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Követik a faanyag útját
Tánczos Barna miniszter: működik az erdőfelügyelő és a SUMAL
• Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi minisz-
ter szerint az adatok 
azt bizonyítják, hogy 
a faanyag útjának 
nyomon követését 
biztosító rendszer, 
valamint az erdőradar 
egyaránt működő-
képes, a felmerülő 
problémákat pedig 
orvosolni fogják a 
hatóságok. A tárcave-
zetőt a civil szerveze-
tek részéről felmerült 
rendellenességekre 
reagáltattuk.

B Í R Ó  B L A N K A

Vannak ugyan megoldandó 
technikai problémák, de 
működőképes a faanyag 

útjának nyomon követését bizto-
sító rendszer (SUMAL), valamint 
az erdőfelügyelő – szögezte le lap-

családunknak Tánczos Barna 
környezetvédelmi, vízügyi 
és erdészeti miniszter. A 
tárcavezető elmondta, a ki-
állítandó dokumentumok 
mindössze egy százaléka 

esetében észleltek fennakadá-
sokat, és meggyőződése, hogy ha 
a felmerült gondokat orvosolják, 
hamarosan ez lesz Románia egyik 
legösszetettebb és legjobban műkö-
dő informatikai rendszere.

Megérte jelezni a gondokat

Nemrég a Declic elnevezésű szer-
vezet köré szerveződött civilek 
aláírásgyűjtést indítottak annak ér-
dekében, hogy petíciót nyújtsanak 
be a környezetvédelmi minisztéri-
umhoz, kérve, tegyék átláthatóbbá 
a rendszert. Az indítványt eddig 
közel 38 ezren látták el kézjegyük-
kel. Azóta a kezdeményezők frissí-
tették bejegyzésüket, és közölték: 
a társadalmi nyomásgyakorlás 
megtette hatását, az erdőfelügyelő 
rendszerben egyre több, törvény ál-
tal is szavatolt információ érhető el. 
Továbbra is nehezményezik ugyan-

akkor a civilek, hogy a fát szállító 
teherautók útvonala 24 óra után el-
tűnik, és felhívják a fi gyelmet, hogy 
ez ellentmond a tavaly júniusban 
kibocsátott 497-es számú kormány-
rendelet alkalmazási módszertaná-
nak. Korábban a zöldszervezetek 
arra panaszkodtak, hogy az infor-
matikai rendszert „amputálták”, el-
lehetetlenítve, hogy az állampolgá-
rok is tevékenyen részt vegyenek 
a törvénytelen erdőkitermelés 
megakadályozásában. Hiányolták 
egyebek közt, hogy nem jelennek 
meg az üzemtervek, a fakitermelési 
engedélyben szereplő mennyiségi 
becslésigazolások (APV), továbbá 

három nap elteltével eltűnnek a 
szállítási adatok. Azóta a panaszok 
egy része megoldódott.

Reagált a kritikákra

„Szívesen tartanék felkészítőt a 
rendszer használatáról annak, 
aki nem tud lekövetni benne egy 
üzemtervet, de ez nem az én tisz-
tem” – reagált a kritikák egy ré-
szére Tánczos Barna miniszter. A 
tárcavezető hangsúlyozta, az er-
dőradar működik, az informatikai 
rendszer használata révén részle-
tesen lekérdezhetők a helyszínen 
kitermelt famennyiségek. „Arra 

biztatok mindenkit, hogy használ-
ja az erdőradart. Ennek segítségé-
vel be lehet azonosítani a kiterme-
lési parcellákat, a rönköket szállító 
teherautókat, fényképek vannak 
feltöltve minden szállítóeszközről, 
a fuvar befejezése után GPS-ko-
ordináták alapján megnézhető a 
teljes útvonal. A szállításról három 
napig visszamenően minden infor-
máció megtalálható itt” – szögezte 
le az RMDSZ-es székelyföldi kör-
nyezetvédelmi miniszter.

Elegendő információk

Kifejtette, a rendszer elegendő 
mennyiségű információt tartalmaz 
ahhoz, hogy követni lehessen, tör-
vényes-e vagy sem egy kitermelés, 
egy szállítmány. Tánczos Barna 
úgy vélekedett, minél összetettebb-
re tervezik az erdőradart, annál 
bonyolultabb valós időben, azon-
nali információkat lekérni; ha több 
fényképet, több információt aka-
runk, azzal csak leterheljük a rend-
szert. A tárcavezető hozzátette, a 
faanyag útjának nyomon követését 
biztosító rendszernek (SUMAL) már 
több mint negyvenezer felhaszná-
lója van, naponta átlagosan 15 ezer 
fuvarlevelet töltenek ki, de vannak 
napok, amikor a fuvarlevelek szá-
ma meghaladja ezt a számot. Az 
országban ugyanakkor eddig közel 
egymillió köbméter fa feldolgozását 
követte le az erdőradar. A miniszter 
szerint az adatok is azt bizonyítják, 
hogy a rendszer működőképes, a 
felmerülő problémákat pedig orvo-
solni fogják a hatóságok.

Működik a rendszer. Közel egymillió köbméter fa 
feldolgozását követte le eddig az erdőradar
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K ápolnásfaluban gondot jelentet-
tek a hosszabb ideig járdákon, 

kapuk előtt és közterülete-
ken tárolt autók, utánfutók 
és mezőgazdasági gépek, 
ezért az önkormányzati 
képviselők ez év elején úgy 
határoztak, hogy a hivatal 
elvontathatja ezeket. A cél 
az volt, hogy rendezettebbé 
váljon a falukép, ugyanak-

kor biztonságosabbá a gyalo-
gos és az autós közlekedés.

A többség betartja a szabályt

A településen azt tapasztaltuk, hogy 
bár nem mondhatni, hogy teljes 
egészében megoldódott a probléma, 
azért lényegesen kevesebb járművet 
hagytak közterületen a tulajdonosa-
ik, mint két hónappal ezelőtt. Az ut-
cáról is lehetett látni, hogy többen az 
udvaraikra szállították át a kevésbé 
használt gépeket, így azok már nem 
az utcán vesztegelnek. Persze volt 
olyan traktor is az egyik kapu előtt, 
amellyel nem először találkoztuk. 

Benedek László kápolnásfalusi 
polgármester lapunknak elmond-
ta, érdemes volt érvénybe léptetni a 

szabályozást, mert érezhetően köny-
nyebbé vált a közlekedés. „A régóta 
közterületen tárolt mezőgazdasági 
gépeket és utánfutókat elszállítot-
ták, és tulajdonképpen ez is volt a 
lényeg. A helybéliek megértették a 
kérésünket, így ez ügyben nem kel-
lett felszólítást küldeni senkinek, de 
büntetéseket sem szabtunk ki” – fo-
galmazott a tisztségviselő.

Az elöljáró korábban kifejtet-
te, a hosszabb ideig közterületen 
tárolt járműveket és eszközöket a 
hivatal tulajdonában lévő egyik 
telekre szállítják. Noha nem a 
bírságolás a cél, mégis ez eset-
ben pénzbüntetést szabnak ki az 

érintett tulajdonosra, akinek az 
elszállítás költségeit is meg kell té-
rítenie. Hozzátette, nem intézked-
nek olyan esetben, ha csak egy-két 
napig hagyja valaki közterületen 
a járművét, hiszen nem akarnak 
senkit akadályozni a munkában.

Látványosan javultak a közlekedési viszonyok Kápolnásfaluban
• Év elején szavazták meg a kápolnásfalusi önkormányzati képviselők, hogy ezentúl 
a polgármesteri hivatal elvontathatja a huzamosabb ideig utcán tárolt mezőgazdasá-
gi gépeket, utánfutókat és személygépjárműveket a biztonságos közlekedés érdeké-
ben. Többen eleget tettek a szabályozásnak.

Rendezett utca Kápolnásfaluban. Jóérzéssel – és 
tanácsi határozattal – sok mindent el lehet érni
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