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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással ,

megküldöm Dr. Szél Bernadett országgyű lési képviselő „Sürgősen adjanak választ az iráni

nukleáris megállapodás körüli energetikai, nemzetbiztonsági és diplomáciai kérdésekre! "

cím ű , K115039 . számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . április ,

Tisztelettel :

»
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Dr. Szél Bernadett képvisel ő asszony részére

Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony!

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrhoz intézett, az Országgy űlésről szóló 2012 . év i
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Sürgésen

adjanak választ az iráni nukleáris megállapodás körüli energetikai, nemzetbiztonsági é s

diplomáciai kérdésekre!” című , K/15039 . számú írásbeli kérdésére – mint a téma szerin t
feladatkörrel rendelkező miniszter – az alábbi tájékoztatást adom .

Magyarország több évtizedes tudományos, oktatási és ipari háttérrel, felkészült hatósági é s
intézményrendszerrel rendelkezik az atomenergia békés célú felhasználása terén . Nemzetközi
szinten is nagy hangsúlyt fektetünk az atomenergia biztonságos és felel ősségtelje s
alkalmazásának elősegítésére, amely a 30 éves hazai üzemeltetési tapasztalat és 50 éve s
oktatási és kutatás-fejlesztési gyakorlat átadását jelenti más országok számára .

Hazánk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére már a korábbi években is rész t
vett iráni nukleáris szakemberek képzésében, amelyek célja az orosz technológiáj ú
nyomottvizes atomerőművek biztonságos üzemeltetéséhez és karbantartásához szüksége s
szakmai ismeretek átadása volt .

Az iráni fél által kezdeményezett, 2017 . április 8-án aláírt együttműködési szándéknyilatkozat
a korábbi sikeres együttm űködés folytatását szolgálja . A dokumentum jogilag kötelező erővel
nem bír, szakmai célja az atomenergia békés célú felhasználása, ezen belül els ősorban az
oktatás, képzés, kutatás és fejlesztés területein történő együttműködés megerősítése . A
szándéknyilatkozat szerint a kutatás és fejlesztés területén való együttműködés tekintetében a
felek megvizsgálják a kis atomreaktorokkal kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenységek é s
tudásmegosztás területén való együttműködés lehetőségét.

A szándéknyilatkozat az iráni fél részére történ ő hitelkeret nyújtását nem tartalmazza . A
szándéknyilatkozatról annak aláírását megel őzően tájékoztattuk a Nemzetközi Atomenergi a
Ügynökséget, az Európai Külügyi Szolgálatot és az Európai Bizottságot .
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A dokumentum összhangban van az iráni atomprogramról szóló megállapodással (kint
Comprehensive Plan of Action – JCPOA), amelyet a Hatok (ENSZ Biztonsági Tanács ö t
állandó tagja – Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Oroszország, Egyesült Királyság ,
továbbá Németország) és Irán 2015 . július 14-én írtak alá. E megállapodás végrehajtását a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellen őrzi .

Budapest, 2017 . április

Tisztelettel :

Szijjártó Péte r
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