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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„A Magyar Köztársaság Kormánya kinek az érdekében biztosított egyedi döntés alapjá n
a Vértesi Erőmű Zrt számára többlet széndioxid kvótát?” 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.

2006. július 26-án írásbeli kérdést intéztem Kóka 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” .

Bár a napokban egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzottak el azzal kapcsolatban ,
hogy továbbra is napirenden van-e a Vértesi Erőmű Zrt értékesítése a Kapolyi László által
jegyzett System Consulting Zrt-vel, még is felmerül a kérdés, hogy az értékesítési eljárá s
közben meghozott kormányzati döntések valójában kinek az érdekeit is szolgálják .

A híradások szerint felmerül annak a gyanúja, hogy a Kormány kozmetikázta az értékesíté s
alatt álló Vértesi Erőmű Zrt termelési adatait, hogy az erőműtársaság több széndioxid-
kibocsátási kvótához jusson a 2008-2012-es időszakban. Mint ismeretes a Vértesi Erőmű Zrt a
negyedik legnagyobb széndioxid-kibocsátó abból a mintegy 220 létesítményb ől, amelyek



Magyarországon az uniós emisszió-kereskedelmi rendszer hatálya alá esnek . A nemzeti
kiosztási kvótát a Kormány hagyja jóvá . A kibocsátási kvótát túllépő vállalatoknak szabad
kvótát kell vásárolniuk a piacon, vagy büntetést fizetnek . A kibocsátás-csökkentéssel
felszabadult kvótamennyiséget viszont értékesíthetik az emissziótőzsdén .

Tisztelt Miniszter Úr!

Értesüléseim szerint a 2008 . szeptember 24-i kormányülésen a környezetvédelmi tárc a
javaslatára a Kormány arról határozott, hogy a Vértesi Erőmű Zrt számára juttatandó
kvótamennyiséget egyedi esetként kezelve, a 2004 . évi adatokat elhagyva kell kiszámítani . Az
előterjesztést azzal indokolták, hogy a Paksi Atomerőműben, 2003-ban történt üzemzavar
miatt 2004-ben a Vértesi Erőmű, a hazai villamosenergia-rendszer megfelel ő
szabályozhatósága érdekében jelent ősen csökkentette a teljesítményét. Ennek következtében
az erőműtársaságot négyszázezer kibocsátási egységgel, mintegy hatmillió euróval kívántá k
kárpótolni . A Magyar Villamosművek Közleményei 2005/4 . számában megjelent adatok
viszont nem támasztják alá a kormány-elő terjesztés indoklását . A Vértesi Erőmű 2004-es
jelentésében sincs nyoma annak, hogy a paksi üzemzavar miatt – visszaterhelés okán –
veszteség érte volna a vállalatot. Az éves jelentés szerint az erőműtársaság az előzetesen
tervezett éves villamos energia eladás mintegy 99, 94%-át tudta teljesíteni. A csekély mértékű
elmaradás oka pedig az év végével bezárásra szánt bánhidai telephely üzemzavarából ,
valamint a hidegtartalékban történő állásából származott. Éppen ezért igen csak furcsa, hogy
miért pont a 2004-esesztendőt kellett törölni az adatsorból, hogy a Vértesi Erőmű kedvezőbb
besorolást kaphasson. Ezek után a kívülállók részéről felmerül a kérdés, hogy kinek az
érdekében is történt a Vértesi Erőmű Zrt széndioxid-kvótáját érintő , egyedi elbírálás
kormányzati jóváhagyása.

Tisztelt Miniszter Úr !

A fentiekben megfogalmazottakkal kapcsolatban az alábbi kérdések megválaszolásá t
kérem. Hozott-e a Kormány a Vértesi Erőmű Zrt-t érintően egyedi döntést a hazai
széndioxid-kvóta felosztása során? Az egyedi elbírálás indoklásakor valóban a paksi
atomerőmő 2003-as üzemzavarából fakadó, a Vértesi Erőmű Zrt-t érintő
visszaterhelésből kővetkező termeléskiesésre hivatkozott a kormány-előterjesztés ?
Miután a rendelkezésre álló dokumentumok nem tudnak a hivatkozott termelés i
kiesésrő l, elképzelhető, hogy manipulálták az adatokat? Helytálló azon feltételezés, hog y
a mintegy másfélmilliárd forint értékű kvótakedvezmény a Vértesi Erőmű Zrt
mindenkori tulajdonosát illeti meg, ha tegyük fel a Kapolyi László érdekeltségébe
tartozó System Consulting tulajdonába kerülne az er őművállalat, abban az esetben is ?

Kérem megtisztelő válaszát.

Budapest, 2009. január 22 .
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