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Írásbeli kérdés

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„Kapuzárási pánik, avagy az MSZP vállalkozói tagozatának volt elnöke az állami fejlesztés i
bank milliárdjaira vágyódik?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Tokaji Borvidék hazánk egyik egyedülálló és különleges értéke . A több száz éve
folyamatosan létező kivételes természeti adottságok és az itt élő emberek földhasználati
módjának, a sző lőtermesztésnek egy rendkívüli harmóniáját ismerte el az UNESCO, amikor a
Tokaji Borvidéket Kultúrtájként, különálló magterülettel és az ezt övező egységes
védőzónával (puffer terület) a Világörökség részének nyilvánította . Minden világörökség i

területen kiemelt cél a kultúrtáj értékeit megőrizni és megvédeni .

Ma, az UNESCO által a világörökség részeként nyilvántartott Tokaji Borvidéke t
környezetpusztító nagyberuházás fenyegeti . A borvidék kapujában (!!!) tervezik megépíteni az
ország első szalmaégetőjét. Ilyen biomassza égetőt bár hol lehet az országban létesíteni, de a
különleges, a táj értékeit magában hordozó Tokaji bort viszont, csak itt lehet készíteni . Az
égetőmű megvalósulása esetén, létével, füst kibocsátásával és működésével rendkívüli módon
rongálná a borvidék lehetőségeit és az itt készülő bor megítélését .

A beruházás eddig a finanszírozás megoldatlansága miatt nem valósult meg . Több külföldi
befektető megismerve a borászok és az UNESCO véleményét, elállt a finanszírozástól . Most ,
a hozzám eljutott hírmorzsák szerint a projekt fő menedzsere, az MSZP vállalkozói
tagozatának volt elnöke, egy újabb lendületet vett, és a Magyar Fejlesztési Bankot próbálj a
bevonni .

Tekintettel arra, hogy az állami tulajdonú bank működéséért Ön visel kormányzat i
felelősséget, kérem engedje meg, hogy felhívjam figyelmét a következőkre :

• A nemrég született bírósági ítélet, amely eljárási szempontból jogszerűnek ítélte a

szerencsi szalmatüzelésű hőerőmű környezetvédelmi engedélyének kiadását, rámutat
a hazai világörökségi értékek védelmét biztosító jogszabályok hiányosságaira ,
amelyek jogilag lehetővé tették az engedélyek kiadását . A Magyar Köztársaság még



mindig nem alkotta meg a világörökségi értékek védelmét biztosító törvényt, valamin t
az Oktatási és Kulturális Minisztérium sem gondoskodott a Tokaji Történelmi
Borvidék Kultúrtáj Világörökségi Helyszín nemzeti szintű jogi védelmérő l .

• Az erőmű ügyében jelenleg eljárást folytat a Magyar Köztársaság felé az
UNESCO Világörökségi Bizottsága, amely 2009. évi Sevilla-i ülésén a következőket
kérte az ügyben illetékes magyar kormánytól : vizsgálják felül, és jelentősen
változtassák meg a tervezett létesítmény kialakítását, valamint küszöböljék ki a
kultúrtáji értékeket veszélyeztető és a világörökségi helyszín integritását érint ő negatív
hatásokat . Az ügy megoldásáról a kormánynak a következ ő jelentését 2011 . február
1-ig kell benyújtania elfogadásra az UNESCO Világörökségi Bizottsága felé .

• A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Oktatási és Kulturális Minisztérium) álta l
készített „világörökségi szempontú hatástanulmány” (2009 .) is a világörökség i
értékeket veszélyeztető beruházásként értékeli az erőmű megépítését, és többek közt
azt is kimondja, hogy annak új helyszínt lenne szerencsés találni, és hasonló szakma i
eredménnyel zárult a Jövő Nemzedékek Országgy ű lési Biztosi Hivatalának vizsgálata
(2009 .) is .

• Különösen aggályosnak tartanám azt is, ha úgy kerülne sor a beruházás állam i
forrású finanszírozására, hogy annak következményeiért, a Tokaj-hegyalja i
világörökségi cím esetleges elvesztéséért már a következ ő kormányzatnak kelljen
viselni a nemzetközi és hazai következményeket .

Mindezek alapján tisztelettel kérdezem :

Tervezi-e, az állami tulajdonú fejlesztési bank a nemzetközi kötelezettségvállalásainka t
súlyosan érintőmagánberuházás finanszírozását ?

Kérem, hogy válaszát az Országgy űlés ülésén kívül, - amennyiben lehetséges elektroniku s
formában is - írásban szíveskedjen megadni .
(Elektronikus címem : ervin.demeter@parlament .hu)

Budapest, 2010 . február 17 .

Tisztelettel :

Demeter Ervin

országgyűlési képviselő
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