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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő sérelmezi egyes erdőgazdálkodók
környezetszennyező gyakorlatát, amely szerint a
vágástéri hulladék égetésekor égésgyorsítóként
gépjárműabroncsot
és
egyéb
hulladékot
használnak. Több helyszínt is megjelöl példaként,
kiemel egy a közelmúltban történt Heves megye
közigazgatási területérő eső esetet is. Javasolja,
hogy az Erdőtörvénybe foglalják be az erdőben
keletkezett vágástéri hulladék égetésének tilalmát!
A fahulladék környezetbarát módon, közép-, és
hosszútávon magától lebomlik. A bejelentő
felhívta arra is a figyelmet, hogy a szomszédos
országokban nem terjedt el az égetés szokása,
tehát ennek nyomós indoka - álláspontja szerint
itthon sincsen.

lezárt

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a bejelentőt, hogy az ügy
kivizsgálására hivataluk nem rendelkezik hatáskörrel, a bejelentés alapján a
Földművelésügyi Minisztérium és az Egererdő Zrt. jogosult az ügyben eljárni.
A Földművelésügyi Minisztérium arról tájékoztatta a bejelentőt, hogy a különféle
műanyag hulladékok, gumiabroncsok nem tartoznak az erdőgazdálkodás során
visszahagyott faanyagok, úgynevezett „vágástéri maradékok" közé, ezáltal a
kezelésükre, ártalmatlanításukra vonatkozó szabályok is eltérőek. A hulladékok
nyílt téri égetésével kapcsolatosan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmaz előírásokat. A Rendelet 27. §-a
szerint ,,(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével- bármilyen
okból kigyullad. "
A Rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében az első fokú hatósági jogkört
levegőtisztaság védelmi ügyben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja. A
gumiabronccsal és a PET palackokkal kapcsolatos javaslatával kapcsolatosan
tájékoztatták a bejelentőt, hogy mindkét anyag termékdíj köteles. E díj kivetésével
kívánja a jogalkotó elérni, hogy elősegítse a természeti erőforrásokkal való
takarékos gazdálkodást, csökkenjen a szennyezőanyag kibocsátás, illetve a
termékek elhasználódása során jelentkező kömyezeti veszély elkerülését, és
csökkentését szolgáló tevékenységek finanszírozása megvalósuljon. A tárca is
tudatában van a hulladékégetés - akár nyílt téri, akár háztartási
tüzelőberendezésben történő - környezetszennyező, illetve az emberi egészséget
veszélyeztető hatásával. Ebből a megfontolásból indította útjára a „Fűts okosan!"
médiakampányt. A felvilágosító és tájékoztató kampány egyik célkitűzése, hogy
felhívja a figyelmet a hulladékégetés káros hatásaira is. A kampány szóróanyagai
letölthető formában mindenki számára elérhetőek a tudásbázisként működő
weboldalukon (www.futsokosankampanv.hu), ahol a témához kapcsolódóan egyéb
információt is talál az érdeklődő. A kampány üzeneteit helyi lapokban, továbbá a
társadalmi célú reklámfilmünk közmédiában is tervezik vetíteni.

