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országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni Orbán
Viktor Miniszterelnök Úrho z

„Megvédi a Kormány a Pilist? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Pilisi-medence egyike Magyarország legszebb és legkülönlegesebb természeti értékeinek .
A terület jórészt világörökség-várományos terület, bioszféra rezervátum és annak átmenet i
zónája, sokféle védettséget élvező tájkép és természetvédelmi terület . Forrásokkal tűzdelt ,
védett vízgyűjtő terület Budapest légcsatornája és egyik fő rekreációs zónája. A Pilis és a
Pilisi-medence a magyarság és az egyház szakrális szent helye, ahol három nemzetköz i
zarándokút metszi egymást. A területen a magyar, a német, a szlovák és a szerb kisebbsége k
évszázadok óta élnek együtt harmóniában .

Ezt az emberi és természeti harmóniát akarja az Elmű megbontani a Pilisszántó mellé
tervezett 10000 nm2-es transzformátor állomás építésével . A transzformátor állomás a Kádár
rendszerben épített régi, 120 kV-os távvezeték mentén létesülne . Az itt lakók már régóta
abban reménykednek, hogy a távvezetéket egyszer a föld alá helyezik . Azonban a föld alá
helyezés helyett egy újabb, látványában és környezetkárosításában is messze nagyobb 40 0
kV-os légvezetéket kapnának a fejük fölé, a tervezett transzformátor állomás mellé . A 400
kV-os vezeték az egész Pilis-hegységet és medencét átvágva haladna Gödt ő l, Pomázon át
egészen Bicskéig . Ez vezetékoszlopokkal, valamint 70-80 méteres kiirtott erdősávval járna,
súlyosan veszélyeztetve a természetet, ritka állatok és növények él őhelyeit .



Meggyőződésünk, hogy kötelességünk megőrizni hazánk és magyarságunk történelmi ,
kulturális és természeti örökségeit az utánunk következ ő nemzedékeknek, éppen ezért
elfogadhatatlannak tartjuk egy ilyen természetkárosító beruházás megvalósítását a XXI .
század Magyarországán.

Kérdezzük Miniszterelnök Urat:

a Kormány fel kíván-e lépni a Pilisi tájvédelmi, világörökség-várományos öveze t
védelmének érdekében, hogy ott ne épülhessen 10000 nm2-es transzformátor állomás
és 400 kV-os légvezeték ?

– kíván-e a Kormány bármit is tenni annak érdekében, hogy a területen a jövőben se
valósulhassanak meg környezetromboló ipari beruházások ?

Várjuk mindenre kiterjedő megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . január 24 .

Tisztelettel :

Szilágyi György
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