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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Milyen feltételekkel értékesítette a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet, a Bánhidai
Erőmű salak- és pernyetárolására használt földterületeket?” címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Oszkó Péter Pénzügyminiszter Úrhoz .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A K/8726-os irományszámmal ellátott írásbeli kérdésemben még ez év februárjába n
érdeklődtem az akkori pénzügyminiszternél, hogy magántulajdonba adták-e, az eredetileg a
Nemzeti Földalap részét képez ő , korábban a Bánhidai Erőmű salak- és pernyetárolására
használt földterületeket . Veres János, akkori pénzügyminiszter válaszában rögzítette, hogy az
NFA, 2007. december 10 . napján megkötött adásvételi szerződés alapján értékesítette a
Biopetrol Környezettechnikai Kft részére .
Az akkori pénzügyminiszter arról is tájékoztatott, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt
vezérigazgatója az ügyben belső vizsgálatot rendelt el . A vizsgálat elsősorban az adásvétel i
szerződés jogszerűségére, illetve a Biopetrol Környezettechnikai Kft szerz ődéses
kötelezettségeire terjedt ki. A vizsgálat lefolytatásáig szíves türelmemet kérte a
pénzügyminiszter.

Tisztelt Miniszter Úr !

Miután korábbi kérdésem megválaszolását követően immáron négy hónap telt el, a
pénzügyminiszter által hivatkozott belső vizsgálat minden bizonnyal lezárult . Ezért most
arra kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az elrendelt vizsgálat milyen
megállapításokkal ért véget . Válaszában legyen szíves külön kitérni arra, hogy a szóban
forgó földek tulajdonjoga, valamint az azokkal összefügg ő környezetvédelmi
kötelezettségek teljesítése elváltak-e egymástól? A jelen helyzetben kinek a kötelessége a
környezetvédelmi beruházások elvégzése? Az értékesítést követ ően milyen garanciák
vannak arra vonatkozóan, hogy a területen található erőműi salak- és pernyedombok
előírásszerű rekultivációja megtörténjen, és miként alakul annak ütemezése?

Várom szíves válaszát .

Budapest, 2009 . június 24 .
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