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Érthető, valós gondot jelent 
az érintett lakosság számára 
az állatfarmok, szeméttelepek 
közelében terjengő bűz, ám 
az orrfacsaró szag sok esetben 
szubjektív megítélés tárgya, 
tudományosan kimutathatatlan 
a szennyezés mértéke. Így nem 
csoda, ha megosztja a társadal-
mat, vita tárgyává vált a súlyos 
büntetéseket előíró, még a tiszte-
letlen szomszédra is vonatkozó 
„bűztörvény”, amely az államfő 
kihirdetésére vár.

 » BÍRÓ BLANKA

A „bűztörvény” kihirdetésére ké-
rik Klaus Iohannis államfőt a 
jogszabályt kezdeményező po-

litikusok, miközben a vállalkozók és 
a hulladékkezelő cégek tiltakoznak 
ellene. A Krónika által megszólalta-
tott környezetvédelmi szakértő szerint 
a kérdés rendkívül összetett. Egyrészt 
a bűz az egész ország területén gon-
dokat okoz, számtalan feljelentés, pa-
nasz fut be a hatóságokhoz emiatt, ám 
nehézkes a kimutatás-bizonyítás; sok 
esetben a tevékenységet kísérő szagot 
nem lehet teljesen megszüntetni, nem 
kellett volna a lakónegyedeket bűzfor-
rás közelébe építeni.

A mostani törvénymódosítás a 
2005/195-ös kormányrendeletet egészí-
ti ki. A kezdeményező Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) politikusai 
azzal érvelnek, hogy egy törvényho-
zási hiányosságot pótol, hiszen hiába 
jelentették az ország több részéről a 
polgárok az elviselhetetlen bűzt, a ha-
tóságoknak nem volt eszközük a bün-
tetésre, ha a levegőben nem mértek 
bizonyos határértékeket meghaladó 
szennyezést. „A hulladéklerakók, ser-
tésfarmok, gumiabroncsgyárak vagy 
egyéb, bűzt terjesztő vállalkozások 
tevékenysége következtében romlik 
a közelben lakó polgárok egészsége 
és életminősége. A törvénymódosítás 
egyértelmű szabályozásokat tartal-
maz a bűz mérésére, a monitorozásra, 
valamint a bűz megszüntetésére vagy 
csökkentésére vonatkozóan” – írják 
a politikusok nyílt levelükben. Allen 

Coliban Brassó megyei USR-szenátor 
felidézte, hogy a módosítást három 
évvel ezelőtt kezdeményezték – akkor 
több mint hatezer állampolgár írta alá 
az ezt támogató petíciót. Rodica Milita-
ru, az USR Temes megyei politikusa az 
Adevărul napilapnak úgy nyilatkozott, 
a törvény a lakossági „bűzkeltők” ese-
tében is alkalmazható: például akkor, 
ha valaki egy társasházban a szom-
szédok többszöri felszólítása után sem 
hajlandó alkalmazkodni a társadalmi 
együttélés szabályaihoz, és nyitott 
ajtóval főz. A jogszabály hatalmas 
bírságokat ír elő: a magánszemélyek 
legtöbb 30 ezer lejre, jogi személyek 
pedig 80 ezer lejre is bírságolhatók, ha 
büdösítenek.

Szubjektív, tudományosan
kimutathatatlan szennyezés
Viszont a tiltakozók szerint a törvény 
kihirdetése és életbe léptetése előtt 
tüzetes gazdasági és tudományos 
hatástanulmányokra lenne szükség. 
Arra is hivatkoznak, hogy a levegő mi-
nőségének ellenőrzését a 2011/104-es 
törvény szabályozza európai irányelv 
alapján, a jogszabályban pedig egyér-
telműen leszögezik a határértéke-
ket, melyek túllépése esetén a levegő 
szennyezettsége káros az egészségre. 
A Hulladékgazdálkodók Országos 
Szövetsége (ARMD) szintén közzétett 
egy állásfoglalást, amelyben kijelen-
tik: a „bűz” fogalmának bevezetése a 
törvényhozásba kinyithatja Pandóra 
szelencéjét, hiszen bárki feljelenthet 
bárkit egy szubjektív, tudományosan 
mérhetetlen zavaró tényező miatt. Le-
szögezik: sok esetben csak az emberi 
orr érzékeli a büdösséget, ha azt nem 
kimutatható káros anyagok, gázok 
okozzák. Arra is felhívják a fi gyelmet, 
hogy a jogszabály indokolatlan pá-
nikot kelt a lakosság körében, azt su-
gallva, hogy a büdösség ártalmas az 
egészségre; másrészt ellehetetleníthet 
bizonyos gazdasági tevékenységeket.

Valós, de összetett probléma
Valós gondokat okoz országszerte a 
bűz, az állatfarmok, szeméttelepek kö-
zelében élők gyakran panaszkodnak 
és tesznek feljelentést – mondta el la-
punknak Szép Róbert egyetemi oktató, 
aki korábban az Országos Környezet-
őrséget vezette. Rámutatott, vannak 
esetek, amikor a levegőben lévő szeny-

nyező anyagok alapján le lehet model-
lezni a szag intenzitását, de erre kevés 
laboratórium képes az országban. 
Ugyanakkor az esetek többségében 
szubjektív megítélés alá esik, hogy 
mennyire zavaró a bűz. Európa több 
országában szakembereket képeznek 
ki erre, akik a szagokat osztályozzák 
és minősítik. A bűzt azért is nehéz 
monitorozni, mert gyakran mire az 
ellenőr kiér a helyszínre, már megszű-
nik, ezért a hosszú távú megfi gyelés 
lehet a megoldás. Vannak ugyan meg-
oldások – például szenzorokat lehet 
felszereltetni, hogy időben észlelje a 
szagszennyezést –, ám időt kell adni a 
cégeknek, hogy korszerűsítsék a tech-
nológiájukat. Szép Róbert hangsú-
lyozta, semmiképpen nem jó ötlet, ha 
a törvény alapján bevonják vállalatok 
működési engedélyét, hiszen orszá-
gos szinten ez rengeteg céget érinthet. 
Van olyan ipari tevékenység, amely 
elkerülhetetlenül bűzzel jár, holott a 
vállalkozásnak megvan minden kör-
nyezetvédelmi engedélye, előírásosan 
működik, az ilyeneket nem lehet be-
szüntetni – részletezte a szakértő.

Ilyen esetben feltevődik a kérdés, 
hogy miért engedélyezték ezek köze-
lében lakóházak építését. „A kétez-
res években nagyon sokan építkeztek 
törvénytelenül, majd utólag legalizál-
ták az urbanisztikai terveket, kiter-
jesztették a belterületet, kiadták az 
engedélyeket. Most ezek a lakók pa-
naszkodnak, hogy bűz van, miközben 
szinte beköltöztek egy vállalat udvará-
ra” – mutatott rá a környezetvédelmi 
szakértő. Nagyon sok esetben viszont 
a gazdasági egység nem tartja be az 
előírásokat, a környezetvédelmi enge-
délybe foglaltakat: például nem takar-
ják le a hulladéklerakókat, a csurgalé-
kot beengedik a mezőre a lakóövezet 
közelében, vagy nem fordulnak szak-
céghez, hogy megsemmisítsék a káros 
mellékterméket. Az ország valamennyi 
megyéjében vannak ilyen esetek. Szép 
Róbert szerint az lehet a megoldás, 
hogy kötelezzék a gazdasági egysége-
ket az előírások betartására. Másrészt 
sokat segítene, ha a területrendezési 
tervek, építkezési engedélyek kibocsá-
tása előtt megfelelő környezetvédelmi 
hatástanulmányokat végeznének, ha 
megvizsgálnák a mikroklímát, hogy ki-
derüljön, a klimatológiai körülmények 
miatt hol nagyobb a légszennyezés.
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Arafaték arroganciája

Ha a járványhelyzet rosszabbra fordul, az semmiképp sem a 
koronavírus-válságot csöppet sem sorjamentesen kezelő kor-
mány hibája lesz, hanem a lakosságé – ezzel a veretes gondo-
latmenettel örvendeztette meg a nyilvánosságot Raed Arafat 
katasztrófavédelemért felelős belügyi államtitkár annak nyo-
mán, hogy az utóbbi napokban a hivatalos adatok tanúsága 
szerint ismét megnövekedett a fertőzések száma. Ami meg-
lehetősen nagy öngól részéről, mivel eddig még viszonylag 
sikeresen tartotta fenn azon imázsát, miszerint különböző 
színezetű kormányokon átívelő karrierjével, orvosként ő kép-
viseli az állandóságot és a szakmai hitelességet a politikum 
által alaposan kisajátított kommunikációban.

Mostani kĳ elentésével azonban ő is csatlakozott a Ludovic 
Orban vezette kabinet azon hangadóihoz, akik szerint a hely-
zet esetleges rosszabbra fordulásáért mindenki felelős – el-
sősorban az ellenzék, de a polgárok is –, csak ők nem. Persze 
tény, hogy sokan valóban nem tartják be még a legminimáli-
sabb elővigyázatossági intézkedéseket sem, az például még 
akkor is hajmeresztő felelőtlenség, hogy egy tengerparti szó-
rakozóhely mellett a nyílt utcán többtucatnyian összekapasz-
kodva jártak körtáncot, ha fi gyelembe vesszük, hogy a kéthavi 
bezártság után elemi erővel tört ki az emberekből az öröm, 
hogy az élet végre elkezdett visszatérni a normális kerékvá-
gásba, és ki akarták élvezni a szabadságot. Abban is van némi 
igazság, hogy az ellenzék egyes politikusai is hozzájárultak 
ahhoz, hogy az emberek ne vegyék komolyan a járványhely-
zetet, az agyatlan összeesküvés-elméletek terjesztésével so-
kakat elbizonytalanítottak. 

Azonban mindezek ellenére a legfőbb felelősség mégis a 
kormányt terheli a kialakult helyzet miatt. Elvégre – még ha 
amúgy a parlamentben kisebbségben is van – a kormány ren-
delkezik a járványhelyzet leküzdéséhez szükséges erőforrá-
sokkal, a kormány az az intézmény, amelynek a különböző, az 
egészségügyi tárcának alárendelt intézmények révén, szak-
értők bevonásával ki kell dolgoznia a megfelelő védekezési, 
majd az élet biztonságos újraindítására vonatkozó stratégiát.

Nos ez a jelek szerint nem sikerült valami fényesen. A kor-
mánynak ugyanis sikerült véghez vinnie azt a bravúrt, hogy jó-
formán egy pillanatig sem volt képes még a látszatát sem kel-
teni annak, hogy tudja, mit tesz, és hogy képes kézben tartani 
az eseményeket. Sokszor emlegettük már a rendkívüli állapot 
idején elkövetett belügyminiszteri balfogásokat, a veszély-
helyzetre való áttérés idején bemutatott szerencsétlenkedést.

Mindezt azonban felülmúlja Ludovic Orban és a kormány 
több tagjának felelőtlensége, akiknek sikerült lebukniuk, 
amint még a saját maguk által elfogadott szabályokat is meg-
szegve, maszk nélkül tartózkodtak a kormányfői irodában. Sőt 
Orban még dohányzott is, pedig ez már évek óta tilos a zárt he-
lyiségekben. Ezek után igencsak nagyfokú arroganciára vall, 
ha a kormányfő egyes politikusok felelőtlenségét ostorozza 
azért, mert a polgárok nem veszik komolyan a korlátozásokat. 
Hiszen ő maga volt az, aki elöl járt a rossz példával. De a jelek 
szerint még mindig nem fogta fel, hogy hiába igyekezett gyor-
san kifi zetni a kihágásért járó bírságot, ez az ügy nem arról a 
néhány ezer lejről szól. Hanem arról, hogy a miniszterelnök 
és kabinetje tagjai üzenték azt az embereknek, hogy nem kell 
olyan komolyan venni azokat a szabályokat. Ez pedig azóta is 
rányomja a bélyegét a polgárok magatartására.

Raed Arafat hétvégi kirohanása pedig mindennek fényében 
minimum vérlázító. Az ugyanis elfogadhatatlan, hogy jófor-
mán megfenyegette az embereket, amikor arról beszélt: majd 
az orvosok döntik el, ki marad életben, kinek jut lélegezte-
tőgép, és kinek nem, ha megugrik a fertőzések száma.

Az ugyanis épphogy a kormány feladata lett volna, hogy a 
járvány kezdete óta eltelt időszakban mindent megtegyen 
annak érdekében, hogy mindenkinek jusson lélegeztetőgép.

A magyar kormány például így járt el: miután a szakembe-
rek szerint e legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén 
minimum 8000 ilyen berendezésre lenne szükség, legalább 
ennyien kerülhetnek egyszerre intenzív osztályra, mindent 
megmozgattak annak érdekében, hogy meglegyenek a gépek.

Ehhez képest a román egészségügyi miniszter azt mondja: 
Romániában jelenleg 4000 intenzív terápiás ágy áll rendelke-
zésre – de ebből is csak 3000 teljesen felszerelt a szükséges 
berendezésekkel.

Pedig a román kabinetnek legalább annyi ideje lett volna 
mindent megmozgatni annak érdekében, hogy felkészüljön 
az esetleges legrosszabb fejleményekre, és mindent megte-
gyen annak érdekében, hogy a lehető legtöbb emberéletet 
megmentse, mint a magyarnak. Igaz, az valamivel több krea-
tivitást, felelősséget és hozzáértést igényel, mint a polgárokat 
tenni felelőssé a saját inkompetenciája miatt.
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Megorroltak a bűztörvényre

Szagot fogtak. Törvénnyel csökkentenék a bűzszennyezést, ám nehéz lesz érvényt szerezni az előírásoknak
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