
MINISZTEFLELNÖkS£ G

SÜLI JÁNO S
Paksi Atomer őmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felel ős tárca nélküli miniszte r

Kövér László Elnök Ú r

részére

Magyar Országgyűlés

Ortzaggyű lés Hivatala

ifhI I nyezám . .aL I /f t- « I 4
I=~t: 2017 MÁJ 3 t

Budapest

		

2017 . május 31 .

PARLF-PTNM/4/3 (2017)

Tisztelt Elnök Úr !

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

pontjában

	

foglaltak

	

megvalósulása

	

érdekében

	

mellékelten

	

megküldöm

Dr. Hadházy Ákos (LMP) országgyű lési képviselő „Kivel építtetnék az új paksi blokkokat?” című,

K/15657. számú, valamint „Kivel építtetnék Paks 2-t?” című, K/15658. számú írásbeli választ

igénylő kérdéseire adott válaszomat .
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a

hozzám intézett, „Kivel építtetnék az új paksi blokkokat?” című, K/15657. számú, valamint a

nemzetgazdasági miniszter úrhoz intézett, „Kivel építtetnék Paks 2-t?” című , K/15658. számú

írásbeli kérdéseire - feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

A paksi új blokkok egy fix áras kulcsrakész f ővállalkozói szerződés keretében valósulnak meg,

amelyben az erőmű megtervezésének, a berendezések beszerzésének, a blokkok megépítéséne k

és üzembe helyezésének feladatai a Fővállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ebből

következik, hogy a Fővállalkozó és az általa bevont alvállalkozók feladata az erőmű
megépítése, az ehhez szükséges munkaer ő mozgósítása és a területen történ ő alkalmazása az

elvégzendő munkák sikeres, szakszerű és ütemezésnek megfelelő megvalósítása érdekében .

A Kormánynak természetesen célja, hogy ebbe a munkába minél több hazai vállalkozás é s

hazai munkaerő kapcsolódhasson be, ezért írja elő a 2014. évi II . törvénnyel kihirdetett magyar -

orosz államközi szerz ődés, hogy a szerződő Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak

érdekében, hogy - amennyiben az lehetséges - elérjék a 40%-os minimális lokalizációs szintet.

A világban zajló atomerőmű építési projektet mutatják, hogy ennek a komplex munkának az

elvégzéséhez több ezer munkásra van szükség . A finn Olkiluoto-3 blokk építésén több, mint

4400 ember dolgozott csúcsidőben, a finnek adatai szerint 55 ország munkásai vettek részt a

telephelyi építési és szerelési tevékenységben . Az EDF Energy jelentése szerint a brit Hinkle y

Point C atomerőmű építésén közel 6000 munkás jelenlétére számítanak, de összességében a

kapcsolódó feladatok a becslések szerint 25 .000 munkahelyet fognak teremteni. Tehát a



nemzetközi példák hasonló számokat mutatnak, mint amelyekre az orosz Fővállalkozó
adatközlése alapján a Paks II . projektben számíthatunk .

A munkások nem csak Tolna megyéből, hanem az egész országból, sőt más országokból i s
érkezhetnek majd. Az építészeti, gépész szerelési és villamos-irányítástechnikai feladatok más -
más kompetenciákat igényelnek, így az egyes szakemberekre nem a teljes építkezés idejére lesz
szükség a telephelyen. A meglévő paksi blokkok építésének egyik fontos tapasztalata például ,
hogy a hegesztési feladatok csúcsid őben olyan nagy számú hegesztőt igényelnek, amely
feladatok megoldásába célszerű külföldi szakembereket is bevonni .

Hangsúlyozom, hogy a F ővállalkozó nemzetközi tenderek keretében fogja kiválasztani a
projekt megvalósításához szükséges alvállalkozókat, beszállítókat, így a résztvev ő cégek köre ,
nemzetisége és a bevonásra kerül ő munkaerő ezen beszerzési folyamatok eredményeként fo g
kialakulni .

Tisztelettel :
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