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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Amennyiben a Vértesi Erőmű Zrt-t a System Consulting Zrt vásárolhatja meg, abba n
az esetben a megnevezett társaságot illeti majd a „zöldáram” kötelez ő átvételéből
származó többletbevétel?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Dr. Molnár Csaba Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter Urhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Vértesí Erőmű Zrt Magyarország utolsó mélyművelésű bányáját is magában foglaló
gazdasági társaság, mely jelenleg is a nemzeti vagyon részét képezi. A vállalat 2100
munkavállalójával még mindig Komárom-Esztergom megye egyik legnagyob b
foglalkoztatója, így talán érthető, hogy választóim miért is kísérik figyelemmel e nagy múlt ú
energetikai cég jelenét, és várható jövendőjét .

2006. július 26-án írásbeli kérdést intéztem Káka János akkori Gazdasági és Közlekedés i
miniszterhez, melyben azt tudakoltam, hogy valóban tervezi-e az állami tulajdonos a Vértes i
Erőmű Zrt nemzeti villamos társaságcsoport kezeléséből történő kivonását. Az akkori
miniszteri válaszban tényként közölték velem, hogy az MVM Zrt ajánlattételi felhívást tet t
közzé a Vértesi Erőmű részvényeinek értékesítésére . A miniszteri válaszban az is rögzítésre
került, hogy a „Vértesi Erőmű privatizációja komplex gazdasági, ellátás-biztonsági ,
környezetvédelmi és foglalkoztatási szempontok alapján történik” .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt esztendőben Szabó Pál, energia ügyekért is felel ős miniszterként úgy nyilatkozott,
hogy a megújuló primer energiával történő áramtermelést az eddigi 51 százalékos megújul ó
részarány helyett már 30 százalékos hányadnál is támogatni fogják, és az erre vonatkozó
rendelet előkészítése ütemesen halad. A döntés valójában a Mátrai- és a Vértesi Erőművek
számára biztosítana a jelenleginél kedvezőbb áramátvételi feltételeket . A Mátrai Erőmű
többségi tulajdona külföldi kézben van, a Vértesi Erőmű Zrt-t pedig jelenleg kívánják

magántulajdonba adni . Vevőjelölt, a Kapolyi László érdekeltségébe tartozó System



Consulting Zrt . A Vértesi Erőmű Zrt tulajdonában van az ország egyetlen mélyművelésű
bányája, mely legalább tíz évre elegendő szénvagyonnal rendelkezik. Évente több mint
egymillió tonna szenet hoznak a felszínre, de ennek ellenére az elmúlt években jelent ő s
beruházásokat hajtottak végre, hogy az erőmű mind a négy blokkja alkalmas legyen a
biomassza eltüzelésére . A „zöldenergia” előállításával kívánják biztosítani a csökkenő
széndioxid-kvóta ellenére is a termelés szintentartását . A négy kazán biomassza kapacitása, a
teljes alapanyag-mennyiség éppen 30 százalékát teszi ki . A kazánok átalakítása 2008 végére
befejeződött, így kapóra jött Szabó Pál korábbi szakminiszter ígérvénye . A biomassza-
tüzeléssel el őállított „zöldáram két szempontból is jobb üzlet a széntüzelésnél . Egyrészt,
mivel a biomassza széndioxid-semlegesnek minősül, az így kiváltott kibocsátási kvótá t
értékesítheti a vállalat. Másrészt jogosulttá válik a „zöldáram” kötelező átvételi rendszerében,
a kötelező átvételi pénzalapból történő részesedésre. A többlet haszon, a piaci áramár és a
„zöldáram” hatóságilag előírt átvételi árának különbözete . A „zöldáram” kötelező átvételi ára
a piaci áramár duplájára rúghat, és ez az összeg a rendszerirányítási díj részeként beépül a
villamos energia fogyasztói árába. Mindazonáltal a biomassza üzemek a kötelező átvételi
pénzalap 90%-át emésztették fel már eddig is . Más környezetbarát technológiák csak alig tí z
százalékban részesedtek .

Tisztelt Miniszter úr !

A fentiek alapján tisztelettel kérdezem öntő l, hogy hol tart a Szabó Pál miniszter úr
által bejelentett rendelet előkészítése? Megtörtént-e már a hatályba léptetése, s ha nem,
akkor az mikorra várható? Jól értelmezem-e azt, hogy ha a Vértesi Er őmű Zrt az általa
megtermelt villamos energia előállításához 30 százaléknál nagyobb arányban használ fe l
biomasszát, akkor jogosulttá válik az úgynevezett kötelez ő átvételi pénzalapból történő
részesedésre? Amennyiben megtörténik a Vértesi Erőmű Zrt magánosítása, akkor az új
tulajdonost is megilleti-e a kedvezmény? Amennyiben a System Consulting Zrt vásárolj a
meg a Vértesi Erőmű Zrt-t, akkor a megnevezett társaság élvezheti az új rendelkezésbő l
fakadó előnyöket? A „zőldáram„ kötelező átvételi ára és a piaci áramár között i
különbözetet végül is valóban a fogyasztó fizeti meg ?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2009 . január 22.
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