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Tisztelt Elnök Úr!
A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület nevében írok Önnek. Egyesületünk
Pilismarót területén működik 2021. áprilisától, ténylegesen a helyiek érdekeit képviselve.
Meglepődve vettük kézhez 2021. július 22-én kelt levelét, melyben Ön mint a bajai
Természetvédelmi Egyesület elnöke ajánlja a pilismaróti önkormányzatnak, mint az egyik
lehetséges opciót, hogy engedjék meg a sóderbánya nyitását kisebb területen Pilismarót
közigazgatási területén belül, a Dunakanyar kiemelt turisztikai területén, az UNESCO
világörökségi várományos területen, valamint a tájképvédelmi övezetben. Idézem:
„mint azt a perben tett véleményünknél is kifejtettük, adott lakossági és önkormányzati
támogatottság esetén a meglévő bányászati engedély mellett egy a Község fejlesztési terveit
támogató GM-PRO Kft. kérelem, mely kisebb bányászati területet fedne le, jelen esetben az
elfogadható legkisebb rossz természetvédelmi szempontból, miután más perspektívákat nyithat
meg a zöldfelületek és közösségük érdekében..”
Egyesületünk a helyiek támogatásával küzd azért, hogy ne legyen külszíni fejtéses sóderbánya a
környezetünkben. Semmilyen kompromisszumos megoldás nem fogadható el. Az általunk elért
eredményekről és az önkormányzat felé tett javaslatainkról egyesületünk honlapján tájékozódhat
http://dunakeke.hu/
Nem kívánom most megismételni, amiket a honlapon már nyilvánosan is megjelentettünk, ezért
csak olyan lényegi elemekre térnék ki, amiket a honlapon MÉG nem talál meg.
Egy civil szervezet csak a tevékenységi körét érintő kérdésben fordulhat a hatóságokhoz. Nincs
olyan törvény, amely engedélyezi környezetvédelmi szervezeteknek, hogy közigazgatási ügyekre
befolyást gyakoroljanak.
Az Önök egyesületének tevékenysége természet-, környezetvédelem, vízvédelem. Célcsoport
szerint országos, Kárpát medence, Duna-menti, Bajai szervezet, aminek a célja a természet- és
környezetvédelem, bár sem honlapjuk, sem az Alapszabályuk nem található meg az interneten.
Felhívom szíves figyelmét, hogy 2019. december 18-án a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala több más szervezettel együtt Önöket is értesítette a
GM-PRO Kft. Pilismarót-homok és homokos kavicsbánya környezeti hatásvizsgálati eljárás
indulásáról és a közmeghallgatásról. Ön több fórumon is arra hivatkozik, hogy nem kapott senki
értesítést a Kormányhivataltól bányatelek megállapítás ügyében. Az valóban igaz, hogy
Pilismaróton senkit nem értesítettek, de a Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi
Egyesületet igen!
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Közleményében a
Címzettek mellékletben 19-es sorszámmal található az Önök egyesülete.
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Országos, közhasznú szervezetként Önnek kötelessége lett volna értesíteni a közmeghallgatásról
Pilismarót lakosságát, valamint Önnek kötelessége lett volna részt venni közmeghallgatáson
aminek folyományaként időben meg lehetett volna akadályozni a bányatelek fektetést.
Önök nem tartották lehetségesnek, hogy a Kúria befogadja a felülvizsgálati kérelmet és ezért azt
tanácsolják az Önkormányzatnak, hogy engedélyezze a sóderbányát? Önök az utolsó pillanatban
léptek bele ebbe a perbe, megakasztva ezzel a Győri Törvényszék munkáját.
A sóderbánya nem a helyiek érdeke és a hivatalos állásfoglalás szerint nem is a jelenlegi
Önkormányzaté.
Egyébként a bányanyitással kapcsolatosan még nagyon sok akadály van hátra, ezért is érthetetlen
az Ön által javasolt megoldás, hogy támogassa a község a sóderbánya nyitását.
Közérdekű adatkikérés
A NÖTE közhasznúsága miatt közfeladatot ellátó szervnek minősül, ezért hivatkozva az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre a
Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület ( továbbiakban Egyesület) képviseletében
igénybejelentést nyújtok be közérdekű adat megismerésére:
- kérem, hogy küldje meg számunkra, hogy egyesületük kitől kapott megbízást, hogy lépjenek fel a
pilismaróti sóderbánya ügyében.
- ha írásban kapta a megbízást, akkor kérem küldje meg számomra annak másolatát.
Az adatokat elektronikus formában kérem megküldeni számomra.
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