Fojtogató füstköd önkormányzati
és hatósági jóváhagyással
Avarégetéssel kapcsolatos lakossági panasz érkezett a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához, segítséget kérve. Adony város rendszeresen vastag maró
füstködbe burkolódzik, amikor a kertekben a tulajdonosok felgyújtják a kerti hulladékot, avart.
A panasz nyomán a Tanácsadó Iroda a fuldokló lakosság segítségére sietett. Első lépésként levelet írt az önkormányzatnak, hogy ösztönözzék az avarégetés visszaszorítását rendeleti úton (1. melléklet). Válaszként az önkormányzat megküldte az avarégetésről szóló, frissen elfogadott rendeletét (2. melléklet). A rendelet arról tanúskodott, hogy az önkormányzat mindent megtesz az avarégető kerttulajdonosok érdekében, de a légszennyezés és a lakosság egészségének védelme már kevésbé érdekli. A
Tanácsadó Iroda második levelében (3. melléklet) arról érdeklődött, hogyan érvényesült a rendeletalkotás során a civil részvétel, az elérhető legjobb technológia alkalmazásának miként kívánnak érvényt szerezni, és milyen adatokra támaszkodva gondolták, hogy épp a hidegebb félévben és éjszaka is engedélyezett égetés okozza a legkisebb légszennyezettséget és egészségi kárt. Ezekre a kérdésekre sajnos nem kaptunk
választ, a felelősséget a testület levelében (4. melléklet) a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre hárította, akik a rendeletet
véleményezték (5. melléklet).
Az ügy rávilágít arra, hogy ezt a jelentős légszennyezést okozó tevékenységet mind
állami, mind önkormányzati szinten hanyagul kezelik, noha óriási veszteségeket okoz
az országnak emberi és anyagi szempontból egyaránt. A Levegő Munkacsoport tovább
dolgozik az ügyön. Azt is el kívánja érni, hogy országos szabályozással oldják meg a
problémát.
Budapest, 2010. január 5.
Lenkei Péter
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője
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Budapest, 2009. szeptember 30.
Adony Város Önkormányzata
Ronyecz Péter polgármester, képviselőtestület
2457 Adony, Bajcsy-Zs. u. 5.
Tárgy: Avarégetés
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Bizonyára Önök is észlelték, hogy a hét szinte minden napján fojtogató bűzös füst árasztja el
Adony várost és környezetét az avarégetés következtében. A Levegő Munkacsoport erről
több, egymástól független lakossági panasz útján értesült.
Az avarégetés során a levegőbe kerülő apró részecskék (szállópor, PM10) katasztrofális
hatással vannak a város lakosságára. Az Európai Unió tanulmánya1 szerint a szállópor
szennyezés hazánkban évente 15.865 lakos idő előtti elhalálozásához vezet. Mivel ezek az
emberek átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, évente 153.000 életévet veszít összesen az
ország lakossága. Ebben a tekintetben első helyen állunk Európában, olyan államokat
megelőzve, mint Szerbia, Montenegró, Bulgária. A részecskeszennyezés miatt a magyar
lakosság 16-160 millió napot betegeskedik2 évente (asztma, allergia, akut és krónikus légúti
megbetegedések, immunrendszer legyengülése, szív- és érrendszeri megbetegedések).
Javasoljuk, gondolkozzanak el rajta, hogy rokonaik körében valaki, vagy éppen Önök
szenvednek-e a fenti betegségekben. Az avarégetésnek sok köze lehet hozzá.
Adonyról a Duna közelsége, tiszta levegő jutna az ember eszébe. A valóság azonban ennek
pont az ellenkezője, az avarégetés miatt az év jelentős részében hatalmas szennyezés sújtja az
ott lakókat.
Az avar- és kerti hulladék égetés egyébként értelmetlen, hiszen minden szerves anyag
komposztálható, így légszennyezés nélkül értékes humusz állítható elő.
A 21/2001-es kormányrendelet előírja, hogy meg kell akadályozni a levegő bűzzel való
terhelését, mely az avar- és kerti hulladék égetése során szinte lehetetlen.
Ezért kérjük, Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületét, helyi rendeletben tiltsa
meg, vagy jelentősen korlátozza (pl. havonta 1 napon 3 órás időtartam, hetente legfeljebb 1
napon 3 órás időtartam) az avar és kerti hulladék égetését, és a rendelet betartását
szigorúan szankcionálja. Ezt számos más hazai önkormányzat megtette a választók
egészsége érdekében.
Kérjük, a meghozott intézkedésekről szíveskedjenek értesíteni a Levegő Munkacsoportot.

1 Kevin Barrett, Frank de Leeuw et al: Health Impacts and Air pollution; ETC/ACC Technical Paper 2008/13
http://airclimate.eionet.europa.eu/docs/ETCACC_TP_2008_13_HealthImpact_AirPoll.pdf

2 Ld. például: http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article_2434_en.htm
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Kérjük, hogy a helyi médiában tájékoztassák a lakosságot az avarégetés egészségügyi
hatásairól. Ebben felajánljuk szakmai segítségünket.
Javasoljuk, hogy az illegális égetési tevékenységeket rendkívüli környezetszennyezésük miatt
(kerti hulladék, egyéb hulladék, veszélyes hulladék) a szabálysértési bírságon felül
környezetvédelmi bírsággal is sújtsák, mely forrás felhasználható lehet egy helyi
komposztálási program finanszírozásához.
Tisztelettel:
Lenkei Péter
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető

Schnier Mária
elnökhelyettes
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ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
23/2009. (X. 30.)
RENDELETE
az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérıl
Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. 48. § (4) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Adony Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetre kiterjed.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyep, lábon álló növényzet, tarló, erdı, nád és más
vízinövényzet égetésére.
Értelmezı rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Avar és kerti hulladék: a növényzettel fedett területek gondozása, mővelése során
keletkezı és további hasznosításra nem kerülı növényi maradvány (fő, lomb, kaszálék,
nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, egyéb növényi maradvány), (a továbbiakban:
kerti hulladék).
b) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.
c) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésnek megfelelıen bárki használhat, és az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, továbbá az egyéb ingatlanoknak a közhasználat
céljára átadott területrésze.
A kerti hulladék égetésének szabályai
3. §
(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevıktıl mentes kerti hulladékot elsısorban
hasznosítani szükséges.
(2) Amennyiben a kerti hulladékot a keletkezés helyszínén hasznosítani nem lehet, úgy az az
önkormányzat által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében elszállíttatható,
illetve égetéssel megsemmisíthetı.
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4. §
(1) Az ingatlanon keletkezett kerti hulladékot csak megfelelıen kialakított tőzrakó helyen és
az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa, és az égetés hısugárzása kárt ne okozzon.
(2) Közterületen csak az ott keletkezett kerti hulladékot az (1) bekezdésben meghatározottak
szerint szabad égetni.
(3) A füstképzıdés csökkentése érdekében a kerti hulladékot elızetesen szikkasztani, szárítani
kell, és az eltüzelés csak kis adagokban, folyamatos adagolással végezhetı.
(4) Az égetés csak szélcsendes idıben végezhetı. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat
(füst, bőz, pernye, hıtermelés) felerısítı idıjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal
be kell fejezni.
(5) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esıs idıben, valamint erıs szél esetén.
(6) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyezı vagy bőzös segédanyag nem
alkalmazható.
(7) Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetı módon, lakó és
gazdasági épülettıl kellı távolságra, nagykorú, cselekvıképes személy folyamatos
felügyelete, a lakókörnyezet lehetı legkisebb zavarása mellett szabad.
(8) A kerti hulladék égetése csak úgy végezhetı, hogy az a környezetre tőz- és robbanás
veszélyt ne jelentsen.
(9) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredető hulladék, illetve veszélyes anyag
égetése tilos.
(10) A tüzet ırizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tőzre már szükség nincs, azt
azonnal el kell oltani.
(11) A tőz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (pl. oltóvíz, homok, lapát, stb.) kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg eloltható.
(12) A kerti hulladék égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb. – meg kell szüntetni.
5. §
(1) A lakosság egészségének és a levegı tisztaságának védelme érdekében a kerti hulladék
égetése csak szeptember 1. és április 30. közötti idıszakban, hétköznap hétfıtıl péntekig
megengedett. A határidık kezdı- és utolsó napján az égetés végezhetı.
(2) Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (1) bekezdésben meghatározott
idıponttól eltérı idıpontban a kerti hulladék égetése tilos.
Szabálysértési rendelkezések
6. §
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 4. §ában, 5-§-ában foglalt szabályokat megszegi.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés
7. §
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı
szabályozást tartalmaz.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §
E rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba.

Adony, 2009. október 29.

Ronyecz Péter
polgármester

Sárközyné dr. Szabó Piroska
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2009. október 30.

Sárközyné dr. Szabó Piroska
jegyzı

Budapest, 2009. november 10.
Adony Város Önkormányzata
Ronyecz Péter polgármester, képviselő-testület
2457 Adony, Bajcsy-Zs. u. 5.
Tárgy: Avarégetés rendelet
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Köszönettel megkaptuk 1870/2/2009. sz. levelüket, mely Adony Város Önkormányzatának
frissen elfogadott 23/2009. (X. 30.) sz. rendeletét mellékelte.
Kérdéseink a rendelettel kapcsolatban:
•
Hogyan biztosították a rendeletalkotás során a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
törvény 20.§-ban előírt a társadalmi részvételt, mely civil szervezetek véleményét
kérték ki, vonták be a rendeletalkotásba, végeztek-e közvélemény-kutatást a
településen a rendelet megalkotása előtt?
•
Kikérték-e állami szakmai szervek (KVVM levegős osztály, Országos KörnyezetEgészségügyi Intézet) véleményét a rendelet megalkotása előtt?
•
Hogyan érvényesül Önök szerint a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. tv. 6. § (3) bekezdésben megfogalmazott előírás, miszerint „A
megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást,
továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető
legjobb technikát kell alkalmazni.” Ha az avar- és kerti hulladék égetése köztudottan
jelentős légszennyezés kibocsátással jár, a komposztálás (mint ennek a
hulladéktípusnak a megsemmisítésére, hasznosítására az elérhető legjobb
technológia) pedig nem, hogyan tudja biztosítani a rendelet, hogy a lakosság ne
égessen, hanem komposztáljon minden avar- és kerti hulladékot, különös tekintettel
arra, hogy a rendelt 3.§ (2) bekezdése lehetőséget ad a kerti hulladék közszolgáltatás
keretében történő elszállítására.
•
Milyen adatok alapján gondolták úgy, hogy éppen ebben az időszakban (szeptember 1.
és április 30. közötti időszak) okozza a legkisebb légszennyezettséget és
egészségkárosodást a kerti hulladék égetése?
•
Milyen adatok alapján gondolták úgy, hogy a kerti hulladék égetése valamennyi
napszakban (pld. éjszaka is) a legkisebb légszennyezettséget és egészségkárosodást
okozza?
•
Amennyiben a füst, bűz keletkezését nem időjárási körülmény (R. 4.§ (4)), hanem
maga az elégetendő avar és kerti hulladék alaptulajdonsága (füst és bűz termelődés
mellett égethető) okozza, hogyan teljesítik a levegőtisztaság védelméről szóló
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésben foglaltakat.
Tisztelettel:
Lenkei Péter
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető

Schnier Mária
elnökhelyettes
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