
 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

  Írásbeli választ igénylő kérdés 
 
Dr. Kövér László 
az Országgyűlés elnöke részére 

 

Helyben 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi 

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. 

(IX.30.) OGY határozat 91. § (1) bekezdése alapján „Mit adunk Oroszországnak az 

atomerőműért?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Orbán Viktor 

miniszterelnökhöz. 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

A tervezett paksi bővítés ügyét végigkövető zöldpolitikusok és a sajtó egybecsengő 

értesülései szerint Ön hamarosan Moszkvába utazik, hogy aláírja a megállapodást Putyin 

elnökkel két új reaktorblokk felépítéséről. A legnagyobb titokban előkészített lépést a 

kormány, illetve személyesen az Ön részéről minden részletre kiterjedő, egy demokratikusan 

választott kormányhoz és a magyar választókhoz teljességgel méltatlan hazugságkampány 

előzte meg: nemzetközi tenderkiírásról, a lehető legtöbb résztvevő meghívásáról, az árak és a 

technológiák versenyéről, az MVM közgyűlésén megszülető (vagyis legalább a minimális 

szakmai részvételt garantáló) döntésről beszéltek még az elmúlt hetekben is – mindebből a 

jelek szerint egyetlen szó sem volt igaz. Ön még a politika ellenőrzés alól is teljességgel 

kivonta az ügyet: eddig annak a háromtagú kormánybizottságnak az összehívására sem került 

sor, amely az Ön bejelentése szerint kormányzati részről a bővítési projekt előkészítését 

végzi.  

Talán elkerülte a figyelmét, de Magyarország továbbra is alkotmányos köztársaság, ahol 

egyetlen ember sem lehet abban a helyzetben (még akkor sem, ha miniszterelnök), hogy 



egyedül döntsön a következő száz év legnagyobb kormányzati részvételű beruházásáról, 

amely generációkra meghatározza az ország energiapolitikáját és külkapcsolatait. Továbbá: 

még a miniszterelnöknek sincs joga rá, hogy ebben a kardinális jelentőségű ügyben hazug 

állításokkal vezesse félre a közvéleményt, elterelve a figyelmet a törvényesség és a 

demokratikus kormányzás látszatát is nélkülöző kormányfői lépésekről. 

 

Kérem tehát, hogy szíveskedjen pontos, részletes, és – az ügy súlyának megfelelően, 

kivételesen – helytálló, a következő napok/hetek történésének fényében is igaznak bizonyuló 

választ adni a következő kérdésekre: 

- Pontosan mikor utazik a közeljövőben Moszkvába, és melyek az atomerőmű-

bővítéssel összefüggő céljai a látogatásának? 

- Sor kerül-e a moszkvai viziten olyan megállapodásnak az aláírására, amelynek célja, 

hogy a paksi atomerőmű tervezett bővítése orosz részvétellel és orosz 

finanszírozásban valósuljon meg? 

- Pontosan milyen beruházási feltételekben készülnek megállapodni? Milyen 

energiavásárlási, illetve egyéb gazdasági és külpolitikai vállalásokat tesz 

Magyarország a paksi üzlet során? Lesz-e orosz tulajdonrész bármely érintett magyar 

vállalkozásban? Milyen finanszírozási konstrukcióban készülnek megállapodni? 

Hogyan hat ez a megállapodás a magyar államadósságra? Milyen átvételi áramárral 

kalkulálnak az üzlet megkötésekor? 

- Milyen felhatalmazás birtokában írhat alá Ön ilyen megállapodást (különös tekintettel 

arra, hogy egyértelmű ombudsmani állásfoglalás van róla: a parlament eddigi, a 

tervezett bővítéssel kapcsolatos határozatai nem adtak felhatalmazást a konkrét 

bővítési beruházás megindítására)? 

- Mi indokolta, hogy az MVM és a Paksi Atomerőmű menedzsmentjét, a magyar 

nukleáris szakmát, sőt a saját kormányának tagjait is teljességgel kihagyta a 

döntésből? Hogyan történhetett meg, hogy a teljes szakmai konszenzus ellenére – 

amely nemzetközi tenderkiírásról, a technológiák, a beruházók és az árajánlatok 

megversenyeztetéséről szól – Ön egy tender nélküli, az oroszokkal lepacsizott 

megoldás mellett döntött?  

- Mit tartalmaz a megállapodás a tervezett új paksi blokkokban keletkező kiégett 

fűtőelemek kezelésével kapcsolatban? 

 



- Ön szerint megengedheti-e magának a mindenkori felelős magyar miniszterelnök, 

hogy a parlamentből, a kormányból és a leginkább érintettből, vagyis a tervezett 

bővítés pénzügyi terheit és környezeti kockázatát viselni kénytelen magyar 

lakosságból bohócot csinálva intézze az ország legfontosabb ügyeit? 

 

Válaszát előre is köszönöm! 

 
Budapest, 2014. január 11. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Jávor Benedek 
országgyűlési képviselő 

 
 


