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Írásbeli választ igényl ő 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 igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Süli János a paksi atomer őmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzemb e

helyezéséért felel ős tárca nélküli miniszterhez

„Mirő l állapodott meg az MVM a Roszatommal?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

A World Nuclear News információi szerint megállapodást kötött a magyar állami MVM Zrt .
az orosz Roszatommal a Paksi Atomer őmű karbantartásával, szervizelésével és üzemanyag-
ellátásával kapcsolatos együttműködés megerősítésére. A szövegből nem derül ki
egyértelműen, hogy a már meglévő régi, vagy a tervezett új paksi blokkokra vonatkozik-e a
megállapodás (valószínűleg az előbbi), a bejelentés ugyanakkor mindenképpen komol y
kérdéseket vet fő l az átláthatósággal és a jogszerűséggel kapcsolatban. Kérem, hogy a fentiek
miatt szíveskedjék tájékoztatni róla:

országgyűlési képviselő



-Pontosan milyen tevékenységekre vonatkozik a szóban forgó megállapodás ,

-Kizárja vagy korlátozza-e a megállapodás szövege illetve mögöttes tartalma a versenyt a z
érintett területeken ,

-Összeegyeztethető-e a megállapodás a magyar és az uniós versenyjoggal, illetve az Euratom
szerződéssel, kérték és megkapták-e hozzá az Európai Bizottság jóváhagyását ,

-Megelőzte-e a megállapodás megkötését tendereztetés ?

Amint azt bizonyára Ön is tudja, az atomerőmű üzemeltetésére vonatkozó minden hasonl ó
megállapodás közvetlenül érinti a magyar állampolgárok nukleáris biztonságát . Emellett —
mivel 100 százalékig állami tulajdonban álló létesítményről van szó — számos egyértelmű
bírósági ítélet támasztja alá, hogy a megállapodások tartalma nem tartozik az üzleti tito k
körébe. Felháborítónak és jogsértőnek tartom, hogy — immár sokadszor — a magyar
közvéleménynek a külföldi sajtó híreit böngészve kell tájékozódnia a mindannyiunk
biztonságát és a közvagyon sorsát befolyásoló döntésekr ő l . Ezért kérem, hogy szíveskedjék a
feltett kérdésekre teljeskör űen, érdemben válaszolni .

Köszönöm megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . június 23 .

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadet t
(LMP)
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