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Tisztelt Dr. Kozma Ákos Úr!
A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület (nyilvántartási szám: 11-02-0002247; székhely:
2028 Pilismarót, Kossuth L. u. 5/a.) képviseletében, a Pilismarótra tervezett külszíni fejtéses sóderbánya
ügyében keresem Önt.
Ha megengedi röviden vázolom történetünket. 2019-ben egy vállalkozó jelezte az akkori Önkormányzatnak,
hogy Pilismarót közigazgatási területén 122 ha nagyságú területen külszíni fejtéses sóderbányát szeretne
nyitni. Sajnos a lakosságot nem tájékoztatták megfelelően, ezért későn tudtunk intézkedni. A tiltakozás
hatására a Kormányhivatal felülvizsgálta, majd visszavonta környezetvédelmi engedélyt.
A határozatot a bányavállalkozó megfellebbezte, így az a Győri Törvényszék elé került.
Mivel akkor még nem volt egyesületünk, felkértük a Levegő Munkacsoportot a perbelépésre, ami az EMLA
jogi szervezeten keresztül történt meg.
A Győri Törvényszék elfogadta a felperes indokait és hatályon kívül helyezte a környezetvédelmi engedély
visszavonását.
Az ítélet ellen a Kormányhivatal is és az EMLA is felülvizsgálati kérelmet adott be a Kúria felé. A Kúria
KFV.VI.38.029/2021/7. számon helyt adott a Kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének, mivel nem
értesítették a perbelépés lehetőségéről az Alapvető Jogok Biztosát. Az új eljárás lefolytatására 2022. május
26-án kerül sor.
A sóderbánya tervezett területe 122 ha, egyik oldalon 30 m-re, másik oldalon 400 m-re fekszik a lakott
területtől.
A bánya külszíni fejtéses, az osztályozás után a sódert futószalagon szállítanák az uszályokra, ami a
szállítások 4/5-ét jelentené, 1/5 részét közúton szállítanák. A közúti szállítás 40 db – kifelé menő forgalom 7,5-20 tonnás autót jelentene Esztergom és Szentendre irányában, a vízen történő pedig napi 13-16 uszályt.
A bánya érinti az Dömös üzemelő vízbázist és az Esztergom-Pilismarót távlati vízbázist.
A por és a zaj eljutna a Dunakanyar többi részére is Zebegényre és Szobra.
A bánya megnyitásához 1 000 000 m3 fedőtalajréteget mozdítanának meg, amiből 400 000 m3 a humusz. A
tervezett bánya területén jó minőségű termőföldek vannak.
A területen védett fajok találhatóak, időközben betelepedett a védett eurázsiai hód is.
A terület kiemelt turisztikai térség. Esztergomtól Visegrádig, mint kultúrtáj – beleértve Pilismarót egyes
területeit is - UNESCO világörökségi várományos. Pilismarót tájképvédelmi övezet része.
Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (1997), - mint az Európai Unió tagországainak területi tervezésért
felelős minisztereinek közös állásfoglalása - a kulturális örökséggel kapcsolatban megállapítja, hogy bár
Európa gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, ezt nagymértékben veszélyezteti a társadalmi
tevékenység (főleg a környezet átalakítása, a környezet szennyezése), mellyel észrevétlenül tesszük tönkre
településeinket, a kultúrtájakat.
A tervezett sóderbányával kapcsolatosan az itt élőknek számos joguk is sérül:
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– egészséghez való jog (Alaptörvény XX. cikk: „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2)
Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország […] az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával,
[…] a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”)
– az egészséges környezethez való jog (Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdés „Magyarország elismeri és
érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”)
– nemzet közös öröksége (Alaptörvény P) cikk: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, […]
vízkészlet, […] valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”)
Az Alapvető Jogok Biztosa az AJB-1078/2012. számú ügyben és több más fórumon is kifejtette a
sóderbányák nyitásának következményeit, úgymint: a termőföldek fogyását, a megmaradt termőföldek
kiszáradását, az ivóvíz bázisok elszennyeződését, az emberek életkörülményeinek romlását.
Jelen esetben is ezek következhetnek be, tetézve azzal, hogy Pilismarót a Dunakanyar közepén fekszik és
egyének haszonszerzési vágya miatt egy egész régiót- Magyarország legszebb régióját – tennének tönkre. Ez
a bánya negatív hatással lenne a Dunakanyar turizmusára, Pilismarót további fejlődésére nézve is.
A Kormányhivatal hibát követett el amikor kiadta a Környezetvédelmi Engedélyt, figyelmen kívül hagyva a
környezetvédelmi érdekeket és a termőföldek védelmét. Hiszen egy ekkora bányánál nem lehet figyelmen
kívül hagyni a környezetre, emberekre gyakorolt hatást. Mit fogunk így a jövő nemzedékére hagyni? Egy
hatalmas tájsebet, terméketlen földeket, kiszáradt kutakat.
Ezért tisztelettel kérem, hogy a május 26-ra kiírt perben érdekelt félként szólaljon fel Pilismarót és az egész
Dunakanyar lakosságának, a jövő nemzedékének, valamint a természeti kincseinek védelme érdekében.
Pilismarót, 2022. 05. 18.
Tisztelettel!
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