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HHSZ) 46. § ( 10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte ,,a Magyarország Kormánya

és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a

magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel

folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről" szóló,
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2021. évi .... törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához

nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás
módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. §

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű
építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án
kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező
hatályának elismerésére.

2.§
Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3.§
(1) A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzőkönyv hiteles orosz nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Jegyzőkönyv 9. cikkében
meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének
naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) A 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett, az Oroszországi Föderáció Kormánya és
Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű
építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás és a
Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről a nemzetközi pénzügyi
kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.

5. §

Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter gondoskodik.



1. melléklet a 2021. évi .... törvényhez 

JEGYZŐKÖNYV

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás
módosításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: a ,,Felek"),

tekintettel a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás (a
továbbiakban: Megállapodás) 12. cikkére,

a két ország között meglevő baráti viszony továbbfejlesztése és erősítése céljából,
az alábbiakban állapodott meg:

1. cikk

A Megállapodás 2. cikk 1. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,1. A Hitelt a Magyar Fél 2014-2030 között használja fel."

A Megállapodás 2. cikk 5. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,5. Minden soron következő éves költségvetési időszak előtt legalább hat hónappal a Felek
kötelesek megállapodni az adott időszakban felhasználandó Hitel összegéről. A Magyar Fél az
adott költségvetési évben felhasználandó Hitel megállapodás szerinti összegét csökkentheti,
amennyiben az erre vonatkozó, a Magyarország Pénzügyminisztériuma által kiállított
tájékoztatást az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma legkésőbb a tárgyév július 1-
jéig kézhez veszi. A Magyar Fél az Orosz Fél részére az adott éves költségvetési időszakban
fel nem használt Hitel egyeztetett összegének 0,25%-át rendelkezésre tartási díjként köteles
megfizetni. Amennyiben a Hitel megállapodás szerinti összegének csökkentésére e
bekezdésnek megfelelően sor került, a Hitel ily módon csökkentett összegét kell figyelembe
venni a rendelkezésre tartási díj kiszámítása során. Ezt a kifizetést legkésőbb a soron következő
éves költségvetési időszak első negyedévében kell teljesíteni."
A Megállapodás 2. cikke a következő 6. bekezdéssel egészül ki:

,,6. Az 5. bekezdés szerinti kifizetéseket euróban vagy a Magyarország Pénzügyminisztériuma
és az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma közötti kölcsönös egyetértés alapján
meghatározott pénznemben kell teljesíteni. E kifizetéseket az Orosz Fél nem téríti vissza.".

2. cikk

A Megállapodás 3. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3. cikk

A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlegének visszafizetése

A Magyar Fél 16 éven keresztül minden év március 15-én és szeptember 15-én fizeti vissza a
Hitel ténylegesen felhasznált összegét, azzal, hogy az első részlet a paksi atomerőmű 5. és 6.
erőműblokkja üzembe helyezésének dátumát követő, ahhoz legközelebb eső március 15-én
vagy szeptember 15-én, de legkésőbb 2031. március 15-én esedékes.
A fizetési összegek az alábbiak:
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- a visszafizetés első 2 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 10%-a, 4
egyenlő összegű részletben;

- a visszafizetés második 7 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 40%-a,
14 egyenlő összegű részletben;

- a visszafizetés utolsó 7 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 50%-a, 14
egyenlő összegű részletben."

3. cikk
A Megállapodás 4. cikk 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 1. A Magyar Fél a Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után az alábbiakban
meghatározott mértékű kamatot fizet:

- 2026. március 15-éig (e napot bele nem értve) évi 3,95%;
- 2032. szeptember 15-éig (e napot bele nem értve) évi 4,50%;
- 2039. szeptember 15-éig (e napot bele nem értve) évi 4,80%;
- a tőketörlesztés utolsó napjáig (e napot is beleértve) évi 4,95%. ,,

4. cikk
A Megállapodás teljes szövegében

- az Orosz Fél által meghatalmazott pénzügyi intézmény / Orosz Fél Ügynöke neve
,,Állami Fejlesztési Társaság ,,VEB.RF'"';

- a ,,Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma" kifejezés helyébe a ,,Magyarország
Pénzügyminisztériuma" kifejezés lép.

5. cikk
A Megállapodás 8. cikk 4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. A Magyar és Orosz Kijelölt Szervezetek a Szerződést a jelen Megállapodás 9. cikkében
említett, a Felek által Meghatalmazott Testületekkel történő írásbeli egyeztetés alapján
módosítják.

Magyarország Pénzügyminisztériuma az e cikk 2. bekezdésében meghatározott eljárás szerint
adja ki a Szerződés módosításának finanszírozására vonatkozó hivatalos bejelentést és küldi
meg azt az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériumának.

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az e cikk 3. bekezdésében meghatározott
eljárás szerint adja ki a Szerződés módosításának finanszírozására vonatkozó jóváhagyását
vagy elutasítását."

6. cikk
A Megállapodás jelen Jegyzőkönyvvel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.

Jelen Jegyzőkönyv 1-5. cikkének rendelkezései a Megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk
A Magyar Fél legkésőbb 2021. április 30-ig visszafizeti a Megállapodás alapján 2021. április
1-i állapot szerint fennálló, 72 722 400,00 euro összegű tőketartozását és az ezen összegre a
visszafizetés napjáig bezárólag felhalmozódott kamatokat.

8. cikk
Jelen Jegyzőkönyv aláírását követő 60 naptári napon belül a Feleknek a Megállapodás 7.
cikkében említett Ügynökei módosítják a Megállapodás szerint megkötött, az elszámolás és
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fizetések teljesítéséről szóló megállapodást annak érdekében, hogy az megfeleljen a jelen
Jegyzőkönyvben foglaltaknak.

9. cikk
Jelen Jegyzőkönyv a diplomáciai csatornákon keresztül érkezett azon utolsó írásos tájékoztatás
kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítik egymást
arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges hazai eljárásoknak. Magyarország
vonatkozásában a .Jiazai" úgy értendő, hogy Magyarországra vagy Magyarországon kötelező,
és az Oroszországi Föderáció vonatkozásában a ,,hazai" az Oroszországi Föderációra vagy az
Oroszországi Föderációban kötelező.

Jelen Jegyzőkönyv és a Megállapodás hatályban marad a Felek jelen Jegyzőkönyvbe és a
Megállapodásba foglalt összes kötelezettségének teljesítéséig. Jelen Jegyzőkönyv és a
Megállapodás megszűnésének időpontját a Felek diplomáciai csatornán keresztül történő
írásbeli jegyzékváltásban határozzák meg.

Készült Budapesten / Moszkvában, 2021. május 7-én két eredeti példányban, magyar és orosz
nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya részéről Az Oroszországi Föderáció Kormánya
részéről
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2. melléklet a 2021. évi .... törvényhez 
IIPOTOKOJI

o nnecenna HJMeueuHií B Cor .namenne Me~y 
IlpaBHTeJihCTBOM Benrpun H IlpaBHTeJihCTBOM PocCHHCKOH Cl>e!].epau;HH 

0 npe!].OCTaBJieHHH IlpaBHTeJihCTBY Benrpnn rocynapcraennoro KpeAHTa )].JIH 
(jmuaucHpOBaHHH CTpOHTeJibCTBa aTOMHOH JJieKTpOCTaHQHH 

na TeppHTOpHH Benrpan OT 28 MapTa 2014 rona 

TipaBIITeJJbCTBO BeHrpIUI ll TipaBHTeJJbCTBO PocCHÍÍCKOH <l>e,nepaU,Hll, HMeHyeMbie B

nansneiime« Croponava,

B COOTBeTCTBIIII co CTaTbeÍÍ 12 Cornameans Me)l{,Ily TipaBHTeJJbCTBOM BeHrpHH ll

TipaBHTenhCTBOM PoccHÍÍCKOÍÍ <l>e,nepau,m1 o npenocraanennn TipaBI1TeJ1hCTBY BeHrpHH

rocynapcraennoro xpemrra ,IlJ151 qmHaHCI1püBaHH51 CTpüI1TeJ1bCTBa aTOMHOH anexrpocranmra Ha

repparopun Bearpna or 28 Maprn 2014 rczta (ztanee - Cornamenne) II

B IJ,eJ15IX ,IlaJJbHettrnero pa3BIITil51 ll yxpennenns ,npy)l{eCTBeHHbIX OTHOllieHHÍÍ,

cyII1eCTBYIOII1HX Me)l{,ny .IlBYM51 crpanaxra,

cornacarmcs o HH)l{ecne,ny101I1eM:

CTaThH 1

B crari.e 2 Cornamenns:

rrynxr 1 H3JJO)l{HTh B cneztyromeii pe,naKIJ,HH:

"1. Kpeztar ncnonsayercs Bearepckoü CrnpoHOÍÍ B 2014 - 2030 roziax.";

nynxr 5 H3JJO)l{HTh B cnezryromeii penaxuaa:

"5. He noszmee 6 MeC5Iu,eB zro na-rana noaoro roztoaoro 610,n)l{eTHoro nepaozta Cropouu
cornacossraaror cyMMY xpeznrra, KOTüpa51 TTO,IlJJe)l{IIT IICITOJ1b30BaHHIO B renenae YKa3aHHOf0

nepHo,na. Benrepcxas Cropona srrpase yMeHhlliHTh panee cornacosannyro Croponaxm cyMMY

IICITOJ1h30Bamrn xpeznrra B rexymen rozty npn ycnOBIIII, qro COOTBeTCTBYIOII1ee yBe,IlOMJJeHHe OT

MHHIICTepcrna qmHaHCOB BeHrpHH nonyveuo MHHIICTepcTBOM qmHaHCOB PocCHHCKOH

<l>e,nepau,HH ne noszmec 1 HIOJ151 rexyutero rozta.

Benrepcxas Cropona ocyII1eCTBJ15IeT B nonssy PoccHÍÍCKOÍÍ Croponsr nsmnary KOMHCCHH B

pasxiepe 0,25 npouetrra ne IICITOJ1b30BaHHOH BeHrepCKOH CrnpOHOÍÍ B reneaae ncrexurero

ro.noaoro 610,n)l{eTHoro nepnozta cyMMhI xpernrra, panee cornacosanaoü CropoHaMH. EcnH paHee

cornacoBaHHa51 cyMMa Kpe,IlHTa 6hrna yMeHbllieHa B COOTBeTCTBIIII e ycnOBil51Mll HaCT05Illlero

rryHKTa, TO npH pacqere cyMMbl KOMIICCIIII yqHThIBaeTC51 yMeHbllieHHa51 cyMMa Kpe,IlHTa.

YKa3aHHhIÍÍ nnaTe)I{ ocyII1eCTBJ15IeTc51 BeHrepcKott CropoHott B reqeHHe rrepBoro KBaprana

cne,ny101I1ero ro,noBoro 610,n)l{eTHoro rrepHo,na. ";

,IlOITOJ1HIITb rryHKTOM 6 cne,ny101I1ero co,nep)l{aHH51:
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"6. ITnaTe)IGI, npenycnorpenasre nyHKT0M 5 HaCTO~IlleIÍ CTaThII, ocyutecransrorcs B espo
IIITII npyroü BaITIOTe no B3aIIMH0MY cornacmo Me)I(,[(y MIIHIICTepCTBOM qmHaHCOB BeHrpIIII II

MIIHIICTepcTBOM qmHaHCOB PoccIIHCKOH <l>e,n:epaU.IIII II ne nozmeacar B03MellleHIIIO PoccIIHCKOH

CTOpOHOH.11
•

CTaThH 2 

CTaThIO 3 Cornaurenna II3IT0)I(IITh B cneztyromeű pe,n:aKU.IIII:

"CTaTh~ 3

Benrepcxas Cropona noramaer <paKTIIqecKII IICn0ITh30BaHHyIO cyMMY xpezurra 15 Maprn II

15 cenraőps Ka)I(,n:oro rozra B 're-reane 16 ner, npn-ren nepBhIH nnarezc B noramenne xpenara
np0II3B0,[(IITC~ B 6nII)I(aHrny10 II3 ,[(aT

15 Maprn IIITII 15 cenraőps e ztart.r BB0,[(a B axcnrryarauuto 3Hepro6JIOKOB Ns 5 II Nc_i 6 aTOMHOH

3ITeKTpocTaHU,IU1 "Ilaxur'', H0 ne noazmee 15 MapTa 2031 r.

O6beMhI nnarezceü onpenenarorcs cnezryromav oőpasou:

B reneane nepnsrx 2 ner norameana - 10 nponenros cpaKTIIqecKII IICnOITh30BaHHOH CYMMhl

xpermra 4 paBHhIMII ,[(0IT~MII;

B renenne cnenyroumx 7 ner noramenaa - 40 npouenroa <paKTIIqecKII IICnOITh30BaHHOH

cyMMbl xpezmra 14 paBHbIMII ,[(0IT~MII;

B re-reane nocnezmnx 7 ner noraruenaa - 50 npouetrroa qrnKTIIqecKII IICnOITh30BaHHOH

cyMMhI xpermra 14 paBHbIMII ,[(0IT~MII. ".

CTaThH 3 

ITyHKT 1 crarsn 4 Cornamenns II3IT0)I(IITh B cnenyromeű pe,n:aKU,IIII:

"1. Benrepcxaa Cropona ynnasnaaer nponerrru no Kpe,n:IITY no cTaBKaM, onpe,n:eneHHhIM

cneztyiounur oőpason:

3,95 npouenra fO,[(0BhIX ,[(0, H0 ne BKnJOqa~ 15 xrapra 2026 r.;

4,5 rrpouerrra fO,[(0BhIX ,[(0, H0 ne BKnJOqa~ 15 cetrraőpa 2032 r.;

4,8 npouenra fO,[(0BbIX ,[(0, H0 ne BKnJOqa~ 15 cenraőpa 2039 r.;

4,95 npouenra f0,[(0BhIX ,[(0 II BKnJOqa~ nary 0K0HqaTeIThH0fO rroramenaa 0CH0BH0fO nonra
no xpeznrry.".

CTaThH 4

ITo rexcry Cornanrenna:
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CJIOBa "rocynapcrsenuaa xopnopanas "EaHK pa3BHTIUI II BHeurne3KOHOMIJqecKOIÍ

ne51TeJibHOCTH (BHeIII3KOHOM6aHK)" B COOTBeTCTBYIOIIIeM nanezce 3aMeHHTh CJIOBaMH

"rocynapcrneuuaa xopnopanna pa3BHTH51 "B3E.P<l> " B cooTBeTCTB YIOIIIeM nanezce;

CJ10Ba "MIIHHCTepcTBO 3KOHOMHKH BeHrpHH
11 B COOTBeTCTBYIOIIIeM naztezce 3aMeHHTh

CJIOBaMH "MIIHHCTepCTBO qrnHaHCOB BeHrpIIII" B COOTBeTCTB)'IOIIIeM naaezce.

CTaTLH 5

IlyHKT 4 CTaThlI 8 CornaIIIeHH51 H3J10)KlJTh B cnezryiometi pezraxmm:

"4. ,[{orro.irneHH51 K KOHTpaKTY 3aKJ1IOqaIOTC51 BeHrepCKOIÍ II püCCHIÍCKOIÍ yrrOJIHOMOqeHHhIMH

opraHH3aIJ,H5.IMH IIO IIHChMeHHOMY cornacoeanmo

e yrroJIHOMoqeHHhIMH opranaxnr Cropon, yKa3aHHhIMH B crarse 9 HaCT05.IIIIero CornaIIIeHH51.

3a5.IBJieHH51 0 rrpHH5.ITHH norroJIHeHHIÍ K KOHTpaKTY K qrnHaHCHpOBaHHIO COCTaBJI5.IIOTC51

MHHHCTepcTBOM qrnHaHCOB BeHrpHH B COOTBeTCTBHH e npouenypana, onpenenennsnor IIYHKTOM

2 HaCT05.IIIIeií CTaThlI, II HarrpaBJI5.IIOTC51 B anpec Maancrepcrsa qmHaHCOB PoccHIÍCKOIÍ <l>enepau,HH.

IlonTBep)KneHH51 0 rrpHH5.ITHH norroJIHeHHIÍ K KOHTpaKTY

K qrnHaHCHpOBaHHIO HJIH OTKa3hl B rrpHH5.ITHH norrOJIHeHHIÍ K KOHTpaKTY

K qrnHaHcHpOBaHHIO COCTaBJI5.IIOTC51 MHHHCTepcTBOM qmHaHCOB PoccHIÍCKOIÍ <l>enepau,HH B

COOTBeTCTBHH e npoueztypawa, onpezteneuusnra IIYHKTOM 3 HaCT05.IIIIeií CTaTblI.".

CTaTLH 6 

IlOJIO)KeHH51 Cornanrenas coxpaH5.IIOT IOpH}.];IJqecKyIO CHJIY II 5.IBJ15.IIOTC51 o6513aTeJibHhIMH K

HCIIOJIHeHHIO B xacrn, ne H3MeHeHHOIÍ HaCT05.lll.llIM IlpüTOKOJIOM.

IloJIO)KeHH51 crareíi 1 - 5 HaCT05.IIIIero IlpoTOKOJia 5.IBJI5.IIOTC51 HeOTbeMJieMOIÍ xacrsro
CornaIIIeHH51.

CTaTLH 7

He noszmee 30 anpens 2021 r. BeHrepCKa51 Cropona ocyniecrmrr noramenae rexyutcü
3a}.];OJI)KeHHOCTH IIO CorJiaIIIeHHIO, IIO COCT05.IHHIO Ha

1 anpens 2021 r. paBHOIÍ 72722400 espo, II yrinary npouerrros, HaqIJcJieHHhIX Ha BhIIIIeyKa3aHHYIO

cyMMY Ha ztary rroraIIIeHH51.

CTaTLH 8

B uertax BhIIIOJIHeHH51 nonozceanü Cornanreans II HaCT051IIIero Ilpcroxona arenrsr Cropon,
yxaaannste B crari.e 7 CorJiaIIIeHH51, B resenae 60 xanennapasrx nHeií e ztart-t IIO}.];IIHCaHH51

HaCT05.IIIIero IlpüTOKOJia 3aKJJIOqaT ziononaenac

K cornameamo o rexna-recxou nopaztxe BeneHH51 yxera II BeneHH51 pacneron

B paxncax Cornaurenaa.

CTaTLH 9 
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HacT05IIUHH TipüTOKOJJ scrynaer B CHJJY nepea 30 )lHeH e .ZWTbl nonysenaa nocnennero

nHCbMeHHOro yBe)lOMJJeHH5I O BbIIIOJIHeHHH CTopoHaMH snyrpnrocynapcrneuaux npouezryp,

Heo6XO)ll1MbIX )lJ15I BCTynneHH5I HaCT05IIUero TipoTOKOJJa B CHJJy. B OTHOllleHHH BeHrpHH

nnyrparocynapcraenaste npoueztypsr BKmoqaJOT npouezrypsr, np11MeHHMbre )lJJ5I Bearpan HJJH B

BeHrp1111, B OTHOIIIeHHH Poccaücxoű <l>eAepau1111 suyrparocynapcraemnre npoueztypsr BKJJJOqaJOT

npouenypsr, np11MeHHMbre

B Poccnücxoü <l>eAepau1111.

HacT05IIUHH Ilpcroxon 11 Cornanrenne )leHCTBYIOT .IIO no.nnoro BhmonHeHH5I CTopoHaMH

ncex o65I3aTeJJbCTB no CornaIIIeHHIO l1 HaCT05IIUeMy TipoTOKOJJy . .D:aTa npexpautenaa )leHCTBI15I

Cornameaas l1 HaCT05IIUero TipüTOKOJJa onpe)leJJ5IeTC5I nyrexi o6MeHa IIHCbMeHHbIMH

yBe)lOMJJeHH5IMH Cropon, HanpaBJJeHHbIMH no )IHnJJOMaTHqecKHM KaHaJJaM.

CosepIIIeHO B r. Eyztaneurre/r. Mocxse 7 Ma5I 2021 r. B .IIByx 3K3eMIIJJ5Ipax, Ka)K)].bIH Ha

BeHrepCKOM l1 pyccxov 5!3bIKax, rrp11qeM o6a TeKCTa HMeIOT O)IHHaKOBYIO CHJJy.

3a IIpaBHTe.'lhCTBO 

BeHrpHH 

3a IIpaBHTeJihCTBO 

Poccnücxoü «l>e,Ilepau:utt 
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