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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A 2017 január 30-án kelt levelét az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásával 
kapcsolatban köszönettel megkaptam. Először is, engedje meg, hogy őszinte meglepetésemnek 
adjak hangot, amiatt, hogy a magyar kormányt az Európai Bizottság az ügyben nem értesítette 
az okokról, és amiatt is, hogy ez az érvelés a magyar kormányt a jelek szerint annyira nem 
érdekelte, hogy érdeklődjön a dolog íránt.  
 
Ugyanakkor sajnálatos módon, válaszában pont azokra a kérdésekre nem válaszolt, melyeket 
én feltettem, ezért ismételten Önhöz fordulok azokkal: 
 
Az Európai Bizottság 2016 novemberében lezárta a közbeszerzés hiánya miatt indított 
kötelezettségszegési eljárást Paks II ügyében. A Bizottság indokolásában arra hivatkozott, hogy 
a 2004/17/EK irányelv 40. cikk (3) (c) lehetővé teszi technikai okokra hivatkozva a 
közbeszerzés elhagyását, és bizonyítottnak látják a magyar kormány azon érvelését, hogy 
kizárólag az orosz technológia felel meg a magyarországi jogi előírásoknak. 
 
Ismételt kérdésem ezzel kapcsolatban pedig az, hogy mely Magyarországon hatályos  jogi és 
szakmai/technikai szabályokra hivatkozott a magyar kormány az Európai Bizottság előtt, 
amelyeknek csak és kizárólag az orosz VVER-1200-as reaktor felel meg. 
 
Kérem Miniszter Urat, hogy legyen segítségemre továbbá a fő kérdésemmel kapcsolatos alábbi 
részletek megvilágításában: 
 
1. Tudomása szerint van-e olyan biztonsági vagy technikai specifikáció atomerőművi blokkok 
létesítésére vonatkozóan a magyar jogrendben, amelynek az orosz félen kívül más atomerőművi 
technológiát biztosító cég nem tud megfelelni? Ha igen, kérem, tájékoztasson tételesen e 
jogszabályi követelményekről! 
 
2. Kért-e a magyar kormány a fenti kérdésben állásfoglalást bárkitől? Ha igen, kérem, azt 
bocsássa rendelkezésemre! 
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3. Volt-e a magyar kormány birtokában olyan állásfoglalást vagy szakmai dokumentum, amely 
más szállítók megfelelőségét kizárta? Ha igen, kérem, azt vagy azokat is bocsássa 
rendelkezésemre! 
 
Továbbra is várom megtisztelő tájékoztatását! 
 
Brüsszel, 2017. március 3. 
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