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JELENTÉS

Katona Kálmán (MDF) képviselő által „Új kultúra a Széndioxid kereskedelemben? ”
címmel I/6838. számon benyújtott interpellációja tárgyában

folytatott vizsgálatró l

Előzmények

Katona Kálmán (MDF) az Országgyűlés 2008. november 24-i ülésén interpellált Gyurcsány
Ferenc miniszterelnökhöz, amelyre a miniszterelnök megbízásából Szabó Imr e
környezetvédelmi és vízügyi miniszter válaszolt . Az Országgyűlés a választ nem fogadta el,
és azt megtárgyalásra kiadta a Környezetvédelmi bizottságnak.

Az interpelláció az alábbi kérdésekre irányult :

- A kiotói egységek (CO2 kvóták) nemzetközi értékesítése során jobb-e a verseny nélkül i
értékesítés, mint az árverés során történt eladás? A miniszter válaszában kifejtette, hog y
értelmezése szerint nem kötelező a versenyeztetés külföldi állam részére történő értékesíté s
esetén .

- A nemzetközi értékesítés során a magyar állam megbízásából mely tanácsadó cég m űködött
közre? A miniszter válaszában a széndioxid kereskedelemhez leginkább hasonlíthat ó
energetikai piacon jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkez ő KPMG-t jelölte me g
közreműködőként .

- A kiotói egységek értékesítésébő l származó bevételek felhasználásáról a közvélemény és a
Parlament miért nem tudhat? A miniszter válaszában a kétoldalú szerz ődések nem nyilváno s
voltára hivatkozva, továbbá a jövőbeni eladások során a magyar érdekek védelmér e
hivatkozva a bevételek mértékéről nem nyilatkozott, a bevételek felhasználására
vonatkozóan felvázolta egy un . Zöld Beruházási Rendszer alapjait .

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága 2008 . december 3-i ülésén zárt ülésen tárgyalt
napirend keretében tájékozódott a kvótakereskedelemmel kapcsolatos kérdésekr ő l. A napirend
jegyzőkönyvét az előterjesztő Oláh Lajos környezetvédelmi és vízügyi államtitkár
nyilatkozata alapján a bizottság elnöke 2009 . március 31-ig szigorúan titkossá minősítette . A
titkos minősítés e határidő lejártát követően feloldásra került . Ezt követően a bizottság írásos
tájékoztatást kért Szabó Imre minisztertő l, aki 2009 . május 16-i levelében az interpellációban
feltett kérdésekre kiegészít ő választ adott .

Bizottsági tárgyalás

Az Országgy űlés Környezetvédelmi bizottsága 2009 . június 9-i ülésén az interpelláci ó
tárgyalását napirendre tűzte és ennek során ismételten meghallgatta az interpelláló képvisel ő t,
illetve a válaszadó Szabó Imre miniszter képviseletében megjelent Dr . Kling István
államtitkárt és Dióssy László szakállamtitkárt .
Az interpelláló képviselő , Katona Kálmán a kiegészített választ nem fogadta el .



A bizottság az Országgyű lés számára az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény és annak Kiotói Jegyz őkönyve végrehajtás i
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10 § (5) bekezdése értelmében a
kormánynak évente be kell számolnia az Országgy ű lésnek a kiotói egységek (CO2 kvóta)
átruházásával kapcsolatos kereskedelmi tevékenységr ő l . A bizottság javasolja az
Országgyűlésnek, hogy a 2008 . évre vonatkozó beszámoló Országgyűlés elé terjesztésére
vonatkozóan határozzon meg a kormány számára konkrét id őpontot 2009. szeptember 1 -
ét.

2. A 29/2008. (III. 20.) számú országgyűlési határozattal jóváhagyott Nemzeti
Eghajlatváltozási Stratégia alapján elkészített és jóváhagyott 2008-2009. évi Nemzeti
Eghajlatváltozási Programban foglaltak alapján a kvótabevételekb ől származó állami
bevételek felhasználásáról a Zöld Beruházási Rendszer részletes működéséről és a
pályázati formában 2008 . év során odaítélt támogatásokról, azok megvalósulásának
eredményeiről készüljön átfogó beszámoló. A bizottság javasolja az Országgyűlésnek,
hogy a 2008 . évre vonatkozó beszámoló Országgyűlés elé terjesztésére vonatkozóan
határozzon meg a kormány számára konkrét időpontot 2009 . szeptember 1-ét .

3. A fentiekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai kötelezettségek végrehajtását szolgálná, ha a
Zöld Beruházási Rendszer keretében kezelt kvótabevételek felhasználása a Magya r
Köztársaság éves költségvetéseiben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m
fejezetének keretében külön soron szerepelne . A bizottság javasolja az Országgyű lésnek ,
hogy a 2010. évre vonatkozó kvótabevételekbő l származó összegek és kiadások a Magyar
Köztársaság költségvetésében külön soron szerepeljenek .

4. A kiotói egységek, mint vagyoni értékű jogok a magyar nemzeti vagyon részei . Az állami
értékesítés során kifejtett pénzügyi folyamatokat folyamatosan figyelemmel kísérni ,
ellenőrizni szükséges . A bizottság javasolja az Országgy űlésnek, hogy a kvótabevételek
kereskedelmével kapcsolatos állami tevékenység, törvényességi, célszer űségi és
eredményességi típusú ellenőrzésére kérje fel az Állami Számvevőszéket .

A bizottság döntései

A bizottság az írásos kiegészítést, illetve a helyszínen szóban el őadottak alapján a miniszter
válaszát — 9 igen és 10 nem szavazattal - nem fogadja el . Mindezekre tekintettel javasolja a
bizottság, hogy a Házszabály 117. § (4) bekezdése alapján az Országgy űlés erősítse meg
korábbi elutasító döntését .
A bizottság előadója: Dr. Nagy Andor (KDNP )
A bizottság kisebbségi előadója: Dr. Orosz Sándor (MSZP) .

Budapest, 2009 . június 9 .

Dr. Nagy Andor
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