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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

Pintér Sándor belügyminiszternek

„Ki a felelős a vörösiszap-baleset kárvallotjainak elhúzódó kártalanításáért? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

A napokban diadaljelentésben számolt be a kormány annak a 350 millió forintnak a z
elkülönítésérő l, amelyet a vörösiszap-baleset érintettjeinek kártalanítására szánnak . Szeretném
Önt emlékeztetni arra, hogy ez az intézkedés éppen hét évet késett . A baleset ugyanis 2010-
ben történt, és már akkor is mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a katasztrófát okoz ó
cégnek nem lesz pénze a vagyoni károk enyhítésére .

Kérem, hogy a fentiekkel kapcsolatban szíveskedjék a következ ő kérdésekre választ adni :

-Mennyi pénzt költött el eddig a kormány a katasztrófa környezeti és infrastrukturális
kárainak mérséklésére, és mikor tervez tételesen elszámolni a felhasznált forrásokkal?



-Mikor számol el a kormány az állampolgároktól és cégektől érkezett, a katasztrófa
károsultjainak megsegítésére szánt forrásokkal ?

-Hozzávető legesen mekkora anyagi kár érte a vörösiszap-baleset károsultjait ?

-Van-e a magyar államnak olyan elkülönített alapja, amely az állam vagy a vállalati szekto r
által okozott károk érintettjeinek ésszerű időn belül történő kártalanítására szolgál ?

-Van-e a magyar államnak olyan elkülönített alapja, amelynek célja a környezeti
kármentesítés?

-Mikor kívánja megvizsgálni a kormány, felelős-e a balesetért az az elkapkodott, a politikai
zsákmányszerzés logikáját követő átszervezés, amelyet a kormányváltás után a hatóság i
rendszerben végrehajtottak ?

-Mi az oka annak, hogy máig nem fogadták el a nagy kockázatú ipari létesítmények kötelez ő
környezeti felelősségbiztosítására és biztosítékadására vonatkozó, a baleset után még a Fidesz
által is támogatott jogszabálymódosítást ?

-Mi az oka annak, hogy máig nem történt meg a hasonló kockázatot jelentő potenciális vag y
tényleges szennyezőforrások teljes körű felmérése, és ma is évente bukkannak elő olyan
létesítmények, amelyek a vörösiszap-balesettel összemérhető környezeti haváriával
fenyegetnek?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 . július 3 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
országgyűlési képviselő (LMP)
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