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Írásbeli választ igényl ő kérdés
országgyű lési képvisel ő

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

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úrhoz

„Hol tart az iráni atommegállapodás folyamata?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2017. április 8-án Dr . Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Magyarország Nemzet i
Fejlesztési Minisztériuma nevében szándéknyilatkozati megállapodást (a továbbiakban :
Szándéknyilatkozat) kötött az Iráni Iszlám Köztársaság Atomenergiaügyi Szervezetével . A
Szándéknyilatkozat tárgya a nukleáris ipar területén történ ő oktatási, képzési, kutatási é s

fejlesztési együttműködési kérdések rögzítése . Tekintettel arra, hogy bár csak országgyűlés i

képviselői kérdésre, nyilvánosságra hozták a megállapodást, az együttm űködés részleteirő l és
a megvalósításról tájékoztatást eddig nem adott .

Kérem, hogy a Szándéknyilatkozattal kapcsolatos aggályok tisztázása érdekében az alább i

kérdésekre szíveskedjen válaszolni :

1 . Milyen lépéseket tett az Ön által vezetett felelős minisztérium a Szándéknyilatkozat II . cikk

1. pontban rögzített oktatási tevékenység elindítása érdekében?

2. Milyen lépéseket tett az Ön által vezetett felelős minisztérium a Szándéknyilatkozatba n
rögzített nukleáris és kutatási fejlesztési tevékenységek elindítása érdekében? Erkezett- e

2017. április 8-a óta erre vonatkozó megkeresés az Iráni Atomenergiaügyi Szervezett ő l?
Erkezett-e 2017. április 8-a óta erre vonatkozó megkeresés a Rosatom Orosz Állam i

Energiaügynökségt ő l?



3. A Szándéknyilatkozat IV. cikke értelmében realizálódott-e személyes találkozór a
vonatkozó megkeresés? Amennyiben igen, mikorra várható ?

4. Milyen értesítéseket és hivatalos diplomáciai jegyzéket kapott Izrael állam kormánya
részéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Iráni Atomenergiaügyi Szervezettel val ó
megállapodás ügyében?

5. Mely magyar tulajdonú vállalkozásokkal vagy gazdasági társaságokkal egyeztetett a
minisztérium a Szándéknyilatkozat megvalósításával kapcsolatban? Milyen közbeszerzéseke t
ír ki a Szándéknyilatkozatban foglalt fejlesztési tevékenység ellátására a minisztérium ?

Válaszát előre is köszönöm .

Budapest, 2017 . július 3 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő (LMP)
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