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Kövér László Elnök Úr
részére
Magyar Országgyűlés lk tatőszám:

Budapest
2018. október ..

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekröl szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Szél Bernadett
(független) országgyűlési képviselő K/1514. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.

Tisztelettel:

Süli János
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SÜLI JÁNOS
f'aks, Atomerőmű két új blokkJa tervezeseert, meqepiteseert és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő részére

Független képviselő Iktatószám-ja

Budapest

20J8, október ,

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Orsz,1ggyúlésröl szóló 2012, évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a
hozzám intézett, ,,l'vfemzyif hioiak le 11 paksi orosz iiitelból?" című, K/1514. számú írásbeli
kérdésére az alábbi választ adom.

Az Oroszországi Föderáció és Magyarország közölt megkötött nemzetközi hitel-megállapodás
szerint, az atomerőmű-építés eddig igazolt összesen 98 millió eurós költségeinek
finanszírozására az összeg sor.1/ii-ának megfelelö, azaz mintegy 78 millió euró hitel lehívására
került sor eddig.

A kedvező pénzpiaci feltételeket kihasználva 2018 májusában a Magvar Allam élt a
hitelszerződésben erre biztosított Iehetöséggel, és az addig lehívott hitel teljes összegét
előtörlesztette, így jelenleg a paksi hitel miatt nem áll fenn tartozás az orosz fél felé.

A nemzetközi hitelszerzödésnek megfelelően az egyes években az orosz fél által rendelkezésre
tartott, de a magyar fél által igénybe nem vett hitelösszeg után 0,25'%-os rendelkezésre tartási
díj esedékes. A 2015-2017 években elvégezhető feladatokra jelentős hatással voltak az Európai
Bizottság elhúzódó vizsgálatai, így 2016-ban 250 OOO euró, 2017-ben 762 500 euró, 2018-ban 334
454 euró rendelkezésre tartási díj került kifizetésre az elözö évre tervezett, de fel nem használt
hitelösszeg után a nemzetközi szerződésben rögzített módon és határidövel.

Tisztelettel:

Miniszterelnökség, !357 Budapest. Pf. 6.


