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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (8) bekezdésében

foglaltak szerint а hozzám intézett „Megint rossz lóra tettünk? ” című, K/2560. számú

írásbeli kérdésére aг alábbi választ adom.

Képviselő Asszony kérdését olvasva aг а reménye támadhat az embernek, mintha ez

а levél nem is csupán arról szólna, nem is aг lenne valós je1entбsége, mint amiről aг
abban leírt mondatok szólnak. Ön ugyanis azt kérdezi : mennyiben befolyásolja а
paksi hitelszerződést Oroszország jelenlegi gazdasági helyzete? Másként nézve

azonban: Ön végre elfogadja а választók akaratát, és nem megtorpedózni igyekszik

ezt а létfontosságú beruházást, hanem annak egészsége miatt aggódik .

Örvendetes lenne, ha ez а belátóbb megközelítés nem csupán véletlen, vagy

magányos kezdeményezés maradna, és а baloldali pártok végre felhagynának azzal а
szélmalomharccal, hogy rémhírek és csúsztatások sulykolásán keresztül befeketitsé k

а kétszer kétharmados felhatalmazás birtokában elhatározott, szakmailag é s

stratégiailag megalapozott, össznemzeti érdeket szolgáló paksi beruházást . Fontos

lépés lenne eг а tényleges, konstruktiv ellenzéki szerepük betöltése felé vezet ő úton -

termésгеtesen, ha nem ezt választják, аг továbbra is csak Önök számára okoz majd

proь~émát, nem pedig а kormány számára .

Hadd emlékeztessem arra: а paksi beruházás célja éppen aг, hogy Magyarország

soha ne legyen sem elégtelen energiatermelési kapacitás miatt kiszolgáltatott, sem

magas energiaárak miatt versenyképtelen, sem pedig pénzpiacról felvett hitelek

törlesztése miatt kiszolgáltatott . А választók akarata - ne feledjék, Önök
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hangoztatták : а 2014 -es választás népszavazás Paksról - egy erős Magyarország

felépítése volt, s ennek egyik sarokköve az atomerőmű kapacitásának fenntartása .

А beruházástól félni és az országot félteni azonban szükségtelen aggodalom .

Valamennyi egyezmény megkötésekor tisztában volt mindkét fél az aláírt

szerződések súlyával, és ennek megfelelő előrelátással és körültekintéssel jártak e1 а
kölcsönös biztonság maximalizálása érdekében szükséges biztosítékok és feltétele k

kijelölésekor . А Képviselő Asszony kérdéseiben felvetett eshetCiségekre nézve i s

megfelelő szerződéses garanciák védik а magyar államot.

А paksi beruházás és annak finanszírozása nem а kádári vagy gyuresányi

adósságfelhalmozás, és hogy Önt idézzem, „a szovjet gigaberuházások ”

megismétlése - а kormány ismeri а baloldal е történeti fiaskóit, s éppen ezért

szemernyi kockázatnak sem teszi ki Magyarországot, még az atomerőmű kedvéért

sem.

Kérem, а társadalmi konszenzus megbontására való törekvéssel Ön é s

képviselőtársai se veszélyeztessék hazánk fejl ődésének ezt а meghatározó

vállalkozását.

Tisztelettel :
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrбl szóló 10/2014 . (II. 24.) ОСУ határozat 2 .

melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Szabó Tímea (független) országgy űlési képviselб „Megint rossz lóra tettünk?” című,

K/2560. számú írásbeli választ igénylб kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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