
47. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
A PALAGÁZ ÉS -OLAJ, VALAMINT A TÖMÖTT 

KŐZETEKBEN LÉVŐ FÖLDGÁZ ÉS KŐOLAJ (NEM 

HAGYOMÁNYOS SZÉNHIDROGÉNEK) A HELYI ÉS 

REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATOK 

SZEMSZÖGÉBŐL  

 

ENVE-V-034  

 

36. pont  

 

 

A következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  
KOVÁCS Sándor  

LEHMANN Heinz  

MACÁRIO CORREIA José  

NAGY Sándor  

RIVERO BAUTE Paulino  

SZABÓ Gyula  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

kéri, hogy tegyék közzé a nem hagyományos 

szénhidrogének kinyerése során nem visszanyert 

kőzetrepesztő folyadék mennyiségét és 

összetételét; 

kéri, hogy tegyék közzé a nem hagyományos 

szénhidrogének kinyerése során nem visszanyert 

kőzetrepesztő folyadék mennyiségét és 

összetételét, valamint – a talaj és a kőzet 

összetételét figyelembe véve – a talajvízre és 

faunára gyakorolt valószínű hatását; 

 

Indokolás  

 

A beszivárgó szennyvíz komoly kockázatot jelent a talajvíz számára, mivel hátrányos hatást gyakorol 

a flórára és faunára. A talajba beszivárgó, kockázatos inert anyagokat tartalmazó szennyvíz 

összetételének és mennyiségének ismerete nagymértékben hozzájárul a vészhelyzeti akciócsoportok 

hatékony munkájához. 

 

_____________ 

 

EN-LM/od 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
A PALAGÁZ ÉS -OLAJ, VALAMINT A TÖMÖTT 

KŐZETEKBEN LÉVŐ FÖLDGÁZ ÉS KŐOLAJ (NEM 

HAGYOMÁNYOS SZÉNHIDROGÉNEK) A HELYI ÉS 

REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATOK 

SZEMSZÖGÉBŐL  

 

ENVE-V-034  

 

47. pont  

 

 

Új pont beillesztése:  

BORBOLY Csaba  
de DIEGO DURANTEZ María  

KOVÁCS Sándor  

LEHMANN Heinz  

MACÁRIO CORREIA José  

NAGY Sándor  

RIVERO BAUTE Paulino  

SZABÓ Gyula  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet  Módosítás  
 ajánlja, hogy a lakosság nem hagyományos 

szénhidrogénekkel kapcsolatos tevékenységekről 

történő tájékoztatását olyan helyi vagy nem helyi 

szakértők csoportja végezze, akik – figyelembe 

véve a helyi környezeti és gazdasági 

sajátosságokat – tárgyilagos képet tudnak 

nyújtani a kitermelés valamennyi szakaszáról, 

rámutatva annak gazdasági előnyeire, ugyanakkor 

társadalmi és környezeti kockázataira is.  

 

Indokolás  

 

A helyi lakosság a kitermelés valamennyi szakaszát komoly aggodalommal szemléli, ezért 

elengedhetetlen, hogy ismerjük álláspontjukat e kérdésben. Hogy véleményüknek hatékonyan hangot 

adhassanak, kulcsfontosságú, hogy először olyan szakértőktől kapjanak tájékoztatást, akik ismerik a 

helyi sajátosságokat. 

_____________ 

 

EN-LM/od 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
A PALAGÁZ ÉS -OLAJ, VALAMINT A TÖMÖTT 

KŐZETEKBEN LÉVŐ FÖLDGÁZ ÉS KŐOLAJ (NEM 

HAGYOMÁNYOS SZÉNHIDROGÉNEK) A HELYI ÉS 

REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATOK 

SZEMSZÖGÉBŐL  

 

ENVE-V-034  

 

53. pont  

 

 

Új pont beillesztése:  

BORBOLY Csaba  
KOVÁCS Sándor  

LEHMANN Heinz  

MACÁRIO CORREIA José  

NAGY Sándor  

RIVERO BAUTE Paulino  

SZABÓ Gyula  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet  Módosítás  
 megjegyzi, hogy az alacsony költségvetésből 

gazdálkodó helyi önkormányzatokra nehezedő 

nyomás, a gazdasági érdekek és a részleges 

energiafüggetlenség lehetősége mind olyan 

tényezők, amelyek a társadalmi kockázatok 

lekicsinyléséhez és így visszafordíthatatlan 

folyamatok elindításához vezetnek. 

 

Indokolás  

 

Számos önkormányzat igen szűkös költségvetésből finanszírozza tevékenységeit, ami napi szinten 

nehézségeket okoz a hivatal működésében. Egy ilyen körülmények között működő helyi 

önkormányzat minden bizonnyal a nem hagyományos szénhidrogénekben rejlő, rövid távú gazdasági 

lehetőséget helyezi előtérbe. 

_____________ 

 

EN-LM/od 
 
 

 


