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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A Pilis
hegység  védelmének  szükségességéről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A Pilis hegység védelmének szükségességéről

Az Országgyűlés – a környezet és az emberek egészségének védelmében – a következő határozatot
hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  intézkedjen  a  Pilis  hegység  –  mint  kulturális
örökségünk és természeti értékünk – fokozottan védett földrajzi kistájjá nyilvánításáról.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki olyan szabályozást, amely:

a) szigorítja a külszíni bányászatot a területen, oly módon, hogy a már korábban bezárt kőbányákat
nem engedi újra megnyitni;

b)  nem  teszi  lehetővé  a  nagymértékű  természetkárosítással  járó  felszíni  tevékenységek
engedélyezését;

c)  előirányozza az M10-es autóút megtervezését és mielőbbi megépítését úgy, hogy az a lehető
legkisebb természetkárosítással járjon, ideértve egy vagy több felszín alatti szakasz tervezését annak
érdekében, hogy a terület szíve továbbra is érintetlen maradjon;

d) biztosítja, hogy környezetkárosító nagyüzemi gazdasági tevékenységet a területen ne lehessen
folytatni.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A Pilis hegység nem csupán egy nemzeti park része, nem csak egy remek adottságú, továbbá
számos látványossággal rendelkező természetvédelmi terület, hanem a magyar keresztényi hit és
kultúra gyökereinek bölcsője is.

Napjainkban számtalanszor  tapasztalhatjuk,  hogy a gazdasági  érdekek felülírják  a  természeti
értékek  védelmét,  annak  ellenére,  hogy  mindannyian  tisztában  vagyunk  a  klímaváltozás
veszélyeivel és súlyosságával. Ebből kifolyólag pont ellentétes folyamatokra van szükségünk.
Sajnos a Fidesz részéről eddig csupán azt tapasztalhattuk, hogy a klímaváltozást, továbbá annak
negatív hatásait megpróbálták elbagatellizálni.

Amiként a Balatont megilleti egy saját törvény annak természeti és kulturális értékei miatt, úgy
ugyanezt megérdemli a Pilis is.
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