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Tárgy: Teller projekt adatai 

 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 

A 2011. augusztus 4-én kelt levelükben foglaltaknak megfelelően, szeptember 30-án megküldött 
dokumentumokat köszönettel megkaptuk. 
Azok áttanulmányozása után az 1992. évi LXIII. törvény 19. és 20. §-ra alapján az alábbi kiegészítésekre 
kérjük. 
 
1. Kérjük, hogy küldje meg a Teller projekt keretében készített, Kiégett üzemanyag és radioaktív 

hulladékok elhelyezésére vonatkozó stratégiát! 

2. Kérjük, hogy kitakarások nélkül küldje meg a Megvalósíthatósági tanulmányt (tekintettel arra, hogy 
a megküldött verzióban kitakarták a költségekre vonatkozó 11., illetve a finanszírozásra vonatkozó 
12. fejezet, továbbá a 8. és a 117. oldal, valamint a tanulmány 1. melléklete is hiányzik a megküldött 
anyagból). 

3. Magyarázatát kérjük továbbá, hogy a Megvalósíthatósági tanulmány megküldött verziójában miért 
nem egyeznek az oldalszámok a tartalomjegyzékben szereplő oldalszámokkal! 

4. Kérjük, hogy küldje meg az ACCENTURE Kft.-vel kötött, 9940061844 számú szerződésben 
meghatározott feladat eredményét, azaz az ACCENTURE Kft. által a korábban elkészített 
tanulmányok lerövidítésével elkészített kommunikációs célú anyagokat. 

5. Kérjük, hogy küldje meg az ACCENTURE Kft.-vel kötött, 4500147761 számú szerződés 

a) 3.2.2. pontjában meghatározott 

• projekttervet („Projekt terv/munkaterv a meglévő projekt alapító okirat 
alapján”); 

• prezentációt („Prezentáció, mely az atomerőmű létesítés politikai 
elfogadását segíti”); 

• a „Miniszteri előterjesztés véleményezése” pontban meghatározott 
dokumentumot; 

b) továbbá, a 3.3.2 pont A, B, C alpontjaiban meghatározott elemzéseket, 
dokumentumokat: 

• elemzés a társadalmi-gazdasági hatások értékeléséről 

• üzleti modell ellenőrzése; 

• kockázatelemzés. 

6. az ING Bankkal kötött, 450014976 számú szerződés 1. mellékletében szereplő feladatspecifikáció 
értelmében, a szerződés 6. pontja által meghatározott formátumban elkészített dokumentumokat. 

7. az ING Bankkal kötött, 4500184441 számú szerződésben meghatározott feladatnak a szerződés 2. 
pontjában meghatározott feladatok eredményeképpen született dokumentumokat. 

Hamvas István 

Vezérigazgató 
Paksi Atomerőmű Zrt. 
7031 Paks, Pf. 71. 
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8. a BME NTI-vel kötött, 4500145181 számú szerződés 1 pontjában lévő feladatspecifikáció 
értelmében, a szerződés 5. pontjában előírt módon elkészített dokumentumokat. 

9. a BME NTI-vel kötött, 4500145179 számú szerződés 1. pontjában szereplő feladatspecifikáció 
értelmében, a szerződés 5. pontjában előírt módon elkészített dokumentumokat. 

10. az ERBE Energetika Mérnökiroda Kft.-vel kötött, a 4500145168 számú szerződés 1. pontjában 
szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 7. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

11. VEIKI Zrt.-vel kötött, a 4500145170 számú szerződés 1. pontjában szereplő feladatspecifikáció 
értelmében, a szerződés 5. pontjában előírt módon elkészített dokumentumokat. 

12. A SOM System Kft.-vel kötött, a 4500146466 számú szerződés 1. mellékletében szereplő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

13. A KFKI AEKI-vel kötött, a 4500146430 számú szerződés 1. mellékletében szereplő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

14. Az ETV-Erőterv Zrt.-vel kötött, a 4500146803 számú szerződés 1. pontjában szereplő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

15. Az Esplanade Hungary Tanácsadó Kft.-vel, kötött, a 4500156988 számú szerződés 2. pontjában 
szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 4. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

16. A megküldött dokumentációk (szerződések, Megvalósíthatósági tanulmány) alapján a PA Zrt. 
munkavállalói is szerepet kaptak a projektben. Munkájuk ellenértéke hogyan került elszámolásra, 
ha nem a Teller projekt keretein belül?  

17. Hogyan számolták el a lerövidített, közérthető kiadványok, illetve további promóciós anyagok 
elkészítéséhez szükséges költségeket (Vincze Bálint és esetleg mások munkája, nyomtatási 
költség stb.), ha nem a Teller projekt keretein belül? 

Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ az energiaszektor átláthatóságát 
célzó Energia Kontroll Program keretében foglalkozik – többek között –  a paksi atomerőmű 
bővítésének kérdésével. A programról bővebb információt az energiakontrollprogram.hu oldalon 
olvashat. 
 
Budapest, 2011. október 19. 
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