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Engedjenek meg elöljáróban néhány gyakor-
lati információt. A kiadvány két nagy részre
osztható. Az elsőben a káros hatásokat mu-
tatjuk be. Itt nagy figyelmet fordítottunk a hi-
vatkozásokra, hogy minél alaposabban
alátámasszuk állításainkat, és azt ne kérdő-
jelezhesse meg senki indokolatlanul. Ezek a
hivatkozások hasznosak lehetnek azok
számára is, akik el akarnak mélyülni az
égetők problematikájában.

A második része egy rövid összefoglaló arról,
milyen technikák és lépések szükségesek
ahhoz, hogy sikerrel lépjünk fel a lakóhe-
lyünkre tervezett égetők ellen.

Sajnos a kiadvány terjedelme nem engedi
meg, hogy minden kérdésre teljes rész-
letességgel kitérjünk, így gyakran kellett
egyszerűsítésekkel élni, és a tömörítés miatt
talán itt-ott szárazabb is a szöveg, mint sze-
rettük volna, reméljük ez nem ment a kiad-
vány kárára.

Jó olvasgatást és sikeres égető elleni fel-
lépést kívánva,

a Válaszúton Alapítvány

Bevezető

A hulladékégetők manapság a
legkomolyabb ellenérzést kiváltó
ipari létesítmények közé tartoz-
nak, amelyek ellen mindenütt
civil közösségek formálódnak.
Kiadványunkkal ezeket a

közösségeket szeretnénk segíteni, bemutatván az
égetők káros környezeti-egészségügyi-
társadalmi-gazdasági hatását.
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mindenesetre bemutatjuk a jelenleg működő
égetőket és a tervezett helyszíneket.

Mi várható?
Jellemző probléma, hogy az
állami/önkormányzati hivata-
los stratégiák is egymásnak
ellentmondóak, és e mellé
csatlakoznak még a magán-
befektetők kezdeményezé-
sei is. Mindenesetre a hatályos országos
hulladékgazdálkodási terv hat új regionális
kommunális hulladékégetővel számol és két
nagy veszélyes hulladékégetővel. Az Unió-
nak benyújtott Települési Szilárd Hulladék
Fejlesztési stratégia két darab 150 ezer ton-
nás égetőt tervez, és az erőművi égetés
200.000 t/év-re fejlesztését (2). A harmadik
jelentősebb stratégiai dokumentum (3) egy
újabb 300 ezer tonnás égetőben gondolkodik
Budapesten, e mellett 100-220 tonnás
égetőművekkel Észak- és Dél-Dunántúlon,
valamint Észak- és Dél-Alföldön, továbbá
Észak-Magyarországon. Hogy a három
stratégiai dokumentum közül melyik
tekinthető reálisnak, azt nem lehet megítélni.
Belezavar azonban a képbe, hogy magánbe-
fektetők sora is jelezte égetők/pirolízis üze-
mek építésének tervét. Így Nyíregyházán és
Gyöngyösön 300 ezer tonna/év kapacitású
üzemek vannak engedélyezés alatt. Hasonló
kezdeményezések voltak a közelmúltban Á-
csott, Hajdúböszörményben, Pusztazá-
moron, Tatabányán, Nógrádban és a sort
lehetne folytatni. Mindazonáltal ebből is jól
látszik, hogy égetők terén teljes a káosz és
nem tudható, mik is a valós tervek, de az jól
látszik, hogy az elkövetkező években komoly
küzdelmek várnak a helyi lakosságra és a
civil szervezetekre, ha meg akarják akadá-
lyozni a környezeti és egészségügyi szem-
pontból káros égetők felépülését.

Világszerte
Azt gondolhatnánk, hogy az Unióban vagy
világszinten tisztább a helyzet, de erről szó
sincs. Becslések szerint világszerte mintegy
50 ezer égető működik, de ebből csak 600
olyan, ahol energiát is nyernek az égetésből

Hazai helyzet
Ma Magyarországon egyetlen kommunális
hulladékégető működik – 420.000 tonna/év
kapacitással. Ez Budapest hulladékát égeti
el. A többi hazai égető elsősorban ipari és
kórházi veszélyes hulladék ártalmatlanítására
lett kialakítva. Jelenleg 16 telephelyen talál-
ható direkt égetőmű, amelyek összesen
110.000 t hulladék elégetésére alkalmasak. E
mellett két kőolaj-finomítóban, Dunaújváros-
ban, és Százhalombattán 33 ezer tonna/év
mennyiségben történik hulladékégetés. Szá-
mottevő a négy cementgyár szerepe is (Vác,
Beremend, Lábatlan, Miskolc), ahol veszé-
lyes és nem veszélyes hulladékok égetése
történik, mintegy 81 ezer tonna kapacitással.
A hőerőművekben több helyütt is tervezik hul-
ladékok együttégetését, jelenleg a visontai
erőmű rendelkezik 240 ezer tonnás kapaci-
tással. Mindezeket figyelembe véve a hazai
égetési kapacitás minden nemű hulladékra
eléri a 884 ezer tonnát (1). Emellett a ter-
vezett új égetők/cementgyárak/erőművi
együtt-égetések kapacitása szinte megbe-
csülhetetlen, mértéke meghaladhatja a más-
fél millió tonnát is. A helyzet felmérését az is
nehezíti, hogy sokszor nem világos, hogy az
egyes égetőmű tervek mennyire tekinthetők
reálisnak és aktuálisnak. A mellékelt térképen

A hulladékok kezelésére számos módszer létezik,
amelyek között hierarchia állítható fel környezeti
szempontból. Ez alapján a legkedvezőbb
megoldás a hulladék keletkezésének megelőzése,
amelyet követ az újrahasználat, majd az újra-
hasznosítás. Ezek a környezeti szempontból elfo-
gadható megoldások és minden
hulladékgazdálkodási rendszerben ezek kell, hogy
elsőbbséget élvezzenek. Sajnos azonban a
valóságban ezekkel szemben a hulladékok jelen-
tős részét nem hasznosítják, hanem csupán ártal-
matlanítják. Az ártalmatlanításhoz tartozik a
hulladékok égetése és lerakása, mint a két legked-
vezőtlenebb hulladékkezelési megoldás.

Égetők itthon és a nagyvilágban
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3. MKM Consulting: Átfogó szakmai tanulmány készítése a
települési hulladékok energetikai hasznosításának alternatíváiról,
feltételeiről, 2006
4. European Commission: Integrated Pollution Prevention and Con-
trol Reference Document on the Best Available Techniques for
Waste Incineration, 2006

és amelyek valóban korszerűnek mond-
hatóak. Hogy akkor milyen is a többi? Nos

becslések szerint csak Japán-
ban 10-20 ezer magán égető
működik, a kórházi égetők
száma szintén több ezres
nagyságrendű (volt) Nagy-Bri-
tanniában és az USÁ-ban, ahol
az elmúlt évtizedben mintegy 5
ezer ilyen égetőt zártak be.

Franciaországban egy évtizeddel ezelőtt még
300 égető működött, de égetőket találunk
Bahreinben, Puerto Ricóban, Kínában és a
világ minden pontján. Egyedül Delhi
városában 61 kórházi égető üzemel, így az
50 ezres becslést aligha tekinthetjük túlzó-
nak.
Az Unió területéről szintén nem rendelkezünk
pontos számokkal. A kommunális hul-
ladékégetők száma az újonnan csatlakozott
országokkal együtt 390 darab volt, de a
veszélyes hulladékégetők, kórházi égetők
számáról nincs információnk, holott ezek
száma vélhetően lényegesen meghaladja a
kommunális égetőkét (4).

Ha sok van, az azt jelenti, hogy jó?
Felmerülhet a kérdés, ha ennyi égető
működik világszerte, akkor miért is akarjuk,
hogy Magyarországon ne épüljön? Nos,
valóban számtalan égető működik, de egyre
komolyabb kritikák merülnek fel ellenük, és
nem véletlen, hogy a fejlett országokban több
ezer korszerűtlen égetőt zártak be. Ma-
gyarországon is, az uniós csatlakozást
követően több mint tíz égető került bezárásra.
Egyes országokban, tartományokban,
városokban pedig kifejezetten tiltják a hul-
ladékok égetését, éppen azok környezeti
hatásai miatt. Az Unió területén pedig komoly
szakmai és orvosi szervezetek és civil moz-
galmak küzdenek az égetők háttérbe
szorításáért.

Források:

1. Az adatok forrása a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségek
2. KvVM: Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési
Stratégiája, 2006
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mennyisége általában az eredetileg bevitt
hulladék 20-35% százaléka (tömegre
vetítve). Fontos hangsúlyoz-
nunk, hogy az anyag nem
vész el, csak átalakul. A
megoldás a hulladékprob-
lémát inkább csak térben és
időben áthelyezi, nem
megoldja.

Működésük, felépítésük
A hulladékégetők az alábbi módon épülnek
fel: az égetőbe megérkezik a hulladék, ezt ál-
talában tárolják hosszabb-rövidebb ideig. Ha
szükséges, a hulladékot égetés előtt – fizikai
és/vagy kémiai módszerekkel – kezelik. Ha
ez megtörtént, akkor a hulladék az adagolóba
kerül, ahonnan az bejut az égéstérbe. Itt a
hulladékot segéd tüzelőanyagok segítségével
égetik, levegő hozzáadása mellett. Az így
keletkező füstgázok hőjét jó esetben
hasznosítják egy hőcse-rélőben, majd a füst-
gázt különböző lépcsőkben tisztítják (cik-
lonok, porleválasztók, stb.) végül a kéményen
keresztül távozik a tisztított füstgáz. Az
égetés során keletkező salakot általában idei-
glenesen az égető területén tárolják. Ter-
mészetesen ez egy nagyon legyszerűsített
leírás, de a mi feladatunk nem a technika
részletes leírása, hanem a környezeti hatá-
sok bemutatása. Éppen emiatt azonban
néhány technikai részletre, azért részlete-
sebben is ki kell térnünk.

Adagolás és a tüzelőberendezés
A hulladék tárolása és adagolása szempont-
jából a legfontosabb, hogy a hulladékbunker-
ben ne üssön ki tűz, illetve, hogy a
szennyezőanyagok ne jussanak ki a
környezetbe. Éppen ezért alapvető
fontosságú, hogy a hulladéktároló minél
zártabb legyen, az ott lévő levegőt elszívják,
és ne engedjék ki a szabadba. Egyes vizs-
gálatok szerint az égetőből nem a kéményen
kikerülő szennyező anyagok mennyisége is
igen jelentős lehet. A tárolóból általában egy
híddaru segítségével jut a hulladék a
tűztérbe, ahol az égetés történik. Alapvetően
két fajta tüzelőberendezés létezik. Az ún. ros-

Hazánkban az első eljárás az elterjedtebb,
azonban éppen napjainkban egyre „népsze-
rűbbé” válik a pirolízises eljárás is. Emellett
még meg kell emlékeznünk a vitrifikációról is.
A vitrifikációs eljárás alapja, hogy a hul-
ladékok szervetlen alkotóelemeiből magas
hőmérséklet hatására üvegszerű olvadék
képződik. Az olvadékban aztán a hűtés
hatására olyan szerkezet jön létre, amelyben
a hulladék veszélyes összetevői elméletileg
kémilailag stabilak (1).

Az égetés alapjai
A hulladékégetés lényege, hogy a hulladék
szerves anyaga, hő mellett reagál a levegő
oxigénjével és így gázokká, vízgőzzé (füst-
gázokká) alakul, míg a szervetlen összetevők
salak illetve pernye formájában halmozódnak
össze (2). A hatályos magyar jogszabályok
szerint az égetésnek minimum 8500 C-on kell
megtörténnie, átlag kétszeres légfelesleg
mellett, és a hulladéknak legalább két má-
sodpercig kell ezen körülmények között
tartózkodnia. Fontos látnunk, hogy a hul-
ladékégetés nem tünteti el a hulladékot. A be-
vitt anyagmennyiség azonos a kikerülővel,
csak annak formája-tulajdonságai változnak
meg. Az égetőbe hulladékot, levegőt, és
jellemzően egyéb ún. segéd-tüzelőanyagokat
visznek be. Ezekből a hulladékégetés során
lesz salak, hamu, pernye, füstgáztisztítási
maradékanyag, füstgáz, és nedves eljárás
esetén különböző szennyvizek. A salak/hamu

Az égetők típusai, működésük

A hulladékok égetése - pontosabban termikus ár-
talmatlanítása – a keletkező hulladékok
kezelésének egyik módszere, a lerakás,
hasznosítás, stb. mellett. A termikus eljárások két
nagy csoportba sorolhatóak. Az első, amit a
köznyelv általában hulladékégetésnek nevez, nem
más, mint amikor a hulladékok hő hatására, jelen-
tős oxigén jelenléte mellett „elégnek”. A másik, az
ún. pirolízis, ahol szintén hőhatásra, de oxigén
hiányában (vagy kis mennyiség mellett) történik a
hulladékok termikus kezelése, pirolízise.
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de ilyenkor a hőveszteség igen nagy, 90%
feletti, hiszen nincs hőhasznosítás. Amennyi-
ben van hőhasznosítás, úgy lehet, hogy
tisztán villamos energia előállítása történik,
de történhet hőkiadás is (pl.: használati
melegvíz). Ez utóbbi hatásfoka lényegesen
jobb, mint a villamos energia termelésé,
azonban sokszor nincs a közelben megfelelő
hőfelhasználó, így ez nem alkalmazható.

Füstgáztisztítás és salakanyagok
A hőhasznosítást követően kezdődik a füst-
gáz tisztítása. Itt a szilárd és gázhalmazál-
lapotú szennyezőanyagoktól kell
megtisztítani a füstgázt. A szilárd halmazál-
lapotú szennyezőanyagok tisztítására
régebben az elektrofiltereket használták, ma
már azonban egyre inkább a nagyobb
hatékonyságú szövetszűrők alkalmazása
folyik. A gázok tisztítására különböző füst-
gázmosási eljárásokat alkalmaznak. Attól füg-
gően, hogy mely eljárásokat, milyen
kombinációban alkalmazzák, megkülön-
böztetünk száraz, felszáraz és nedves füst-
gáztisztítási eljárásokat. Ez utóbbi kettő
lényegesen jobb hatásfokkal rendelkezik,
mint a száraz eljárás. A nitrogén oxidok le-
választása ammónia felhasználása mellett,
szelektív katalitikus vagy szelektív nem-
katalitikus eljárás keretében történik. Ezekkel
a módszerekkel a különböző szennye-
zőanyagokra nézve általában 90-99 száza-
lékos hatásfokkal tisztítható a füstgáz. Ez
általában nem elegendő és további eljárások
is szükségesek. A hulladékégetőknél az aktív
szén/koksz adagolása tipikus, amely
leginkább a dioxin kibocsátás csökkentését
szolgálja. A füstgáz ezt követően a kéményen
távozik, ahol általában egyes szennye-
zőanyagokra nézve, folyamatosan mérik az
összetételét. A kémény magassága
meghatározó szerepet játszik a szennye-
zőanyagok terjedésében. A füstgázok
tisztítása során füstgáztisztítási
maradékanyagok is keletkeznek, amelyek
jellemző módon veszélyes hulladéknak
minősülnek.
A tűztérből a füstgázok mellett salakanyagok
is távoznak. Ezt általában vízzel hűtik, ideig-

télytüzelésű és a rostélytüzelés nélküli beren-
dezések. Az előbbi a legelterjedtebb hul-
ladékégetési mód. A rostélyok feladata

kettős. Egyrészt, hogy átkeverjék az ége-
tendő hulladékot, másrészt, hogy a megfelelő
levegőmennyiséget biztosítsák. A rostély-
berendezéseknek számtalan típusa van,
mind rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal,
ezekre nem térünk ki részletesen, hiszen
ennek bőséges szakirodalma van.
A másik típus a rostély nélküli tüzelőberen-
dezések. Ide tartoznak a forgódobos ke-
mencék, ahol egy enyhén lejtő és forgó
hengerben ég a hulladék. Hátránya, hogy
működtetése meglehetősen bonyolult. Ebbe
a típusba tartoznak a fix helyzetű, álló vagy
fekvő henger alakú égetőkamrák is, ahol el-
sősorban folyékony hulladékok égetése
történik. Szintén rostély nélküli a fluidágyas
vagy örvényágyas tüzelőberendezés is,
aminek az a sajátossága, hogy a henger
alakú tűztér alján egy lebegő, szemcsés
anyag helyezkedik el (általában kvarc vagy
bazalt). Ez a típus egyre gyakoribbá válik,
kedvezőbb kibocsátásai miatt, azonban
hátránya, hogy csak előkezelt hulladékot tud
fogadni.

Hőhasznosítás, füstgázhűtés
Az égéstérből kikerülő füstgáz hőmérséklete
elérheti az 1000 Celsius fokot is, ezért ezt
hűteni kell. Kis égetőkben levegő, vagy víz
beporlasztással történik a füstgázok hűtése,
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lenesen tárolják majd hulladéklerakókba, úta-
lapokba, vagy rekultivációra hasznosítják. Ez
a gyakorlat, mint később bemutatjuk, komoly
aggályokat vet fel.
A többi eljárást itt nem kívánjuk részletesen
bemutatni, mert bár a technológia ismert, de
a környezeti-egészségügyi hatásokra
vonatkozóan nagyon kevés az információnk,
és hazánkban egyelőre igen kevés
pirolízises/plazmás/elgázosításos stb.
eljárású hulladékkezelő üzemel. A pirolízisről
röviden a Hulladék Munkaszövetség kiad-
ványában olvashatunk (3).

Források:

1. Szépvölgyi János: Ipari ökológia és hulladékfeldolgozás
http://www.ktk-ces.hu/szepvol.pdf
2. Barótfi István: Környezettechnika, Mezőgazda Kiadó, 2000
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b108/ch06s10s01.html
3. Szuhi Attila: Pirolízis és elgázosítás: Az új termikus hul-
ladékkezelési eljárások zöld szemmel, HuMuSz, 2007.
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szennyezőanyagok közül mutatunk be
néhányat.

A légszennyezés
Az égetők legtöbbet vizsgált problémája a
légszennyezés kérdése. Egy 100 ezer tonnás
égető – átlagosan 70 ezer köbméter szen-
nyezett füstgázt bocsát ki, minden egyes
órában. Noha ennek a füstgáznak a jelentős
része nem ártalmas környezeti szempontból,
mégis alaposabb vizsgálatot igényel. Hiszen
hiába, hogy csak milligrammokban mérhető
az egyes ártalmas légszennyező anyagok ki-
bocsátása, egy köbméter füstgázra vonatkoz-
tatva! Ha ezt beszorozzuk azzal a számmal,
ahány köbméter füstgázt óránként kibocsát
az égető, akkor már komolyabb számokat ka-
punk, ha pedig azt is figyelembe vesszük,
hogy egy évben hány órát üzemel egy égető,
akkor kiderül , hogy egyes szennye-
zőanyagokból több száz tonnát is a légkörbe
juttathat a legmodernebb égető is. Hogy pon-
tosan hány szennyezőanyag kerül ki az
égetők kéményén, az ma sem ismert. Több
száz a már regisztrált szennyezőanyagok
száma, és több száz olyan vegyület létezhet,
ami kikerül az égetők kéményén, de semmit
sem tudunk róla. Ehhez képest a legtöbb
szennyezőanyag emberekre, magzatokra
gyakorolt hatásról semmit sem tudunk. A
folyamatosan mért szennyezőanyagok
száma pedig hat-hétnél nem több. Most az
alábbiakban az égető kéményén kikerülő

A hulladékégetőkkel számos prob-
léma van. A legismertebb és
legjobban kutatott téma az égetők
légszennyező anyag kibocsátása,
de emellett fontos tárgyalni a víz,
talajszennyezés kérdését is. Meg
kell emlékeznünk az egészségügyi

hatásokról, és az olyan környezeti problémákról –
mint a klímaváltozás, amelyek nem közvetlenül
kapcsolódnak az égetőkhöz. Végül megvizsgáljuk
az égetőkkel kapcsolatos egyéb társadalmi-gaz-
dasági gondokat is. Elsőként a légszennyezés
kérdése kerül terítékre.

A hulladékégetők problémái
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nak c. programja keretében rámutatott arra,
hogy Európában évente 300 ezer ember idő
előtti halálát okozza a szálló
por, Magyarországon sta-
tisztikai átlagban minden
ember egy évet veszít az
életéből a szálló por
következtében (4).
A szálló por egészségügyi
hatását régóta vizsgálják.
Amerikai kutatások szerint, ha 10 mikro-
gramm/m3-rel nő a PM2.5 koncentrációja, az
8%-kal emeli a tüdőrákos megbetegedések
számát. Egy másik tanulmány szerint 18,6
mikrogramm/m3-es növekedés 37%-kal emeli
a tüdőrákos megbetegedéseket (10). Ha-
sonló hatásokat mutattak ki a szívinfarktusok,
az agyvérzések és a szív-koszorúér meg-
betegedések körében is (1). A Columbiai
Gyermek-Egészségügyi Központ megállapí-
totta azt is, hogy a PM2,5 részecskék sú-
lyosan károsítják a magzatokat, csökkentik a
súlyukat, és a koponya kerületét.(11)

Az égetők pora
A hulladékégetőkben a szálló por elsősorban
mint az égetés szilárd maradékanyaga
képződik (ide tartozik a salak és a pernye is,
de annak nagyobb a mérete.). A probléma
éppen az, hogy a szálló por szűrésére szol-
gáló zsákos porszűrők gyakorlatilag úgy
működnek, mint a sziták. Minél kisebb a
szálló por mérete, annál többet engednek át
ezek a szűrők. Ez a gyakorlatban, azt jelenti,
hogy a PM2,5-nek csak a 5-30%-át képesek

A szálló porok méretei, forrásai
A szálló por annál veszélyesebb, minél
kisebb a szemcseméret, a 10 mikrométer
alatti tartományon belül megkülönböztetjük a
2,5 mikro-méteres finomszemcsés (PM2,5)
és az 1 mikrométeres ultra finom szemcsés
port is (PM1). A szálló porok természetes
folyamatok részeként, így vulkáni működés
során, vagy a tengerből, talajból felkapott
szemcsék révén is képződik, de legnagyobb
részük mérete 20 mikrométer felett van. Az
emberi kibocsátás forrásai elsősorban
égetési tevékenységekhez kapcsolódnak:
hulladékok, tüzelőanyagok égetése, jár-
művek motorjai, stb. Ezek általában lényege-
sen kisebb méretűek, mint a természetes
forrásokból származó porok.

Egészségügyi hatásuk
A szálló porok rövid idejű koncentráció
növekedése elsősorban légzőszervi prob-
lémákat okoz, de a tüdőben felszívódva gyul-
ladásos folyamatokat is okoz, ami
vérrögösödést eredményezhet. Hosszú távon
jelentősen csökkenti az élettartamot, elsősor-
ban a szív- és érrendszerei, a légzőszervi
betegségek, valamint a tüdőrák miatti
halálozás növekedése miatt (3). Nagyon
fontos tudni, hogy a szálló por már a
legkisebb koncentrációban is káros, ami azt
jelenti, hogy bár határérték van rá, azonban
ez alatt is jelentkezik az egészségkárosító
hatás.
Az Európai Bizottság Tiszta levegőt Európá-

A szálló por

A szilárd részecskék az égetők talán egyik legkri-
tikusabb légszennyező anyagai. A 10 mikrométer
alatti mérettartományba tartozó részecskéket
szálló poroknak (PM10) nevezik, és különösen
nagy figyelmet érdemelnek. Ugyanis ez a szem-
cseméret már olyan kicsi, hogy az ember ter-
mészetes védőmechanizmusain átjutva bejut a
tüdőbe, és onnan a véráramba. Képesek eljuthatni
a sejtmagba is, ahol kölcsönhatásba léphetnek a
sejt DNS-állományával (1).
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Dorog térségében, Rákospalota-Budapesten,
már most a megengedett határérték felett van
a szálló por koncentrációja, így – legalábbis
elméletileg – új szennyező forrás nem volna
telepíthető. Bár a hulladékégetőkre szigorú
kibocsátási értékek lettek megszabva, ez
azonban nem jelenthet megnyugvást, hiszen
bármily csekély mértékben is növeli a szálló
por kockázatát, az magával vonja az
egészségügyi megbetegedések növekedését
is. Tovább problémát jelent, hogy hazánkban
– egyelőre – a PM2.5-re vonatkozóan nincs
határérték, holott a mérések azt mutatják,
hogy a nemzetközi, így a WHO ajánlásokat e
messze túllépi ennek a szennyezőanyagnak
a koncentrációja. Magyarországon 1991 óta
létezik határérték a hulladékégetők füst-
gázában található szállóporra: köb-
méterenként 30 mg-ot bocsáthatnak ki. A
levegőben lévő megengedett koncentráció
azonban csökkenőben van. Míg a hazai sz-
abályozás éves átlagnak 40 mikrogramm/m3-
et enged meg, addig a WHO ajánlása 20-at
(7). Mindez jól mutatja, hogy az, hogy jelenleg
mit tekintünk biztonságosnak, közel sem biz-
tos, hogy valóban annak is tekinthető, hiszen
a határértékeket folyamatosan csökkentik,
ahogy egyre újabb és újabb bizonyítékok
kerülnek elő a káros egészségügyi hatá-
sokról.

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai és a ma-
gyar határértékek szálló porra

Összegzés
A szálló porokra biztonságos határérték
nincs, ugyanakkor az égetők éppen a
legveszélyesebb, legkisebb méretű részecs-
kékből bocsátanak ki a legtöbbet. Ez alapján
bát-ran kijelenthető, hogy a hulladékégetők
közelében élők körében egyes meg-
betegedések gyakoribbá válása várható. A
várható hatásokat az egészségügyi fe-
jezetben részletezzük.

kiszűrni, az 1 mikrométer alattit pedig szinte
teljes mértékben átengedik (9). A hul-
ladékégetők füstgázának átlagos szem-

csemérete azonban 0,6-0,8
mikrométeres! (8). Mivel
pedig a természetben előfor-
duló pornak csak nagyon ki-
csiny része tartozik ebbe a
mérettartományba, ezért a
szervezetünk védekező

mechanizmusa sincs rá felkészülve, holott
éppen ezek jelentik a legnagyobb
egészségügyi kockázatot. Van ugyanakkor
még egy probléma az égetők szűrőrendsze-
reivel. A zsákos porszűrőket követően a nit-
rogén-oxidok csökkentésére szolgáló szűrők
találhatóak. Ezek akár meg is duplázhatják a
PM2.5 kibocsátást, mert az itt használt am-
mónia másodlagos részecskéket generál,
ami tovább növeli a porkibocsátást (5,6).

Szerves szennyezők és porok
Aggályos az is, hogy a hulladékégetőknél a
porkibocsátási határértékeket súly alapján ál-
lapítják meg, hiszen ez a biztonság hamis il-
lúzióját keltheti, mert a kis méretű részecskék
súlya rendkívül csekély, így kis kibocsátott
tömeg mellett is, számuk és hatásuk óriási
lehet! További probléma, hogy a hul-
ladékégetőkben a szálló porok felületéhez
toxikus szennyezőanyagok kötődhetnek.
Ilyenek a dioxinok, a poliaromás szén-
hidrogének, a nehézfémek, stb. Az Amerikai
Egyesült Államokban ezek a részecskék
teszik ki a levegőben található rákkeltő
anyagok 78 százalékát. (2). A policiklikus
aromás szénhidrogének (PAH) 95 százaléka
a finomszemcsés anyagokhoz (PM2.5)
kötődik (12,14). A policiklikus aromás szén-
hidrogének toxikusak és karcinogének, és
becslések szerint a tüdőrák kockázatát 7,8-
szeresére növelik (13).

Határértékek
Komoly problémát jelent, hogy az országban
már most is igen nagy a szálló por koncent-
rációja lakott területeken. Számos tervezett
vagy már működő hulladékégető
környezetében, így Várpalotán, Esztergom-
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A dioxinokról általában
A fenti két vegyületcsoportba összesen 210
egymástól eltérő szerkezetű molekula tar-
tozik. A dioxinokat először 1872-ben állították
elő, tudatos gyártásuk nem folyik,
ugyanakkor a vegyiparban illetve égési
folyamatok, így a hulladékok égetése során
illetve természetes folyamatok (vulkánok,
erdőtüzek) melléktermékeként keletkezik.
A dioxinok az egyik legmérgezőbb anyagok,
hiszen a jelenleg „legismertebb” mérgek
közül csak a bakteriális toxinok előzik meg
mérgezőképességben.

Egészségügyi hatás
A szervezetben elsősorban a májban,
zsírszövetekben és az agyban halmozódnak
fel. A hosszan tartó kis mennyiségű bevitel is
kockázatot jelent, idegrendszeri, sza-
porodási, fejlődési zavarhoz vezet, a tanulási
képességet is befolyásolja, az immunrend-
szer károsításával gyengíti a szervezet
védekezőképességét. A dioxinokat a
Nemzetközi Rákkutató Központ (IARC) 1998-
tól a humán karcinogén, azaz rákkeltő
anyagok közé sorolta (1). A dioxinokhoz igen
közel állnak szerkezetüket és hatásukat te-
kintve is az un. PCB-k, a poliklórozott bife-
nilek. A dioxinokhoz és a PCB-khezolyan
közegészségügyi katasztrófák társulnak, mint
a Seveso-i, Bhopal-i, Love Canal-i esetek
(lásd a keretes írást). Néhány éve, 1999-ben
egy gramm dioxin és 50 kilogramm PCB
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Dioxinok és furánok

A dioxinok azonos vegyület-
csoportba tartozó, de kémi-
ailag nem azonos
vegyületek gyűjtőneve.
Kémiai tulajdonságaikat tek-
intve két különálló ve-
gyületcsoport alkotja a
dioxinokat: a poliklórozott-dibenzo-p-dioxinok il-
letve - furánok (szakkifejezéseket lásd a
szószedetben!).
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kibocsátása egyébként 1,116ngTEQ/m3 volt.
Wang (9) és társai hasonló eredményeket
kaptak egy tajvani kommunális hulladékégető
vizsgálatánál. Eredményeik szerint az in-
dulási szakaszban a dioxin-kibocsátás eléri a
96 ng TEQ/m3, és a magas dioxin kibocsátás
hosszú ideig, mintegy 18 óráig fenn áll. Ered-
ményeik szerint, egyetlen indítás a korábban
számolt éves dioxin-kibocsátás 60%-át ad-
hatja (a normál üzemmenetben történt
mérések alapján az égető kibocsátása 0,1
ngTEQ/m3-nek adódott, ez a magyar
határérték is). De Fré és Wevers (10) már
1998-ban rámutatott a dioxin mérés prob-
lematikájára. Tanulmányuk szerint a kéthetes
teszt időszakban a folyamatos dioxin-mérés
eredményeként a kibocsátás az időszakos
mérés kibocsátási adatainak 30-50-
szeresével bi-
z o n y u l t
többnek.
Mindezek a
tanulmányok jól
alátámasztják
azt, hogy a hul-
ladékégetők 0,1
ngTEQ/m3 a-

került állati takarmányba, az eset 400 milliárd
forintnyi kárt okozott a belga gazdaságnak.(2)

-

Égetők és dioxinok
Az égetők nem csak a közelmúltban, de még
ma is a dioxin-kibocsátás legkomolyabb for-
rásai. Az Európai Dioxin leltár szerint: „a ko-
moly erőfeszítések ellenére is, a
hulladékégetők mind a mai napig a légköri
dioxin-kibocsátás meghatározó forrásai.” (5).
Az Egyesült Államokban a 90-es évek
közepén a dioxin-kibocsátás 84%-át adták a
hulladékégetők, Svájcban 85%, Nagy-Britan-
niában 79%, Dániában 70% ez az arány (6).
Hazánkban, köszönhetően annak, hogy csak
egy nagy teljesítményű kommunális hul-
ladékégető üzemel, ez az arány 5% (7) körül
van.

Modern égetők - dioxin kibocsátások
Az előrejelzések szerint ezek a számok a
jövőben radikálisan csökkenni fognak, az új
szűrőberendezéseknek köszönhetően, ám ez
a csökkenés egyelőre elmarad a várttól. Sőt
felmerültek új aggályok is. Tanulmányok, így
Tejima (8) és társai már rámutattak arra, hogy
az égetők dioxin-kibocsátásának normál
üzemmenetben történő mérése félrevezető.
Az indítási szakaszban a dioxin-kibocsátás
lényegesen meghaladja (19-szeresével) a
határértéket, és vizsgálataik szerint a kibo-
csátás 41%-a az indítás-leállási szaka-
szokhoz köthető, amit egyáltalán nem
mérnek a féléves ellenőrző mérések során.
Az égető normál üzemmenetben mért dioxin-

Sevesoban 1976-ban több
mint 2 kilogramm dioxin
került ki a környezetbe. Az
embereket még időben
kitelepítették, de az érintett
területen minden háziállat
elpusztult, vagy el kellett

pusztítani, hogy a dioxin ne jusson a táp-
lálékláncba (mintegy 90.000 állatot). A
mérgezési tünetek több mint 500 emberen
jelentkeztek, megnőtt a születési rende-
lalenességek és a spontán vetélések arány
is. 18 km2-nyi terület vált lakhatatlanná (3)

Love Canal: mintegy 22.000 tonna veszé-
lyes hulladékot, dioxin tartalmú anyagokat
raktak le a Love Canal nevű területen,
majd földdel befedték, és egy évre rá 1954-
ben iskolát építettek a területen és felhúz-
tak 949 családi házat. A lakók idővel
elkezdenek panaszkodni a szagokra, és a
kint játszó gyermekeken található vegyi
sérülésekre. A vegyi anyagok megjelentek
a csatornákban, a kertekben. A megijedt
lakosok elkezdték gyűjteni a születési ren-
dellenességekrõl, vetélésekrõl, rákos meg-
betegedésekrõl és egyéb
rendellenességekrõl az adatokat. A
vetélések száma négyszerese a normális
szintnek. A lakókat és az iskolát végül
elköltözteték 35 év múltával. A betegségek
köre a bõrbetegségektõl, fejfájástól kezdve
a rákig és szellemi visszamaradottságig
terjed. (4)
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és belélegzett dioxin a fő kockázati tényező,
hanem az, hogy a dioxin a talajra kerülve a
táplálékláncban felhal-
mozódik, és így jut a
szervezetünkbe. Ahogy
fentebb említettük az
emisszióval a környezeti
levegőbe kerülő dioxinok
egy része a szálló porhoz
kötődik, másik részük
gázfázisban marad. Ez
utóbbiak nagy távolsá-
gokra, több ezer kilométerre is eljutnak a for-
rásuktól, míg a szálló porhoz kötött dioxinok,
még a legkisebb szemcseméret esetében
sem jutnak néhány tíz kilométernél mesz-
szebbre (1). Ez azt eredményezi, hogy a
nagyobb dózist a helyben lakók kapják, de a
globális környezet is fokozatosan elszen-
nyeződik, aint azt számtalan mérés bizonyítja

Dioxin háttérszennyezettség
A dioxinok és furánok esetében a ter-
mészetes lebomlási és lebontási folyamatok
marginális jelentőségűek, és ezért folyama-
tosan felhalmozódnak a környezetben. Ki-
bocsátó forrásoknál egyértelműen bizonyított,
hogy a napi élelmiszerek – hús, tej, tejter-
mékek, hal – tartalmaznak minden esetben
egy meghatározható háttérkoncentrációt a
dioxin-szerű vegyületekből (1). Az ipari orszá-
gok lakosságának dioxin (és PCB) háttér be-
vitele 2-6 pikogramm TEQ/ttkg. A WHO
1998-ban a korábbi Napi Tűrhető Bevitel
értékét 10 pg (i)TEQ/testsúly kg/nap-ról 1-4
pg-ra csökkentette, hangsúlyozva, hogy a cél
az alsó küszöb elérése. A német Szövetségi
Egészségügyi Hivatal azon a nézeten volt
már korábban is, hogy a karcinogén
anyagokra nem lehet egy bizonyos Elfogad-
ható Napi Felvételi értéket meghatározni,
ezért jelenleg a humán expozíciós értéket 1
pg (i)TEQ/testsúly kg/nap érték alá szeretnék
szorítani. Az Egyesült Államok különböző
szervei ennél lényegesen szigorúbb
határértékeket állapítottak meg. Az ún. vir-
tuálisan biztonságos határértéket 0,0064 pg
2,3,7,8-TCDD/testsúly kg/nap értékben
határozták meg (11).

alatti kibocsátása (és az ezt felhasználó
dioxin adatbázisok eredményei) erősen
megkérdőjelezhetőek. A valóságban, fi-
gyelembe véve a folyamatos monitoring
során kapott eredményeket a 0,1ng TEQ/m3-
es kibocsátás akár egy nagyságrenddel
(vagy ezt megha-ladóan) is nagyobb lehet.

Dioxinok keletkezése az égetőkben
A dioxin két módon keletkezik az égetőkben.
Egyrészt a kazánban klórtartalmú hulladékok
égetésekor, a másik ennél fontosabb, hogy
amikor a füstgáz elkezd lehűlni (például a
hőhasznosítás során), akkor 200-450 C fok
között a fémek és fémsók jelenléte katalizá-
torként elősegíti a dioxinok újrakeletkezését.
Jellemzően a dioxinok 90%-a a pernyére
tapad, és csak a maradék 10% marad a
gőzfázisban. Ennek két okból van jelen-
tősége. Egyrészt azért, mert így a pernye
szűrésére szolgáló filterek jelentős mennyi-
ségű dioxint tartalmaznak majd, másrészt
azért, mert az égetőből kikerülő pernye,
szálló por felületére dioxinok tapadnak. Az
égetős lobbi gyakran hivatkozik arra, hogy
erdőtüzeknél és más természetes folyamatok
során is keletkezik dioxin. Ez valóban így van,
ám ennek mennyisége elhanyagolható, mint-
egy 3% körüli.

Hogyan kerül a dioxin a szervezetünkbe?
A dioxin színtelen, szagtalan vegyület
,savakkal és lúgokkal szemben rendkívül el-
lenálló, stabil, nem illékony és vízben gya-
korlatilag oldhatatlan. A talajban a felezési
ideje 7-12 év. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a dioxinok valamilyen szilárd anyaghoz
kötődve fordulnak elő, azaz talajban, iszap-
ban és a levegőben a szálló porhoz kötődve.
Az élőlényekbe nem elsősorban a belélegzés
útján kerülnek be, hanem a légkörből
kiülepedő dioxinok a talajra hullva, a táplálék-
láncba kerülnek be, és ott felhalmozódva jut-
nak az emberi szervezetbe. Az emberi dioxin-
terhelés 90%-a élelmiszerekkel, ennek zöme
(az összes bevitel 80%-a) állati eredetű
élelmiszerekkel (hús, tej, tojás, hal) kerül a
szervezetbe. Ez azt jelenti, hogy elsősorban
nem a hulladékégetők által a légkörbe jutatott
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amely elavult technológiát alkalmazott –
meghatározó módon csökkentette az ottani
légkör dioxin tartalmát (13). Egy francia vizs-
gálat az 1970 óta működő Besancon melletti
kommunális hulladékégetőt vette vizsgálat
alá, és azt találta, hogy a talaj regisztrált
magas dioxin-tartalmának 97%-a, egyetlen
forráshoz, az égetőhöz köthető (14). Koreai
kutatók 17 égetőt vizsgáltak meg, és azt
találták, hogy a talaj dioxin-tartalma az
égetőtől távolodva folyamatosan csökken,
norvég kutatók Trondheim városában vizs-
gálódva kimutatták, hogy a talajban lévő
dioxin legfőbb forrása az ott működő égető és
a háztartások fatüzelése (15,16). A sort
lehetne folytatni, de talán ennyi is elegendő
annak bizonyítására, hogy az égetők, mint
dioxin források komoly tényezőt jelentenek,
és így közegészségügyi hatásuk sem el-
hanyagolható.

A hazai helyzet
Magyarországon kevés adat áll ren-
delkezésünkre, hogy a dioxin-problémát
feltárjuk. Három nagy és dokumentált eset is-
meretes, amikor a hulladékégetők határérték
felett bocsátottak ki dioxinokat. A dorogi
veszélyeshulladék-égető, a garéi hulladék
égetésekor 600%-kal lépte túl a megenged-
hető határértéket. Annak ellenére, hogy az
égetések ilyen eredményt hoztak, néhány

Egy köbméter városi levegőben átlagosan
3,4pg dioxin van. Naponta átlagosan 20m3

levegőt lélegzünk be, így 68
pg dioxin jut a szer-
vezetünkbe. Ez már ön-
magában annyi, amennyit a
WHO elfogadhatónak tart. Fi-
gyelembe véve, hogy a dioxi-
nok jelentős része a
táplálékon keresztül jut a

szervezetünkbe, elmondható, hogy
környezet dioxin-terheltsége globálisan és a
direkt szennyező forrásoktól távol is komoly
kihívást jelent. (12)

Dioxinok az égetők közelében
Felmerül a kérdés, hogy az égetők közelében
lévő levegőben és talajban valóban meg-
növekszik e a dioxin koncentrációja. Egy por-
tugál vizsgálat egy nagyváros, Portó légkörét
vizsgálta, és azt találta, hogy az ottani két
kórházi veszélyes hulladékégető bezárása –

Határértékek és az eszkimók
Az inuiti eszkimók a Baffin-szigeteken
élnek a sarkkör közelében. Megdöbbentek,
amikor kiderült, hogy a lakosság több mint
felének a vérében több dioxin található,
mint amennyit a kanadai jogszabályok elfo-
gadhatónak tartanak. Kiderült, hogy az
USA több ezer kilométerre lévő ipari létesít-
ményeinek, így meghatározóként a harris-
burgi hulladékégető dioxin-kibocsátásának
szenvedő alanyai az eszkimók. A harris-
burgi égető egy köbméter füstgázban 7000
nanogram dioxint juttatott a levegőbe.
Mikor az eset kiderült, ezt lecsökkentették
1700 nanogrammra, és kijelentették, hogy
a problémát
orvosolták. Az
unió előírásai
ma 0,1 nano-
gramm alatti
k ibocsátás t
tartanak elfo-
gadhatónak…
(20)

Az olasz hatóságok 2008 márciusában
helyeztek karanténba több bivalycsordát
Nápoly környékén, mert a tejükben
rákkeltő dioxint találtak. A tejből készített
sajtokat is megvizsgálták: 130 gyártó ter-
mékéből 26-ban haladta meg a dioxin il-
letve a dioxinszerű PCB mennyisége a
megengedhető uniós egészségügyi
határértéket. A karantén 83 tejtermelőt
érint, nekik a vizsgálatok végéig a hatósá-
gok megtiltották a szállítást. Az eddigi vizs-
gálatok szerint valószínű, hogy a tej
szennyeződését a farmokon összegyűlt
mezőgazdasági és egyéb - nem háztartási
- hulladék illegális elégetésekor keletkező
dioxin okozta, amely az állatok szer-
vezetébe került. Forrás :kisalföld.hu
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évvel később 2001-ben a dorogi égető, egy
fejlesztés után ismét megpróbálkozott a garéi
hulladék égetésével, de csekély eredmény-
nyel. A mérések ez esetben is regisztráltak
határérték túllépést. (17). Győr-Bácsán még
rosszabb volt a helyzet, szintén a garéi hul-
ladék égetésekor a dioxin 11, majd 55-
szörösével lépte túl a megengedett
határértéket (19). De nem csak egyedi hul-
ladékok égetésekor volt határérték túllépés.
A rákospalotai hulladékégetőben a füst-
gáztisztító üzembe helyezését megelőző 20
évben rendszeres volt a határérték tízsze-
resét elérő dioxin-kibocsátás (18).
Hogy mi a pontos helyzet azt nehéz
megítélni. Hivatalosan a működő égetők tel-
jesítik a kibocsátási határértékeket, de
jellemzően előre bejelentett mérések vannak,
félévente egy alkalommal. A dorogi égetőben
azonos időben három különböző hatóság vett
mintát, és azokat akkreditált laboratóriumok-
ban vizsgálták. A három azonos időben vett
minta között a különbség 31-szeres volt (17).
Ez jól mutatja, mennyire bizonytalan a dioxin-
mérés, és azt is, hogy mennyire meg-
bízhatatlanok az adatok.
További érdekesség, hogy a 210-féle dioxin
és furánvegyület (és ez csak a klórozott ve-
gyületfajta!) közül a hazai (és EU-s) jog-
szabályozás csupán 17-et sorol a mérgezők
közé, a többit nem is kell mérni. A fluorozott,
brómozott, valamint a többféle halogént (pl.
brómot és klórt) együttesen tartalmazó dioxi-
nokra és furánokra szintén nincs semmilyen
határérték .És van egy további probléma is. A
modern füstgáztisztításnak köszönhetően, a
dioxinoknak csupán legfeljebb 3%-a jut ki a
légkörbe, a többi a salakban és a pernyében
marad, amit leraknak, vagy rekultivációra
használnak fel. A dioxin-probléma tehát nem
megoldódott, hanem csupán áthelyeződött.
De ez már egy másik fejezet témája.

Források:

1. Dr. Kisfalvi Árpád: Toxikus szerves mikroszennyező kompo-
nensek (dioxinok, furánok és PCK-k előfordulási lehetőségei a
környezetben I.
2. Van Larebeke, Nik, et al., “The Belgian PCB and Dioxin Incident
of January-June 1999: Exposure Data and Potential Impact on
Health,” Environmental Health Perspectives vol. 109, no.3, March

A dioxinnal mérgezett
Juscsenko elnök
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nunk, hogy a nehézfémek az égetés során
nem semmisülnek meg. A higany jelentős
része egyszerűen távozik az égető
kéményén, míg a többi nehézfém elsősorban
az eredetileg bevitt hulladéknál jóval nagyobb
koncentrációban felhalmozódik a salakban,
pernyében.

A higany
Az egyik legkritikusabb nehézfém a higany,
amely elsősorban idegrendszeri problémákat
okoz, beszéd és viselkedési zavart, hiperak-
tivitást, memóriaproblémákat, végső esetben
akár halált is okozhat. Különösen veszélyes a
magzatokra nézve, mert átjut a méhlepényen
és fejlődési rendellenességet okoz, de
károsítja a tüdőt, a szívet is. (1) A higany az
élő szervezetben felhalmozódik, és mivel
elemi vegyület, így a környezetben nem bom-
lik le, viszont könnyen átalakul metil-higan-
nyá, amely aztán képes a táplálékláncban
felhalmozódni.(1). A higanykibocsátásban el-
sősorban a kórházi hulladékégetők járnak
élen, de a kommunális égetők kibocsátása
sem hanyagolható el. Bár a folyamatos hi-
gany mérés mára megoldott, ezt ritkán alkal-
mazzák, hazánkban egyáltalán nem. Egy
német kutatás kimutatta, hogy azokban az
égetőkben, ahol folyamatos volt az higany ki-
bocsátásának mérése, ott az égetők felénél
regisztráltak határérték túllépést, ahol viszont
a megszokott félévente egyszeri mérést al-
kalmazták, soha nem regisztráltak túllépést
(2). Ahol nincs mérés, ott határérték túllépés
sem lehet…
Becslések szerint, az Egyesült Államokban
minden tizedik születő gyermek ki van téve
az alacsony dózisú higany okozta fejlődési
rendellenességek kockázatának (44). A hi-
gany nem elsősorban belélegezve jelent
veszélyt, hanem a táplálékláncba (elsősorban
a vízen keresztül)
jutva. A hazai
égetők becslések
szerint mintegy
100-150 kg higany
bocsátanak ki
évente.

Nehézfémek az égetőben

Az égetők jelentős nehézfém-kibocsátása
abból adódik, hogy a hulladékokban lévő ne-
hézfémtartalom lényegesen meghaladja a
hagyományos tüzelőanyagok nehézfémtar-
talmát (3). A fémek jelentős része a kazánban
gázhalmazállapotba megy át, majd a lehűlés
során, kondenzálódik a pernyeszemcsékre.
Ez adja az égetők szálló porának fő veszé-
lyességét. A nehézfémek 80-90%-a a 2
mikrométernél kisebb szemcséken találhatók
meg (3). A higany és vegyületei a többi ne-
hézfémtől eltérően nem a szálló porra ülep-
szik ki, hanem megmarad gáz

halmazállapotban, és jelentős része a
kéményen át távozik a légkörbe. Fontos lát-

A hulladékégetők számos toxikus ne-
hézfémet bocsátanak ki a környezetbe,
igen komoly mennyiségben. Kutatá-
sok szerint a légkörbe bocsátott ólom
21%-a, az antimon 19%-a, a higany
32%-a a hulladékégetőkből származik,

és a többi nehézfém kibocsátásában is jelentős
szerepet játszanak az égetők (5,8).

Nehézfémek
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dukált (7). Természetesen nem csak a
kéményen, hanem a salak és pernyetárolás
során, vagy a szennyvizekben
illetve haváriák során is
szennyeződhet nehézfémmel
a környezet. Ezek azonban
már más fejezetek témái.

Hazai jogszabályokban elő-
írt határérték
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Nehézfémek hatása
Az egyik fő probléma a hulladékégetők ne-
hézfém kibocsátásával kapcsolatban, hogy
bár már nagyon kis koncentrációban is
toxikusak, azonban csak a kibocsátásukat
mérik, azt, hogy a levegőben mennyi ne-
hézfém található, azt nem. Egy égető
salakjában és füstgázában 35 különböző ne-
hézfém található. Ezek jelentős része az évek
során felhalmozódik az emberi szervezetben,
mert a felezési idő mellett a tartózkodási ide-
jük is igen hosszú, azaz mennyiségük folya-
matosan nő. A nehézfémek leginkább az
ideg-rendszerre hatnak, vizsgálatok mutatták
ki a gyerekek körében az autizmus, a disz-
lexia, a tanulási nehézségek, a hiperaktivitás
gyakoribbá válását. A felnőttek körében pedig
az agresszióval, a bűnözéssel és a dep-
resszióval hozható összefüggésbe. (3)

Hazai égetők és nehézfém
Hazánkban korszerűsítése előtt a
rákospalotai hulladékégető bocsátott ki
határérték feletti mennyiségben ne-
hézfémeket (6), a Gyöngyösre tervezett hul-
ladékégető külföldi referencia üzeme
Kalsruhéban pedig a határértéket tízszeresen
meghaladó nehézfémkibocsátásokat pro-

Ólom: idegrendszerei rendellenességek,
tüdő, vese problémák, csökkent mentális
képességek a gyermekek körében
Kadmium: vese betegségek, tüdő prob-
lémák; nagy dózis esetében súlyosan
károsítja a tüdőt, végső esetben halált is
okozhat. Az anyag rákkeltő.
Arzén: elsősorban a szöveteket támadja
meg, az idegrendszert a gyomort, bőr-
betegségeket okoz, csökkenti a fehér és
vörösvérsejtek mennyiségét
Króm: orr, tüdő és gyomor károsodás
Berillium: krónikus tüdő problémák
Kobalt: asztmát okozhat, károsítja a tüdőt,
lehetséges emberi rákkeltő
Tallium: születési rendellenességet
okozhat, szív- és érrendszert, idegrend-
szert károsítja
Nikkel: tüdő és bőrproblémák, lehetséges
emberi rákkeltő
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gyengíti és teszi tönkre. Hazánkban a vár-
palota-inotai alumíniumkohó környékén élők
körében figyelték meg ezt a megbetegedést.
Ezért is aggasztó, hogy a kohó bezárása
után, most egy hulladékégető felépítését ter-
vezik ugyanazon a helyen.

Kén-dioxid
A kén-dioxid szinte klasszikus szeny-
nyezőanyag, kibocsátása a hulladékban lévő
kén-tartalom függvénye. Alapvető szerepet
játszik a savas-esők és az asztma
kialakulásában. Különösen veszélyes a vízi
élővilágra nézve. A nitrogén-oxidokkal együtt
a légkörben átalakulva másodlagos részecs-
kéket képeznek, amelyek tulajdonságai és
élettani hatásai hasonlóak a szálló pornál leír-
takkal. (4)

Szén-monoxid
Az égetők szén-monoxid kibocsátása nem el-
sősorban annak élettani hatása miatt érdemel
figyelmet, hanem azért, mert jól mutatja, hogy
az égető mikor nem működik megfelelően. El-
sősorban akkor keletkezik, ha az égés során
levegőhiány lép fel, azaz az égés nem
tökéletes, de túlzott légfelesleg esetén,
amikor a hőmérséklet lecsökken, akkor is
számolnunk kell a keletkezésével. A füstgáz
szén-monoxid tartalma együtt mozog a többi
szerves szénvegyületével, így jól jelzi, ha a
füstgázban toxikus szerves szeny-
nyezőanyagok találhatóak. (5)

További szennyezők:
Az illékony szerves vegyületek (VOC) a poli-
ciklikus aromás szénhidrogének (PAH), po-
liklórozott bifenil-származékok (PCB),
furánok, ftalátok, ketonok, aldehidek, szerves
savak, alkének és a sort lehetne folytatni
azokkal a szerves vegyületekkel, amelyek az
égető kéményén távoznak. Legtöbbjük
bioakkumulációra hajlamos, azaz feldúsul
szervezetünkben. „Egyes vegyületek a vizs-
gálatok szerint károsítják az immunrendszert,
kromoszómákhoz kapcsolódnak, felborítják a
hormonháztartást, daganatos meg-
betegedéseket idéznek elő , viselkedésbeli
változásokat okoznak és csökkentik az intel-

Nitrogén-oxidok
Első helyen kell megemlíteni a nitrogén-oxi-
dokat, amely az égetőkből egyik legnagyobb
mennyiségben kikerülő szennyezőanyag.
Mivel kémiailag semleges, ezért igen nehéz
eltávolítani a füstgázból, általában az
eltávolítási hatásfok nem haladja meg a 60%-
ot. A nitrogén-oxidok az égetés során a le-
vegő és a hulladék nitrogén tartalmának
oxidációjából származik. Jelentős szerepet
játszanak az un. fotokémiai szmog
kialakulásában, és a kén-dioxid mellett
meghatározó a szerepük a savas esők
kialakulásában is, és így az erdők pusz-
tulásában. A nitrogén-oxidok emellett
légzőszervi megbetegedésekkel és tüdőprob-
lémákkal hozhatók összefüggésbe (1). Vizs-
gálatok szerint, azon gyermekek körében,
akik magasabb nitrogén-oxidok koncentrá-
ciónak vannak kitéve, csökkent tüdőműködés
tapasztalható (2).

Kloridok, Bromidok, Fluoridok
A hidrogén-klorid (HCl), a hidrogén-fluorid
(HF) a hidrogén-bromid (HBr) mint savas
gázok azért érdemelnek külön figyelmet, mert
károsítják az égető berendezéseit. Meny-
nyiségük a hulladékban lévő klór, bróm és
fluor tartalomtól függ, általában a hulladékok-
ban magas ezen anyagoknak az aránya. Egy
kutatás szerint 21 svéd hulladékégetőből 17
határérték felett bocsátott ki hidrogén klori-
dokat. (3). A hidrogén-klorid a tüdőt károsítja
és a krónikus hörghurut kialakulásában ját-
szik szerepet. A hidrogén-fluorid fluorózist
okozhat, ami elsősorban a csontrendszert

Az égetők kéményén az eddigiekben
bemutatokon túl további több száz
szennyezőanyag kerül ki. Most ezek-
ből csak néhányat emelnénk ki, első-
sorban azokat, amelyek nagy
tömegben kerülnek ki az égetőből.

További légszennyezőanyagok
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ligenciát” – írják brit orvosok (6). A fő gond
azonban az, hogy igazából nem vagyunk
tisztában a hatásukkal.

És amiket nem ismerünk...
A vegyületek felsorolását lehetne folytatni
további száz és száz vegyülettel, de
alighanem ebből is látszik, hogy az égetőmű
komoly kockázatot jelent a környezetre és az
egészségünkre is. A legnagyobb probléma
azonban az, hogy igazából csak találgatjuk
egyes szennyezőanyagok hatását, nem is-
merjük a hosszú távú hatásokat, a magza-
tokra leselkedő veszélyt, nem ismerjük a
szennyezőanyagok összhatását És azt sem
tudjuk, hogy hány olyan vegyület lehet, amely
bár kikerül az égető kéményén, de nem hogy
hatásáról, még a létezéséről sincs fogal-
munk.

A kommunális hulladékégetők füst-
gázában eddig kimutatott vegyületek (7):

pentán
triklórfluorometán
acetonitril
aceton
metiljodid
diklór-metán
2-metil-2-propanol
2-metil-lpentán
kloroform
ethil-acetát
2,2-dimetil-3-pentanol
ciklohexán
benzol
2-metil-hexán
3-metil-hexán
1,3-dimetil-ciklopentán
1,2-dimetil-ciklopentán
triklóretilén
heptán
metil-ciklohexán
etil-ciklopentán
2-hexanon
toluol
1,2-dimetil-ciklohexán
2-metilpropil-acetát
3-metilén-heptán
paraldehid
oktán
tetraklór-etilén
butánsav-etilészter
butil-acetát
etil-ciklohexán
2-metiloktán
Dimetil-dioxán
2-furán-karboxaldehid
klórbenzol

tetraklórbenzol
methylbenzoic acid
triklór-fenol
2-(hidroximetil)benzoesav
2-etilnafthalin-1,2,3,4-
tetrahidro-2,4,6-triklórfenol
4-etilacetofenon
2,3,5-triklór-fenol
4-klórbenzoesav
2,3,4-triklór-fenol
1,2,3,5-tetraklór-benzol
1,1’-bifenil(2-etenil-naftalin)-
3,4,5-triklórfenol
klórbenzoesav
2-hidroxi-3,5-diklór-ben-
zaldehid
2-methilbifenil-2-ni-
trosztirol(2-nitroetenilben-
zol)dekánkarboxilsav
Hidroxi-methoxi-benzaldehid
Hidroxiklór-acetofenon
etilbenzoesav
2,6-diklór-4-nitrofenol-szul-
fonsav
4-bróm-2,5-diklór-fenol
2-etilbifenil-bróm-diklór-fenol
1(3H)-izobenzofuranon-5-
metil-dimetilftalát
2,6-di-terc-butil-p-benzoki-
non
3,4,6-triklór-1-metil-fenol
2-terc-butil-4-metoxifenol
2,2'-dimetil-bifenil
2,3'-dimetil-bifenil
Pentaklór-benzol
bibenzil
2,4'-dimetil-bifenil
1-metil-2-fenilmetil-benzol
benzoesavas fenilészter
2,3,4,6-tetraklór-fenol
Tetraklór-benzofurán
fluorén
ftalátészter
dodekán-karboxilsav
3,3'-dimetilbifenil
3,4'-dimetilbifenil
hexadekán

benzofenon
tridekánsav
hexaklór-benzol
heptadekán
fluorenon
dibenzotiofén
pentaklór-fenol
szulfonsav
fenantrén
tetradekánkarboxilsav
oktadekán
tetradekánsavas izopropil
észter
hangyasav
xilol
ecetsav
alifás karbonil-etil-metill-cik-
lohexán
2-heptanon
2-butoxi-etanol
nonán
izopropil-benzol
propil-ciklohexán
dimetiloktán
pentánkarboxilsav
propilbenzol
benzaldehid
5-metil-2-furán-karboxalde-
hid
1-etil-2-metilbenzol
1,3,5-trimetilbenzol
trimetilbenzol
benzonitril
metil-propil-ciklohexán
2-klór-fenol
1,2,4-trimetilbenzol
fenol
1,3-diklór-benzol
1,4-diklór-benzol
dekán
hexán-karboxilsav
1-etil-4-metil-benzol
2-metil-izopropil-benzol
benzilalkohol
trimetilbenzol
1-metil-3-propilbenzol
2-etil-1,4-dimetilbenzol

metil-hexanol
trimetil-ciklohexán
etilbenzol
1-etil-3,5-dimetil-benzol
(1-metil-1-propenil)benzol
Bróm-klorobenzol
4-metil-fenol
Benzoesavas-metilészter
2-klór-6-metilfenol
Etil-dimetil-benzol
undekán
heptánkarboxilsav
1-(klórmetil)-4-metilbenzol
1,3-dietilbenzol
1,2,3-triklórbenzol
4-metilbenzil-alkohol
etilhexánsav
etil-benzaldehid
2,4-diklórfenol
1,2,4-triklórbenzol
naftalin
dekametil-ciklopen-
tasziloxán
metil-acetofenon
1-(2-butoxi-etoxi)etanol
4-klórfenol
benzotiazol
benzoesav
oktánsav
2-bróm-4-klórfenol
1,2,5-triklórbenzol
dodekán
bróm-klór-fenol
2,4-diklór-6-metilfenol
Diklór-metilfenol
Hidroxi-benzonitril

Források:
1.WHO: Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter,
Ozone and Nitrogen
Dioxide,2003
2. PETERS, J. M. ET AL. A study of 12 Southern California commu-
nities with differing levels and types of air pollution. II Effects on pul-
monary function. American journal of
respiratory and critical care medicine, 159: 768–775 (1999)
3. Greenpeace Nordic:Hot Air: Will Swedish Incinerators Satisfy the
EU?, 2000
4. Michelle Allsopp et al.: Incineration and Human Health, Green-
peace, 2000
5.Lábody J.:Veszélyes hulladékok égetése, NETI Kft. , 2000
6. J. Thompson: Health Effects of Waste Incineration, British Society
of Ecological Medicine, 2005
7.Jay, K., and Stieglitz, L., “Identification and Quantification of
Volatile Organic Components in Emissions of Waste Incinera-
tionPlants,” Chemosphere, vol. 30, no. 7, pp. 1249-1260, 1995.
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szűrőkben és a salakban. A probléma tehát
nem megoldódik, csupán térben és időben
áthelyeződik. És gyakran súlyosbodik is.
Hiszen az eredeti hulladékban lévő toxikus
anyagok gyakran olyan formában vannak
jelen, amelyek a környezetre kis kockázatot
jelentenek, az égetőben azonban átalakulnak
és komolyabb problémává válnak. Így például
a nehézfémek az égetőben átalakulnak és
elemi formává vagy egyszerű vegyületekké
alakulnak, és ezek sokkal mobilisabbak, az
élővilág számára könnyebben felvehetővé
válnak, mint eredeti – a hulladékban lévő –
formájukban.
A salak és a pernye rendkívül sok toxikus ve-
gyületet tartalmaz, és ezek gyakran igen
magas koncentrációban vannak jelen. A
benne lévő szennyezőanyagok nagyon ha-
sonlítanak a füstgázban lévőkhöz, de kon-
centrációjuk és formájuk különbözhet (1).

Dioxinok és salak
A hulladékégetők dioxin kibocsátása, az
egyre modernebb szűrőberendezéseknek
köszönhetően meredeken csökkent az elmúlt
évtizedben. Ezt mondja az ipar, és ez így is
van – vagy legalábbis így tűnik első látásra.
Ugyanis a füstgázokkal kibocsátott dioxin
mennyisége valóban csökkent, ugyanakkor a
salakban lévő dioxin mennyiség meg-
növekedett. A valóságban úgy tűnik, hogy
amit nyertünk a füstgáztisztító beren-
dezésekkel, azt elveszítettük a salaknál. Egy
svéd égető vizsgálata szerint, a füstgáznál
nyert dioxin csökkenés, megjelent a salakban
(5), amit más tanulmányok is megerősítettek.
(6). Így a valóság az, hogy a dioxin kibo-
csátás nem csökkent, csak áthelyeződött a
levegőből a salakanyagokba, ez azonban
kisebb figyelmet kapott, és sokszor meg sem
említik. A probléma azonban létezik, és nem
is kicsi. Spanyol, osztrák, svéd égetők vizs-
gálata mutatta ki, hogy ma már egy égető tel-
jes dioxin kibocsátásának több mint 96%-a a
salakba és a hamuba kerül. Amíg tehát az
ipar diadaljelentésektől hangos, csendben
újabb időzített bombát indítottak.

A hulladékégetés maradékanyagai
A hulladékégetők működése során többféle
maradékanyag is keletkezik. Legnagyobb
mennyiségben salak képződik, kisebb meny-
nyiségben „pernye”, ami nem más, mint a
füstgáztisztítás maradékanyaga. Mindkét
maradékanyag igen sok toxikus vegyületet
tartalmaz, a hamu legtöbbször veszélyes hul-
ladéknak minősül. Általában az égetőkbe
bekerülő hulladék mennyiségének 25%-a
távozik maradékanyagként, de ez a szám 10-
50% között ingadozhat. A maradékanyag
nagyobb mennyiségét a salak teszi ki (mint-
egy 22%), míg a pernye ennél lényegesen
kevesebb (3%).

A maradékanyagok két tanulsága
A maradékanyagokra két dolog miatt
érdemes odafigyelni. Egyik az, hogy rávilágí-
tanak az égetők elhallgatott problémájára, ti.
arra, hogy az égetőbe bevitt hulladék nem
tűnik el, hanem csak átalakul; füstgázzá,
hamuvá, salakká, amelynek veszélyessége
gyakran meghaladja az eredetileg bevitt hul-
ladékét.
A másik dolog a technológiai megoldások
hiányosságára hívja fel a figyelmet. Ugyanis
minél tökéletesebben működnek a szűrők az
égetőben, minél kevesebb szennye-
zőanyagot engednek ki a levegőbe – annál
több szennyezőanyag halmozódik fel a

A hulladékégetőkről sokszor az a
kép él az emberekben, hogy az
képes „eltüntetni” a hulladékot,
és legfeljebb csak a kéményen
kikerülő füst miatt kell aggód-
nunk. Nagyon sokszor a dön-

téshozóknak is így tálalják az égetőket, mint
amelyek képesek megoldani az egyre gyorsuló
ütemben betelő hulladéklerakók problémáját.
Sajnos azonban ez a kép nem felel meg a valóság-
nak.

Salak, hamu és talajszennyezés
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Általában a hamu veszélyes hulladéknak
minősül, azonban a salak legtöbbször nem
minősül annak, és
„hasznosításra” kerül,
legtöbbször útalapba
építik, vagy hulladék-
lerakók rekultivá-
ciójára használják. Ez
a „hasznosítás” azon-
ban problematikus. A
salak ugyanis, mint
korábban bemutattuk
magas koncentrá-
cióban tartalmaz toxikus összetevőket és
ezek idővel kikerülhetnek a környezetbe is.
Egy svéd vizsgálat az utakba épített salakot
vette vizsgálat alá, és azt találta, hogy a salak
alapú út közelében megemelkedik a ne-
hézfémek koncentrációja. Nevezetesen a klór
ezerszeres, a réz százszoros, és a króm
tízszeres koncentrációban volt jelen a csur-
galékvizekben. Jelenlegi hatályos jogszabá-
lyok szerint:

„Az égető- vagy együttégető mű
működéséből származó … hulladékokat

lehetőség szerint hasznosítani kell,
közvetlenül a műben vagy azon kívül, illetve

azokat ártalmatlanítani kell.”.
Ez azt jelenti, hogy a salak ismert veszé-
lyességének ellenére is ösztönzik annak
hasznosítását, ami komoly környezeti koc-
kázatot jelent.

Nehézfémek a salakban
A salakban és a pernyében igen magas kon-
centrációban vannak jelen a nehézfémek is.
Bár a hamu nehézfémtartalma általában ma-
gasabb, azonban mindkettőről elmondható,
hogy lényegesen több nehézfémet tartal-
maznak, mint amennyi a talajban található.
Ez különösen az olyan anyagok miatt ag-
gasztó, mint az ólom, króm, higany, kadmium,
stb. amelyek különösen veszélyesek az em-
beri egészségre.
A mellékelt táblázatban bemutatjuk, egy
spanyol hulladékégető veszélyes elemi
összetevőit, összehasonlításképpen bemu-
tatva a talaj értékeit is mg/kg-ban(8).

Füstgáztisztítási maradékanyagok

A dioxinok legnagyobb koncentrációban a
füstgáztisztítási maradékanyagokban talál-
hatóak, azonban a salak nagyobb mennyi-
ségénél fogva szintén jelentős hányadot
tartalmaz. Nyolc spanyol hulladékégető vizs-
gálata szerint a füstgázon keresztül évente 1-
1.2 gramm, a pernyébe 46.6-111.6, míg a
salakon keresztül 2-19 g TEQ egyenértékű
dioxin távozik az égetőből. Azonban nem
csak a dioxinok jelentenek komoly kockáza-
tot. A salakban és a pernyében lévő ve-
gyületek számáról, a környezetre és az
emberre gyakorolt hatásáról nem sok
elképzelésünk van. Egy japán vizsgálat 72
különböző fenol-vegyületet mutatott ki egy
lakossági hulladékégető salakjában (7). Ez
vélhetően csak a jéghegy csúcsa.

A salak és a hamu kezelése
Az égetőkből kikerülő salakot és hamut a
hatályos magyar jogszabályok szerint vizs-
gálni kell (3/2002. KÖM). Ez azt jelenti, hogy
Magyarországon az égetőkből kikerülő salak
és hamu nem minősül automatikusan veszé-
lyes hulladéknak. A 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet szerint a salakot és hamut
minősíteni kell, és ez alapján kapják meg be-
sorolásukat.

Byker, Newcastle
Világszerte hírhedté vált az az eset, ahol az
égetőkből kikerülő salakot gyalogutak,
parkok, játszóterek feltöltésére használták
fel Nagy-Britanniában. A helyi lakosok ag-
gódva a salak egészségügyi hatása miatt
,tiltakoztak az eljárás ellen, de a szak-
hatóságok „rémhírtejesztőknek” nevezték a
civileket, egészen addig, míg azok saját
pénzen a Newcastle-i Egyetem segít-
ségével meg nem vizsgáltatták a talajt. Az
eredmények szerint a parkok, játszóterek
talajában a dioxinok 2000-szeresével lépték
túl a normál értéket és nehézfémek esetén
is többszáz százalékos, a normál szintet
meghaladó eredményeket kaptak.
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a talajvíz elszennyeződött, és a hatósági
határozat is megállapította, hogy ennek for-
rása a veszélyes-hulladékégető salak-
tárolója. A talajvízben igen magas a klorid és
szulfát koncentráció és egy 2000-es mérés
sze-rint a benzol koncentrációja 273-szorosa
a határértéknek, de szintén határérték feletti
a toluol, a kloroform és a tetraklór–etilén kon-
centrációja is. A Felügyelőség a tárolók
betelése után előírta azok rekultivációját, ami
azok befedését jelentené, a környezetvédők
szerint azonban a megnyugtató megoldást a
salaktárolók kiürítése jelentené. Dr. Horváth
Ferenc, az ELTE tanszékvezetője eközben
kijelentette, hogy a salaktárolók szennyezése
a karsztvizekre is veszélyt jelenthet. Az ügy
most sem jutott nyugvópontra, miközben az
égető megpróbált engedélyt szerezni a ne-
gyedik salaktárolóra is… (4)

Hasznosítható-e a salak?
A salak hasznosításának elsősorban az szab
határt, hogy a benne lévő nehézfémek a
savas esők vagy szerves anyagok jelen-
létében kilúgozódnak, és kikerülnek a
környezetbe. Figyelembe véve, hogy a föld-
kéreghez viszonyítva egyes nehézfémek
koncentrációja akár több százszoros is lehet
a salakban, kiemelt figyelmet kell szentelni
annak, hogy a talajvíz ne érintkezzen a
salakkal, hiszen ez meggyorsítja azok ki-

Hazai salakhelyzet - Rákospalota
Magyarország egyetlen kommunális hul-
ladékégetőjének a rákospalotai égetőnek a
salakja a dunakeszi hulladéklerakóra kerül,
ahol takaróanyagként használják. A bevitt
hulladék 23%-ából salakanyag és 6% egyéb
maradékanyag (zömében pernye) képződik.
(3).

Dorogi salakhelyzet
Dorogon az 1990 óta működő veszélyes hul-
ladéklerakó salakanyaga komoly probléma
forrása. Az égető salakját 2003 elejéig az itt
kialakított salaktárolókban helyezték el. A ‘90-
es évek elején az 1. sz. tárolót a hatóság
kiüríttette, azonban a második és harmadik

t á r o l ó
fo lyama-
t o s a n
telítődött,
annak el-
l e n é r e ,
hogy már
1996-ban
k i m u t a t -
ták, hogy

A Győr-Bácsai hulladékégető salakelhe-
lyezése sem mentes a problémáktól. Így
például egy 2000-ben kelt hatósági
határozat megállapítja többek között, hogy
az égetés során keletkezett salakot nem
zárt térben gyűjtik, a filterport túl nagy
arányban forgatják vissza a rendszerbe, il-
letve, a hulladékégetési maradékanyagok
gyűjtésének módja nem zárja ki a
környezet szennyeződését. Egy 1998-as
hatósági dokumentum a salakban az ón,
nikkel, cink és ólom feldúsulására hívja fel
a figyelmet. Különösen aggályos, hogy az
égető vízbázison létesült és a talajvíz
szennyeződése is komoly méreteket öltött.
(2)

Elem Pernye Salak Talaj
Ezüst 46-55 17,5-28,5 0,1
Alumínium 3,19-7,84% 6,2-6,68% 7,10%
Arzén 269-355 47,2-52 6
Bróm 3830-3920 676-830 5
Kadmium 246-266 47,6-65,5 0,06
Kobalt 11,3-13,5 65,2-90,3 8
Króm 146-169 623-807 100
Réz 390-530 1560-2110 20
Higany 59,1-65 9,1-9,7 0,03
Indium 1,5-1,67 0,45-0,71 0,07
Molibdén 14-26 100-181 2
Ólom 3200-4320 2090-2860 10
Szelénium 6,7-11,2 2,52 0,2
Ón 470-630 300-410 10
Thallium 2,85-3,21 4,31-4,86 5
Titán 3300-6300 7500-18100 5000
Vanádium 27-36 46-137 100

Cink 13400 6610-6790 50
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kerülését a környezetbe. Ezért is aggályos az
útalapban történő felhasználás.
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1. EEA (2000). Dangerous Substances in Waste. Prepared by: J.
Schmid, A.Elser, R. Strobel, ABAG-itm, M.Crowe, EPA, Ireland. Eu-
ropean Environment Agency, Copenhagen, 2000.
2. Zöld Erő Egyesület, személyes közlés
3.http://index.hu/politika/belfold /budapest/kuka0802/
4. Nádor Tamás: A betelt salaklerakók felszámolását követelik a
környezetvédők, Zöld Sorok 2003. március
5. GRAAB (1996). Tekniskt underlag dioxinier, MU 96:10.
6. Wikstrom E. (1999). The role of chlorine during waste combustion.
Department of chemistry, Environmental Chemistry, Umea Univer-
sity.).
7. Nito S. and Takeshita R. (1996). Identification of phenolic com-
pounds in fly ash from municipal waste incineration by gas chro-
matography and mass spectrometry. Chemosphere 33 (11):
2239-2253.
8. Buchholz B.A. and Landsberger S. (1995). Leaching dynamics
studies of municipal solid waste incinerator ash. Journal of Air and
Waste Management Association 45: 579-590.
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égetőművet szennyvize határérték feletti
toxikus nehézfém-szennyezésére (cink, kad-
mium, réz, ólom), és jelezte, hogy emiatt az
üzem leállítását fogja kezdeményezni a szak-
hatóságoknál. A Felügyelőség
párhuzamosan a figyelőkutakban higany-,
kadmium- és krómszennyezettségre lett fi-
gyelmes (4). Nem véletlenül, hiszen az égető
a győri vízbázis védőidomán található (3).
2002-ben egy oldószeres tartály vezetéke hi-
básodott meg, és rákkeltő anyagok kerültek
a környezetbe, aminek kármentesítése „je-
lenleg is folyamatban van”. Az égető szenny-
vízkezelése pedig nem megoldott, mert a
helyi szennyvízkezelőtől az égető nem
kapott közműbefogadó nyilatkozatot, a
szennyvíz magas károsanyag tartalma miatt.
(8)

A dorogi havária
A bácsainál is hírhedtebb eset a dorogi
veszélyeshulladék-égető haváriája, amikor is
egy tartály meghibásodása, a kármentőn nyit-
va felejtett csap következtében mintegy 50
tonna folyékony halmazállapotú veszélyes
hulladék rákkeltő, erősen toxikus vegyü-
letekkel került bele a Kenyérmezei–patakba,
és onnan a Dunába. A szennyezés hatása
kimutatható volt Esztergom ivóvizében is, ami
miatt napokig tilos volt vizet inni. A szennye-
zés hatásáról a mai napig folyik a vita, azon-

Szennyvíz képződés
Az égetőknél üzemszerű működés mellett, ál-
talában három helyen keletkezik szennyvíz:
- a salakhűtésnél
- fűtőfelületeinek tisztításakor
- füstgáz mosásnál (1)

Ha a salak hűtésére vizet használnak, úgy a
víz szennyeződik, amit kezelni kell. Ha a
salak hűtése átfolyással történik, akkor 1
tonna hulladékra 3,5-6 m3 vizet használ fel a
rendszer, ha elpárologtató rendszert használ-
nak, akkor csak 0,3-0,5 m3. Ez utóbbi
megoldás bár drágább környezeti szempont-
ból, mindenképpen előnyösebb. Környezeti
szempontból az igazi problémát a füst-
gáztisztítás szennyvizei jelentik, azonban ál-
talában a három szennyvizet együtt kezelik. A
kezelés fizikai és kémiai szennyvíztisztításból
áll. Bár ez jó hatásfokkal működik, ,a tisztított
szennyvízben – ha határérték alatt is – de
megtalálhatóak a nehézfémek, így az ólom,
arzén, higany, króm, kadmium, stb. (1.)

Haváriák, szennyezések
Az égetőknek azonban nem ezek a szabályo-
zott szennyvíz kivezetései jelentik a prob-
lémát, hanem a hulladékok, a salak, a pernye
helytelen tárolásából adódó talaj-és vízszeny-
nyezések. Az alábbiakban két esetet:a dorogi
és a bácsai égető szennyezéseit mutatjuk be.

A bácsai történet
1998-ban környezetvédelmi vizsgálat re-
gisztrálta, hogy az égetőnek nincs fedett
gyűjtőhelye; figyelőkútjai és a talajvíz veszé-
lyeztetése állapítható meg (4,5). 1998 már-
ciusában a helyi vízmű figyelmeztette az

A hulladékégetők kibocsátásai első-
sorban a levegőt, és a salak miatt a
talajt érintik, a vízzel kapcsolatos
környezeti terhelések elsősorban
haváriák esetén jelentenek prob-
lémát.

Víz, talajvíz, szennyvíz

Jelképes patak-temetés: a vízszennyezés egy éves
évfordulóján helyi civil szervezetek emlékeznek meg

a vízszennyezésről



Válaszúton Alapítvány

www.valaszuton.hu
27

Források:

1.Lábody J.:Veszélyes hulladékok égetése, NETI Kft. , 2000
2. Simon Gergely: A Győr-Bácsai hulladékégető rémségei, Lélegzet
3. Szilágyi László: A győri hulladékégető pereskedik, Kukabúvár,
2001 tavasz
4. Kajner Péter (szerk): A jövő nemzedékek képviselete féléves je-
lentése, 2001, Védegylet.
5. www.zoldero.gyor.hu
6. http://emil.alarmix.org/nekapi/06/06os.htm
7. Országos Környezeti Kármentesítési Program alprogramok , VI-
TUKI, 2005
8. http://szigetkoznet.extra.hu/sajto/tiltakoznakazegetomu.htm
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ban az tény, hogy a hivatalos szervek
késlekedése miatt az esztergomiak napokig
ittak a szennyezett vízből, aminek az ivóvízti-
lalom elrendelése előtt napokkal is érezhető
oldószeres szaga volt.

Vízbázisok és égetők
A vízbázisok állandó „résztvevői” a hul-
ladékégetők körüli vitáknak. Manapság a Vár-
palotára tervezett hulladékégetőről derült ki,
hogy a vízbázis ún. B hidrogeológiai
védőidomán létesülne. És jelenleg is zajlik a
Nyergesújfalura tervezett hulladékégető ce-
mentgyár körüli vita, hiszen itt is a vízbázisok
védőidomára épülne fel a gyár, ha a civil
szervezetek nem léptek volna közbe.

További történetek
Kevés nyilvánosságot kapott az Országos
Környezeti Kármentesítési Program, amely-
ből kiderül, hogy az eddig vizsgált kilenc
megyében négy olyan helyszín van, ahol hul-
ladékégetők okoztak olyan mértékű talaj-
szennyezést, amely kármentesítést igényel
(6), ezek közül említenénk meg a Mátrafüre-
den egykor működött kórházi hulladékégető
70 m3 salakját (7). Szintén itt említik meg az
EGIS mogyoródi volt nyílt téri égetőjének
területén és környezetében a talaj és a talaj-
víz szerves klórvegyülettel történt elszennye-
ződését (6).

A balatonfűzfői hulladékégető sem mentes a
talajszennyezésektől. Kiderült, hogy az
elavult tartálypark elszennyezte a környező
talajt, amit kármentesítés során kellett ártal-
matlanítani (9).

Füstgázok és a vizek
A haváriák mellett figyelmet érdemelne az is,
hogy a kiülepedő füstgázok – évek hosszú
során – hogyan halmozódnak fel az égetőt
övező talajban és élővizekben. Ezzel kap-
csolatban azonban gyakorlatilag nincsenek
információink.



www.valaszuton.hu

Válaszúton Alapítvány
28

TEQ között alakult.

Tanulmányok sora
Ezzel szemben egy német tanulmány egy
kommunális hulladékégető környékén élő
emberek vérének és anyatejének dioxintar-
talmát vizsgálta, és azt kapták eredményül,
hogy az itt élők eredményei lényegesen nem
térnek el az átlagnépességhez képest (3).
Egy másik német tanulmány (4) ezzel ellen-
tétes eredményeket kapott. Egy veszélyes
hulladékégető környékén élő gyermekeket
vizsgálva azt találta, hogy a poliklórozott-bife-
nilek magasabb arányban voltak jelen a gyer-
mekek szervezetében, mint a kontroll
területen élő gyermekeknél. Különösen
érdekes egy finn tanulmány, mely 1998-ban
azt vizsgálta, hogy a nehézfémek miképpen
halmozódnak fel a szervezetben (5). A tudó-
sok az égetőben dolgozók és a helyi
lakosság hajszálainak higany tartalmát vizs-
gálták meg, és azt találták, hogy az égetőtől
távolodva folyamatosan csökken a hajszálak
higanytartalma. Az égető 1,5-2 kmes
körzetében élők esetében 0,16 mg/kg-os
értéket mértek. Ez a szám 0,13 mg/kg-ra
csökkent 2,5-3,7 km-es távolságban, míg
0,03 mg/kg-ra esett az égetőtől 5 km-re. Ez a
tanulmány jól mutatja a távolság és a
kitettség hatását.

Megbetegedések és égetők
Mindezekből és a korábbiakból jól látszik,
hogy az égető kéményén kikerülnek toxikus
vegyi anyagok, azok a környezetben feldú-
sulnak, és jellemzően megjelennek az emberi
szervezetben is. A kérdés csak az, hogy ez
utóbbi jár-e káros egészségügyi hatással,
vagy a toxikus anyagok koncentrációja olyan
csekély marad, hogy az elhanyagolható
egészségügyi kockázatot jelent. Az alábbiak-
ban a hulladékégetők környékén élők
körében található megbetegedésekről szóló
kutatásokat tekintjük át. Az ilyen jellegű vizs-
gálatok elsősorban a rákos meg-
betegedésekre koncentrálnak. Ennél
kevésbé vizsgálták a légúti meg-
betegedéseket és a születési rendel-
lenességeket. Bár az összes kutatás

Elöljáróban
Elöljáróban el kell mondani, hogy bár az
égetés egészségügyi hatása mindenütt a
közérdeklődés központjában áll, a kutatások
száma korlátozott, és azok is elsősorban a
dioxinok, valamint a nehézfémek hatására
koncentrálnak. Összegzésként azonban az
elmondható, hogy mind a régebbi, mind a
modern égetők felelősek a helyi talajok és a
vegetáció dioxin és nehézfém szennye-
zéséért. (1). Az érintett lakosság elsősorban a
szennyezett levegő belélegzése és a szeny-
nyezett mezőgazdasági termékek fo-
gyasztása révén van kitéve az égetőből
kikerülő vegyi anyagoknak.

Vegyi anyagok feldúsulása
Az első kérdés, hogy az égetők környékén
élő emberek körében a káros vegyi anyagok
felhalmozódása megfigyelhető-e? Egy japán
vizsgálat (2) egy olyan égető környékét vizs-
gálta, ahol a talaj dioxin tartalma igen magas
volt, és a rákos megbetegedések aránya is
kiugró értéket ért el. Az égető 2 km-es
körzetében élő emberekből mintát véve,
megállapították, hogy a zsír dioxin tartalma
lényegesen meghaladja az átlag népesség
zsírszöveteinek dioxin tartalmát. A vizs-
gálatba bevontaknál 81-149 pg TEQ értéket
re-gisztráltak egy gramm zsírszövetben, míg
az átlagnépességnél ez a szám 15-29 pg

A hulladékégetés témakörének talán
legkritikusabb pontja az égetők
egészségügyi hatása. Ezzel az állítással
lehet vitatkozni, de az tény, hogy egy
égető elfogadtatásának meghatározó
kérdése, hogy várhatóak-e káros
egészségügyi hatások. Éppen a téma
kiemelt fontossága miatt, az alábbiakban
bemutatott bizonyítékok kizárólag tu-
dományos szakcikkekre támaszkodnak

és ezeket hivatkozásokkal jelöljük. Megelőzve
ezzel minden nemtelen támadást.

A hulladékégetők egészségügyi hatása
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Trieszt - Olaszország
Az olaszországi Triesztben a tüdőrák és a
légszennyezés kapcsolatát
vizsgálták, és azt találták,
hogy a hulladékégetők
környékén a tüdőrák
valószínűsége 6,7-szeresére
nő (9). Emellett a város
központ is jelentős 2,2-sze-
res kockázati tényezőt jelen-
tett. A vizsgálat megerősítette egy korábbi
kutatás hasonló eredményeit. (10).

Lancashire
Egy Lancashire-i égető vizsgálata során azt
találták, hogy a gégerák előfordulásának
gyakorisága megnövekszik, egy később
elvégzett vizsgálat, amely 9 másik égetőt is
bevont a vizsgálatba, azonban nem talált
ilyen (11,12) összefüggést. Ám utóbbi vizs-
gálat, csak 10 éves időtávra tekintett előre,
holott más kutatások szerint a dioxinok
hatása jellemzően 10 év után kezd jelent-
kezni.

A legkiterjedtebb vizsgálat
Az egyik legkiterjedtebb vizsgálat 72 brit hul-
ladékégetőt vont vizsgálat alá, 13 év adat-
sorát, mintegy 14 millió ember adatát
megvizsgálva (13,14). Az eredmények szerint
az átlagosnál magasabb értékeket találtak az
összes daganatos megbetegedésre és
emelkedett érték volt re-gisztrálható a gyo-
mor-, vastagbél-, máj- és tüdőrák esetén. A
növekmények 2-8%-os növekedés közé
esnek, ami ha nem is tűnik első pillantásra je-
lentősnek, valójában 11 ezer extra halálozást
jelent. A kutatók külön vizsgálták az égetők 3
és 7,5 km-es körzetét, és minden esetben a
növekmények a 3 km-es zónában voltak ma-
gasabbak.

A legfrissebb francia eredmények
A Francia Nemzeti Egészségügyi Intézet 16
hulladékégetőt vont vizsgálat alá, ered-
ményeit 2006-ban publikálta (15). Ezek sz-
erint a kitettség függvényében ('közepestől'
az 'erősig') a kockázat 4,5%-ról 6,9%-ra nőtt
a mellrák esetében, és 6,8%-ról 9,7%-ra a

bemutatására itt nincs lehetőségünk, azt sze-
retnénk előrebocsátani, hogy a tanulmányok
többsége szerint összefüggés van a hul-
ladékégetők (és más ipari létesítmények) és
a daganatos megbetegedések gyakoribbá
válása között (1,6 ).

Besanconi eredmények
Franciaországban, a Besancon-i égetőt vet-
ték vizsgálat alá Viel és munkatársai (7), mi-
után kiderült, hogy az égető komoly dioxin
forrás. Térbeli kutatási statisztikát alkalmaz-
tak, hogy az
oksági kap-
c s o l a t o t
feltárják. A
d i o x i n n a l
ö s s z e f ü g -
gésbe hozott
l á g y r é s z
szarkómát és
Non-Hodgkin
limfómát vették vizsgálat alá. Azt találták 26
térbeli egységet lehatárolva, hogy az
égetőhöz legközelebb eső két területen je-
lentősen megnövekedett ezen ráktipusok elő-
fordulásának gyakorisága. A lágyrész
szarkóma gyakorisága 44%-kal, a Non-
Hodgkin limfóma gyakorisága 27%-kal
emelkedett.

Shinton - a szélirány szerepe
Az egyik legriasztóbb eredményeket a japán

Shinton település
égetőjének vizs-
gálata hozta (8).
Az 1971-ben
épült égető
szélirányba eső
1,2 km-es
körzetében az
1985-1995 között
előforduló meg-
b e t e g e d é s e k

42%-a a daganatos megbetegedésekre
vezethető vissza. Ez az arány azért
döbbenetese, mert a távolabbi területeken ez
a szám 20%-a, és a helyi prefektusban is
csak 25%.
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mutatták ki egy veszélyes hulladékégető
közelében, de a tanulmány eredményei csak
korlátozottan használhatóak a bizonytalan-
ságok miatt (19). Más tanulmányok, így Gray
(20) nem tudott összefüggést kimutatni egy
ausztrál égető és a gyermekek légúti meg-
betegedései között.

Születési rendellenességek
A légúti megbetegedéseknél aggályosabb a
születési rendellenességek és az égetők
kapcsolata. A finn Sint Niklaas-is égető ese-
tében többszörös születési rendellenesség-
ről számolnak be a kutatók (21) A belgiumi
Neerland körzetében, két égető által közrefo-
gott területen 26%-kal emelkedett a születési
rendellenességek száma (22). Az égetőket
1997-ben lakossági nyomásra és a túlzott
dioxin kibocsátás miatt bezárták. Egy friss brit
tanulmány az égetők környékén a halálos
születési rendellenességek gyakoribbá
válását mutatta ki az égetők közelében (nyi-
tott gerinccel történő születés esetében az
1,17-szeres gyakoriság-növekedés) (23). Az
amszterdami Zeeburgban kerületben az ot-
tani égető gyakorlatilag mindennemű
szűrőberendezés nélkül égetett hulladékokat
Ennek hatására 1961 és 1969 között egyes
születési rendellenességek száma megdup-
lázódott az érintett területeken (24).

Egyéb megbetegedések
A fenti problémákon túl még néhány kérdést
vizsgáltak a kutatók, de a kevés kutatás miatt
egyértelmű összefüggést nem lehet megál-
lapítani. Egy skóciai égető közelében a
szarvasmarhák körében gyakoribbá vált az
ikerszülés, ennek nyomán elindult egy vizs-
gálat, amely valószínűsíti az égető hatását,
de mivel nem sikerült minden zavaró tényezőt
kiiktatni, ezért
e g y é r t e l m ű
összefüggés
nem állapítható
meg (25).
Ezeket egy
belga vizsgálat
megerősíti, ami
az ikerszületések szignifikánsan gyakoribbá

májrák esetében. A mellrákon és a májrákon
kívül a tanulmány további két ráktípus koc-

kázatának növeke-dését
tapasztalták: a non- Hodgkin
limfómáét (akár 8,4%-os
növekedés) és a kötőszöveti
daganatokét (9-13%-os
növekedés). A tanulmány
készítői szerint a döntő nem
a távolság, hanem a füstgá-

zoknak való kitettség, azaz meghatározó a
szélirány. A vizsgálat azt is megállapította,
hogy a kitettség és a rákos megbetegedések
között általában legalább tíz év távolság van.

Gyermekrák
Az égetők egészségügyi hatásának legkri-
tikusabb kérdése a gyermekek daganatos
megbetegedései. Knox és munkatársai új
módszerrel, úttörő munkát végeztek ezen a
területen (16). Az eljárás lényege az volt,
hogy a gyermekek születési és halálozási
lakcímét és a daganatos betegségek előfor-
dulását vetették össze, abból kiindulva, hogy
a gyermekek minél fiatalabbak, annál
nagyobb kockázatot jelentenek rájuk a
toxikus vegyületek. A eredményeket kiele-
mezve azt találták, hogy azon gyermekek
körében, akik az égető 5 km-es körzetében
éltek, kétszer gyakoribb a daganatos meg-
betegedések aránya. A növekedés nem csak
a kommunális hulladékégetők, hanem a
kórházi égetők esetében is jelentkezett.

Légúti megbetegedések
A légúti megbetegedések esetében is észlel-
hető a hulladékégetők káros egészségügyi
hatása. Egy korai kutatás (17) azt találta,
hogy a légúti megbetegedésekkel össze-
függő gyógyszerfogyasztás átlag feletti volt
egy francia égető közelében élők körében.
Egy tajvani vizsgálat gyermekek körében
észlelt légúti megbetegedéseket, csökkent
tüdőfunkciókat, de nem egyértelmű, hogy a
hulladékégető, vagy általában a szeny-
nyezőanyagok magas aránya volt az
egészségügyi problémák forrása (18). Egy az
USÁ-ban végzett kutatás a légúti meg-
betegedések kilencszer gyakoribbá válását
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gadható kockázati szintet. A szennyezés
lehetséges terjedését is figyelembe véve a
területtől még távolabb, 200 m
távolságban is 2 nagyságrend-
del nagyobb az elfogadható sz-
intnél (31).

Dorogi égető
A dorogi veszélyes hul-
ladékégető havariája során szá-
mos toxikus vegyület került a
Kenyérmezei-patakba és onnan Esztergom
város ivóvízbázisába. Egy angol cég
elkészített egy tanulmányt, amely a szen-
nyezés egészségre gyakorolt hatását vizs-
gálta (32). Megállapításuk szerint a
szennyezés nem okoz káros egészségügyi
hatást, ugyanakkor megjegyzik, hogy egyes
szennyező anyagok tekintetében az elvárt
kockázati faktor kis mértékben túllépésre
kerülhet gyermekek esetében (tetraklór-
etilén, brómozott szénhidrogének).
A fentieken túl nincs ismeretünk tudományos
szintű munkáról, amely a hazai égetők
egészségügyi hatását vizsgálná. A
közvélemény, és egyes esetekben a házior-
vosok azonban a dorogi és a győr-bácsai
égető esetében feltételezik az égetők káros
egészségügyi hatását.

Összegzés
Összegzésképpen elmondható, hogy tanul-
mányokból kiindulva a hulladékégetők káros
egészségügyi hatása valószínűsíthető. A
szakcikkek többsége kimutatja az összefüg-
gést az égetők és az egészségügyi hatások
között. Gyakran az ipar válasza erre az, hogy
a tanulmányok a régi, elavult technológiájú
égetők hatását mutatja be, és így nem
vonatkoztathatóak a mai modern égetőkre.

Ez az állítás
a z o n b a n
megítélésünk
szerint nem
elfogadható.
A legújabb
tanulmányok
már a ‘90-es
é v e k b e n

válását mutatja két égető közelében, svéd
vizsgálatok azonban nem tudtak ilyen össze-
függést feltárni (26, 27). Egyes vizsgálatok a
hormonháztartással (28), mások az isiémiás
szívbetegségekkel való összefüggést vizs-
gálták (29), és bár összefüggéseket találtak,
az egyes eredményekből széles körű megál-
lapításokat nem lehet tenni.

Hazai kutatások - Rákospalota
A hazai kutatások a nemzetközivel összeha-
sonlítva is nagyon szerények. Ismereteink
szerint ezidáig egyedül Rudnai Péter és
munkatársai végeztek kutatást a rákospalotai
hulladékégető egészségügyi hatásáról (30).
Vizsgálataikban Rákospalota légszen-
nyezettségét hasonlítják össze egy kontroll
területtel. Eredményeik szerint az égető
közelében maga-
sabb volt a szálló
por mennyisége,
és a nehézfémek
közül a cink, a
mangán, a nikkel
és az ólom kon-
centrációja. A
h á z i o r v o s o k
adatai szerint az
asztma ki-
alakulásának va-
lószínűsége négyszeres volt a kontroll
területének, és a bronchitis kialakulásának
kockázata is nagyobb. Következtetésükben
megállapítják, hogy a légúti megbetegedések
aránya elsősorban a hosszú távú hatásokra
vezethetőek vissza.

Győr-Bácsa
Érdemes még itt megemlíteni a Győr-bácsai
hulladékégető környezet-egészségügyi koc-
kázat becslését, amelyet a Fodor József
Országos Közegészségügyi Központ végzett
el 2002-ben. Megállapításaik szerint az
égetőből származó talajvízszennyezés (1,2-
diklór etán, benzol, tetraklór-etilén, stb.) da-
ganatképző kockázata jelenti a fő
veszélyforrást. Vizsgálataik szerint a helyi
dolgozók esetében a daganatkockázat mint-
egy 3 nagyságrenddel haladja meg az elfo-
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működő égetők egészségügyi hatását is re-
gisztrálni tudják, más tanulmányok pedig a

szennyezőanyagok koncent-
rációjának növekedését re-
gisztrálják a környezetben és
az emberi szövetekben az
ezredfordulót követően
megépült égetőknél. Fi-
gyelembe véve azt, hogy a
megbetegedések általában

10-15 év után jelentkeznek, nyilvánvaló, hogy
a legmodernebb égetőkről ilyen adat nincs,
mert nem is lehet. De figyelembe véve a ko-
rábbi tapasztalatokat és a modern égetők e-
setében is regisztrált toxikus vegyület
felhalmozódását a környezetben és az em-
beri szervezetben, valószínűsíthető, hogy a
mai modern égetők is káros egészségügyi
hatással bírnak. Ez az általuk kibocsátott
szennyező anyagok tulajdonságai és mennyi-
sége alapján – megítélésem szerint biztosra
vehető. Nem véletlen, hogy a Brit Környezet
Egészségügyi Társaság 2005-ben publikált
összefoglaló tanulmánya azt a javaslatot
teszi, hogy a további hulladékégetők építését
nem ajánlják.
Magyarországon gyakorlatilag semmilyen
érdemi felmérés nem történt a hul-
ladékégetők egészségügyi hatásával kap-
csolatban, holott napjainkban egyre-másra
épülnek-terveződnek a hulladékégetők. Ez,
figyelembe véve a nemzetközi tapasztala-
tokat és ajánlásokat, nagyfokú felelőtlen-
ségnek minősül. Alternatív kezelési eljárások
léteznek, és ennek ismeretében az égetők
elfogadhatatlan kockázatot jelentenek .

Források:

1.Michelle Allsopp et al.: Incineration and Human Health, Green-
peace, 2001
2.Miyata H. et al: (1998). Contamination levels of PCDDs, PCDFs
and
non-ortho coplanar PCBs in blood samples collected from residents
in high cancer-causing area close to batch-type municipal soild
waste incinerator in Japan. Organohalogen Compounds 38: 143-
146.
3. Deml E., Mangelsdorf I. And Greim H. (1996). Chlorinated diben-
zodioxins and dibenzofurans (PCDD/F) in blood and human milk of
non occupationally exposed persons living in the vicinity of a mu-
nicipal waste incinerator. Chemosphere 33 (10): 1941-1950.
4. Holdke B., Karmus W. and Kruse H. (1998). Body burden of PCB
in whole human blood of 7-10 year old children living in the vicinity
of a hazardous waste incinerator. Das Gesundheitswesen 60 (8-9):
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Égető vagy hasznosító?
Az égetőket ma már Hulladékhasznosítónak
vagy Erőműnek nevezik és neveztetik, és fel-
háborodnak, ha valaki az égetőt annak meri
nevezni, ami valójában. A égetős lobbi azt ál-
lítja, hogy a hulladékból energiát (áramot és
hőt) állítanak elő, így a fosszilis erőművek
(szén, olaj, gáz) energiatermelését váltják ki.
Ezzel az az üvegházhatású gáz, ami a fos-
szilis energiahordozók elégetésekor
keletkezne, elkerülhető, a „zöld áramot” előál-
lító égetőknek köszönhetően. A valóság
azonban ennél sokkal árnyaltabb.

Energiatermelés itt és ott
A hulladékégetők éppen úgy kibocsátanak
szén-dioxidot és más üvegházhatású gázt,
mint a fosszilis erőművek. Sőt egy kilowatt
óra energia előállításakor az égetők több CO2

juttatnak a légkörbe, mint a gázüzemű
erőművek. Egy kanadai tanulmány szerint e
tekintetben még a széntüzelésű erőművek is
jobban teljesítenek (1). A Föld Barátai által
készíttetett vizsgálat szerint a széntüzelésű
erőművek még rosszabbul teljesítenek, azon-
ban becsléseik szerint 2020-ra nemcsak
ezek, de még az olajtüzelésű erőművek is
kevesebb CO2 kibocsátással termelhetnek
egy kilowatt óra energiát, mint a hul-
ladékégetők (2). Ez utóbbiak csak akkor tel-
jesítenek jobban, ha a villamos energia
előállítása mellett hőt is termelnek, vagy –
ideális esetben – csak a hőhasznosításra
koncentrálnak. Jelenleg egy égető 33%-kal
több CO2-t bocsát ki, mint egy gázüzemű
erőmű. A helyzet azonban még ked-

27 Rydhstroem H. (1998). No obvious spatial clustering of twin births
in Sweden between 1973 and 1990. Environmental Research, 76:
27-31.
28 Osius, N. and Karmaus, W., (1998). Thyroid hormone level in
children in the area of a toxic waste incinerator in South Essen.
Gesundheitswesen 60:107-112.
29. Gustavsson P. Mortality among workers at a municipal waste in-
cinerator. Am J Ind Med 1989; 15(3): 245-53.
30 Rudnai P, Virágh Z, Varró M.J, Vaskövi É, Beregszászi T, Náray
M, Czitrovszky A: Impact of
air pollution on the children’s health near a communal waste incin-
erator. Epidemiology 2006;
17(6 Suppl):S414-415
31. Győr Megyei Jogú város Településszerkezeti Terve, 2.6.8. Győr
hulladékkezelése Írta – Szerkesztette: Jaczenkó Judit és Csötönyi
Csaba – TÁJOLÓ-TERV Kft. és TerraMED Bt.
32 CL Associates: Human Health Risk Assesment for a Drinking
water Source at Esztergom, Hungary, 2004

Éghajlatváltozás és a “zöld égetők”

A globális éghajlatváltozásra irányuló figyelmet,
manapság már az égetős ipar is megpróbálja ki-
használni. Új jelszavuk,
hogy az égetőkben „Zöld
Áramot” termelnek, és
valójában egyetlen céljuk az
éghajlatváltozás elleni
küzdelem.
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milyen csekély ehhez képest az az energia,
amit aztán a termék előállításakor nyerünk!
Egyes anyagoknál óriási megtakarítást
érhetünk el, ha a megsemmisítés helyett az
újrahasznosítás mellett döntünk. A
hasznosítás az újra előállításhoz képest az
alumínium esetében 95%, réz esetében
85%, műanyagnál 80%, acélnál 75%, pa-
pírnál 60% energia megtakarítást jelent (3).
A mellékelt táblázatban azt mutatjuk be, hogy
a hulladék hasznosítása, vagy az égetése
generál e kevesebb üvegházhatású gáz ki-
bocsátást (4). Az adatokból jól látszik, hogy a
legtöbb hulladéktípus esetében a
hasznosítás kevesebb CO2 kibocsátással jár,
mint azok elégetése.
Más tanulmányok ennél még kedvezőbb
eredményekre jutottak a hulladék
hasznosítását vizsgálva. Összességében

azonban elmondható, hogy a hulladék
keletkezés megelőzése a legkedvezőbb
választás a klímavédelem szempontjából, ezt
követi az újrahasználat és az újrafeldolgozás.
A lerakás és az égetés ezeknél rosszabb
megoldások, de megfelelő technológia mel-
lett a lerakás még mindig jobb megoldásnak
tekinthető.

Hazai helyzet

Magyarországon a rákospalotai kommunális
hulladék-égető ener-giát és hőt is előállít,
azonban az újonnan tervezett égetőknél
hőhasznosí-
tást vagy
nem ter-
veznek (pl.
V á r p a l o t a )
vagy annak
kivitelezése
e r ő s e n

vezőtlenebb az égetőkre nézve, ha a hul-
ladékkezelés más módozataival hasonlítjuk

össze. Amennyiben a hulladékot,
egyszerűen csak lerakjuk a le-
rakóra, úgy az metánt bocsát ki a
környezetbe, így összességében
több üvegházhatású gáz kerül a
környezetbe, mint égetés esetén.
Ha azonban a hulladéklerakást
ún. Mechanikai–Biológiai kezelés
előzi meg, valamint a műanyagot
és a fémeket kiszedik belőle újra-

hasznosítási célból, és csak a maradék kerül
lerakásra, úgy ez a módszer messze
megelőzi a hulladékégetés legjobb változatát
is (2). Arról már nem is beszélve, mi a helyzet
akkor, ha a hulladékégetésre szánt tízmilliár-
dokat a hulladékcsökkentésre, újra-
használatba fektetjük bele.

Égetés vagy hasznosítás?
Ha jól belegondolunk az égetés során a hul-
ladéknak csak az energiatartalma hasznosul.
Az az óriási energiamennyiség, amit a termék
előkészítésébe belefektettünk, mind elvész.
Tekintsük csak át egy egyszerű termék
(mondjuk egy sportcipő) mennyi féle anyagot
tartalmaz; ezeket mind ki kell bányászni, vagy
meg kell termelni, aztán el kell szállítani, fel
kell dolgozni, aztán újra elszállítani, ahol a
terméket legyártják, ami aztán a nagy-
kereskedelmen keresztül végül eljut a
boltokba. Mennyi energia kell mindehhez, és

Fontos tudni, hogy 1 tonna hulladék
elégetéséből, mintegy 400 kWh villamos
energia termelhető meg. Ugyanakkor 1
tonna kőolaj elégetése ennek tízszeresét
adja.

CO2* kibocsátás tonna égetett hulladék tonnája CO2* kibocsátás újrahasznosított hulladék tonnája

papír és karton 2,56 2
műanyag csomagolás 5 1,7
textil 9 2
üveg csomagolás 0,84 0,53
fém csomagolás 1,3 0,7
konyhai hulladék 4,2 4,08
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Mért és kibocsátott szennyezők
Először is az égetők kéményén kikerülő ve-
gyületekből csak hetet kell folyamatosan
mérni. A nehézfémeket és a dioxinokat a
működés első évében négyszer, ezt követően
már csak félévente egyszer kell ellenőrizni.
Szó sincs tehát arról, hogy a több száz ve-
gyületet folyamatosan mérnék! Valójában
csak néhány szennyezőanyag kibocsátása
van folyamatosan ellenőrizve, és éppen a
legtoxikusabb vegyületek csak igen ritkán
vannak mérve.

Folyamatos monitoring
Gyakran azzal érvelnek, hogy technikailag
csak ennek a néhány szennyezőanyagnak
a folyamatos mérése megoldott, holott ez
nem minden esetben igaz. Így például a dio-
xinok, és több nehézfém esetében már
létezik ún. kvázi-folyamatos mérés, csak
ezeket nagyon ritkán alkalmazzák (1). Holott
ez fontos lenne, hiszen ahogy korábban leír-
tuk, egyes szennyezőanyagok kibocsátása
nem egyenletes, hanem az indítási-leállási,
vagy a nem üzemszerű működéshez kap-
csolódik. A gyakorlatban azonban az történik,
hogy az egy évben történt két mérés alapján
számolják ki az egész évi kibocsátást, ami
durva alábecslésekhez vezethet. Így a szám-

kérdéses (pl.: Haj-dúböszörmény). Mindene-
setre érdemes összevetni, hogy a 100 ezer
tonna hulladék elégetésére alkalmas Vár-
palotára tervezett égető 9,3 MW teljesít-
ményű. Ma Ma-gyarországon egy átlagos
szélkerék 0,8-1 MW teljesítményre képes,
azaz kb tíz közepes szélkerékkel – lényege-
sen olcsóbban – kiváltható valódi zöld áram-
mal a tervezett égető energiatermelése (5).

A hulladékégetők – minden ellenkező
híresztelés dacára – nem képesek megoldani
energiagondjainkat, és az ott termelt energia
nem tekinthető környezetbarát áramnak. A
hulladékkezelésben a csökkentés,
hasznosítás előrébbvaló. A valódi megújulók
pedig a klímaváltozás szempontjából sokkal
jobb megoldást nyújtanak az energiater-
melésre.

Források:

1. http://pubs.pembina.org/reports/Incineration_FS_Climate.pdf
2. http://www.foe.co.uk/resource/briefings/dirty_truths.pdf
3. http://www.recyclinginternational.com/basicfacts/index.aspx
4. http://www.eeb.org/publication/documents/Recycling Climate-
ChangePotentials.pdf
5. http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarországi_szélerőművek_ listája

Működési és monitoring problémák

A hulladékégetők működésük
során több száz vegyületet bocsá-
tanak ki és további több százra
tehető az égető kéményén kikerülő
azon vegyületek száma, amelyekről
semmilyen információval nem rendelkezünk. Az
égetős ipar gyakran hangoztatja azt, hogy a leg-
modernebb technológiát alkalmazzák, és a mo-
dern füstszűrőknek köszönhetően gyakorlatilag
alig van kibocsátás, és az is a határértékek alatt
marad. Így tehát nem kell félnünk ma már az
égetőktől. Ezek az állítások azonban csak
féligazságok, amelyek mögé kell tekintenünk.
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Milligrammok vagy tonnák?
Van egy további trükk, amivel leszerelik a
laikus helyi lakosokat. Azt mondják, hogy az
égetőből kikerülő szennyező anyagok meny-
nyisége csupán milligrammokban mérhető,
kb. annyi, amennyi egy autó kibocsátása.
Igen ám, de azt elhallgatják, hogy, ez a mil-
ligrammos kibocsátás egy köbméternyi ki-
bocsátott füstgázra értendő (erre állapítják
meg a határértékeket is), és egy évi 100.000
tonna hulladékot ártalmatlanító égető
óránként mintegy hetvenezer (!) köbméternyi
füstgázt bocsát ki a környezetbe. Ha a
miligrammokat beszorozzuk az óránként ki-
bocsátott füstgázzal és az éves működési
idővel, hamar kiderül, hogy összességében
az égető több tíz/száz/ezer tonnányi szeny-
nyezőanyagot bocsát ki a környezetbe, ame-
lyek egy része ráadásul felhalmozódik a
környezetben.

Határérték van, de mit sem ér
És természetesen van még egy apró
bökkenő a határértékekkel. Ugyanis vannak
olyan szennyezőanyagok, amelyekre bár
léteznek határértékek, azonban a hivatalos
vélemények is el-
mondják, hogy a
határérték alatt is
káros egészségügyi
hatásokkal kell szá-
molnunk, ilyenek a
szálló porok, vagy a
dioxinok. Tehát az
történik, hogy a jogi
kötelezettségeket az
égető teljesíti, de azt
elhallgatja, hogy ettől
függetlenül a káros hatások jelentkeznek. A
másik gond, hogy egyes szeny-
nyezőanyagokra, nincs magyar határérték,
holott a toxikus hatás egyértelmű. Így ezeket
az égetős lobbi teljes mértékben figyelmen
kívül hagyja ( pl. PM2.5).

További nehézségek
Még ha a legmodernebb technológiát is alkal-
mazza az égető, akkor is akadnak prob-
lémák. Mégpedig olyanok, ahol nincsen jó

ok és a valós kibocsátás közötti különbség
akár 50-szeres is lehet (2). Természetesen a

félévi tesztek időpontjával az
üzemeltető tisztában van, így
a hulladék beadagolásával, a
működés optimalizálásával
jobb eredményeket tud elérni,
mint amilyen az égető valódi
kibocsátása lehet.

Határértékek?!
A másik gond a határértékekkel van. Az egyik
baj az, hogy a határértékek az időben változ-
nak. Így például alig egy évtizeddel ezelőtt a
szálló porra vonatkozó kibocsátási
határértékek a mainak a tízszerese volt!
Akkor azt tekintették biztonságosnak és azt
nevezték modern csúcstechnológiának. Így
tehát a határértékek és a csúcstechnológia
csupán azt mutatja, hogy a jelenlegi tu-
dományos és technológia helyzet mellett mit
tudunk elérni és mit tartunk biztonságosnak.
Ez közel sem azonos azzal, hogy az emberi
egészségre nézve a valóságban milyen hatá-
sokkal kell számolnunk. Amellett, hogy az
égető kéményén kikerülő füstgázokra
vonatkoznak határértékek, van egy másik
határértékrendszer, ami pedig azt mutatja
meg, hogy a levegőben, ahol az emberek
élnek, mennyi szennyező anyag lehet.
Elméletileg az égető kibocsátása nem
okozhatna határérték túllépést, ez azonban
nagyon nehezen ellenőrizhető. Hogy miért?
Nos, egyrészt azért, mert hazánkban nagyon
kevés helyen mérik folyamatosan a levegő
szennyezettségét, és ez még egy településen
belül is nagy mértékben változhat. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy általában az
égetők tervezésénél becslésekkel élnek a je-
lenlegi szennyező anyagok mennyiségére
nézve, gyakran alulbecsülve a valódi szeny-
nyezettséget. Bevett szokás a is, hogy egyes
szennyező anyagok háttérkoncentrációját
nem vizsgálják (ilyen tipikusan a szálló por)
mert kiderülne, hogy az már jelenleg is
határérték felett van, és így új szennyező for-
rás nem is lenne telepíthető!
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sokkal hozhatóak összefüggésbe. Az első
ilyen, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok
szerint, az égetőnek a
kéményben mérnie kell a ki-
bocsátott szennyezőanyagok
mennyiségét, de azt már nem,
hogy a levegőben, lakott
területen mennyibe a szeny-
nyező anyagok koncentrá-
ciója. Az ennek becslésére
szolgáló modellek nagyon
megbízhatatlanok, és jellemzően csak átla-
gos meteorológiai körülmények között
értelmezhetőek. A másik fő hiányosság, hogy
nem csak a levegőben lévő szennyezők
mennyiségéről nincs információnk, de arról
sem, hogy a szennyező anyagok hogyan hal-
mozódnak fel az emberek szervezetében.
Szükség lenne egy egészségügyi monito-
ringra is. Arról már nem is szólva, hogy a
legtöbb szennyezőanyag toxicitását ál-
latkísérletek alapján határozták meg, de több
esetben kiderült, így a higany, ólom, PCB-k
esetében, hogy ezek emberre gyakorolt
hatása 100-100.000-szer erősebb, mint az ál-
latoknál (8). Az olyan esetekről nem is szólva,
ahol a szennyező anyagok alacsony dózis-
ban toxikusnak bizonyultak, míg magas kon-
centráció esetén nincs ilyen hatás (9). Illetve,
hogy a határértékek elsősorban felnőtt em-
berekre lettek kidolgozva, míg a gyer-
mekekre, és különösen a magzatokra
vonatkozóan nincs határértéke, holott éppen
ők azok, akik a leginkább érzékenyek a
szennyeződésekre.

Itthoni viszonyok
Hazánkra is érvényesek a fent elmondottak.
Előre bejelentett hatósági mérések, a
mérések a kéménynél történnek, a lakott
területre nem telepítenek mérőállomást, stb.
Jellemző, hogy az uniós jogharmonizáció
miatt, az akkor működő 52 égetőből, csak
kettő működött, úgyhogy az megfelelt az
uniós elvárásoknak. Tizenhét égetőnél nem
volt megoldva a folyamatos monitoring, 22
pedig kisebb-nagyobb határértéktúl-
lépésekkel üzemelt (10). Ezen égetők egy
része 2005-re bezárt, ám ma is vannak olyan

megoldás. Például minél magasabb
hőmérsékletet alkalmaz az égető, annál
inkább megsemmisülnek a dioxinok, azonban
a füstgáz hűtése során jellemzően 300-6000C
fok között ezek újraképződnek. Minél hosz-
szabb ideig tartózkodik a füstgáz ebben a
hőmérsékleti tartományban annál több dioxin
keletkezik. Néhány égető gyorsan lehűti a
füstgázt, azonban, ha elektromos energiát
akar előállítani, akkor a hőcserélők miatt a
füstgáz tovább tartózkodik a kritikus
hőmérsékleti tartományban és így több dioxin
keletkezik (3,4,5).

Nitrogén-oxidok
Hasonló a helyzet a nitrogén-oxidok
szűrésével is. A technológia nem különösen
hatékony, mintegy 60%-os hatásfokkal
működik, ráadásul a beinjektált mésztej má-
sodlagos részecske képződéssel jár, így
összességében növekszik a szálló por meny-
nyisége. Ha a technológiát nem alkalmazzák,
akkor pedig a kibocsátott nitrogén-oxidok
mennyisége a sok (6).

Aktív szén
Ugyanilyen problematikus az aktív szén alkal-
mazása, amelyet a dioxinok megszűrésére
használnak. A dioxinok kis méretüknél fogva
átjutnának a zsákos porszűrőkön, ezért aktív
szenet adnak a füstgázba, amely felületére
kiül a dioxin, és ezt a szennyezett szenet a
nagyobb méret miatt a zsákos porszűrő
képes megfogni. A gond csak az, hogy az
aktív szén hozzáadagolása mintegy 30%-kal
növeli a dioxin képződést. Bár ez a többlet
nem jut ki a kéményen, azonban a füst-
gáztisztítási maradékanyagokon megjelenik,
ami aztán lerakókba kerül. Így a környezetbe
kijutott dioxinok mennyisége végül növek-
szik.(7)

Monitoring
A technológián túl-
lépve jelentkeznek
azok a működési
problémák, amelyek
elsősorban az
egészségügyi hatá-
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kisebb égetők, ahol a hatóság engedélyével
csak időszakosan történik a szennyező

anyagok mérése a folyamatos
mérés helyett. Ilyen például a
debreceni veszélyes hul-
ladékégető.

Dorog, Nyergesújfalu
A monitoring problémájára hívja
fel a figyelmet a dorogi égető,

amely több ízben rózsaszínű füstfelhőt bo-
csátott ki a kéményén. Mint utóbb kiderült jód
került a rendszerbe, ez színezte el a füstöt,
ugyanakkor erre az anyagra vonatkozó
határérték nem létezik, így az égető elkerülte
a büntetést.(11). A határértékek kikerülését jól
mutatja a Nyergesújfalura tervezett hul-
ladékégető cementgyár ügye, ahol az
előzetes hatástanulmányban egyáltalán nem
vizsgálták a levegőben jelenlevő szálló por
koncentrációját. A civil szervezetek derítették
ki, hogy e szennyezőanyag tekintetében már
akkor is a határértékek feletti értékeket
mértek a térségben. Miután ez kiderült, a gyár
elvégezte ugyan a szálló por mérését, de azt
nem a legközelebbi lakott területen tette meg,
ahol a hatást viselő emberek élnek, hanem
egy szántóföld mellett – így biztosítva a gyár
engedélyezése szempontjából kedvező ered-
ményeket. A sort lehetne folytatni,
ugyanakkor ez a néhány példa is jól mutatja,
hogy a mérések, határértékek, ellenőrzések
hármassága milyen nehezen megfogható, és
milyen könnyen kijátszható. És aligha
teremtik meg az elvárt biztonságot.

Források:

1. http://www.ejnet.org/toxics/cems.html
2. De Fre, R. and Wevers, M., “Underestimation of Dioxin Invento-
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3. Taylor, P., and Lenoir, D., ”Chloroaromatic Formation in Incinera-
tion Processes,” The Science of the Total Environment, vol.
269, pp.1-24, 2001.
4. Yasuhara, A., and
Morita, M., “Formation of
Chlorinated Aromatic
Hydrocarbons by Ther-
mal Decomposition of
Vinylidene
Chloride Polymer.” Envi-
ronmental Science and
Technology vol. 22, no.
6, pp. 646-650, 1988
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kezelés, stb. további komoly költségeket je-
lent. Mindez azonban még mindig nem azt je-
lenti, hogy az égetők biztonságosak,
csupán azt, hogy szigorúbb kibocsá-
tási határértékeket képesek tel-
jesíteni, ez azonban még mindig
jelentős, nem is beszélve az egyéb
problémákról.
Magyarországon is elmozdultunk a
drága égetők irányába, ez azonban
nem azt jelenti, hogy feltétlenül a leg-
modernebb technológiát alkalmazzuk.
Japánban egy napi 400 tonna hul-
ladékot ártalmatlanító égető mintegy 110 mil-
liárd forintnak megfelelő összegből épült fel.
Egy másik hasonló kapacitású égető „csak”
75 milliárd forintnyi összeget emésztett fel (2).
De nem csak Japánban, hanem Európában
is hatalmas összegeket emésztenek fel a hul-
ladékégetők. A félmillió tonnás kapacitású
égetők Dublintól Amszterdamig mindenütt
100 milliárd forint feletti összegbe kerülnek
(3,4).

Lenne jobb helye?
Hazánkban az építési költségek önmagában
véve is elrettentő nagyságán kívül, van még
egy probléma. A pénzek ugyanis korlátozot-
tan állnak rendelkezésünkre, és nem mind-
egy, mire fordítjuk azokat. Az a tapasztalat,
hogy az égetők a hulladék hasznosításától
veszik el a pénzt. A Közép-Duna-völgyi Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer 45 milliárd forin-
tos összegéből 23 milliárdot emészt fel az
égető. A költségek elszabadulására jellemző,
hogy egy későbbi dokumentum már 37 mil-
liárdot számol az égetőre, igaz, kicsit nagy-
obb kapacitással (6). A szám hasonló, az
arány azonban még rosszabb a Dél-Kelet-
Alföldi Hulladékgazdálkodási Programban. Itt
a teljes költségvetés 37 milliárd forint, ennek
62%-át az égető emészti fel. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy nem marad elegendő
pénz a hulladékok megfelelő gyűjtésére, ami
a hasznosítást megalapozhatná. A Duna –
Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer sem
különbözik lényegében a többitől. Itt a prog-
ram 46 milliós költségvetéséből 18 milliárdot
emésztene fel a tervezett 100 ezer tonnás

A korszerűsítés költsége
Hazánk 2005 nyaráig haladékot kapott, hogy
a hazai égetőket EU-komformmá tegye, azaz
hogy képessé tegye őket arra, hogy az uniós
normákat teljesítsék. Az országban ekkor 41
veszélyes hulladékégető működött, és ezek
közül csak kettő tudta teljesíteni az uniós
előírásokat. Becslések szerint valamennyi
égető felújítása több mint 7 milliárd forintba
került volna (pedig ezek kis égetők!). Ezt a
gyakran néhány száz vagy néhány ezer ton-
nás éves kapacitású hulladékégetők nem
tudták teljesíteni, így 19-et bezártak belőlük
(1).

Egy hazai égető ára
Ma Magyarországon egy 100 ezer tonnás
kommunális hulladékégető ára becslések
szerint 20-35 milliárd forint körül alakul (6).
Pontos összeget nem tudunk, hiszen jó ideje
nem épült már ilyen égető az országban. A
pénzügyi tervek a fenti összegekkel számol-
nak, de félő, hogy a végső költségek ennél
lényegesen magasabbak lennének.

Drága égetők
Az égetők magas költségeit elsősorban az
okozza, hogy ahhoz, hogy tartani tudják a
szigorú kibocsátási határértékeket a legmo-
dernebb berendezések megvásárlása szük-
séges. Egy modern és komplex
szűrőberendezés ára pedig rendkívül sok
lehet. Emellett a folyamatos emisszió mérés,
a jól képzett személyzet, a megfelelő salak

Az égetők költsége

Kétféle égető létezik: az olcsó és a megfizethe-
tetlenül drága. Az olcsó égetőtől kell a legjobban
tartanunk, hiszen azért olcsó, mert hiányoznak
belőle a megfelelő szűrőberendezések és moni-
toring rendszerek. Az uniós csatlakozásunk óta
szigorúbb kibocsátási határértékeknek kell
megfelelnünk, így ma már elkerülhetetlen az egyre
korszerűbb és így egyre drágább égetők felé
történő elmozdulás.



www.valaszuton.hu

Válaszúton Alapítvány
40

költsége csupán 5,2 milliárd forint. Nem
véletlen tehát, hogy egyre másra bukkannak
fel a magánkezdeményezések kis hul-
ladékégetők felépítésére.

A társadalomnak veszteség
Az égetők üzemeltetése tehát óriási üzlet.
Akkor hát mi velük a probléma? Az, hogy az
üzemeltetés csak a cégek számára jelent
hasznot, a társadalom egésze számára vi-
szont káros. Először is az, hogy a hulladék
égetésére az állam támogatást ad, óriási
hibát jelent, ugyanis a valódi megújuló en-
ergiáktól veszik el ily módon a forrásokat. Egy
pazarló és nem megújuló energiatermelő
módot támogatnak abból a pénzből, amit a
megújulókra szántak. Ha a valóságtól elru-
gaszkodott jogi szabályozást félretennénk, az
égetés már nem is lenne jó üzlet, hiszen a
hulladék nem éppen jó tüzelőanyag, és az
előállított energia mennyisége sem jelentős.
Így tehát az égetők hosszú távú szer-
ződéseket kötnek az önkormányzatokkal, ami
azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak
jellemzően a valódi piaci árnál magasabb
díjat kell fizetni a hulladékkezelésért. Az
Egyesült Államokban az ilyen hosszú távú sz-
erződések több tucat önkormányzatot vittek
csődbe. És ami még nagyobb probléma, min-
den szereplő érdekeltté válik a sok hulladék
termelésében, mert ha az égető nem teljes
gőzzel dolgozik, akkor a fajlagos költségek is
emelkednek.
És persze azt sem szabad elfelejteni, hogy
jelenleg a hulladékégetés a legdrágább hul-
ladékkezelési megoldás. A Világbank jelen-
tése szerint a lerakással összehasonlítva,
legalább kétszer annyiba kerül az égetés, át-
lagosan egy tonna hulladék ártalmatlanításá-
nak költsége közel 10 ezer forint. (8). Még
kedvezőtlenebb a kép, ha az égetést a kom-
posztálássa/hasznosítással vetjük össze. A
különbség ekkor 6-7-szeres, a hasznosítás
javára (13).

égető. Terveznek hazánkban nagyobb égetőt
is. A becslések szerint a Szolnok közelébe

tervezett 220 ezer tonnás égető
költsége elérné a 45 milliárd forin-
tot (6). A Budapestre tervezett 300
ezer tonnás égető költsége pedig
53 milliárd forintra becsülhető (6)

Jó üzlet!...keveseknek
Az égetőket azonban nem csak felépíteni
kell, hanem üzemeltetni is, ami szintén nem
kis összeg. Egy 100 ezer tonnás kommunális
hulladékégetőnél a külföldi szakirodalom évi
1 milliárd forintos költséggel számol, ami már
tartalmazza az energiából származó
bevételeket is! (5). Hazai számokat sajnos
nem tudunk mondani. Részben, mert azok
üzleti titkot képeznek, részben azért, mert a
rejtett költségeket felbecsülni szinte
lehetetlen. Mindenesetre az elmondható,
hogy a hulladékégető építése ma jó üzletnek
számít – a cégek számára. Ennek oka
összetett. Egyrészt a nagy égetők felépítése
jellemzően közpénzből történik, uniós forrá-
sok bevonásával. Az üzemeltetést azonban
jellemzően magáncégek végzik, jelentős ha-
szonnal és befolyással. Szintén jó üzlet a kis
kapacitású veszélyes hulladékégetők építése
is, hiszen az üzemeltető, egyrészt drága
pénzen veszi át a megsemmisítendő veszé-
lyes hulladékot, másrészt az égetőben
keletkezett áramot is jó áron tudja eladni. És
persze hab a tortán, ha a hulladékégetőket
hasznosítóként tudják definiálni, ekkor ugya-
nis az itt termelt áramot kötelező átvenni,
mégpedig jócskán a piaci ár felett (amit az
állam kompenzál). 2006-ban míg a villamos
áram nagykereskedelmi ára 12 forint volt
kwh-ként, addig a megújuló energiák - és ide
tartozik a hulladékból termelt áram is -
kötelező átvételi ára 23 Ft/kWh volt (7). A hul-
ladékégetők üzemeltetése tehát a mai
Magyarországon bomba üzlet – a társadalom
kárára. Csak egyetlen példa. A Sajóbábonyba
tervezett 40 ezer tonnás hulladékégető a je-
lenlegi szabályozás esetén évi 1,7 milliárd
forint profitot termelne, úgy, hogy a építés
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új égetők építésére, amire azért kerül sor,
mert a régieket elöregedés miatt bezárják. Az
égetők tehát nem nyújtanak
tartós megoldást, inkább
pénznyelőként működnek.

Rejtett vagy externális
költségek
Amiről eddig beszéltünk
azok a látható költségek, kiadások és
hasznok. Ezen túl azonban van egy olyan
költség, amelyet egyetlen égető tervezésénél
sem vesznek figyelembe. Ezek az ún. ex-
ternális költségek, azaz azok a költségek,
amelyek nem közvetlen módon jelentkeznek,
hanem áttételesen. Mire gondoljunk? Az
égető okozta környezetszennyezés nyomán
jelentkező egészségügyi problémák és ezek
kezelésének költsége, a csökkenő ter-
méshozamok, az ingatlanok érték-
csökkenése, stb. Ezek mind olyan költségek
amelyet az égető okoz, de senki sem fizet
meg a társadalomnak. Nem is könnyű
felmérni ennek valós összegét. De
jellemzően, az égető működési ideje alatt, az
építés költségének többszörösét is elérheti.
Az Európai Unió egyik kutatása megpróbálta
számszerűsíteni egy tonna kibocsátott szeny-
nyező anyag költségét, ezt alapul véve csak
a nitrogén-oxidok éves társadalmi költsége

Az egyszerű megoldás
Miért épülnek akkor mégis égetők? Az ok
egyszerű. Az önkormányzatoknak valamit
kezdenie kell a hulladékkal, de szakmailag
nem felkészültek egy, a megelőzésen-
hasznosításon alapuló rendszer kidolgo-
zására. Az idő sürget, és ekkor lép színre a
cég, aki az égetőt ajánlja megoldásnak.
Számára ez az ideális megoldás. Közpénzből
építi fel a több tízmilliárdos rendszert, amiben
meghatározó szerepe van. Mivel hosszú távú
szerződéseket köt az önkormányzatokkal, így
a siker hosszú távon biztosított. A társadalom
azonban ezzel csupán veszít. A magas hul-
ladékkezelési költségek a lakosságon
csapódnak le. A hulladékos „megújuló” áram
átvétele szintén közpénzekből történik, és
ráadásul mindez egy olyan rendszert kon-
zervál, ami gátolja a hulladék hasznosítását
és közben szennyezi környezetünket,
rongálja az egészségünket. Viszont jó üzlet
néhány ember számára…

Pénznyelő
Ritkán esik róla szó, de fontos hangsúlyoz-
nunk azt is, hogy az égetők nem örök életűek,
általában 20 évre tervezik őket, ezt követően
pedig vagy bezárásra kerülnek, vagy újabb
milliárdokat ölünk a felújításukba. Fentebb
már említettük, hogy a kis veszélyes-hul-
ladékégetők felújítása 7 milliárd forintba került
volna, azonban eddig nem esett szó arról,
hogy mennyibe is kerül egy nagy égető re-
noválása. Nos, a rákospalotai égető mintegy
20 éves működést követően komoly felújítá-
son esett át. A négy kazán és a füstgázmosó
felújítása 19 milliárd forintba került. Becslések
szerint Japán 5-7 milliárd dollárt költ évente

A korrupció melegágya
Ahol nagy pénzek forognak, ott a korrup-
ció is megjelenik. 2005-ben a colognei hul-
ladékégető építésénél 2,2 milliárd forint nyi
összeget használtak fel magánszemélyek
és politikai pártok megvesztegetésére (11).
A dorogi égetőt is birtokló Veolia-csoportot
számos esetben ítélték el korrupcióért (12),
de a hazai működése alatt ilyen jellegű
eset bizonyítottan nem fordult elő.

Az égetés és az eladósodás
A hatalmas hulladékégetők felépítése
hatalmas összegeket igényel. Bár egy
részükre ma már lehet uniós pályázaton
pénzt nyerni, az önrész hozzáadása még
ma is gyakran hitelből történik. A ‘90-es
évek elején Lengyelországban (Miljoteknik
Zychlin településen) a környezetvédők
azzal hiúsították meg a tervezett égetőt,
hogy kiszámolták; az arra felvett hitel visz-
szafizetése több mint 100 esztendeig tar-
tana a helyi közösségnek. (13). Azonban
míg a lengyelek nem adósodtak el, addig
Magyarország igen. A rákospalotai égető
tervezési hibáinak kijavítására a főváros
még az elmúlt rendszerben 25 millió német
márkás hitelt volt kénytelen felvenni (14).
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Incineration costs are from T. Rand, J. Haukohl, U. Marxen, Munic-
ipal Solid Waste Incineration: Requirements for a Successful Project,
World Bank Technical Paper Number 462, The World Bank, Wash-
ington, D.C., U.S., June 2000. Large-scale composting costs are
based on data in Argonne National Laboratory, “Energy and Envi-
ronmental Systems
14. GAIA’s Waste Incineration Database maintained by Pawel
Gluszynski, Waste Prevention Association, Krakow, Poland.
15. AEAT (2005) Methodology for the Cost-Benefit Analysis for
CAFE. Reports prepared for the Clean Air for Europe Programme.
Volumes 1, 2 and 3. http://europa.eu.int/comm/environment/
air/cafe/activities/cba.htm
16. http://www.fmh.hu/fokusz/20070724_egeto_kerdesek_az_ege-
tomurol

(egy 100 ezer tonnás égető esetében)
meghaladja a 100 millió forintot(15). És hol
van a többi szennyezőanyag, vagy a kibo-

csátott üvegházhatású gázok
hatása. Ez csupán csepp a tenger-
ben.

.

Mai világunkat gyakran a pénz irányítja és a
gazdasági racionalitás. A társadalom döntő
többségének szempontjából a hul-
ladékégetés nem csak környezetvédelmi
szempontból elfogadhatatlan, hanem gaz-
dasági alapon is elvetendő.

Források:

1. http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=9&hid=898
2. Neil Tangri: Waste Incineration: A Dying Technology, Gaia, 2003
3. http://www.fiasco.ie/incinerator/02.html
4. http://www.no-burn.org/actionkit/pdf_files/gda-costlycomm.pdf
5. RPS-MCOS Ltd. :Comparison of Alternative Thermal Proccesses
in Feasibility Study of Thermal Waste Treatment/Recovery Options
in the Limerick/Clare/Kerry Region, 2005
6. MKM Consulting: Átfogó szakmai tanulmány készítése a
települési hulladék energetikai hasznosításának alternatíváiról,
feltételeiről, 2007
7. Az átvételi kötelezettség keretében KÁP1 elszámolása mellett
történő villamosenergia-értékesítés 2006. évi helyzete http://www.
eh.gov.hu/gcpdocs/200705/kphonlaprarvidvezi1vari11.pdf
8. Brenda Pratt: Resources Up in Flames, Gaia, 2004
9. www.demszky.hu/assets/doc/ujsag4-5.pdf
11. http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2005/ gcr_
2005
12. http://www.acme-eau.org/Nouveau-Rapport-de-PUBLIC-
CITIZEN-sur-VEOLIA-en-Anglais-_a214.html#Corruption
13. Institute for Local Self-Reliance, Washington, D.C., U.S., 2004.

Várpalota
Várpalota önkormányzata hoz-
zájárult egy hulladékégető
felépítéséhez a közigazgatási
területén. A várható hatásokkal és
a lakossági tiltakozással szem-
besülve, azonban az újra választott

képviselő-testület ki akar hátrálni az égető
mögül, ez azonban nem megy könnyen.
Az égetős projektet irányító szervezet
ugyanis megfenyegette: ha Várpalota
meggátolja az égető felépülését, akkor
beperelik több mint húsz milliárd forintra,
mivel az égető felépítésének megakadá-
lyozása, az egész hulladékgazdálkodái
projektet veszélyezteti. Azonban az égető
egyelőre még csak papíron létezik, és a
szükséges környezet-használati engedé-
lyekkel sem rendelkezik (16)
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törvényre, valamint az Aarhusi egyezményre,
de akár a Magyar Alkotmányra is. Nem szük-
séges megindokolnunk, miért vagyunk
kíváncsiak a közérdekű adatokra, sőt a
személyazonosságunkat sem kell felfednünk
– ha nem kívánjuk. A közérdekű adatokról,
azok beszerzéséről dr. Kalas György remek
kiadványaiból bőségesen tájékozódhatunk,
és azokat az Internetről ingyenesen letölthet-
jük, így most ezzel részletesen nem
foglalkozunk. Érdemes személyesen is
meglátogatni a hivatalt és ott betekinteni a
dokumentumokba, az ülések jegyzőköny-
veibe, az előterjesztésekbe – sok hasznos in-
formációval lehetünk gazdagabbak. Érdemes
megkeresni a területileg illetékes Környezet-
védelmi Felügyelőséget is. Tőlük meg-
tudható, hogy a tervezett égető környe zet-
védelmi eljárása elindult-e. A környezet-
védelmi engedélyezési osztályon erről tájé-
kozódhatunk, és itt is lehetőség van az
iratokat megtekinteni, azokból másolatot
készíteni.

Miért éppen én?
Lehet, hogy úgy érezzük, hogy nem mi
vagyunk a legalkalmasabb személyek, hogy
ezt az egész ügyet elindítsuk, de jó tudni,
hogy az ilyen ügyekben nem a szaktudás
számít, hanem az értékválasztás és az elhi-
vatottság. Nem véletlen, hogy számos ilyen
ügyet egyszerű „hétköznapi” emberek indí-
tanak el, a gyermekeik egészségéért ag-
gódva. A nyergesi cementgyár elleni
lakossági tiltakozást például két fiatal hölgy
indította el, mindennemű szakismeret nélkül,
de olyan sikeresen, hogy az ez ellen való fel-
lépés a gyárnak, józan becslések szerint is,
több száz millió, sőt akár milliárdos nagyság-
rendű kiadást is jelenthetett mindmáig.
Most tehát végre tisztában vagyunk a
legalapvetőbb kérdésekkel, azzal, hogy ki és
mit is akar csinálni településünkön, a kérdés
az, hogyan lépjünk tovább?

Az első lépés: derítsük ki pontosan, mit is
terveznek!
Egy szép reggelen kinyitjuk a helyi újságot,
és apró cikk formájában szembesülünk a
valósággal: „Európa legkorszerűbb égetője
épül Kisfalunkban!”. A döbbenet után az első
és legfontosabb lépés, hogy minél hamarabb
próbáljunk meg utánajárni a dolognak! Mit is
terveznek pontosan, ki áll mögötte, mekkora
lesz és pontosan hová tervezik? Ezek a leg-
fontosabb kérdések, amire elsőként választ
kell kapnunk. Egyszerűbb esetben ezek az
információk azonnal rendelkezésünkre áll-
nak, ha nem, egy kis utánajárással könnyen
megszerezhetjük őket.

Hogy honnan?
Elsőként érdemes településünk jegyzőjét,
nagyobb város esetén a környezetvédelmi
előadót megkeresni és tőle érdeklődni a ter-
vezett égetőről. Szerencsés esetben nyitot-
tak lesznek, ha nem, akkor nem árt egy kis
jogi előtanulmánnyal felszerelkeznünk. Az
önkormányzatnál és általában az állami szer-
veknél lévő adatok – amennyiben azt nem
titkosították - közérdekű adatoknak minősül-
nek, amit bárki megismerhet, sőt akár sza-
badon terjeszthet is. Ha akadékoskodásba
ütközünk, hivatkozzunk az adatvédelmi

Mit tegyünk, ha egy napon
kiderül: településünkön hul-
ladékégető épülhet? Erre a
kérdésre próbálunk meg
ebben a fejezetben választ
adni, a teljesség igénye nélkül,

felhasználva a hazai ügyek eddigi tapasztalatait.
A kiadvány eddigi szerkezet és stílusa itt megvál-
tozik, hiszen ebben a fejezetben már nem objektív
információkat akarunk átadni, hanem gyakorlati
praktikákat, olyan embereknek, akik ugyanazért
az ügyért küzdenek, mint mi is. Ezért és a
könnyebb érthetőség kedvért a közvetlenebb
stílus. És most lássuk az első teendőnket!

Kampány az égetők ellen - az első lépések
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foglalni, hogy mi mit tudunk a tervezett
égetőről és mik a fő aggályaink. Hogy az első
találkozók eredményesek
legyenek, próbáljuk meg
összeszedni, mit is tervezünk
csinálni az égető ellen, és a
vállalások alapján osszuk ki a
feladatokat.
Igen ám, könnyű azt mondani,
hogy szedjük össze, mit
akarunk csinálni az égető ellen! De annál ne-
hezebb összegyűjteni az ötleteket. Az alábbi-
akban ezeket próbáljuk meg csokorba
szedni.

Minta szórólap a nyergesi cementgyár ügyében

A legegyszerűbb a barátok, is-
merősök, munkatársak között
szétnézni, és őket bevonni az
ügybe. Ha ez nem működik,
gyártsunk plakátot,
szóróanyagot, és az égetőhöz
legközelebb eső lakóházak
környékén kezdjük el terjeszteni
az égető hírét, és egy informális
találkozóra hívni az érintetteket,
vagy egyszerűen megadni a
telefonszámunkat, e-mailünket.
Aki felhív, vagy ír nekünk, az jó
eséllyel megfogható az ügy
számára. Ha ez sem válna be,
keressük fel a helyi civil szer-
vezeteket. Ha szerencsénk van,
egy környezetvédelmi szer-
vezet is akad köztük, amely – jó
esetben – már kellő tapasztalat-
tal és szerteágazó kapcsolattal
bír az ilyen ügyekben.
A találkozók megszervezésekor
– legyen az két vagy többoldalú
– az alábbiakra legyünk tekin-
tettel: akit megkeresünk vél-
hetőleg alapinformációkkal sem
rendelkezik arról, mi készül a
városában, és nem sokat tud a
hulladékégetőkről sem. Cél-
szerű tehát, röviden össze-

Építsünk csapatot!

Nincs olyan környezetvédelmi ügy Magyarorszá-
gon, amit egy ember vitt volna végig, de az is tény,
hogy egy-egy ügy sikere általában néhány
meghatározó ember fáradhatatlanságán múlik,
akiket több-kevesebb ember segít valamilyen
mértékben. Ahhoz tehát, hogy sikereket érjünk el,
társakat kell szereznünk, ugyanis senki sem képes
egyszerre sajtómunkát végezni, önkormányzatnál
lobbizni, honlapot csinálni, plakátolni, szakérteni,
tüntetést szervezni és legfőképpen ott tömeget
alkotni. Hogyan keressünk hát társakat?
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kell tömöríteni, hogy azt mindenki
megérthesse, és felhasználhassa csapa-
tunkból. Ezt az anyagot a későbbiek során
még számtalanszor fel kell majd használni
attól függően, hogy a lakosságot, a dön-
téshozókat, vagy éppen a környezetvédelmi
hatóságot kívánjuk megszólítani.

Honnan gyűjtsünk ellenérveket?
Az interneten is számos anyagot lelhetünk –
elsősorban angol nyelven. Csapatunkból ál-
lítsunk rá néhány embert erre a témára is. Ha
jól akarunk érvelni, megkerülhetetlen, hogy
szakértőket is bevonjunk a munkába. Az
országos társadalmi szervezetek ebben nagy
segítségünkre lehetnek, de érdemes a
településünkön élő szakembereket is fel-
keresni. Sőt a legtöbb ilyen környezetvédelmi
kampányt egyetemi, főiskolai oktatók is
segítik, érdemes tehát a közeli felsőoktatási
intézménynél is próbát tennünk. Az érvek
összegyűjtésének lehetőség szerint teljes-
körűnek kell lennie, de ez nyilvánvalóan nem
megy az egyik pillanatról a másikra.

Tegyük közérthetővé érveinket!
A kampány során végig újabb és újabb el-
lenérveket fogunk felfedezni, amelyekre úgy
érezzük, hogy korábban égető szükség lett
volna, de ez már csak így van, sajnos. Milyen
témákra koncentráljunk elsősorban?
Egészségügyi kérdések, kibocsátott szeny-
nyezőanyagok, közlekedés és zajhatás, gaz-
dasági hatások, illeszkedés a
hulladékgazdálkodási tervekhez, ingatlanok
elértéktelenedése, természetvédelmi
területek, tájkép hatások, vízbázisok, stb. Azt
viszont fontos hangsúlyozni, hogy ha már
összeszedtük érveinket, úgy azt fel is kell dol-
gozni. Először is csapatunkkal meg kell
beszélni, majd közérthető formában össze

Gyűjtsük össze azokat az
érveket, amik az égető ellen szól-
nak. Amennyiben folyamatban
van a környezetvédelmi engedé-
lyezési dokumentáció, úgy azt
kérjük ki közérdekű adatként. A
jelen kiadvány alapján számos

érvet össze lehet szedni, de érdemes
együttműködni a helyi civil, vagy az országos
környezetvédelmi szervezetekkel.

Miért is mondunk nemet?

Célszerű és népszerű érveinket pontokba
szedni. Így például a szentgotthárdi civilek
50 pontban sorolják az érveiket a szom-
szédos Heiligenkreutzba tervezett hul-
ladékégető ellen, külön csoportosítva a
gazdasági, környezeti, és bizalmi érveket.
A hajdúböszörményi égető ellen 100 érv
gyűlt össze, de igazából nem a mennyiség
számít, hanem a frappáns és közérthető
megfogalmazás. Az érveink tételes bemu-
tatását szolgálhatja egy honlap, a
szóróanyagokon sokkal rövidebbnek kell
lennünk. A gyakorlatban az olvasó legfel-
jebb 5-7 fő érvet tud megjegyezni.



Válaszúton Alapítvány

www.valaszuton.hu
47

szüksége van a bevételekre és a munkahe-
lyekre. Minket pedig jóindulatú, de laikus
lakosoknak fog tekinteni. Az
ő meggyőzésükben fontos
szerepet játszhatnak a
„neves személyiségek” (lásd
később).

Kényszerítsük állás-
foglalásra mielőbb!
Érdemes a képviselőket döntésre kénysze-
ríteni még az elején. Ha a befektető vagy a
polgármester oldaláról még nincs nyomás, az
ügy elején könnyen a mi oldalunkra állíthatjuk
őket, és igyekezzünk valamilyen formában
elkötelezni őt, hogy minél nehezebb legyen
kihátrálnia ügyünkből. Ennek lehet formája,
ha meghívjuk lakossági fórumunkra, aláírását
kérjük, vagy véleménye kifejtésére kérjük a
helyi lapban, szóróanyagunkon. Fontos
tisztázni már az elején, hogy ebben az ügy-
ben nem tűrjük el a mis-másolást. A
képviselők véleményét és döntéseit az ügy-
ben – általunk – a széles nyilvánosság meg
fogja ismerni.

Kérjünk személyes találkozót
Röviden írjuk le, egy-két oldalban (ez az amit
egy képviselő az ügy mostani fázisában haj-
landó lesz elolvasni) a problémánkat, majd
keressük meg a helyi döntéshozókat. Célsze-
rű és gyors megoldás, ha ezt telefonon vagy
e-mailben tesszük meg, és kérjünk időpontot,
vagy keressük fel fogadóóráján képviselőn-
ket! Kiket érdemes első körben megkeresni?
A település valamennyi önkormányzati
képviselőjét, valamint a polgármestert. Ezt
célszerű úgy rendezni, hogy két ember ke-
resse fel emberünket, lehetőség szerint
olyanok, akik a választási körzetében élnek.
Mondjuk el problémánkat, és ajánljuk fel,
hogy érveinket bővebben is kifejtve elküldjük
neki, kérjük meg, hogy vállalja el ügyünk
képviseletét. A képviselők lehetnek hasznos
szövetségesek, de ne várjuk, hogy mindegyik
a mi oldalunkra áll. És ehhez nem kell az,
hogy lefizessék! Egyszerűen úgy gondolja,
hogy a technológia korszerű, és a városnak

Keressük meg a döntéshozókat!

Mostanra tehát, kezd összeállni a kép, tudjuk mit
akarnak, azt, hogy miért nem értünk vele egyet, és
már azt is elmondhatjuk, hogy nem vagyunk
egyedül. Ideje, hogy erről a minket képviselő em-
berek is értesüljenek!

A nyergesújfalui cementgyár ügyében az
országgyűlési választások előtt egy héttel
a civilek felhívták a képviselőjelölteket,
azzal, hogy hirdetést tesznek közzé a helyi
újságban azzal kapcsolatban, hogy melyik
képviselőnek, mi az álláspontja az ügyben,
Elmondták, hogy a jelölt neve mellett egy
szó fog szerepelni: támogatja vagy nem tá-
mogatja, és ha nem hajlandó
egyértelműen nyilatkozni, azt a gyárat tá-
mogató álláspontnak veszik. A kényszer-
helyzetben mindegyik képviselő
nyilatkozott, miszerint nem támogatja a
gyárat, ami hirdetésként meg is jelent, és
erős érve volt aztán a gyárat ellenzőknek.

Munkahely
Egyik fő érvünk a döntéshozóknál a
munkahelyteremtés lehet. Egy modern
nagy kapacitású égető ritkán alkalmaz 100
főnél több munkást. És ezek többsége is
jól képzett mérnök, aki más területeken is
könnyen el tud helyezkedni. A valódi
munkahelyteremtés tehát igen csekély. El-
lenben, ha a hulladék hasznosítására fek-
tetnének be pénzeket, akkor valódi
munkahelyteremtésre nyílna lehetőség. Ál-
talánosságban a hulladék hasznosítása
10-szer annyi munkahelyet teremt, mint
azok égetése. Nyilvánvaló tehát, hogy egy
döntéshozónak melyik megoldás mellé kell
állnia.
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met, a bejárati ajtóra is rakjuk ki a rendezvény
plakátjátt. Amennyiben valamely technika
szükséges (projektor, hangosítás) azt időben
szervezzük le. Nem árt, ha a fórumra érkezők
kapnak egy kis szórólapot, ahol a fő érveink
össze vannak foglalva, ez ugyanis az el-
hangzottakkal szemben megmarad, és job-
ban rögzül.

A fórum
A fórumon legyen egy határozott fellépésű
moderátor, aki az elején köszönt, elmondja a
programot, és aki a előadások után a kérdés-
feleleteket irányítja. Ha az első fórumra
kevesen jönnek el, ne csüggedjünk! Volt
olyan ügy, ahol az első fórumon csak egy
ember volt, de a későbbiek során több száz
főig eljutott az ügy. Fontos azonban, hogy
próbáljuk meg felmérni az érdeklődést, mert
nincs kellemetlenebb, mint egy hatalmas
teremben tíz emberrel beszélgetni. Akkor
inkább válasszunk kisebb termet! A fórumon
mindenképpen hangozzék el, hogy mit ter-
veznek, miért nem értünk vele egyet, mik a fő
problémák az égetőkkel és milyen alter-
natívák vannak. Ne nyújtsuk túl hosszúra az
első alkalmat, és az előadásokból inkább
legyen több, de az időtartamuk összesen ne
haladja meg a 40 percet, próbáljuk meg
inkább az embereket bevonni, adjunk
lehetőséget a kérdésekre.

A lezárás
Azokkal az ismeretlennekkel , akik aktívan
felszólaltak az égető ellen, a fórum zárultával
próbáljunk meg elbeszélgetni és bevonni őket
a csapatunkba. Értekeljük az első fórumot, és
a későbbiekben hasznosítsuk mindezt

Milyen legyen a fórum?
Az első és legfontosabb kérdés, hogy mi is
történjen a lakossági fórumon? Ha az ügynek
az elején járunk és más szereplő még nem
tartott fórumot, akkor célszerű az első fóru-
mot a beruházó nélkül tartani. Az önkor-
mányzat részéről is ekkor még inkább azokat
hívjuk meg, akik mellettünk állnak, de az első
fázisban az ő jelenlétük sem létkérdés. Az
első fórumnak arról kell szólnia, hogy meg-
győzzük az embereket, mi a probléma az
égetéssel és mi a fő ellenérvünk. Az érvek
ütköztetésére a későbbiekben lesz még mód,
de nagyon fontos, hogy az egész ügyről kitől
hall először a lakosság. Fontos az is, hogy
ezen a fórumon fontos kapcsolatokra
tehetünk szert.

Felkészülés
Hogyan is készüljünk elő tehát a fórumra? Az
első és a legfontosabb: béreljünk egy termet,
és döntsük el, kik lesznek az előadók: ezek
utóbbiak lehetünk mi magunk, egy civil szer-
vezet képviselője, egy felkért szakértő, stb.
Válasszuk ki az időpontot. Lehetőség szerint
hétköznap az esti órákban, hogy minél
többen el tudjanak jönni, majd hirdessük meg
a fórum időpontját. Kisebb településen a
szórólapozás jár a legjobb eredménnyel. Ezt
kiegészítheti a plakátolás, és a hirdetés
valamely helyi újságban, de semmiképpen
nem helyettesítheti. A szóróanyagot úgy állít-
suk össze, hogy azonnal felkeltse az olvasó
figyelmét, a fórum témája. E mellett a
helyszínt, az előadókat és az időpontot
jelöljük meg. További információra nincs
igazán szükség. A fórum előtt legalább egy
órával érkezzünk meg. Rendezzük be a ter-

Nos, van már néhány ember, aki
segít, megkerestük a dön-
téshozókat is. A következő lépés
a lakosság mozgósítása. Ennek
legjobb eszköze egy lakossági
fórum összehívása.

Tájékoztassuk a lakosságot!
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szervezet átadja sajtólistáját. Éljünk vele, de
lehetőség szerint aktualizáljuk és bővítsük.

A sajtóközlemény
Jó esetben összeállt a
sajtólistánk. Ideje, hogy
elkészítsük a sajtóköz-
leményünket. Általában a
sajtóközleménynek öt dologra
kell választ adni: ki, mit csinált,
hol csinálta, mikor, és miért. Például: „Már-
cius 5-én lakossági tüntetést szervez a Tiszta
Tátért Egyesület a környezetszeny-nyező
égető ellen.” Fontos, hogy sajtóköz-
leményünknek legyen hírértéke: egy
lakossági fórum, egy tüntetés, egy aláírás-
gyűjtés, egy petíció, vagy ellenérvek átadása,
stb. A sajtóközlemény címe legyen megra-
gadó, az első négy-öt sorban pedig mondjuk
el tömören a lényeget. A teljes hossz
lehetőség szerint ne haladja meg az egy
oldalt. Szükség szerint lehet mellékleteket
csatolni, de az alap a két oldalt semmiképp
ne lépje túl, mert nem fogják elolvasni.
Érdemes a sajtóközleményben egy–egy
ember pl. a tiltakozók vezetőjének szavait
idézni. Ez jó eséllyel belekerül a hírekbe, mert
„életszagúbb”. Fontos, hogy adjunk meg egy
kontakt személyt, akit mobilon és e-mailen el
lehet érni, ha bővebb információra van szük-
sége a sajtó munkatársának. És persze ki-
hagyhatatatlan, hogy mely szervezet jegyzi a
közleményt. A közleményünket e-mailben
érdemes kiküldeni, amennyiben valamely e-
seményről tájékoztat, úgy az előtt legalább
három nappal. Ha személyesen, vagy tele-
fonon már beszéltünk az újságíróval koráb-
ban, érdemes lehet telefonon megkeresni és
felhívni a figyelmét a közleményünkre. De ezt
a módszert azért mértéktartással alkalmaz-
zuk.

Hírgyártás
Ahhoz, hogy a sajtó figyelmét fenntartsuk, ko-
molyan meg kell dolgozni. Ugyanis az ügyek
váltakozó intenzitással zajlanak, és néha
vannak olyan hónapok, amikor a sajtót
érdeklő események száma erősen megfo-
gyatkozik. Ilyenkor kell hír és eseményge-

Csináljunk sajtólistát!
Nem könnyű feladat ez, nem véletlen, hogy a
nagyobb civil szervezeteknek külön
munkatársa foglalkozik ezzel, de azért ne
ijedjünk meg. A média éhes a látványos
hírekre, így ha ügyesek vagyunk könnyen
megszerezhetjük érdeklődésüket. Fenntar-
tani viszont – és ez a kulcsa sikerünknek -
annál nehezebb lesz. Első lépésként készít-
sünk sajtólistát; először is gyűjtsük össze
a helyi sajtó listáját, és szerezzük meg a szer-
kesztőségek telefonszámát, de még inkább
e-mail címét. Ma már az Interneten elég sok
minden megtalálható, így egy kis böngészés-
sel elég terjedelmes listát állíthatunk össze.
Ne csak az írott sajtóra gondoljunk! Van szá-
mos kis rádió, TV, ami hírhiányban szenved,
de még nagyobb lehetőségek vannak a helyi
hírportálokban. Vegyük fel ezeket is
sajtólistánkra. A helyi sajtólista legalább
megyei szintű legyen! Ezt követően állítsunk
össze egy országos listát is. Nem kell ettől
megrettenni, ha az esemény olyan akkor
örömmel tudósítanak róla az országos
médiák is. Ha hírünk nem érdekli őket, akkor
pedig legfeljebb kirostálják és nem kap nyil-
vánosságot. Elsősorban az országos napi-
lapokra, rádiókra, Tv-kre kell gondolnunk, de
ide igen nehéz felkerülni, ezért szánjunk egy
kis időt a különböző hírportálokra is. Kihagy-
hatatlanok a hírügynökségek. A Távirati Iroda
mellett, ma már több kisebb ügynökség is
létezik, keressük fel őket is. Ha szerencsések
vagyunk, ez a munka elkerülhető, ha egy civil

Nyerjük meg a médiát

Valamennyi környezetvédelmi ügy sikerének egyik
meghatározó eleme a nyilvánosság. Ez segít
abban, hogy minél többen tudjanak ügyünkről, de
ha elég nagy híre van ellenállásunknak, akkor az
nyomást jelent a döntéshozókra, a szakhatósá-
gokra, és sok esetben a beruházó cégre is. Ez
hangosítja fel és ad súlyt érveinknek, és ez teszi
lehetővé, hogy fellépésünket ne bagatellizálja el az
ellenérdekelt fél. Hogyan fogjuk hát hozzá a sajtó-
munkához?
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nak. A közvetlen nyilatkozaton túl töreked-
jünk arra, hogy – ha a sajtó munkatársa
érdeklődik – informális beszélgetés során
minél több érvünket mondjuk el. Így elnyer-
hetjük a szimpátiáját, vagy legalábbis megért-
heti szempontjainkat és jó eséllyel kerülünk
bele az újságba, tévébe. Ha esetleg TV-vitán
vennénk részt, szintén fontos, hogy a
kérdések mellett a fő üzenetünk elhangoz-
zék. Próbáljunk higgadtak lenni, mosolyogni
és a kérdező szemébe nézve válaszolni. De
ez a téma már alighanem túl vezet a jelen
kiadvány keretein.

Helyi média/országos média
Még egy gondolatot engedjenek meg a téma
zárásaként. Ha igazi sikert akarunk elérni
nem elégedhetünk meg a megyei médiával.
Itt gyakran olyan erősek az érdekkapcsola-
tok, hogy nem is könnyű a civil szempontokat
megjelentetni. Próbálkozzunk tehát az orszá-
gos médiával is. Mindenki örömmel kapja fel
a fejét, ha lakóhelye nevét egy országos napi-
lapban, vagy TV-ben látja. Ha ezt sikerül
elérni, aligha kétséges, hogy ügyünkről fog
beszélni a falu apraja-nagyja.

nerálásba fognunk. Ennek mesterei például
az osztrák égető ellen szervezkedő szent-

gott-hárdi civilek. Mi is jelent
a hír generálás? Ha nincs e-
semény akkor mi magunk
csinálunk. Túrát szervezünk
a tiszta városért, éhség/ülő -
sztrájkba kezdünk, több
napos gyalogutat szer-
vezünk, amely végén petí-

ciónkat aztán átadjuk mondjuk a
miniszternek, bojkottot szervezünk, kiállítást,
biciklis felvonulást, fáklyás felvonulást szer-
vezünk, madárijesztőket állítunk fel, szöges-
drótot húzunk, falat emelünk, kéményt
rombolunk, a cég székháza elé sajtótájékoz-
tatót szervezünk, stb. Az ötletek száma
végtelen lehet, a cél, hogy az esemény fi-
gyelemfelkeltő legyen, látványos, és ha nincs
sok kapacitásunk, akkor kevés erőforrással
megoldható. Az örök kérdés, hogy mi a sze-
rencsés, ha folyamatosan napirenden tartjuk
az ügyet, ekkor azonban félő, hogy így az
emberek és a sajtó ráunnak, vagy ha csak a
valóban jelentős események idején jelent-
kezünk. A kérdést nem könnyű eldönteni, de
józan mértéktartás mellett, mégis azt kell
javasolni, hogy próbáljuk meg folyamatosan
napirenden tartani a kérdést. A Zengő-Tubes,
vagy éppen a szentgotthárdi égető esetében
ez a próbálkozás éveken keresztül sikeres
volt.

Nyilatkozás
A sajtómunkának csak az első része a
sajtóközlemény kiadása. Gyakran előfordul-
hat, hogy telefonon vagy TV-ben kell interjút
adunk. Érdemes tehát felkészülnünk, arra,
hogy mit is mondjunk, ha erre sor kerülne. Ál-
talában a TV/rádió néhány másodperc, legfel-
jebb egy-két perc erejéig közli a
mondanivalónkat, így célszerű a sajtóköz-
leményünk legfontosabb mondanivalóját
közölni. Mielőtt sajtóközleményt, vagy inter-
jút adunk mindig gondoljuk át, mi az az
üzenet, amit át szeretnénk adni az em-
bereknek, aminek meg kellene jelennie a
médiában, és igyekezzük ezt elmondani, még
ha a kérdések nem is feltétlenül erre irányul-
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legyen. Érdemes az ívek első sorát szimpa-
tizánsainkkal aláíratni, egyrészt, mert az em-
berek nem szeretnek elsők
lenni, másrészt, mert ez
mintaként szolgál a helyes
kitöltéshez. Jó tudni, hogy az
ilyen aláírásgyűjtésnek nincs
jogi vonzata, csupán nyomás-
gyakorló eszköz, ezért, hogy
súlyát megnöveljük érdemes a
sajtót értesíteni az aláírásgyűjtés tényéről, és
ami fontosabb, az összegyűlt aláírások
átadásáról.

Népszavazás
Más a helyzet, ha azt szeretnénk, hogy nép-
szavazást írjanak ki az ügyben. Ez esetben
érdemes egy ügyvéddel konzultálni, hogy
tisztában legyünk ennek menetével, vagy át-
böngészni az önkormányzati törvényt és
beszélni a választási irodával. A nép-
szavazást kezdeményezheti a képviselők ne-
gyede, vagy helyi civil szervezet vezető
testülete, esetleg a képviselő-testület egyik
bizottsága. Ezeket azonban nem kötelező
kiírni, ha a testület úgy dönt. Ellenben, ha
elindítjuk a népszavazási aláírásgyűjtést és
kérdésünket elfogadták, és össze is gyűlt a
kellő számú aláírás, akkor annak kiírása
kötelező a testületre nézve. A helyi rendelet-
től függően a szavazásra jogosult állampol-
gárok 10-25 százalékának aláírása
szükséges a népszavazás kiírásához, és
mivel komoly időkorlátok is vannak, érdemes
jól átgondolni, hogy belevágjunk-e egy ilyen
kezdeményezésbe. A helyi népszavazások
egyik kulcseleme az, hogy igen nehéz elérni,
hogy a lakosság elmenjen szavazni,
különösen egy nagyobb település esetén.
Éppen ezért érdemes a népszavazást
valamely országos szavazással egybekötni.
Akár aláírásgyűjtésről, akár népszavazási
kezdeményezésről van szó, egy dolgot
nagyon fontos szem előtt tartani: akkor
érdemes belevágnunk, ha kellő kapacitással
rendelkezünk, és az ügyünkről elég sokan
tudnak ahhoz, hogy kezdeményezésünket
sikerre vigyük. Aligha árthatunk jobban az
ügyünknek annál, ha a beharangozott nép-

Akció!
Érdemes minden akció előtt egy kis tervet
készíteni, ahol átbeszéljük, mit akarunk elérni
és azt milyen akció formájában akarjuk si-
kerre vinni. Csináljunk egy menetrendet,
rendeljünk az egyes lépésekhez felelősöket
és gondoljuk ki azt is, hogy mindehhez hon-
nan lesz pénzünk. Milyen akciókba is kezd-
hetünk? A lakossági fórumról már volt szó,
most csak annyival bővítenénk az ott elhang-
zottakat, hogy érdemes lehet ezt a szomszé-
dos településeken is megtartanunk. Ha a cég
szervez lakossági fórumot, jelenjünk meg ott
is, és ha egy mód van rá legyünk mi is
előadók, ha nem, akkor a lakosság soraiból
tegyük fel kérdéseinket.

Aláírásgyűjtés
Indíthatunk aláírásgyűjtést a tervezett égető
ellen. Amennyiben egyszerű véleménynyil-
vánító aláírásgyűjtésről van szó, akkor nincs
más teendőnk, mint jól megfogalmazni a
tiltakozást, lefénymásolni sok példányban és
elkezdeni az aláírásgyűjtést. Ennek lehet
helyszíne a piac, egy forgalmas csomópont,
de jó eséllyel a helyi kis üzletek is szívesen
befogadják az aláírásgyűjtő ívet. Ha valami-
lyen jeles nap lesz városunkban (búcsú, fesz-
tivál, stb.) érdemes arra az időpontra időzíteni
az aláírásgyűjtést. Fontos tudni,
hogy ha közterületen gyűjtünk aláírást, akkor
engedélyt kell kérnünk a közterület felü-
gyelettől! Az aláírásgyűjtésnél célszerű
határidőt szabni, hogy a gyűjtés intenzív

Lépjünk a tettek mezejére!

Az alapok, a csapat már kész és az első megmoz-
dulásokon is túl vagyunk, most pedig a java,
a folyamatos cselekvés. Az ügy folyamatos
napirenden tartásához elengedhetetlen, hogy
folyamatosan – azaz rendszeres időközönként
valamely akcióba kezdjünk. Ez lehet kényszer is (a
média figyelmének fenntartása), de ez hosszú
távon kifáraszthatja csapatunkat. Az igazán
hasznos akciók azok, amelyek előre viszik ügyün-
ket.
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van létjogosultsága.

Hivatalos társadalmi szervezet
Ha szerveződésünkkel hosszú távra ter-
vezünk, érdemes megfontolni a bejegyzett
szervezet megalapítását. Egyesületként
vagy Alapítványként nem csak érveink súlya
gyarapszik, hanem lehetőségünk van pá-
lyázati forrásokhoz is hozzájutni, valamint
ügyféli jogállást is szerezhetünk. Arra azon-
ban készüljünk fel, hogy a bejegyzés ked-
vezőtlen esetben akár egy évig is elhúzódhat,
és egy szervezet működtetése jelentős ad-
minisztrációval jár, ami a szimpatizánsokat
akár el is rettentheti, és időnk jelentős részét
leköti. Ha mindezzel nem akarunk
foglalkozni, akkor is érdemes szer-
veződésünknek nevet adni. Erősíti csapatunk
identitását, rangját és könnyebben meg-
nevezhetőkké válunk. Nem szükségtelen
kezdeményezésünknek egy logót is gyártani.
Ha mindezen már túl vagyunk, érdemes egy
civil koalíciót is kezdeményezni. Megkeresni
a velünk szimpatizáló civil szervezeteket, és
egy égetőellenes nem hivatalos koalíciót
alkotni. Mindez nem csak a kommunikációt
erősítheti, hanem tovább emeli
kezdeményezésünk rangját.

Szakértők
Az égetők ügyében hasznos eszköz lehet a
szakértők megszólaltatása. Próbáljunk meg
egy-egy neves egyetemi, főiskolai tanárt
megnyerni ügyünknek, és állásfoglalását
kérni az ügyben. Egy neves professzor in-
dokolt NEM-je, gyakran többet ér, mint a több
ezer lakossági tiltakozó aláírás. Ennél is
fontosabb azonban, hogy ellenfeleink célja az
lesz, hogy minket mint laikus, hozzá nem
értőként mutassanak be. Ezért egy neves
szakember megnyerése ezen törekvésüket
sikerrel romba döntheti. Az égetők ügyében
nagy fontosságú az egészségügy kérdése,
ezért kikerülhetetlen a helyi orvostársadalom
felkeresése. Tát esetében, a civil szervezetek
kezdeményezésére a helyi egészségügyi dol-
gozók egy közös nyilatkozatot fogadtak el,
amelyben a tervezett üzem hatása és az ott
élők rossz egészségügyi állapota miatt az

szavazáshoz nem tudunk kellő számú
aláírást összegyűjteni

Demonstráció
A közvélemény szemében az
egyik legismertebb tiltakozó
módszer a demonstrációk
megszervezése. Lehet itt szó
tömegdemonstrációról, ut-
caszínházról, virrasztásról, ülő

sztrájkról, meglepő attrakcióról, stb. A
körülményeket felmérve, érdemes eldön-
tenünk, melyik módszert válasszuk. A de-
monstráció célja nem más, mint az erőfel-
mutatás – bemutatni, hogy nem egy el-
szigetelt csoport akciójáról van szó. Érdemes
valamely jelentős döntés elé időzíteni. Az
időpont- és helyszínválasztás nagyon fontos,
ha sok embert szeretnénk megszólítani, ak-
kor a hétvége vagy a késő délután a
megfelelő választás, egy könnyen
megközelít-hető helyen. Ha a látványra és a
sajtómegjelenésre koncentrálunk, akkor a
délelőtti órák a megfelelőek, mert így az esti
híradóban és a másnapi újságban megjelen-
hetünk. Fontos tudni, hogy az ilyen ren-
dezvényeket be kell jelenteni a rendőr-
ségnek, és érintettség esetén a közterület
felügyeletnek vagy a közútkezelőnek.
Érdemes felkészülni arra, hogy akárcsak a
lakossági fórumon, úgy a demonstrációnkon
is megjelenhetnek az ellentüntetők, rosszabb
esetben a provokatőrök. Ha nem vagyunk
felkészülve kezelésükre, könnyen visszafelé
sülhet el az egész rendezvény.

Nyílt levél
Egyszerű, de hatékony eszköz lehet a
kezünkben a nyílt levelek megfogalmazása.
Ennek címzettje célszerűen valamely dön-
téshozó, akit állásfoglalásra akarunk kény-
szeríteni, vagy befolyásolni akarunk. A meg-
fogalmazott levelet aztán a címzetten kívül a
sajtónak is elküldjük, vagy hirdetésként a
lapokban elhelyezzük. A nyílt levél egy erőtel-
jesebb formája lehet, ha azt neves szemé-
lyekkel, közéleti szereplőkkel íratjuk alá.
Ennek kapcsán azonban csodákra ne számít-
sunk. Ennek az akciónak a többivel együtt
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azért is, mert az olyan fórumokat is elér ahol
mi legfeljebb jelenlétünkkel tüntethetünk. Mire
kell gondolni? Megyei köz-
gyűlés és annak bizottságai,
Kistérségi Fejlesztési Taná-
csok, Regionális Fejlesztési
tanácsok, stb, stb. Ha nincs
olyan szomszédos település,
aki mellénk állna, akkor is
érdemes ezeket az in-
tézményeket megkeresnünk és lobbizni
náluk.

üzem ellen foglaltak állást. A nyilatkozatot az
egyik kereskedelmi csatorna is bemutatta,
ami számos kétkedő lakost is meggyőzött.

Szövetségesek
Érdemes elgondolkodni azon, hogyan
tudnánk kiszélesíteni tiltakozásunk tár-
sadalmi hátterét. A fenti példánkban az orvo-
sok mellett a vállalkozók, kereskedők is hasz-
nos társak lehetnek, annál is inkább, mert ál-
talában jó kapcsolatokkal rendelkeznek a
döntéshozókkal. Egy égető nem csak
egészségügyi állapotunkat rontja, hanem
mások üzletét is. Vannak, akik nyernek vele,
de vannak olyanok is, akik vesztesei lesznek
az üzemnek. Nos, elsősorban őket kell meg-
keresnünk. Kire gondolhatunk? Általában az
idegenforgalomban érdekelt vállalkozók nem
örülnek, ha egy füstölgő kémény riasztja el a
vendégeket. Hasonlóan a mezőgazdasági
termelők sem örömmel fogadják az égetőt, és
a földeket érintő szennyezéseket. Jó eséllyel
azokra is számíthatunk, akinek az
üzeme/boltja földrajzilag közel esik az
égetőhöz. De érdemes megkeresnünk azokat
a hulladékgazdálkodásban érintett cégeket is,
akik a hulladékot anyagában hasznosítják,
vagy éppen a konkurenciát. Van akitől anyagi
segítséget várhatunk, másoktól aktív kiállást,
azt azonban szem előtt kell tartanunk, hogy
nehogy azzal vádolhassanak meg minket,
hogy mi a konkurencia felbérelt emberei
vagyunk! Gyakran a legnagyobb segítséget
a településen élő mikrovállalkozások jelent-
hetik. A helyi fodrász, a sarki boltos, a kocs-
máros, aki egyrészt aggódik a lakóhely miatt,
másrészt nem szeret a közvéleménnyel
szembemenni. Ha a lakosság mellettünk van,
jó eséllyel ők is támogatnak majd bennünket.

Jószomszédok
A helyi vállalkozásokon túl, érdemes a szom-
széd településeket is felkeresnünk. Ha közel
fekszenek a tervezett égetőhöz, és semmi
anyagi hasznuk nem származik abból, köny-
nyen lehet, hogy a legkomolyabb szövet-
ségeseink ők lesznek. Ha egy teljes település
mellénk áll, az nem csak azért fontos, mert
sok embert nyerünk meg ügyünknek, hanem
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A jelentéktelen laikusok
A cég elsősorban azt próbálja majd meg kom-
munikálni, hogy itt valójában csak néhány
ember tiltakozásáról van szó. Ez mindaddig
működhet, amíg nincs mögöttünk tömeg.
Ezért ez kivédhető egy széleskörű aláírás-
gyűjtéssel, vagy akár egy népes lakossági
fórummal is. A következő és mindvégig fen-
nálló érv ellenünk az lesz, hogy mi laikusok
vagyunk, nem értünk a témához. Nekik szak-
embereik vannak, évtizedes tapasztalatuk,
stb. Ennek ellenszere lehet egy-egy neves
szakértő megnyerése a mi oldalunkhoz. Itt
azonban nehéz dolgunk lesz, mert nem köny-
nyű szakembereket találni (kivéve, ha van
pénzünk), másrészt folyamatos hivatkozási
alap lesz a következő érvük: Nyugat-Eu-
rópában is így csinálják. Ez az érv, valamint
az, hogy az elérhető legjobb technológiát al-
kalmazzák szintén nehezen támadható. Két
okból. Egyrészt, mert hiába, hogy nem a
legjobb technológiát alkalmazzák, ezt nagyon
nehéz kommunikálni, ugyanis műszaki rész-
letekről van szó, amit a laikus alig ért, így
annak hisz, aki szimpatikusabb. A fejlett nyu-
gatra való hivatkozás szerencsére egyre
kevésbé hatásos, ahogy a rendszerváltást
követő években kezdünk ráébredni arra,
hogy Nyugat nem feltétlenül azonos a Ká-
naánnal. Ennek ellenére ez az érv általában
jól eladható. Mi itt nem tehetünk más, mint
bemutatjuk és hangsúlyozzuk a nyugati ag-
gályokat, égető bezárásokat és polémiákat.

Oszd meg és uralkodj!
A szakmai érvek mellett, gyakori trükk az
oszd meg és uralkodj. Ha az égetős lobbi úgy

Cégbíróság - Internet
Az első dolgunk az legyen, hogy elmegyünk
a cégbíróságra, és kikérjük a cég adatait. Ez
ingyenes, és mindenki számára biztosított
lehetőség, ne habozzunk élni vele. Nagy
valószínűség szerint a cég tulajdonosai
között más cégek is lesznek, érdemes
ezeknek is utánanézni, és a kapcsolati hálót
felderíteni. Ezt követően indulhat a nyo-
mozás!
Akár hazai, akár nemzetközi céggel vagy
annak tulajdonosaival van dolgunk, minden
bizonnyal nem előzmények nélküli vál-
lalkozásról van szó (ha mégis, a tapasztalat-
lansága lehet legfőbb érvünk ellenük!).
Próbáljunk meg hát az interneten utánanézni
a cég viselt dolgainak. Ha nemzetközi válla-
latról van szó, érdemes angolul, németül,
franciául beszélő ismerőseinket megkérni,
hogy keressen rá a cégre és vele összefüg-
gésben a szennyezés, tiltakozás, stb.
szókapcsolatokra. Aligha van olyan cég,
amelynek fedd-hetetlen lenne a múltja. Ha
mégsem találunk semmit, érdemes az orszá-
gos zöld szervezeteket megkérni, hogy
külföldi kapcsolataikat felhasználva érdek-
lődjenek utána a cégnek. Jó eséllyel találunk
olyan korábbi e-setet, amikor valamilyen
szennyezés, határérték túllépés, etikátlan
magatartás történt, amit jól tudunk használni
a cég hitelének megkérdőjelezésére.
A dorogi égetőt működtető ONYX cégcso-
portról például a helyi civilek kiderítették,
hogy a világ számos pontján komoly
környezetterheléseket okozott és egy angliai
égetője miatt a lakosságot ki is kellett
telepíteni.

Minden égető mögött áll egy cég,
aki vagy beruházóként, vagy a
technológia szállítójaként, de
érdekelt az égető felépítésében.
Ahhoz, hogy sikeresen szálljunk
vele szembe, nagyon fontos megis-

merni a céget és annak hátterét.

Ismerjük meg ellenfelünket! Mi várható az ellenféltől?

Hiányos lenne az összeírásunk, ha nem mutatnánk
be, hogy az ellenfél milyen eszközökkel lép fel
saját érdekében – olykor ellenünk. Itt most egy
feltételezett legrosszabb variációt mutatunk be,
számos eset legrosszabb tapasztalatait össze-
gyűjtve, de ne ijedjünk meg, a helyzet általában
ennél sokkal jobb.
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semlegesíthető érv, és inkább nevetségesé
teszi a cég próbálkozását. Ez a vád inkább
az országos szervezeteket
szokta érinteni, ha egy helyi
ügybe belefolynak.

Kifárasztás
Ha a megosztás nem
működik, akkor lép életbe a
kifárasztás technikája. A cég
általában jól tudja, hogy a terv-től az építésig
eljutni nem egy esetben évek hosszú sora. A
civil kezdeményezés, aktivitás pedig a min-
dennapi munka, a családi élet mellett komoly
áldozatokat kíván. Így hát nem kell mást
tenni, mint nyújtani az ügyet és még ha az el-
lenálló civilek bírják is az évekig tartó küzdel-
met, a lakosság könnyen ráun a - látszólag –
eredménytelen ellenállásra. Az „Ez már úgyis
eldőlt!” felkiáltással pedig ismét passzivitásba
vonulnak. Hogy ez ellen mit tehetünk? Talán
a legfontosabb, hogy az ellenzők belső magja
átalakul, és az ügy ellenzésén túl közösséggé
formálódik. Innentől kezdve pedig nem fela-
dattá hanem élménnyé lesz az együtt
munkálkodás, a közös fellépés,így az
időhúzás többé nem bír jelentőséggel. A
lakosság felé, pedig talán a részeredmények
kommunikálása a legjobb lehetőség, hogy
érezzék, a részvételük nem hiábavaló.

Ha meggyőzni nem tudod, vedd meg!
A fentiek inkább a szelídebb eszközök voltak,
vannak azonban ennél felháborítóbb
megoldások is. Az első ezek közül, a
település „megvétele”. Útfelújítások, ját-
szótérépítések, alapítványi felajánlások
megtétele sokszor nyomós érvként hat egy
szegényebb település esetében. Egy na-
gyobb égető felépítése 20-30 milliárd forintot
is felemészthet, ezért cserébe néhány száz
millió felajánlás aprópénz, ha az ellenállás
ezzel felszámolható. Ennek kifinomultabb es-
zköze, amikor civil szervezeteknek, iskolák-
nak ajánlanak fel pénzügyi támogatást, így a
lehetséges szövetségeseinket, az iskolán
keresztül a szülőket és a pedagógusokat is
hallgatásra kényszerít-hetik. Persze a kérdés
az, hogy az egészség és a tiszta környezet

látja, hogy a lakosság nagy része felso-
rakozóban van mögöttünk, akkor elkezdi a
megosztó taktikát alkalmazni. Ennek lehet
eszköze egy ál-civil szervezet megalakulása,
amelyben az égető pártolói lépnek fel. Ez sok
esetben egyszerűen egy mesterségesen
megkonstruált szervezet, de egyes esetek-
ben valódi helyi, égetőpárti emberekből
tevődik össze. A fő gond, hogy hiába az
elenyésző kisebbséget képviselik, a média a
kiegyensúlyozottságot félreértelmezve,
gyakran biztosít nekik megjelenési
lehetőséget, sokszor a mi akcióinkból kiin-
dulva. Az ilyen ál-civil szervezetek legjobb el-
lenszere, ha figyelmen kívül hagyjuk őket. Ha
ugyanis elkezdünk velük vitázni, akkor az
égetőslobbi máris elérte a célját. A támadá-
sok már nem ellene, hanem a másik civil
szervezet ellen irányulnak, így olybá tűnik,
mintha a vita már a lakosság között folyna
arról, hogy kell-e az égető, és így a cég ismét
a professzionális befektető képében tet-
szeleghet.

A pártkatona és szekértoló
Ha ez a trükk nem válik be, akkor jön a másik
taktika, a pártpolitika bevonása. Ha a civil
összefogás azzal fenyeget, hogy a teljes tár-
sadalom mögé áll, akkor nincs más eszköze
a cégnek, mint a pártpolitika bedobása. Meg-
bélyegzik szervezetünket, hogy valamely párt
szekértolói vagyunk, és így a másik párt
szavazóinak szimpátiájára máris számíthat.
Ennek kivédése sok energiát igényel. Az ele-
jén a legjobb, ha kerüljük a pártokat. Ha a cég
elkezdi játékát, és nincs más választásunk,
akkor pedig érdemes mindegyik pártot vala-
milyen formában magunk mögé állítani.
Ennek legjobb eszköze, ha valamely nyi-
latkozat formájában kiállnak az égető ellen.
Ha helyi szinten ez nem működik, akkor
még mindig van esélyünk országos szinten,
az adott párt környezetpolitikusát megszólal-
tatni. Mindenestre, ha egy módunk van rá,
kerüljük a pártokat, és szorítsuk minimálisra a
velük való kommunikációt.
A harmadik trükk, hogy azt állítják, hogy a
konkurencia szekértolói vagyunk. Ez, ha ele-
gendő helyi lakos áll mögöttünk, könnyen
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alternatíváját dolgozzuk ki, és ezt dobjuk be
tárgyalási alapnak. Ilyenkor ugyanis a cég
vagy a városvezetés kénytelen azzal szem-
besülni, hogy már nem is az égetőről megy a
beszélgetés, hanem a kiindulási alap az,
hogy nem lesz égető, viszont helyette mi lesz.
És ez a mi rangunkat is emeli, hiszen nem
csak nemet mondunk, hanem azt is meg-
mondjuk, mi legyen helyette.

Pereljük a civileket!
Szélsőséges esetben szóba kerülhet a cég
részéről a perrel való fenyegetőzés. Ez lehet
sajtóper kilátásba helyezése, vagy a jó hírnév
megsértése miatti per – mert úgy gondolja,
olyat mondtunk a cégről, ami nem helytálló.
Itt azonban fontos tudni, hogy a bíróság
elvben nem az állításunk valóságtartalmát
vizsgálja, ugyanis a véleménynyilvánítás sz-
abadságába még a jóhiszemű tévedés is
belefér. A cégek ezt a fegyvert ritkán vetik be.
A fenyegetés elég gyakori, de a bírósági út
ritkább. Egész egyszerűen azért, mert bár
lehet, hogy elriaszt néhány embert a
tiltakozástól, de még többnek az elhiva-
tottságát megerősítheti. Még fontosabb, hogy
a lakosság a Dávid és Góliát harcában ritkán
szurkol Góliátnak. Az ügyvédekkel és pénzzel
felszerelt cég óriási butaságot követ el, ha
bíróságra citál egy helyi anyát vagy pedagó-
gust, aki az ott élő embereket féltve állt ki. Ha
a cég ezt a lépést megteszi és a tiltakozók
nem rettennek vissza, jó eséllyel elveszti nem
csak a bírósági pert, hanem az egész ügyet.
Ehhez persze szükséges az, hogy fellépé-
seinkkor a hatályos jogszabályokat és a józan
észt figyelembe véve lépjünk fel.

Hogy adod a lelkedet?
És természetesen előfordul, hogy a
tiltakozókat pénzen próbálják meg a maguk
oldalára állítani a cégek. Ez történhet a szer-
vezetnek történő adomány felajánlásának
formájában, vagy munkahely ígéretével, de
direkt pénzügyi ajánlattételként is. Az ilyet
azon túl, hogy visszautasítjuk, nem érdemes
nagy dobra verni, mert az emberek fantázi-
áját beindítja.

mennyiért adható el? No, de ennek a kérdés-
nek a feltevésén túl, célszerű összegyűjteni

azokat az anyagi érveket, ame-
lyek az égető ellen szólnak:
mennyivel csökken az ingat-
lanok értéke, mekkora plusz
egészségügyi kiadást okoz az
égető környezetterhelése, men-
nyire rongálják az utakat, háza-
kat a megnövekvő forgalom

miatt, stb. Ezek fontos érvek lehetnek, de
inkább arra kell törekednünk, hogy erkölcsi-
leg lehetetlen legyen elfogadni az anyagi tá-
mogatást a cégtől. Ha az anyagi támogatás
megjelenik, azt nagy valószínűség szerint
követi majd a PR-technikák alkalmazása:
színes újságok, óriásplakátok, szemét-
szedés, iskolai rajzverseny, táboroztatás,
videók, kiállítások, stúdióbeszélgetések, kon-
ferenciák szer-vezése, a cég habitusától füg-
gően.

Beszéljük meg!
Hamarosan elkezdődik a tárgyalások
kezdeményezése is, a cég megpróbál leülni
velünk tárgyalni az égetőről, és ezt széles
körben kommunikálni. Ennek célja egyszerű,
a tárgyalás alapja minden esetben az lesz,
hogy az égető megkérdőjelezhetetlen. Lehet
beszélni a helyszínről, a technológiáról, a
beszállítás módjáról, stb. Egyetlen dologról
nem, és ez az égető ténye. Ha leülünk tár-
gyalni (és persze, ha nem fogadjuk el, hogy
legyen égető) akkor a cég könnyen kommu-
nikálja azt, hogy ők hajlanak a kompromisz-
szumokra, de a civilek teljesen
rugalmatlanok, mert semmit sem hajlandóak
engedni. Ha viszont belemegyünk abba, hogy
a technológia részleteiről tárgyaljuk, akkor
vesztettünk. A cég elmondhatja hogy, az
égetőt elfogadjuk, már csak a részletekről
folyik a vita. Ha nem ülünk le tárgyalni, akkor
a helyzet hasonló: a civilek egyáltalán nem
haj-landóak tárgyalni, csak a nemre képesek,
stb. Ez ismét vert helyzet. Hogy mi ilyenkor a
helyes megoldás, az az adott helyzettől függ.
Mondhatjuk azt, hogy mi csak a
városvezetéssel, hatóságokkal együtt tár-
gyalunk, de még jobb megoldás, ha az égető
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Civilek
Hulladék Munkaszövetség
www.humusz.hu
www.piromania.info
Védegylet Egyesület
vedegylet.hu
Környezeti Tanácsadó Irodás
Hálózata
www.kothalo.hu
Levegő Munkacsoport
www.levego.hu
Környezet és Jog Menedzsment Egyesület
(EMLA)
www.emla.hu
Reflex Környezetvédelmi Egyesület
www.reflex.gyor.hu
Válaszúton Alapítvány
www.valaszuton.hu

Égető ellen küzdő helyi szervezetek:
Pro Natura Szentgotthárd
www.pronas.hu
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
www.ekoku.hu
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület
www.dkegy.hu
Zöld Kör - a Föld Barátai Magyarország
www.zoldkor.net
Egészséges Zámorért Egyesület
www.zamorert.hu
Zöld Erő Környezetvédelmi Egyesület
www.zoldero.gyor.hu
Otthonunk Bakonykúti Egyesület
www.bakonykuti.eu
Zöld Akció Egyesület
www.greenaction.hu
Zöld Sziget Tát és Térsége
Környezetvédelmi Egyesület
Egészséges Palotáért Egyesület

Győzhetünk!
Számos kiadvány és civil szervezet segítheti
a megkezdett küzdelmet, hogy minél sikere-
sebbek legyünk. Jellemző, hogy e téren tel-
jesen tapasztalatlan civilekből, néhány hónap
vagy év után, milyen profi mozgalmár válik,
aki nem csak a sajtót, de a közvéleményt is
ügyesen tudja felhasználni a jó cél
érdekében. Kérdés, hogy az állampolgári ak-
tivitás elegendő-e egy ilyen ügy megnye-
réséhez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
igen. Természetesen minden egyes ügy
különböző, és különböző az ellenfelek súly-
csoportja is. Van, hogy a várossal, van, hogy
a magyar állammal, van, hogy egy magyar
vállalkozói csoporttal, és van úgy, hogy egy
multinacionális vállalattal szemben kell
lakóhelyünk érdekeit képviselni. Nyilván-
valóan az ellenféltől függően mások a
lehetőségeink, az eszköztárunk és a
győzelmi esélyeink is. Ugyanakkor már
hazánkban is volt civil siker minden rangú és
fajsúlyú ellenféllel szemben. A küzdelem
tehát megnyerhető, és a siker legfőbb
tényezője mi magunk vagyunk.

Ajánlott irodalom:
Kajner Péter: Rajtunk múlik!, Közösségfej-
lesztők Egyesülete, 2006
Jávor Benedek: Mielőtt odaláncolod magad,
Védegylet, 2006
Kalas György: Adatvadászat, Reflex
Egyesület, 2004
Kalas György: A mozgalmár bekavar, ill. Az
ügyfél bekavar, Reflex Egyesület
Vay Márton: Zengő, Védegylet, 2005
És általában a Védegylet, a Reflex Egyesület,
a Emla Egyesület kiadványai.

Nyerjük meg a „háborút!”

Bemutattunk pár példát és gondolatot, mit
tehetünk egyszerű állampolgárként egy, a lakóhe-
lyünkre tervezett égető ellen, de a felsorolás szük-
ségképpen töredékes, ám indításként talán nem
haszontalan.



www.valaszuton.hu

Válaszúton Alapítvány
58

hogy csökkentse az eljárás idejét és admi-
nisztrációját.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk érdekeinket
érvényesíteni, érdemes ügyféli jogállást kérni
az ügyben. Ügyfélként nem csak
észrevételeinket küldhetjük el a hatóságnak,
de meg is fellebbezhetjük döntéseit, vagy
akár a bírósághoz is fordulhatunk. Az ügyféli
jogállás megszerzéséhez nem kell más,
minthogy a Felügyelőségnek jelezzük, hogy
az adott ügyben ügyféli jogállást kérünk,
csatoljuk az alapító dokumentumunkat
(ebben szerepeljen a környezetvédelem, mint
tevékenység), és egy bírósági kivonatot a
szervezetről. Innentől kezdve, visszajelzés
nélkül is ügyfelek vagyunk az eljárásban.

Előzetes vizsgálat
Az előzetes vizsgálat során a cég benyújt
legalább nyolc példányban egy engedély-
kérelmet, aminek a tartalmát a jogszabály
meghatározza. Ezt nagyon alaposan tanul-
mányozzuk át , mert ha olyan pontra bukka-
nunk, ami az engedélykérelemből kimaradt,
akkor az formai hibás lesz és – jó esetben –
kötelező elutasítást von maga után. Ál-
talánosságban be kell mutatni a tervezett
tevékenységet, a technológiát, a
hatásterületet és a főbb alternatívákat. A
hatóság az engedélykérelem beérkezése
után kifüggeszt egy közleményt, amit
követően 21 napunk van, hogy megtegyünk
észrevételeinket, ha kizáró okot tudunk, vagy
véleményünk szerint környezeti hatásvizs-
gálat elvégzése is szükséges. Ezt a köz-
leményt a hatóság eljuttatja az érintett és
valamennyi szomszédos településre is, ahol
a jegyzőnek 5 napon belül ki kell azt
függesztenie. Ez fontos időszak, hiszen a
szomszédos települések ekkor jelezhetik,
hogy ügyfelek kívánnak lenni az eljárásban,
így a későbbi eljárásba is bevonják őket.
Ekkor tehetjük meg mi is és a lakosság is,
észrevételeit, amit átadhatunk a jegyzőnek,
vagy elküldhetjük postán a Felügyelőségnek.
A hatóság szintén a rendeletben meghatáro-
zott szakhatóságokat is bevonja az eljárásba.
Ilyen az ÁNTSZ, a katasztrófavédelem, stb.
akik szintén adnak egy szakvéleményt. Arra

Röviden
Az eljárás több szereplős, van az engedély-
kérő, magyarán a cég, amely az égetőt fel
akarja építeni, a környezetvédelmi hatóság,
ami a lakóhelyünkhöz tartózó
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, vannak a civil szer-
vezetek, a lakosság és az önkormányzat. Az
eljárás mindig azonos módon zajlik. A cég
bead egy kérelmet, a Felügyelőség erre kiad
egy közleményt, hogy elindult az eljárás,
ekkortól lehet észrevételeket tenni, aztán a
hatóság kiad egy határozatot, ami lezárja az
eljárást. Ez megfellebbezhető, amit a másod-
fokú hatóság az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
ítél meg, ő ismét hoz egy határozatot, amit
már csak a bíróságon lehet megtámadni. És
most lássuk mindezt kicsit bővebben!

Ügyféli jogállás
A hulladékégetők (és más ipari létesít-
mények) környezetvédelmi engedélyezési
eljárását a 314/2005. (XII.25.) kormány ren-
delet szabályozza. Ez az eljárás legfeljebb
három lépcsőből állhat, úgymint előzetes
vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás (továbbiakban IPPC). Ez utóbbi kettőt
akár össze is lehet vonni, és legtöbbször erre
mind a hatóság, mind az építő törekedni fog,

Ha sikerrel akarunk fellépni a lakhe-
lyünkön tervezett égető ellen, meg
kell ismerkedni egy meglehetősen
száraz, de annál nagyobb jelen-
tőséggel bíró témával, mégpedig a
hulladékégetők környezetvédelmi

engedélyezési eljárásával. A sikeres fellépéshez
tudnunk kell, hogyan zajlik a közigazgatási eljárás,
annak milyen lépései vannak, és ami még
fontosabb, hogyan tudjuk az egyes szakaszokban
érdekeinket érvényesíteni.

Engedélyezési eljárás
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és a jogi következtetéseket. Ez azt jelenti,
hogy észrevételeinket nem olyan könnyű az
asztal alá seperni!
Megítélésem szerint igazán
hatékony civil fellépés ebben
a szakaszban lehetséges.
Az egységes környezet-
használati engedély eljárása
szinte megegyezik a hatás-
vizsgálatéval. A különbség
csupán annyi, hogy ez esetben nincs
közmeghallgatás, és az engedélykérelem tar-
talmi követelményei is enyhébbek, mint a
hatásvizsgálat esetében.

A lezáró határozat itt is, mint minden esetben
megfellebbezhető. Fontos tudni, hogy a
fellebbezés díja civil szervezetek számára a
határozatban szereplő összegnek csak egy
százaléka, érdemes tehát élni ezzel az esz-
közzel!

Javaslat
Kiadványunkban nincs lehetőség arra, hogy
az engedélyezési eljárást részleteiben be-
mutassuk, ez csak egy rövid összefoglaló
kívánt lenni. Ha hatékonyan kívánunk fellép-
ni, mindenképpen, keressünk meg egy orszá-
gos zöld szervezetet, és kérjük jogász
segítségét.
Civil szervezeteknek, környezetvédelmi
ügyekben ingyen segít a Környezeti Jog és
Management Egyesület!

azonban ne várjuk, hogy ezek a szakhatósá-
gok érdemi észrevételeket tesznek, jellemző
módon szinte nem szólnak bele az ügybe, ka-
pacitás – és néha – szaktudás hiányában. Így
például az ÁNTSZ a legritkább esetben vet
fel egészségügyi aggályokat az égetőkkel
szemben.
A hatóság végül a szakhatóságok, a
települések és a lakossági, civil szervezetek
észrevételeit megvizsgálva, kiad egy
határozatot, amely lehet elutasító illetve
előírhat új eljárást (pl. környezeti hatásvizs-
gálatot). Ha ügyfelek vagyunk, akkor ezt a
határozatot postán megkapjuk, és 15 nap áll
rendelkezésünkre, hogy fellebbezzünk, amit
a hatóságnak kell elküldeni, de az Országos
Főfelügyelőségnek kell címezni. A
fellebbezés eljárását a KET szabályozza, itt
mi csak annyit jegyeznénk meg, hogy ha a
fellebbezésünk csak annyit tartalmaz, hogy
az eljárás egészét megfellebbezzük, akkor a
Főfelügyelőségnek az egész dokumentációt,
észrevételeket újra kell vizsgálnia.

Hatástanulmány
Mit várhatunk mindettől? Illúzióink ne
legyenek. A beérkezett észrevételeket, bár a
Felügyelőségnek érdemben kell vizsgálnia, a
gyakorlatban csak azok számítanak, amik
egyértelműen jogszabályi utalásokat tartal-
maznak. Ezért nagyon fontos a formai hibák
lehetőségének ellenőrzése. A szakmai
érveknek – jogszabályi hivatkozások nélkül,
vajmi kevés erejük van. A fellebbezés során
szintén inkább csak a jogi paragrafusoknak
van szerepük.
A környezeti hatásvizsgálatnak lényegében
azonos a menete, mégis sokkal fontosabb
számunkra. Egyrészt a hatásvizsgálati doku-
mentáció sokkal részletesebb, így több ka-
paszkodónk lehet, másrészt az eljárás végét
egy közmeghallgatás zárja. Fontos az is,
hogy itt nem csak 21 napunk van az
észrevételek megtételére, hanem – általában
– több hónapunk, így sokkal jobban felkészül-
hetünk (ennek határidejét a közleményben
olvashatjuk). A lezáró határozatban pedig a
hatóságnak be kell mutatnia észrevételeink
ténybeli megítélését, szakterületi elemzését
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Majd a zöld közbeszerzés, a komposztálás,
a szelektív gyűjtés, a hasznosítás és
legvégső esetben az ártalmatlanítás. A Hul-
ladék Munkaszövetség Nulla Hulladék c. és
egyéb kiadványai mindezeket részletesen
bemutatják. Számunkra egy dolog fontos. A
hulladékégetésnek van létező, működő és
eredményeket hozó alternatívája!

Ajánlott irodalom:
Nulla hulladék – a HuMuSz javaslatai az
önkormányzatok számára, 2007

Van megoldás!
Fontos látnunk, hogy a lerakók nem valódi al-
ternatívái az égetésnek. Az igazi megoldást
hulladékcsökkentő megoldások jelentenek,
amelyek egymásra épülő tevékenységei
külföldön a „zero waste” elnevezést kapták,
amelyet nulla hulladéknak lehetne legpon-
tosabban fordítani. Mit is takar a nulla hul-
ladék megközelítés? A lényege, hogy a
hulladék egyben nyersanyag is, éppen úgy,
mint a természetben. Célja a hulladék meny-
nyiségének és veszélyességének csökken-
tése és a hulladékok hasznosítása. Ennek
érdekében alkalmazza a hulladék-
megelőzést, a komposztálást, az újra-
használatot, újrahasznosítást és az
újrafeldolgozást mint módszereket. A nulla
hulladék nem álom, egyes régiókban, így Bel-
gium Flamand tartományaiban, San Francis-
cóban, stb. működő módszer. A rendszer
lényege éppen összetettsége. Nem egyetlen
üdvözítő látszatmegoldást kínál, mint az
égetők és a lerakók, hanem egymásra épülő
megoldások és eszközök sokaságát. S hogy
melyek ezek? Az első a szemléletformálás,
az iskolai óráktól, a sulibüfén át a helyi TV,
rádió nyújtotta lehetőségekig. Ezt követi a
megelőzés, így például az arányos szemétdíj
bevezetése, az őstermelők, piacok támo-
gatása, vagy a csere-bere börzék népsze-
rűsítése, a nejlon szatyrok visszaszorítása.

Kiadványunkkal elsősorban a hul-
ladékégetők környezeti hatását
kívántuk bemutatni és az ellenük
való fellépés lehetőségét. Ezért itt a
hulladékégetés alternatíváiról nem
kívánunk részletesen írni. Egyrészt,

mert ez több ezer oldalt is megtölthetne, másrészt,
mert – ellentétben kiadványunkkal – ennek már
létezik irodalma a civil szektorból is. A kiadvány
nem lenne azonban teljes, ha felsorolásszerűen
meg ne emlékeznénk az alternatívákról.

Alternatívák

A turai példa
Turán és környékén, mintegy 5000 ház-
tartás részére bevezették a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést. A program ered-
ményeképpen ma már a lerakóra kerülő
hulladék a korábbi mennyiségnek csupán
az egyharmada, a többi hulladékot
hasznosítják.
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kiadványunkkal sikerült meggyőzni néhány
embert, és sikerült eszközöket adnunk azok
kezébe, akik ismerik a helyes
utat és szeretnék lakó-
környezetüket megtartani
egészségesebbnek, élhe-
tőbbnek.

Jó olvasgatást és sok sikert a
küzdelmekhez!

Így gondolnánk, ám mégis van, aki igent
mond. Tatabánya, Várpalota, Szentgotthárd-
Heiligenkreutz, Nyíregyháza, Gyöngyös,
Sajóbábony, Nyergesújfalu, Ács, Pusztazá-
mor, Hajdúböszörmény, Pécs, és lehetne
sorolni tovább azokat a településeket, ahol
így vagy úgy felmerült a hulladékégető
felépítésének gondolata. Civil szervezetek és
a helyi lakosok minden helyen, kivétel nélkül
megmozdulnak, hogy nemet mondjanak az
égetőkre. És nem eredmény nélkül. A rend-
szerváltás óta nagy kapacitású hulladékégető
sehol sem épült. De nem csak a civilek moz-
dulnak. Nyergesújfalun és Szentgotthárd
környékén közel száz orvos, tüdőgyógyász,
gyermekgyógyász emelte fel a szavát a hul-
ladékégetés ellen. A GAIA nevű nemzetközi
szervezet kebelén gyűlnek össze azok a sza-
kértők, orvosok, civil szervezetek akik a hul-
ladékégetők ellen küzdenek. Egy neves brit
orvostársaság összegyűjtötte az eddigi tu-
dományos ismereteket a hulladékégetőkről,
és ajánlásában ezt javasolja: ” Hul-
ladékégetők ne épüljenek”. Az égetők azon-
ban nem csak az egészség problémáját
mutatják. Ha létezik valós alternatíva, amely
több munkhelyet teremt, környezeti szem-
pontból kedvezőbb, miért választjuk mégis az
égetőket? A választás előttünk áll. Pazarló,
környezetszennyező, egészségkárosító
égetők és lerakók, vagy a természet
működését mintakén alkalmazó a
megelőzésen, újrahasználaton, újra-
hasznosításon alapuló valódi hul-
ladékgazdálkodás? Reméljük, kis

Záró gondolatok

A hulladékégetésnek nincs és nem is lehet jövője.
Aki kis könyvünket végigolvasta, annak aligha
lehet kérdés a miért. Az égetés nem technikai, még
csak nem is kizárólag környezeti kérdés. Kite-
hetjük-e a jelen és a jövő generációt
betegségeknek? Jogunk van-e beszennyezni a
környezetünket, ami nem csak az emberiség
lakóhelye? Átalakíthatjuk-e a teremtett világot egy
letermelt világra? A válasz csak a NEM lehet.
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nagyvárosi területén.

Cseh Köztársaság:
1997: Pardubice Cepi nevű település
kerületében megtiltották új hulladékégetők
létesítését.

Kanada:
2001: Ontario tartomány elfogadta azt a
veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó
tervet, amely tartalmazza a kórházi hul-
ladékégetők fokozatos felszámolását.

Németország:
1995: A legnépesebb és legiparosodottabb
német tartományban, Észak-Rajna-
Vesztfáliában megtiltották a szilárd kom-
munális hulladék égetését.

Görögország:
1994: A kormányzat elfogadta azt a jogsza-
bályt, amely illegálisnak nyilvánította a veszé-
lyes hulladékok hulladékhasznosító
művekben történő égetését. A
környezetvédelmi miniszter 2001-ben hivata-
losan meghirdette a kommunális hul-
ladékégetést betiltó politikáját.

India:
1998: A központi kormányzat megtiltotta a
klórozott műanyag hulladékok égetését az
egész államban. Hyderabad városában
megtiltották a kórházi hulladékok égetését.

Írország:
1999: Habár hivatalos tilalmat nem tettek
közzé, de Írország valamennyi kórházi hul-
ladékégetőjét bezáratta.

Málta:
2001-ig minden magán- és közkórháznak fel
kellett hagynia a kórházi hulladék égetésével.

Fülöp-szigetek:
1999: Elfogadták a Levegőtisztasági
Törvényt, amely az országban a hul-
ladékégetés valamennyi fajtáját megtiltja. A
törvény vonatkozik a települési, a kórházi és
az ipari veszélyes hulladékra is.

Nemzetközi egyezmények
1996: A Londoni Egyezmény az egész
Földön tiltja a hulladékégetést a tengereken.
1996: A Bamakoi Egyezmény tiltja a hul-
ladékégetést Afrika tengerein, nemzeti fel-
ségvizein és belső vízterületein.
1992: Az OSPAR Egyezmény tiltja a hul-
ladékégetést az Atlanti-óceán északkeleti
részén.

Tilalmak az egyes országokban
Argentína:
2002: A Buenos Aires-i városi tanács
megszavazta azt a törvényt, amely megtiltja a
kórházi hulladék égetését. A törvény hatálya
alá esik a város területén keletkezett kórházi
hulladék, akkor is, ha máshol kezelik.
2002: Constitucion település tanácsa megtil-
totta hulladékégetők építését.
2002: Coronel Bogado település tanácsa
megtiltotta hulladékégetők létesítését.
2001: San Juan tartomány megtiltotta a
halott-hamvasztást a városi és városias
területeken.

Brazília:
1995: Diadema Önkormányzata elfogadta a
kommunális hulladékégetést tiltó törvényt. A
városi tanács álláspontja szerint a hul-
ladékproblémát megelőzéssel, újra-
használattal és újrahasznosítással kell
megoldani.

Chile:
1976: A 07077-es számú rendelet megtiltotta
a hulladékégetést az ország számos

A következő lista azokat a
nemzetközi és nemzeti tilalmakat
és moratóriumokat tartalmazza,
amelyeket az elmúlt három év-
tizedben a hulladékégetés visz-
szaszorítása érdekében hoztak.

Az adatokat a GAIA gyűjtötte és a HuMuSz fordí-
totta.

Hulladékégetők és tilalmak
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Alamedában.
Anne Arundel megye, Maryland, 2001: a
megye betiltotta a szilárd
hulladék valamint a kórházi
hulladék égetését

Városi szintű tilalmak
Brisbane, California, 1988: a
város megtiltotta új hul-
ladékégetők létesítését
Chicago, Illinois, 2000: a város megtiltotta a
települési szilárd hulladékok égetését. A hul-
ladékok égetésének tilalma kiterjed az
iskolákra és a lakásokra is.
San Diego, California, 1987: Rendelet
határozza meg, hogy az iskolák és óvodák bi-
zonyos körzetében nem lehet hulladékégetőt
elhelyezni. Ennek az az eredménye, hogy
nincs olyan hely a városban, ahova égetőt
lehetne építeni.
Ellenburg, New York, 1990: A város betiltotta
a hulladékégetést.

Moratóriumok:
Az USA több államában, pl.:Arkansas-ban,
Wisconsin-ban és Mississippi-ben a kórházi
vagy települési hulladékok égetésére olyan
moratóriumot rendeltek el, amelyek azóta
lejártak vagy feloldották őket. Az EPA (az
USA környezetvédelmi ügynöksége) 1993-
ban az egész szövetségi állam területén 18
hónapra befagyasztotta új veszélyes hulladék
égetők építését. A kongresszusban az 1990-
es években két törvényjavaslat is elbukott,
amelyek az új hulladékégetők ügyében
szándékoztak moratóriumot elrendelni.
Ám világszerte találunk példákat arra, hogy
moratóriumot rendeltek el a hulladékégetők
építésére:
Berkeley, Kalifornia, 1982: Népszavazási
kezdeményezésre 5 évre betiltották a hul-
ladékégetést. A moratórium lehetőséget adott
a városnak arra, hogy kifejlessze újrafeldol-
gozási programjait, melyek azóta országosan
ismertségre tettek szert.

Svédország, 1985: 2 éves moratóriumot ren-
deltek el új égetők építésére.
És így tovább..

Szlovákia:
2001: Megtiltották, hogy az országba égetés
céljából hulladékot importáljanak.

Spanyolország:
1995: Az aragóniai regionális kormány a
kórházi hulladékok kezelésére az autoklávok
alkalmazását követelte meg - ezzel
hatékonyan szorította vissza a kórházi hul-
ladékok égetését.

USA:
Állami szintű tilalmak
Delaware, 2000: Az állam iskolák, temp-
lomok, parkok, kórházak és lakóhelyek 3
mérföldes körzetében betiltotta új települési
szilárd hulladékégetők létesítését.
Iowa, 1993: Az állam moratóriumot hirdetett
a kórházi hulladékok üzleti célú égetésére. A
moratórium még mindig érvényben van, de
nem terjed ki a kórházak vagy kórházi kon-
zorciumok által működtetett égetőkre.
Louisiana, 2000: az állam módosította 33.
számú rendeletét, amely az 500 000 lakosnál
nagyobb településeknek megtiltotta, hogy
lakó- vagy kereskedelmi övezetben hul-
ladékégetőt birtokoljanak, működtessenek
vagy arra mással szerződést kössenek.
Maryland, 1997: Az állam általános és
középiskolák egymérföldes körzetében betil-
totta települési szilárd hulladékégetők
létesítését.
Massachusetts, 1991: Az állam moratóriumot
léptettett életbe az új települési szilárd hul-
ladékégetők létesítésére. A moratórium még
mindig érvényben van.
Rhode Island, 1992: Az USA első tagállama,
amelyben betiltották új települési szilárd hul-
ladékégetők létesítését.

Megyei szintű tilalmak
Alameda megye, Kalifornia, 1990: Választói
kezdeményezésre elfogadták a „Hulladék-
csökkentési és Újrafeldolgozási Törvény"-t,
amely a megye területén megtiltja a hul-
ladékégetők létesítését. Egy későbbi bírósági
határozat a tiltást a megye helyi önkor-
mányzatokon kívül eső területeire korlátozta,
ennek ellenére nincs működő hulladékégető



www.valaszuton.hu

Válaszúton Alapítvány
64

PCDD/F - poliklórozott-dibenzo-dioxinok és
furánok. Rövidítve:dioxinok és furánok.

szinergikus - többféle, egyidejűleg jelent-
kező hatás

TCDD - 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-p-dioxin. A
dioxin vegyületcsalád legismertebb tagja, a
köznyelvben gyakran a dioxinok alatt ezt az
egyetlen vegyületet értik

(i)TEQ - Toxic Equivalent Quantity – Toxicitási
Egyenérték. Mivel a dioxinok mindig keverten
fordulnak elő, azaz a vegyületcsoport több
tagja egyszerre, ezért kidolgozták a Toxicitási
Egyenértéket, ami egy dioxin-keverék toxi-
citását mutatja meg a TCDD egyenértékű
mennyiségének mértékében
teratogén - magzatkárosító, veleszületett ren-
dellenességet okozó hatású

TOC – összes szerves szénvegyület

Toxikus - mérgező hatású

VOC – illékony szerves vegyületek

WHO – World Health Organization, Az
Egyesület Nemzetek Szervezetének sza-
kosított egészségügyi szervezete

akut (heveny) - gyors
lefolyású

bioakkumuláció - valamely
anyag felhalmozódása a
szervezetben

GAIA – Global Anti-Incineration Alliance /
Global Alliance For Incineration Alternatives:
Globális szövetség a hulladékégetők ellen és
azok alternatíváiért

Karcinogén - rákkeltő hatású

krónikus (idült) - lassú lefolyású, hosszan
tartó

MBT – Mechanikai-Biológiai Hulladékkezelő
Mutagén - a DNS szerkezetváltozását (mutá-
cióját) előidéző hatású

ng – nanogramm, 10 –12 kg

non-Hodkin limfóma - a nyirokszövet da-
ganatok egyik típusa, a rosszindulatúvá váló
limfociták (limfóma-sejtek) túlszaporodnak és
kiszorítják a normális működésű sejteket

NOx - nitrogén-oxidok

PAH – policiklikus aromás szénhidrogének

PCB – poliklórozott bifenilek

perzisztens - egyáltalán nem vagy csak
nagyon lassan bomló, a szervezetből nem
vagy alig ürülő anyag

pg - picogramm 10-15 kg

PM – Particulate Matter – szálló por, vagy
más néven szilárd részecske. Szilárd
légszennyező anyag, amelynek méretét a PM
után írt szám mutatja meg mikrométerben

Szószedet és rövidítések
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Alapítványunk 2005-ben jött létre,
azzal a szándékkal, hogy működé-
sünk nyomán létrejöjjön egy, a helyi
közösségeken és erőforrásokon ala-
puló, a múltban gyökerező, emberi és
környezeti szempontból is élhető és
fenntartható társadalom.

Alapítványunk országszerte tevé-
kenykedik. Felléptünk a Nyergesúj-
falura tervezett cementgyár ellen,
kiadványt készítettünk a cement-
gyárak környezeti hatásáról.
Nemzetközi kapcsolatainkat fel-
használva lépünk fel a hulladékégetők
ellen, melynek eredménye többek
között ez a kiadvány is.

Közösségfejlesztést végeztünk egy
kis Hajdú-Bihari településrészen,
helyi újság, civil kerekasztal megszer-
vezésével.
Folyamatban van egy helytörténeti
gyűjtemény és egy faluház kialakítása
Tiszagyendán.

Látogasson el honlapjainkra, ahol
bővebben megismerkedhet tevékeny-
ségeinkkel:
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