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Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő részére
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Tisztelt Képviselő Asszony !

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

hozzám intézett „Kikkel konzultál a kormány Paksról?” című , K/11394. számú írásbeli kérdésére

az alábbi választ adom .

Mindenekelőtt világossá teszem, hogy az Önnek megküldött előző válaszomban a kioktatási

szándék fel sem merült. Nem tennék ilyet egyetlen egy válaszom kapcsán sem .

Sajnálattal vettem tudomásul azt a nyilvánvaló tényt, hogy Képvisel őtársam nem elégedett a z

előző válaszommal . Ugyanakkor örömtelinek tartom, hogy Ön is egyetért azzal, hogy a

Kormánynak nem feladata a sajtóban megjelenő minden egyes találgatás kommentálása .

Miniszteri pályafutásom alatt még nem fordult elő , hogy egy német Képviselőtársunk által

feltett kérdéssel kapcsolatban kérdeznek, ugyanakkor az Ön kezdeményezésére utánajárta m

annak, hogy pontosan mi is a tartalma a hivatkozott kérdésnek és mi szerepelt a kormányzati

válaszban. A szövetségi Külügyminisztérium Európai Uniós ügyekért felel ős államtitkárának,

Michael Rothnak, a válasza csupán arra utal, hogy Ő is ismeri ezeket a sajtóbeszámolókat.

Képviselőtársam írásbeli kérdésében tényszerűségre hivatkozik. Azt gondolom, hogy a

kérdésében szerepl ő „megerősítést nyert” kifejezés azonban nem tekinthet ő tényszerűnek a

képviselő i kérdés és a kormányzati válasz alapján .

Ugyanakkor különösen érdekesnek találom a tényt, hogy a német zöldpárti politikusok a

magyar miniszterelnök naptárába való betekintésre is komoly igényt formálnak .

Tisztelettel :

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

részére

Magyar Országgy ű lés
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Tisztelt Elnök Úr!

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

	

foglaltak

	

megvalósulása

	

érdekében

	

mellékelten

	

megküldöm
Dr. Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő „Kikkel konzultál a kormány Paksról?” című ,
K/11394. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :
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1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 Telefon . (06-1) 795 3079 Fac (06-1) 795 0762
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