mi a dolga a parlamentnek, ha nem az, hogy ezeket a stratégiai jelentőségű, a 
társadalmat érintő kérdéseket megvitassa és eldöntse? Háromszor, 2008-ban, 2009-
ben és 2011-ben a parlament erről a kérdésről döntött. Ha valaki azt állítaná, hogy ez a 
dolog nem lett megbeszélve a társadalommal, az tulajdonképpen az én szememben azt 
állítja, hogy a parlament nem végezte el a dolgát, pedig szerintem a parlament elvégezte 
a dolgát.  

Magyarország egy parlamentáris demokrácia, a parlament képviseli az 
állampolgárokat, ott születnek meg ezek a döntések, és ezeket a döntéseket a parlament 
szerintem szakszerűen meghozta. Ráadásul gondoljuk végig, a kormány 2014 elején azt 
tette, hogy lehetővé tette ezt a fejlesztést ebben a keretrendszerben, amiről ma 
beszélünk, utána a parlamenthez fordult, és a parlament mondta ki a döntést. Ráadásul 
két különböző parlament, 2014 januárjában, elfogadott egy egyezményt, illetve az 
újabb parlament 2014 nyarán. Tehát a parlament minden olyan lépésbe be volt vonva, 
ami szükséges volt. Ez egészen egyértelműen megteremtette a társadalmi vitának az 
alkotmány, az Alaptörvény szerinti kereteit.  

Ezen kívül, ahogy Mittler igazgató úr elmondta, a környéket, a környékbeli 
országokat, mindenkit bevontunk, minden fontos lépésről tájékoztattunk, és ezeket a 
kérdéseket megvitattuk. Tehát azt, hogy a társadalmi vita nem lett volna lefolytatva, én 
egészen biztosan cáfolnám, sőt, sokkal szélesebb körű volt ez a vita, mint amit bárki is 
elvárt tőlünk. 30 országot hívtunk meg a környezetvédelmi engedélyezésbe, 9 
helyszínen tartottunk nemzetközi közmeghallgatást. Olyat tettünk ebben a projektben, 
amit senki Európában - senki Európában! -, olyan széles körű társadalmi vitát 
folytattunk le.  

Most, a mai helyzetben, amikor megvan a finanszírozás, megvan a projektcég, 
megvan az, akivel ezt műszakilag meg tudja valósítani, miről vitatkoznánk még ezek 
után, ezután a sok-sok vita és beszélgetés után? Abban a fázisban vagyunk, amikor 
tenni kell, dolgozni kell, előre kell haladni. Meggyőződésem, hogy ez a helyzet. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Akkor még kiegészíteném két mondattal 

Aszódi Attila úr mondanivalóját. Az orosz-magyar megállapodás a 2014-es parlamenti 
választásokat megelőzően történt, megvárva a választások eredményét lett megkötve a 
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financiális szerződés meg a műszaki megállapodás is, és kampánytémává lett téve az 
elmúlt választáson, a’18-as parlamenti választáson is. Akárcsak a magam példáján is 
tudom ezt mondani, mert 34 településen tulajdonképpen mindenütt erről a témáról 
kellett nekem is tájékoztatni a lakosságot, hogy hogyan fogjuk ezt megépíteni, milyen 
lehetőségek vannak. Tehát tulajdonképpen mivel két parlamenti választásba is be lett 
emelve kampánytémaként az erőmű kérdése, azt tudjuk mondani, hogy erről a lakosság 
áttételesen is szavazott, hiszen a Fidesz mellett állt ki, és a Fidesz ellen az ellenzék elég 
határozottan nekiment a kampányban az erőműnek. Tehát itt egyértelműen azt tudjuk 
mondani, hogy két esetben is támogató szavazást kapott az ügy tulajdonképpen.  

De nem ezért akartam szólni, hanem azt akartam még elmondani, hogy igen, a 
vállalkozások bevonásának nem egyszerű az ügye, ehhez kell nekünk mind műszaki 
felkészítésben, mind pénzügyi felkészítésben lehetőségeket teremteni. Ezek az 
egyeztetések zajlanak. Aszódi úr azt mondta, hogy nemzetközi kooperációban fog 
megépülni ez az erőmű, mint az 1-4. blokk, de a fővállalkozó itt az orosz fél lesz 
egyértelműen, és az orosz fél feladata kiválasztani minden alvállalkozót, akivel ő 
dolgozni fog.  

Paks II. ebbe a folyamatba úgy száll be, hiszen itt a felelősséget nem lehet 
megosztani, hogy egyik részét mi mondjuk meg annak, hogy ki dolgozzon, a másik 
részét az orosz fél. Ez világos, ő úgy tud felelősséget vállalni a műért, ha mindent ő fog 
össze. Mi pedig, amikor ő előzetesen szerződést köt egy vállalkozóval, bárkivel, ez 
legyen magyar, külföldi vagy vegyes tulajdonú vállalat, akkor ez egy előszerződés az 
orosz fél részéről, és a minősítési eljárásba ekkor kapcsolódik be Paks II. Ő adja ki, 
merthogy ő az engedélyes és a megrendelő, azt az engedélyt, amivel bólint arra, hogy 
az orosz fél által kiválasztott vállalkozó részt vehet az építési munkákban. Tehát itt 
valósul meg, hogy Paks II. mint megrendelő bele tud szólni, hogy ki fog építeni, de a 
felelősség pedig az orosz félé, hogy kit választott ki.  

Azt mondjuk mi mindig, hogy ma Magyarországon a kkv-szektorban hány 
tisztán magyar tulajdonú céget találni, de már a fölötte lévő cégek nagy része vegyes 
tulajdonú, akárcsak Tolna megyében, ha egy autóipari beszállítót, a Samsonite-ot vagy 
bármilyen nagyobb foglalkoztatót nézünk, amelyik nagyobb - száz-kétszáz főt értek 
alatta. Az már vegyes tulajdonú, de az minősül Magyarországon magyar cégnek, 
amelyiknek magyarországi telephelye, magyarországi fiókcége van, Magyarországon 
fizet adót, magyar munkavállalókat foglalkoztat. Ezt a GE is teljesítette. A turbináról, a 
generátorról értelemszerűen hiú ábránd volna azt mondani, hogy ezt itt tudjuk 
gyártani, nem tudjuk, de ezer kiegészítő dolgot, armatúrát, szerkezetet lehet, hiszen 
ahogy láttuk ma a gépházban is, százezer dolog kell még ahhoz, hogy ez a turbina 
forogni tudjon, meg a generátor termelni tudjon. Itt még rengeteg munkába be tud 
szállni direktben a magyar vállalkozó szektor.  

Mivel az orosz fél következetesen elég erős pénzügyi garanciát kér a beszállítótól, 
és utána jótállási garanciaként jelentős összeget tart vissza, és van, amelyik berendezést 
csak pár évvel később lehet kipróbálni, mint ahogy beépítette, ezért nekünk azért is kell 
dolgozni, hogy azt a hitelezést, azt a támogatást, pénzügyi támogatást meg tudjuk adni 
a magyar vállalkozóknak, hogy ezt a pénzt, bankgaranciát az elején le tudják rakni - 
nála nagyon nagy összegek lehetnek bent, amikhez esetleg majd csak 2 év múlva tud 
hozzájutni -, hogy ezt hogyan tudjuk úgy finanszírozni, hogy egyáltalán labdába tudjon 
a magyar vállalkozó szektor is rúgni, amelyiknek nincs olyan tőkeereje, mint akár egy 
nyugati partnernek. Tehát ez is egy fontos feladatunk, hogy ezen is dolgozzunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bocsánat, egy kérdés maradt csak ki, ez az egyszerre 

való működés az I. és a II. ütemben. 
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SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Itt vannak elméletek, de mint mondtam, a 
mai helyzet is azt mutatja, hogy tulajdonképpen az egyik blokk, ha megépítjük, nem 
fedezi az állandóan meglévő importigényt, tehát több az éves importunk, mint 
amennyit az új egyik blokk fog tudni termelni.  

A másik - mint mondtuk azt is -: ebben az időszakban a maradék erőművi 
hátterünk tulajdonképpen le fog állni, nem bírja műszakilag a versenyt, ami föllépett 
Európában, tehát azt gondoljuk, hogy semmi olyan gondot nem fog jelenteni ennek az 
erőműnek a kettős üzemeltetése, amit ne bírnánk el, illetve azt is mondtuk, hogy be 
tudjuk engedni a megújulókat ebbe a következő időszakban. Azokat a megoldásokat 
pedig az energiastratégia irányelveiben szerepeltetjük, hogy milyen kiegészítő műszaki 
megoldással kell az elektromos mobilitást, a hőtárolós, víztározós egyes dolgoknak az 
okos mérőórán keresztüli fogyasztását ösztönözni, amivel ezt a kiegyenlítő szerepet, 
hogy délben esetleg a nappal együtt sok a 4400 megawatt, meg a 3000 megawattal mit 
tudunk kezdeni, de 6800 megawatt csúcsteljesítményünk már volt, és a völgy 
időszakban, a hajnali időszakban, amikor nem termelnek a gyárak, akkor mit tudunk 
tenni, akkor nem fog sütni a nap, de 4400 megawatt alaperőmű-kapacitás egyidejűleg 
van. Arra is van lehetőségünk, hogy akkorra a hőtárolós rendszerekkel, de az 
elektromos mobilitásból adódó lehetőségekkel, az elektromos buszoknak az éjszakai 
töltésével kívánjuk kiegyenlíteni, hogy mindig optimálisan a megtermelt energiát el 
tudjuk használni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Igazándiból arra szeretnék ráerősíteni, amit miniszter úr elmondott, és egy példát 
szeretnék önöknek megemlíteni. Franciaország a ’73-as olajválságban nagyon 
megégette magát, és akkor ők hoztak egy energiapolitikai döntést, hogy amennyire csak 
tudják, lecsökkentik az import energiaforrásoktól való függést, és akkor építették ki azt 
az atomerőműparkot, amivel ma működnek, közel 60 atomerőműblokk működik 
Franciaországban, és a háromnegyede a villamos energiának Franciaországban 
atomerőművekből származik. 

Ez azért releváns a jelenlegi pillanatban, mert a francia példa mutatja, hogy 
Franciaország olyan atomerőműparkot üzemeltet, amelynek a menetrendtartási 
képességét felhasználja, tehát azokat a blokkokat igenis időnként visszaterhelik, mert 
az atomerőművekkel viszik gyakorlatilag a villamosenergia-rendszer üzemét.  

Ebből a példából kiindulva, amikor 2014-ben megfogalmaztuk a műszaki 
követelményeket, azt mondtuk, hogy a Paks II. blokkok is legyenek ilyen 
menetrendtartásra képesek azért, hogy nagyobb rugalmasságot vigyenek be a 
rendszerbe. Ahogy miniszter úr mondja, a megújulók rugalmasságát, a megújulók 
rendszerbe illeszthetőségét javítja tulajdonképpen a Paks II. projekt, merthogy azt 
követeljük meg a fővállalkozói szerződés keretében, hogy a Paks II. blokkok a francia 
blokkokhoz hasonlóan legyenek képesek erre a menetrendtartásra, lehessen a 
teljesítményüket változtatni azért, hogy rugalmasan a villamosenergia-rendszerben ezt 
a feladatot is el tudják látni, és ez segíteni fogja a megújulók rendszerbe integrálását. 

Van egy másik témakör, amit még kritikaként szoktak felhozni, és itt szeretném 
emlékeztetni önöket a saját személyes mai tapasztalatukra. Azt hiszem, hogy Mártha 
úr írásában is előfordul az, hogy szerinte feleslegesen építünk párhuzamos hűtési 
kapacitást. Az, amit ő ebben a dologban állít, egyszerűen nem igaz. Önök ma látták a 
hidegvíz-csatornát, és látták, hogy hogyan van ez az egész kiépítve. Van a Duna 
főmedre, abból leágazik egy oldalág, és ezen a csatornán keresztül vezetjük el a 
szivattyútelephez a hűtővizet. De a most meglévő szivattyúk nem képesek az új 
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blokkokat hűtővízzel ellátni. Ha valaki úgy próbálná megtervezni ezt a projektet, hogy 
a Paks II.-t pont addigra építjük meg, amikor a Paks I. pont leáll, akkor sem lehetne 
ezeket a szivattyúkat felhasználni, hiszen teljesen más kapacitásúak, másképp vannak 
kiépítve, ráadásul az új blokkoknál mélyebbre akarjuk tenni ezeket a szivattyúkat, hogy 
az előttünk álló évtizedekben még bekövetkező dunai medermélyülés hatását 
figyelembe véve egészen az évszázad végéig ezek a szivattyúk biztosan működni 
tudjanak. Tehát nem igaz, hogy a hűtési kapacitás tekintetében valami felesleges dolog 
valósul meg, mert az új blokkoknak teljesen új hűtőrendszere kell hogy legyen, teljesen 
új szivattyútelep kell ehhez, és ezt ott a hidegvíz-csatorna partján ki kell építeni.  

A villamosenergia-rendszerhez való kapcsolódás tekintetében pedig azt kell 
tudniuk - nem nagyon láttuk a villamos kapcsolóteret -, hogy a paksi telephely összesen 
öt távvezetékkel van bekötve a magyarországi alaphálózatba. Öt különböző helyre 
tudjuk eljuttatni a villamos energiát, és a teljes átviteli kapacitás megközelíti a 4000 
megawattot ma, miközben 2000 megawattnyi kapacitás van a telephelyen. Régóta van 
tervbe véve egy újabb vezeték, erről miniszter úr beszélt többeknek, amikor 
megérkeztünk. Ez a vezeték növeli a telephely robosztusságát, mindenképpen célszerű 
ezt megépíteni, és valójában ez csak azt segíti, hogy az új blokkok is és a meglévő 
blokkok is, ha az addigra elkészül, még nagyobb bizonyossággal és biztonsággal tudják 
a villamos energiát rátenni a hálózatra. 

Tehát gyakorlatilag erre az egyetlenegy vezetékre lehetne esetleg azt mondani, 
hogy párhuzamos infrastruktúra, de valójában nem, mert a telephely alaphálózatba 
való bekötöttségét és az egész magyar hálózatnak, az alaphálózatnak a biztonságát 
növeli ez a néhány tízmilliárd forintos beruházás. Nem párhuzamos infrastruktúra 
épül, ezeknek a blokkoknak önállóan is működőképesnek kell lenniük. Nincsen olyan 
eleme a mostani blokkoknak, amit felhasználnánk az új blokkokhoz. Köszönöm. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Elnök úr, még Andrea egy kérdésére nem 

válaszoltunk, hogy az engedélyezés elmaradása vagy késése során érhet-e bárkit 
bármilyen szankció vagy hátrányos megkülönböztetés. Akik az atomenergiában 
dolgozunk, ott évtizedek óta kialakult gyakorlat, hogy a hibák bevallásához is nagyobb 
érdek fűződik, tehát ha a blokkon valaki elkövet egy félrenyúlást vagy véletlenül nem 
jó beavatkozást hajtott végre, akkor is arra ösztönözzük, hogy ezt mondja meg, tárja 
föl, persze nem dicsérjük meg, de nem érheti bércsökkenés, egyéb. Fontosabb tudni, 
hogy mi történt, mint rossz műszaki intézkedéseket, beavatkozásokat hozni egy nem 
föltárt esemény kapcsán. Tehát mi így nőttünk föl. Mi azt tudjuk megerősíteni, hogy 
ezzel kapcsolatban nem érhet senkit hátrány.  

A munkát el kell végezni, tehát aki kap egy tervet, az nézze át időben, de ha arra 
azt mondja, hogy rossz vagy nem alkalmas engedélyezésre, akkor nem fogjuk neki azt 
mondani, hogy márpedig ezt, barátom, nyilvánítsd engedélyezésre alkalmasnak. Ilyen 
gyakorlat soha nem volt az atomenergetikában, nem is lesz, és emellett maximálisan 
kiállunk. De erre bátorított mindkét vezető bennünket, mint ahogy mondtam, a 
szeptember 18-ai találkozón is, mind Orbán miniszterelnök úr, mind Putyin úr, hogy 
itt a biztonság kérdésébe nem lehet politikai szinten beavatkozni. Persze egy politikai 
döntés, szerződés váltotta ki, indította el a mű megépítését, de attól kezdve a 
műszakiakra, a mérnökökre, a hatósági emberekre kell bízni, hogy amikor majd az 
engedélyeket megkapjuk, építhető az erőmű. Köszönöm szépen. 

 
LENKEI ISTVÁN vezérigazgató (Paks II. Zrt.): Bocsánat, még hadd szabadjon 

erre ráerősítenem. Paks II. kapcsán a kollegáimnak az dolga, és azért kapjuk a 
fizetésünket, hogy az előírásoknak megfelelő, szoktuk mondani, elsősorban 
biztonságos - s a többi - blokkok épüljenek 60 évre vagy még hosszabb időre. Tehát 
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nekünk ebben a helyzetben van egy speciális szerepünk is. Mi nemcsak megrendelő 
beruházók vagyunk ebben az esetben, hanem az engedélyezési folyamat során 
gyakorlatilag egy előhatóság vagyunk. Tehát nem engedhetünk át olyan anyagokat az 
OAH hatóság felé, amely anyagok nem felelnek meg azoknak az előírásoknak, 
követelményeknek, amelyekről én beszéltem, benne vannak a szerződésben is, illetve 
európai uniós, illetve magyar követelményrendszerek, előírások.  

Tehát amikor mi dolgozunk, akkor bennünket az motivál elsősorban, hogy 
ezeknek feleljenek meg ezek a dokumentumok, és eszerint engedjük át vagy nem 
engedjük át ezeket az anyagokat. És miután rendben van, készen van, akkor mehet az 
Országos Atomenergia Hivatal elé mint nukleáris hatóság elé, amelyik ezt követően, 
ahogy a miniszter úr is elmondta, 15 hónapig - abból tizenegynéhány hónapot a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakembereivel - átnézeti a dokumentációt, és 
még a saját szakembereikkel is ellenőrzik a dokumentációt, tehát 15 hónap után kiadja 
a végső engedélyt. Tehát ez az előfelelősség a mi felelősségünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, miniszter úr, államtitkár úr, 

vezérigazgató úr és igazgató úr. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Azt hiszem, 
nyilvánvaló lett, hogy a látogatással egybekötve itt van nekünk az a tapasztalat, hogy 
Paks I. működik és ezt biztonsággal teszi, ez ebből a szempontból nagyon fontos.  

Paks II. vonatkozásában látszik, hogy vannak olyan kérdések, amikben talán 
nem vagyunk közös véleményen néhányan, de ennek a mai napnak nem is a döntés volt 
a célja, hanem - megerősítem még egyszer - az a tisztességes és korrekt tájékoztatás, 
amit önöktől kaptunk. Köszönjük szépen a vendéglátást és miniszter úrnak van még 
egy bejelentenivalója. 

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Elnök úr, a vendéglátás még nem ért véget 

(Derültség.), mert szeretnénk egy ebédre meghívni önöket és a kísérőket is. Nekünk 
van egy dolgunk közösen, egy sajtótájékoztatón részt venni. Ha ezt élve megússzuk, 
akkor mi is csatlakozunk az ebédhez. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! A földszinten 
van megterítve, paksi étel lesz, halászlé túrós csuszával. Akinek ez nem jó, az kérhet 
mást is.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönjük. A bizottság pedig holnap 10 órakor tudja folytatni a 
munkáját a terveknek megfelelően. Addig is mindenkinek jó utat kívánok hazafelé! 
Viszontlátásra, köszönöm! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 33 perc) 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


