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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Egettek-e biomassza gyanánt hulladékot a Vértesi Er őmű Zrt bokodi telephelyén?”
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Szabó Imre
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Vértesi 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 múltú
energetikai cég jelenét, és várható jövendőjét .

A vállalat működése által biztosított közösségi haszon kedvező elkönyvelése mellett, a
térségben élők érzékenyen reagálnak az erőművállalt környezeti állapotot is befolyásol ó
tevékenységére . Mindenki pozitív változásként élte meg a bokodi telephelyen m űködő erőműi
blokkok retrofit beruházását, mellyel jelentős mértékben csökkent az erőmű kénkibocsátása.
Ugyanakkor sokan tekintenek aggodalommal a kazánok biomassza alapanyag eltüzelésére ,
valamint az együttégetésre történő alkalmassá tételét elősegítő beruházásokra . Korábban
ügynökök járták a környék mezőgazdasági vállalkozóit, hogy térjenek át energianád, illetve
energiafű termesztésére, de az esetleges szerződéskötésekre utaló információk nem láttak
napvilágot. Ezzel szemben egyre gyakrabban jelennek meg az erőmű telephelyén azok a
teherautó szerelvények, amelyek a Vértes és a Gerecse hegységb ől letermelt, úgynevezett
„hulladékfőt” szállítják rönk formájában. A térség lakói úgy látják, hogy az erőltetett
biomassza program következtében a fenntartható állapotnál sokkal erőteljesebben gyérülnek a
környékbeli erdők, melynek kedvezőtlen hatása lehet a tiszta leveg ő biztosítását illetően. Az
elmúlt esztendőben többen is panaszkodtak arra, hogy kedvez őtlen széljárás idején
légzőszervi panaszaik vannak . A bokodi erőmű felől maró hatású gázokat hoz a szél . Számos
szemtanú egybehangzó állítása szerint az erőmű telephelyére hulladékot is szállítottak, és az t
kísérleti egyűttégetés keretében hasznosították. Tudvalevő , hogy az erőmű szűrőberendezései
nem alkalmasak a hulladékégetés során képz ődő szennyezőanyagok leválasztására . A
környezetűkért aggódó polgárok tisztában vannak a megújuló er őforrások fontosságával,



ugyanakkor kétlik, hogy a szomszédos erd ők erő ltetett kitermelése, és a hulladék megfelelő
szűrők nélküli elégetése ebbe a kategóriába sorolható-e.

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek alapján, miután a Vértesi Erőmű Zrt közvetett módon a nemzeti vagyon részé t
képezi, a következő kérdések megválaszolására kérem önt. A Vértesi Erőmű Zrt primer
energia felhasználásán belül, az elmúlt öt esztendő során mekkora hányadot tett ki a
biomassza? A felhasznált biomassza ugyanezen id őtáv során milyen összetevőket foglalt
magában, és azok mekkora mennyiséget jelentettek? Honnan szállították be a
felhasznált biomasszát? Történt-e a jelzett időszakban hulladékégetés a bokod i
telephelyen? Amennyiben igen, akkor az elégetett hulladék honnan származott, milyen
volt az összetétele, és mekkora mennyiséget tűzeltek el? Az erőmű szűrőberendezései
alkalmasak-e a hulladékégetésbő l származó anyagok leválasztására? A Vértesi Erőmű
Zrt tervezi-e a továbbiakban, hogy üzemszerű keretek között hulladékot égessen?
Folytattak-e, illetve folytatnak-e erre vonatkozó tárgyalásokat ?

Várom szíves válaszát .

Budapest, 2009 . január 22 .

Bencsik János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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