TÁJÉKOZTATÓ
Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 3.pont 4.§ értelmében „ tilos a
légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő
olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”.
Ebbe tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés is.
Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében visszaállították a régi kályháikat, és fűtenek
szénnel, fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. A tendencia kissé visszafelé
fordítja az időt, elfelejtve, hogy ezen anyagok égetésekor keletkező füst igen nagymértékben
egészségkárosító lehet. Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle műanyagot használunk.
Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a műszaki cikkeinkben, műanyaggal festjük,
tapétázzuk falainkat, és műanyaggal csomagolunk. A fahulladékok nagy része különböző
gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat – biocidokat – is tartalmazhat,
amelyekből a nem tökéletes égés során szintén egészségkárosító anyagok szabadulnak fel. A
műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék legnagyobb
részét. Az előállításukhoz sok energia és nyersanyag szükséges, hogy azután körülbelül 20
percig használjuk őket, majd rögvest a szemétbe dobjuk. A műanyagok hosszú idő alatt
bomlanak le a természetben. Ha elégetjük őket, szennyezik a környezetet, és károsíthatják
az egészségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a légző- és immunrendszert, és
a vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületetek szabadulnak fel.
A hulladékok égetésekor egyrészt számolhatunk az anyagi összetételből eredő káros anyag
kibocsátással, másrészt azonban figyelembe kell venni a relatíve alacsony égetési
hőmérsékletnél keletkező illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétét is.
A háztartásokban illetve udvaron nyílt térben leggyakrabban elégetett anyagok a következők:









műanyag italcsomagolás és egyéb műanyaghulladék
textilipari hulladékok
import bálás használt ruha (ezt segélyezési céllal gyakran kapják meg szegény
családok);
műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemez, rétegelt lemez, bútor és
nyílászáró
gumiabroncs
kábelek
kerti hulladékok
papír hulladékok

A fenti anyagok égetése során általában keletkezik szén-monoxid, széndioxid, hidrogénklorid, hidrogén-fluorid illetve számos egyéb, irritáló, maró hatású és rákkeltő szerves anyag.
 A dioxin, a furán származékok, valamint a füsttel szétszóródó fémek (pl. a kadmium,
cink, arzén, higany, nikkel, ólom, króm stb.) az égés során keletkező porral leülepszik
a talajra, a növényre, és a tápláléklánc révén bejut az emberi szervezetbe.
 PVC (műanyag flakonok, háztartási, gyógyszerészeti, kozmetikai termékek,
gyerekjátékok stb.) égetése során szén-monoxid, vinil-klorid, dioxinok, klórozott
furánok és sósav gáz képződésével kell számolnunk.
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 Poliuretán égetésekor sárga füstfelhők jönnek létre, amik hidrogén-cianidot és
foszgént tartalmaznak.
 Fehérített papír (pizzás dobozok, mélyhűtött ételek dobozai) égetésekor halogénezett
szénhidrogének jutnak a légkörbe és ezek a vegyületek leukémiát okozhatnak.
 Papír és karton égetésekor a felíratok toxikus fém tartalma szennyezi a környezeti
levegőt.
 Régi farostlemez hulladékok elégetése során arzén és króm kibocsátással kell
számolni.
Kerti hulladékégetés
Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas
légszennyezést okoz. Általában a kerti hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, s
nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik,
tovább növelve a légszennyező anyagok listáját. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb
kupac avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos
közlekedése során. Az avar égetése során nagy mennyiségben keletkezik szén-monoxid,
aeroszol részecskék (PM), nitrogén-oxidok és különféle szénhidrogének (metil-etil-keton, etilbenzol, sztirén, fenol, dibenzo-furán, benz[a]pirén).
Megoldás lehet a komposztálás: Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A
komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi
trágyához jutunk. A komposztálás folyamata általában 1 év, de bizonyos növények
komposztálása éveket vehet igénybe.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Vép Város Önkormányzatának, a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
4/2007. (II.27.) számú rendelete rendelkezik az avarégetésről. Kérjük a lakosságot, hogy az
ebben foglaltakra kiemelten szíveskedjenek figyelemmel lenni.
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy június, július és augusztus hónapokban tilos az
égetés az egész város belterületén.
További információ:
www.antsz.hu /Lakossági tájékoztatás/Közegészségügy/Környezet-egészségügy/Hulladék
menüpont alatt.
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