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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . § alapján felvilágosítás kérése céljából "Van-e élet a „koszos” ipar
után?" címmel írásbeli kérdést kívánok feltenni Szabó Imre környezetvédelmi és vízügy i
miniszter úrnak .

Tisztelt Miniszter úr !

Magyarországon a rendszerváltás után számtalan különösen szennyező üzemet zártak be,
ám még mindig vannak jócskán olyanok, melyek terhelést jelentenek a környezetre, leginkáb b
fehér vagy fekete füstöt eregető kéményeik vagy a folyókba, patakokba engedett szennyví z
által . Vajon kell-e félniük az ilyen üzemben dolgozóknak attól, hogy az egyre szigorodó
elő írások be nem tartása miatt a munkahelyük megszűnik? A válasz egyértelmű : nem .

Ahogyan nyugaton, úgy Magyarországon is egyre inkább felismerjük a tisztítási, káro s
kibocsátást csökkentő beruházások fontosságát. Amennyiben egy eredményesen működő
cégről van szó, egy ilyen beruházás nem jelent túlzott ráfordítást, hiszen egyrészt ezt az
Európai Unió támogatja, másrészt erre könnyen találni forrást a hazai pénzpiacon is . Miután
egy ilyen beruházást az üzem végrehajtott, m űködése hosszú távon biztosítottá válik, íg y
alkalmazottainak sem kell attól tartaniuk, hogy elveszítik munkájukat .

A környezetvédelmi beruházás növeli a cég értékét. Egy versenyszférában működő
vállalat ereje ma már legalább annyira függ a belé vetett bizalomtól, mint a termelésétő l, a
„zöld” beruházások pedig erősítik ezt a bizalmat . Ékes példája ennek, hogy több pénzintézet
bevezetett olyan befektetési alapokat, amelyekben kizárólag stabil gazdálkodást folytató ,
környezettudatos vállalatok részvényei találhatóak .

A Minisztérium veleménye szerint van-e élet a „koszos” ipar után? Milyen koncepciójuk van
arra, hogy a környezetkímél őbb technológiákra való átváltás az ipari termelés jelentős
visszaesése nélkül játszódjon le ?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2009 . augusztus 19 .

dr. Rétvári Bence
országgyűlési képviselő (KDNP)


	page 1

