
Pilismarót 
jövője?



Szeretettel köszöntünk mindenkit!
Témák: 

Beszéljünk róla: Bánya-ügy Pilismaróton

Bányászat hatása élővizeinkre. Előadó Samu Andrea WWF Élő Folyók 
program szakértő

A Heckenast-kastélyprogram: Madár János- József Attila-díjas költő, a 
Magyar Nemzeti Írószövetség elnöke

„Gondolat-csere”: kötetlen beszélgetés az előadókkal



Megint ez a bánya-ügy! Miért beszéljünk 
róla

Mert senki nem tud semmit!

Mert nagy a csönd!

Mert állandóan pletykák lebbennek fel a faluban!

Mert még nem zárult le az ügy!

Mert az emberek felejtenek!

Mert van, aki mindig megkérdezi: „nem tud valaki, valamit a bányáról?



Ezt hallottuk:
Az önkormányzatnak szerződése van a GM-PRO Kft-
vel. Ha ezt felbontja akkor 30 millió Ft-ot kell fizetnie az 
falunak.

- A Gm-Pro Kft. a településrendezési eszközökben a 
bányatelek fektetéshez szükséges tervezés költségét 
vállalta magára, ami 889 000 Ft.

A bányavállalkozó fejleszti a falut.

- A Kft nem tőkeerős, a szükséges gépeket nem tudná 
megvenni. Alvállalkozókat nem köti az eredeti 
szerződés.

A GM-Pro Kft. Vácon már nyitott sóderbányát, amit 
tovább adott és jelenleg szemétlerakónak használják.



A sóderbánya emlékeztető



Területe: 122 ha, azaz 
1.222.211. m2
171 db focipálya



A kitermelt talajréteg 

1 000 000 m3

Több mint kettő Bazilika nagyságú!

A termékeny humusz 400 000 m3

 A Bazilika 453 887m3 kockában férne el



Várható 
következmények



Por
Kitermelés során

Osztályozás során
Szállítás alkalmával

Hang, rezgés

Pilismarót egy medencében fekszik. A 
medence felerősíti a hangot, a Duna vize is 
viszi a hangot. A hangterjedési sebessége 
vízben: 1450m/s

Nemcsak a falu, hanem a szemközti 
települések is folyamatos hanghatásnak 
lesznek kitéve. (A látványról nem is beszélve).

A szállítóeszközök zajszintjei:
Kotrógép: 101 dB
Uszály: 78,5 dB
Tehergépkocsik zaja: 90 dB

Az állandó, folyamatos zajnak (még a 30dB 
alattinak is) káros hatása van az emberek 
pszihéjére, de az állandó zajhatás hat az 
állatokra és a növényzetre is.



Közút: 1/5 része közúti szállítással (800 t) 
40 db/nap 7,5-20 tonnás teli tehergépkocsi (oda-vissza 80 db/nap) 
óránként 7 db tehergépkocsi a 11-es főúton (zajhatás:90db/autó)

Szállítás

Víziszállítás: 4/5 rész uszályokkal (3200 t) naponta 13-16 megrakott uszály.
 A megnövekedett uszályforgalom intenzív hullámzást indít el.
Az ikrák és ivadékhalak kisodródnak a biztonságot nyújtó élethelyükről a 
mélyebb, mostohább áramlású zónákba, ahol túlélési esélyük zérushoz 
közelít.                                                                                                             

Más módon is károsodik a part menti zónák ökológiai stabilitása, ugyanis a 
vizuálisan tájékozódó halfajok a táplálékszerzés során jelentős hátrányba 
kerülnek azon társaikkal szemben, melyekre különösebb hatással nincs a 
lebegtetett hordalék mennyiségének növekedése.                                            
[Fleit Gábor: Hajók keltette hullámzás hatásainak terepi feltárása a litorális zónában]

A lebegtetett hordalék mennyiségének megnövekedik az alacsony 
vízszintű zónákban. Csökken a víz tisztasága, a bejutott napfény 
mennyisége. Ez kihat a fitoplanktonokra, amik fontos tápláléka az itteni 
élővilágnak, pl. a halaknak is.                                                                   



Vízbázis
• Az ivóvíz szükségletek 90%-át felszín alatti vízből 

biztosítják.

• Ezek közül több, mint 600 vízbázis sérülékeny a 
felszíni eredetű szennyeződésekkel szemben, mert a 
vízadó réteg felett nem helyezkedik el olyan geológiai 
képződmény (pl. agyagréteg), mely megakadályozná 
a szennyezőanyagok leszivárgását.

• Az ilyen vízbázisokat sérülékeny hidrogeológiai 
környezetben lévő vízbázisoknak nevezzük.

• Az ország távlati vízigényeinek kielégítése érdekében 
a még igénybe nem vett, jó vízadó területeket távlati 
vízbázissá nyilvánították. A kijelölt távlati vízbázisok 
kivétel nélkül sérülékeny hidrogeológiai környezetben 
találhatóak.

• A fenntartható vízkitermelés érdekében a sérülékeny 
vízbázisok környezetében olyan műszaki és 
szabályozási tevékenységet kell megvalósítani, mely 
hosszú távra garantálja a vízkészlet 
felhasználhatóságát.  Ez a tevékenység 
a vízbázisvédelem!



A bánya helyzete az ivóvízbázison
Esztergom-Pilismarót távlati vízbázis

Dömös üzemelő vízbázis

Pilismaróti-öblözetben a fedőrétegek a felszín 
felőli szennyezőanyagok bejutásával szemben 
védelmet nem biztosítanak, a fedő helyenkénti 
agyagos megjelenése csak lokális védelmet nyújt.”

A bányászati tevékenység hatására egy nagy 
kiterjedésű (~120 ha méretű), 10-12 m mélységű 
külszíni bányaüreg marad vissza, amely a 
talajvízzel részlegesen feltöltődik, így bányató 
alakul ki.

A bányatavak jelentős környezeti kockázatot is 
magukban hordoznak, hiszen a vizük 
elszennyeződése esetén veszélyeztetik a felszín 
alatti vizek minőségét, az ivóvízbázisok jó 
állapotát.”



„Tudományos elemzés szerint a nyílt víztükrök többletpárologtatásából 
adódó vízveszteség (15000 – 20000 m3/nap) már meghaladja egy közepes 
város ivóvízszükségletét. Ez a többletpárolgás elszívó hatást vált ki, így a 
környező mezőgazdasági területek alatt a talajvíz szintje csökken” (Emberi 
jogok biztosa)

A bányászat hatására létrejött tavak a talajvíz-mérlegre negatív hatással 
vannak, mivel a szabad vízfelületről több víz párolog el, mint az eredeti 
felszínről. A klímaváltozás miatt emelkedik az átlaghőmérséklet, aminek 
következtében a párolgás nő! Ez a talajvíz szintjét csökkenti. 

A bányató a kutaktól 30-400 m-re található. A kutak mélysége 5-10 m, a 
bányató 12 m, 120ha nyílt vízfelület.

A gyakran alacsony vízállású Duna is elszívja talajvizet, 
valamint a talajvíz csökkenéséhez hozzájárul a Duna 
medermélyülése is.

A bányató elszívó hatása miatt a talajvíz, a talajnedvesség csökkenése 
miatt fokozza környék kiszáradását, amit Duna nem fog tudni kompenzálni, 
ha sok aszályos időszak lesz (ami lesz) és amúgy se lesz már gleccser, 
ahonnan kiegyenlítődik a Duna vízjárása. 



De hát mi lehet a baj? 
A Duna táplálja a kutakat és a 
talajvizet! A bánya nem viszi el 
a vizet a talajból.HAMIS

Mádlné Dr. Szőnyi Judit: Hidrogeológia





A Környezeti hatástanulmány hiányos!

Nincs benne elemzés, hogy a keletkező tónak milyen hatása lenne a környék 
kútjaira.

Hiányos a klíma elemzés is. Elfelejtettek számolni azzal, hogy a hőmérséklet 
emelkedésével a párolgás is egyre nő, kihatva a talajnedvességre, a talajvízre.

Költség-haszon elemzés egyáltalán nem készült és lehetőleg olyan, amiben már 
a tájképi érték, a kikapcsolódási helyszín, a szénmegkötés és minden egyéb 
hasonló is megjelenik



A bánya nyitásának még sok akadálya van!
A képviselő-testületen múlik:

A 2020. július 16-án megtartott lakossági fórum után beérkezett vélemények 
összegzése, és azután az alapján döntés

Településrendezési eszközök módosítása! (Kidz-ről Kd-B-re)

Ami a hatóságokon és a bányavállalkozón múlik!

A termőföldek művelésből való kivonása és más célú használat engedélyezése

Bányászati Műszaki terv jóváhagyása



DUNAKÉKE által beadott helyi 
jelentőségű természetvédelmi területté 

nyilvánítás! Tájképvédelem!

Elindítva 2021. május.

10 463 támogató! 
Pilismarót területe kiemelt turisztikai 
terület!
A Dunakanyar, mint kultúrtáj UNESCO 
Világörökségi várományos!
Pilismarót Nagy-Öböl szerepel a 
Hungarikumok gyűjteménye Megyei 
Értéktárban!
Országos tájképvédelmi terület övezete 
besorolásban szerepel



Öko-
építészet: 

„passzívház
”

gépészeti 
rendszer

Napenergia

Szélenergiageotermikus 
energia

víz, esővíz 
újrahasznosítás 

szennyvíz
kezelés 

hulladékgazdál-
kodás

De hát a sóderra szükség van! Mi a megoldás?

HAZÁNKBAN A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT BETON HULLADÉKOT 
TÖBBSÉGÉBEN FELTÖLTÉSHEZ, ÚTÉPÍTÉSHEZ HASZNÁLJÁK FEL, PEDIG 
JELENTŐS RÉSZE MEGFELELNE BETON ADALÉKANYAGNAK IS.

2015-ben előállított adalékanyag becsült mennyiség ( millió tonna) 

Ország
Homok 

és
kavics 

Zúzottkő Tengeri 
Újra-

hasznosítot
t

Helyszíne
n

újra-
használt 

Gyártott Összes
Újra-

haszonsítot
t

/összes
Anglia 49 121 12 52 2 12 248 21,0%

Ausztria 63 33 0 4 0 2 102 3,9%

Belgium 13 45 6 15 0 1 81 18,5%

Hollandia 50 0 12 18 0 0 80 22,5%
Horvátorszá

g  4 15 0 0 0 0 20 0,0%

Magyarorsz
ág  40 16 0 2 0 0 58 3,4%

Németorszá
g  231 207 10 68 0 29 545 12,5%

Románia  55 34 0 0 0 0 90 0,0%

Szlovákia 10 18 0 0 1 0 30 0,0%

Szlovénia  3 8 0

Újrahasznosítás

Új építési technológiák

Vályog
Szalma
Nád
Fa

Természetes építőanyagok használata



Az érem két oldala



Köszönöm a figyelmet!



200 éves szellemi örökségünk
Madár János, József Attila-díjas költő, 
a Magyar Nemzeti Írószövetség elnöke


	Dia 1
	Szeretettel köszöntünk mindenkit!
	Megint ez a bánya-ügy! Miért beszéljünk róla
	Ezt hallottuk:
	A sóderbánya emlékeztető
	Dia 6
	Dia 7
	Várható következmények
	Dia 9
	Dia 10
	Vízbázis
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	A bánya nyitásának még sok akadálya van! A képviselő-testületen
	DUNAKÉKE által beadott helyi jelentőségű természetvédelmi terül
	De hát a sóderra szükség van! Mi a megoldás?
	Dia 20
	Köszönöm a figyelmet!
	Dia 22

