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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részér e

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

Szijjártó Péter külgazdasági és kűlügyminiszternek

„Mit adott nekünk Abdel-Fattáh esz-Szíszi? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2017. július 2-án érkezett Budapestre Abdel-Fattáh esz-Szíszi, az Egyiptomi Ara b
Köztársaság elnöke. A látogatásról a közszolgálati médiumok alig számoltak be, így a
közvélemény számára is meglepetés volt, hogy az egyiptomi elnök Orbán Viktorral tárgya l
2017. július 3-án. Sajnálatos, hogy a találkozó részletei egyáltalán nem kerültek
nyilvánosságra, mivel a kormány weboldalán meghirdetett sajtótájékoztató él ő vetítését az
esemény el őtt egy órával eltüntették . Orbán Viktor sajtóközleményéb ől az udvariassági
paneleken kívül nem derült ki semmi. Pedig sajtóértesülések szerint az egyiptomi elnö k
közlekedési és hadiipari beruházások és együttm űködések miatt jött Budapestre.

A helyzetet tisztázandó, kérem, az alábbi kérdésekre válaszoljon :

1 . A katonai együttműködés területén történt-e olyan megállapodás a két ország kormány a
között, amely hadiipari termékek kereskedelmére vonatkozik, illetve elkötelezte-e magát vag y
kifejezte-e szándékát a magyar kormány ilyen típusú kereskedelemre a 2017 . július 3-i
találkozón?



2. A katonai együttműködés területén történt-e olyan megállapodás, illetve elkötelezte- e
magát vagy kifejezte-e szándékát a két ország kormánya, amely hadiipari termékek
fejlesztésére, továbbfejlesztésére irányul ?

3. A két ország kormánya aláírt-e a tárgyalásokon jogi kötőerővel bíró megállapodást vagy
egyezményt? Amennyiben igen, mikor hozzák nyilvánosságra a megállapodást ?

4. Nyit-e hitelkeretet a magyar kormány Egyiptom számára, ha igen, milyen összegben ?

5. A 2016-ban Ön által a Szentpétervári Gazdasági Fórumon aláírtak értelmében ,
megkezdődött-e a 700 vasúti szerelvény legyártása orosz-magyar részr ő l az egyiptomi félnek?
Jelenleg milyen szakaszban van a projekt ?

6. Az Egyiptomi Arab Köztársaság els ő atomerőműve várhatóan 2019-ben kezdi meg a
működését El-Dabaa-ban, amelyet orosz állami hitelből építenek . Közreműködik-e a magyar
kormány az atomerőművei kapcsolatos fejlesztésekben, tudományos, kutatói vagy mérnöki
területeken?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 . július 13 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko
országgyűlési képviselő (LMP)
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