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az Országgyűlés elnöke részére

	

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánunk benyújtani
Süli János Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzemb e
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter Úrho z

„Mennyibe kerül valójában a MAVIR Zrt.-nek a paksi bővítés? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A paksi atomerőmű bővítése Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin oros z
elnök által 2014 . január 14-én aláírt együttműködési megállapodásának aláírásával kezdődött
el . Az új atomerőművi kiépítés az 1982-t ő l kezdve üzembe helyezett négy paksi 500 MW-o s
atomerőművi reaktorblokk mellett épül fel, az els ő 1200 MW-os blokk tervezett üzemb e
helyezési időpontja 2023 . A két új, VVER-1200 MW teljesítményű, 3+ generáció s
atomerőművi blokk várhatóan 2025-ben, illetve 2026-ban kezdhetik meg m űködésüket .

Tisztelettel kérdezzük miniszter úrtól :

1. Jelenlegi ismeretei szerint mennyibe fog kerülni a MAVIR Zrt-nek a Paksi Atomerőmű
új blokkokkal történ ő bővítése és kereskedelmi üzembe állása miatt szükségessé váló
villamosenergia-rendszer fejlesztése ?

2. Milyen beruházásokat kell eszközölnie a MAVIR Zrt-nek az új paksi blokko k
létesítéséhez és kereskedelmi üzembe helyezéséhez ?

3. Beépítette-e mára MAVIR Zrt . az előző pont szerinti kérdésben szerepl ő beruházásokat
a tízéves hálózatfejlesztési tervébe ?

4. Milyen forrásból fogja finanszírozni a MAVIR Zrt . az új paksi blokkok létesítéséhez és
kereskedelmi üzembe helyezéséhez szükséges beruházásokat?



5 . Várható-e a MAVIR Zrt . részére fizetendő rendszerhasználati díjak emelkedése az új
paksi blokkok miatt szükségessé váló beruházások miatt? Ha igen, ez mikortól és milye n
mértékben fogja növelni a végfelhasználói villamosenergia-árakat ?

Várjuk megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2018 . május 18 .

Molnár Gyula
MSZP
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