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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Sű li János a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzemb e

helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterhez

„Van-e politikai kockázata a paksi b ővítésnek?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Sajtójelentések szerint Törökország nagy árat fizetett azért, hogy megépíttethesse els ő
atomerőművét az orosz Roszatommal : le kellett mondania az önálló külpolitikáról és
rákényszerült, hogy a lépéseit Oroszország érdekeinek rendelje alá . A történet a magyar
médiába némileg torzítva jutott el, abban a formában, hogy a török kormány úgymond
kivásárolja a Roszatomot a beruházásból az orosz cég finanszírozási gondjai miatt . A
valóságban nem egészen így történt: ahogyan a norvég sajtó megszellőztette, az építkezés
hosszú időre megfeneklett, miután Törökország lelőtt egy, a légterébe behatoló orosz
vadászgépet . Oroszország leállította az építkezést, és csak közel egy évig tartó szünet utá n
indította újra – közben azonban gyökeresen megváltozott Törökország regionáli s
külpolitikája, részben az agresszor Oroszországgal, részben a szír konfliktussal kapcsolatban .
Ahogyan Norvégiában írják, a török kormány megértette, mi a különbség egy (valamiko r
majd) működő atomerőmű, és egy soha el nem készülő , de közel ugyanannyiba kerülő és
mindenképpen kifizetendő betonmonstrum között.

országgyűlési képviselő



A jelek szerint tehát Oroszország a nukleáris beruházáson keresztül hatékonyan avatkozot t
bele a török politikába, ami – az esetr ől beszámoló Reuteres konklúziója szerint – intő jel
mindazok számára, akik a Roszatommal üzletelnek .

Mint emlékezetes, a tervezett paksi bővítés kapcsán Magyarországgal kapcsolatban i s
fölmerült a politikai önállóság csökkenésének reális veszélye, legutóbb akkor, amikor
kiderült: annak ellenére is fel kell vennünk a beruházáshoz ajánlott kölcsönt, hogy a piacró l
feleakkora kamattal is tudnánk finanszírozást szerezni .

Ezért kérem, szíveskedjék tájékoztatni róla, számol-e a magyar kormány a politikai mozgástér
csökkenésének, illetve az orosz politikai beavatkozásnak a veszélyével a releváns (török ,
bolgár stb .) példák fényében, és mit tesznek a reális kockázatok csökkentése érdekében .

Köszönöm megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017. május 17 .

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadet t
(LMP)
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