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Érkezett LO15 OK]. 2 7.

országgyű lési képviselő

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI .
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterne k

„Mire költi az Orbán-kormány az ország kvótabevételeit?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Amint az bizonyára Ön el őtt is ismert, a széndioxid-kibocsátási kvóta olyan speciáli s
vagyonelemnek számít, amelynek az ára a kereslet-kínálat törvényszerűségein túl attól is függ ,
hogy az eladó állam mire költi, és mennyire transzparensen használja fel az eladásából származ ó
bevételeket . Nemzetgazdasági és környezetvédelmi szempontból is az a megoldás számí t
ideálisnak, amelyben a bevételek egy elkülönített kincstári számlára érkeznek, kizárólag
kibocsátáscsökkentési célokat szolgálnak, és a felhasználásuk folyamatosan nyomon követhet ő .

Kérem, hogy a fentiekre való tekintettel szíveskedjék tájékoztatni róla,

Mekkora kvótabevételekre tett szert a magyar állam az elmúlt öt év során (éves bontásban) ?

Pontosan hova érkeznek az említett bevételek ?
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Milyen célokra költötte a befolyó bevételeket a kormány (mennyi jutott bel őlük
kibocsátáscsökkentésre, és mennyi fordítódott egyéb, a klímavédelemmel nem összefüggő
célokra)?

Vannak-e idei bevételek, ha igen, mekkorák, és hogyan alakul(t) a felhasználásuk?

Hol tudja az adófizető állampolgár vagy esetleg a külföldi kvótavásárló nyomon követni a
kvótabevételek felhasználását?

Mi az oka, hogy ezen a téren a magyar kormány eltér az optimálisnak tekinthető , a bevételeket és
a környezeti előnyöket maximalizáló gyakorlattól, és kívánnak-e a belátható jöv őben korrekciós
lépéseket tenni?

Részletes válaszát el őre is köszönöm !

Budapest, 2015 . október 27 .

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyű lési képviselő (LMP)
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