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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Komolyan gondolja a kormány, hogy Budapesten és 
más városokban kőolajat- és földgázt fognak fúrni, kutatni, termelni a következő években? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Kilenc másik koncessziós terület társaságában lehet pályázni kőolaj- és földgázkutatásra későbbi
termelés céljából Budapesten és környező városokban, sűrűn beépített településeken. Így többek
között a Thököly út és Dózsa György út sarkán emelkedhetnének fúrótornyok, de akár a Puskás
stadion vagy a Groupama Aréna gyepén, a Kerepesi temetőben vagy a Népliget, sőt egész Kispest,
Kőbánya, Csepel és Budafok-Tétény családi házakkal és lakótelepekkel sűrűn benőtt területein is! A
nyertes pályázó jövőre már el is kezdheti a Budapest közel fele területe alatti szénhidrogén kincs
felderítését,  majd  kitermelését.  A  bányahivatali  dokumentum  érvelése  szerint  a  feltételezett
energiabiztonság előrébb sorolandó, nem csak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésénél és ezáltal a
klímavédelmi célok teljesítésénél is, de még a Budapesten, pl.: Kispesten, Kőbányán élő emberek
biztonságánál, életminőségénél is.

Miniszter úr, a következő kérdésekre szeretnék választ kapni Öntől!

A kormány valóban elképzelhetőnek tartja, hogy Budapest sűrűn lakott övezeteiben, a fenti felsorolt
helyszíneken kőolaj- és földgáz fúrótornyok emelkedjenek kutatási, termelési céllal?

A  kormány  valóban  alárendeli  sok  tíz-  és  százezernyi  ember  biztonságát,  életminőségét,  a
kibocsátáscsökkentést  szolgáló klímavédelmi célokat  az erősen megkérdőjelezhető,  nem kellően
alátámasztott  "energiabiztonsági  céloknak"?  Hogyan  fér  össze  az  olajkitermelés  élénkítése  és  a
globális,  valamint  európai  CH  kibocsátási  célok  vállalása?  Van-e  összefüggés  e  szándék  és  a
szélerőművek tulajdonképpeni betiltása között?



Amint a vizsgálati anyagban szerepel: "egy város sem jelent akadályt egy-egy szénhidrogén tározó
biztonságos letermelésénél", tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy akár Budapest sűrűn lakott részeit
lakosokkal, parkokkal együtt kiárusítják olaj cégeknek?

Tervezi  a  kormány  a  fentebb  említett  bányászati  koncessziós  pályázatok  felfüggesztését,
felülvizsgálatát különösen a sűrűn beépített városrészekben?

Kérem, a feltett kérdésekre külön választ adni szíveskedjen!
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