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Dr. Kövér László úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § alapján

,,Hogyan érvényesülnek az egészségi, környezeti és vidékfejlesztési szempontok az 
Albertirsa-Kecskemét között tervezett 400 kV-os vezeték létesítése során?" 

címmel interpellációt kívánok benyújtani

Nagy István agrárminiszter úrhoz. 

Tisztelt Miniszter Úr!

Egymást érik a kormány által hozott, úgymond nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokra vonatkozó rendeletek.
Azt gondolnánk, hogy ezek valóban az ország fellendülését szolgálják és a lakosság égető
problémáit hivatottak megoldani. De a kiemelt beruházások többsége csak egyes Fidesz
közeli érdekcsoportok gazdagodását, vagy a Kormány hibás döntéseinek eltusolását szolgálja,
és legkevésbé az ország lakosságának, az érintett helyi közösségeknek az érdekeit.

Nem kivétel ez alól az Albertirsa-Kecskemét között tervezett 400 kV-os vezeték létesítése
sem. Mert mi is történik itt?
Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény határozza meg az ország műszaki
infrastrukturális hálózatainak összehangolt térbeli rendjét, beleértve a villamosenergia-átviteli
hálózatokat és fejlesztésüket. A hatályos törvényben nem szerepel az Albertirsa-Kecskemét
400 kV-os fejlesztés szakasza. De a Kormány - több mint vitatható módon - döntést hozott a
paksi atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének meghosszabbításáról és új blokkok
megépítéséről. Emellett, bár hangosan ágál a hazai gazdaságot szegényítő multik ellen,
számos kedvezményt ad nekik, beleértve a gépjárműgyártás kecskeméti bázisát is, amelynek
villamosenergia kell. Paks és a kecskeméti iparterület miatt válik ,,hirtelen" szükségessé az
Albertirsa-Kecskemét között tervezett 400 kV-os vezeték létesítése.



Amit persze normális módon is meg lehetne valósítani, a különböző szakmai érvek
mérlegelése és a társadalmi egyeztetés érdemi figyelembevételével. De még véletlenül sem
így történik.

Tisztelt Miniszter Úr!

Milyen érveket tud felhozni amellett, hogy a 2018. május 29-én kelt PE/KTFO/37-34/2018.
számú határozatot megváltoztatták akként, hogy az elsőfokú határozatban foglalt feltétel
nélkül is megadták a környezetvédelmi engedélyt?

A többször módosított nyomvonal védett területeket és tanyák sokaságát érinti. Olyan
tanyákat, melyeket többek között a vidékfejlesztési stratégiában bízva fejlesztettek, és akiknek
a biztos jövő helyett most legfeljebb némi kártalanítás jut. Milyen jövő vár a vidék ezen és
potenciális kárvallottjaira? És ez nem egyedülálló eset. Mert rengeteg ilyen ügy lehet, hiszen
Paks II miatt sok új távvezetéket kell kiépíteni.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítás jelen
formájában nem más, mint ügyeskedő és a hatalommal visszaélő formula, hogy a Kormány
aktuális érdeke vagy kedve szerint még az Alaptörvényben foglalt, az egészséges emberi
környezethez, a természeti erőforrások és értékek védelméhez fűződő jogok következetes
érvényesítése alól is kibújhasson, minden tekintetben ,,megrövidítve" számos hatósági
eljárást.

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. október 10.
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