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Tisztelt Elnök Úr! 

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

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Fontosabb-e az oligarchák gazdagodása, mint a 
természet védelme? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ma egy hónapja annak, hogy Orbán Viktor elmondta évértékelő beszédét, melyben kifejtette azon
meggyőződését, hogy a klímaügy és a természetvédelem mégiscsak fontos számára. Egy hónap telt
el, azonban sok eredményt eddig nem látni, ellenben vannak itt olyan dolgok, amik kissé ütköznek
az önök zöldfordulatával.

Kiirtott  balatoni  nádasok, Fertő tavi  környezetpusztítás,  fakivágás a Normafán – csak hogy pár
példát említsek a közelmúltból, ami az önök zöldpolitikáját jellemzi. Egy azonban közös ezekben,
mégpedig az a gazdasági érdek, ami rendre a hatalom embereinek bankszámláját gyarapítja.

Úgy látszik azonban, hogy új, még érintetlen területeket is sikerül megszerezniük Mészáros Lőrinc
számára,  ami  ha  elsőre  nem  sikerül,  akkor  hát  megpróbálják  másodjára.  Múlthét  szerdán
Tiszakóródnál, a magyar-ukrán-román hármashatártól nem messze személyesen is láthattam, hogy
Natura 2000-es besorolású természetvédelmi területen kivágott fák, letarolt cserjések, teherautók és
láncfűrészek  zaja  tölti  be  a  környéket,  ami  egyébként  kedvelt  kirándulóhely,  számos  madár
fészkelési helye, környezetileg a térség legsokszínűbb területe.

Az eset a következő: történt ugyanis, hogy Tiszakóródnál árapasztó tározót építtetne az Országos
Vízügyi Főigazgatóság, melyre a Mészáros&Mészáros Kft., valamint a KE-VÍZ 21 Zrt. pályázata
nyerte  el  a  megbízatást  –  mellesleg  a  becsült  20  milliárdos  értéknél  közel  6  milliárd  forinttal
többért; ez egyébként általában így van, ami Mészáros Lőrinchez köthető. Ez még csak hagyján,
azonban az felháborító, hogy az önök strómanja ott nyitna homokbányát, holott a környéken, pár
kilométerre számos lelőhely van, csakhogy ezzel is megspórolja a szállítási költségeket. Korábban a



megyei  kormányhivatal  megtagadta  a  bányanyitási  engedély  megadását,  hatástanulmányukban
leírták a beruházás súlyos és visszafordíthatatlan környezetpusztító következményeit, azonban az
újrapróbálkozás  sikerrel  járt.  Olyan  gumiszabályokat  írtak  elő  az  építkezés  kapcsán,  melyek
semmiképp  sem  garantálják  a  természeti  értékek  megőrzését,  de  ahogy  a  környezetvédelem
semmibevétele,  úgy az  államigazgatás  beskatulyázása  és  foglyul  ejtése  is  megjelenik  ebben  az
ügyben.

Tisztelt Miniszter Úr! Fontosabb-e önök számára Mészáros Lőrinc gazdagodása, mint a természet
védelme?  Fel  fognak-e  lépni  a  környezetrombolás  ellen  és  a  tiszakóródi  homokbánya
megnyitásának ügyében? Várom megtisztelő válaszát!
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