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Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

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 „Miért nem teszi meg az OTKVF az
Együttes Végrehajtási projektekhez tartozó kibocsátási egységek (ERU-k) jóváírását é s
átadását a kibocsátás csökkentést megvalósító beruházók részére?” címmel írásbeli
választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

A hazánk által is aláírt Kiotói Megállapodás egyik fontos kiegészít ő mechanizmusa az ún .
Együttes Végrehajtás, amelynek révén nálunk fejlettebb és gazdagabb országo k
finanszírozhatnak - egyebek között - Magyarországon kibocsátás csökkentési beruházásokat .
Ez a lehetőség egyszerre szolgálja nálunk a gazdasági modernizációt, a technológia transzfer t
és a környezet megóvását, olyan járulékos hatásokkal, mint a munkahelyteremtés vagy a hely i
gazdaság élénkítése . A jelek szerint azonban a rendszer működése elakadt, vélhetően a
környezetvédelmi és klímaügyek egységes kormányzati kezelésének megoldatlanságától, a z
önálló környezetvédelmi minisztérium megszüntetéséből adódóan .

Ismereteink szerint a 2010-es évben, nem sokkal a kormányváltás után gyakorlatilag leállt a z
Együttes Végrehajtás körébe tartozó projektek kibocsátás-csökkentésének adminisztrálása .
Ennek legszembetűnőbb jele, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Országos
Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi F őfelügyelőség nem tesz eleget a 323/2007 (XII .
11 .) számú kormányrendeletben rögzített kötelezettségének, és így az Együttes Végrehajtás
során csökkentett kibocsátások 2009-2010-t ő l keletkező ERU egységeinek jóváírása (ami a
szóban forgó projektek indításának legfőbb vonzereje lenne) nem történik meg : az NFM által
a beruházóknak átadott ERU egységeket az OKTVF nem írja jóvá .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



A kormányzati mulasztás következtében olyan beruházások, amelyek kormányzat i
támogatására és a keletkező kibocsátás csökkentési egységek, ERU-k átadására Magyarorszá g
a Letter of Approval, Jóváhagyó levélben foglalt kötelezettséget vállalt, megvalósítói ne m
kapják meg az őket jogszerűen megillető kibocsátási egységeket, annak ellenére, hogy a
beruházást megvalósították, a kibocsátás csökkentési jelentést elkészítették és az t
hitelesítették, és azt rendben benyújtották .

A projektek kibocsátás csökkentési egységeinek jóváírását az OKTVF elutasítás vag y
indoklás nélkül mulasztja el (vagyis a "döntés" ellen fellebbezni sem lehet) .

Tudomásunk szerint van olyan beruházó, akinek lassan egy éve nem adják át az ERU-kat.
Mivel azóta jelentős áresés következett be, így a jogszerütlen visszatartás miatt, még ha a
késedelmes átadás utólag megtörténik is, a beruházót mindenképp jelent ős kár érte .

Tudomásunk szerint több megrövidített, a magyar állam által emigyen becsapott nemzetközi
befektető jogi lépéseket, pert fontolgat érdekei védelmében .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az adott szót megtartani becsület kérdése . Egy szerződést betartani kötelesség kérdése . Egy ,
az ország gazdasági érdekeit és technológiai modernizációját el ősegítő , helyi és globáli s
környezeti állapotunkat egyaránt javító szerz ődést betartani pedig saját érdekünket i s
szolgálná. Az Orbán-kormány uralkodása alatt országunkat hatalmas kár éri a
visszamenő leges jogalkotás, a szerződések utólagos megváltoztatása, be nem tartása miatt .
Ezt növeljük tovább azzal, ha az OKTVF a jogszer ű ERU-kat nem keletkezteti és adja át a
beruházóknak.

A fentiek miatt kérdezem az OKTVF felügyeletéért is felel ős vidékfejlesztési minisztert :

• Hogyan fordulhat elő , hogy a felügyelete alá tartozó hatóság, az OKTVF ilyen
mulasztásokat követ el sorozatban?

• Mi az oka az indoklás nélkül sorozatos mulasztásoknak?

• Mit tervez tenni annak érdekében, hogy Magyarország eleget tegyen nemzetköz i
kötelezettségeinek ?

• Kérdezem továbbá, számít-e a miniszter úr arra, hogy az indokolatlan kormányzati
mulasztás következményeként a tárcának esetlegesen helyt kell állnia a befektet ők felé
az államigazgatási jogkörben okozott károk rendezése érdekében?

Várom válaszát !

Budapest, 2012. július 27 .
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