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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az alaptörvény 7. cikk (1) (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
benyújtani

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesne k

„Sürgősen adjanak választ az iráni nukleáris megállapodás körüli energetikai ,
nemzetbiztonsági és diplomáciai kérdésekre!” címmel .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr !

2017 . április 6-án az iráni Teherara Timesban hozták nyilvánosságra a hírt, miszerint az irán i
atomergia-ügynökség vezetője, Ali Akbar Salehi nukleáris energia terén val ó
együttműködésrő l szóló megállapodást készül aláírni az iráni fővárosban. A megállapodásró l
szóló hírt a felek azóta megerősítették, és amellett, hogy a szerződés diplomáciai vetületével
kapcsolatban is rengeteg a megválaszolatlan kérdés, legalább ennyire égető bizonytalanságok
vannak a megállapodás szakmai energetikai részleteivel kapcsolatban .

Ennek fényében kérem, hogy az alábbi kérdésekre válaszoljon :

A sajtóértesülések és az Ön, illetve az iráni fél nyilatkozatai illetve a nemzetközi sajt ó
beszáinolói alapján nem világos, hogy kisteljesítményű atomerőművek vagy kutatóreaktorok
építéséről van-e szó?

Érthetetlen az is, hogy Irán miért éppen Magyarországról kíván a nukleáris energiával illetv e
a nukleáris technológiával kapcsolatos tudást, know-howt beszerezni, tekintettel arra, hogy - a
magyar szakemberek tudását és érdemeit tiszteletben tartva - hogy más országok a nukleári s
energia kutatásában a tervezéstől a gyártás területéig sokkal el őrehaladottabb helyzetben
vannak?

Mi indokolja azt, hogy Magyarország a projekthez egy 26 milliárd forintos hitelkerettel járu l
hozzá?

országgyű lési képviselő
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Hogyan került meghatározásra éppen ez az összeg, tekintettel arra, hogy a nukleáris energi a
egyébként rendkívül magas költségeihez képest szinte elenyész őnek tűnik?

Konkrétan milyen szerepl őktő l származik majd a hitelkeret ?

Mire számítanak azzal kapcsolatban, hogy a hitelkeretet dönt ően melyik országban - Iránban
vagy Magyarországon - költik majd el ?

Mikor és hol hozza nyilvánosságra a kormány a szerz ődést, amennyiben erre nem készül, ezt
mivel indokolja?

Meggyőződött-e a kormány arról, hogy Irán az ENSZ BT tagjai felé vállalt, multilateráli s
egyezményben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul betartja-e ?

Tájékozódott-e a kormány a titkosszolgálatoknál a megkötend ő megállapodás lehetsége s
nemzetbiztonsági kockázataival kapcsolatban ?

Megtisztel ő válaszát előre is köszönöm .

Budapest, 2017 . április 11 .

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadett
(LMP)
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