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Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás
Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet

összhangban a tevékenységi kör-

kell értenünk, amelyben a mikro és makro világ összhangja egyensúly-

nyezetet

ban van. Ez magában foglalja az életterünket, a Földet, illetve a közvet-

ellenõrzésére monitoring hálózatot

len környezetünket felépítõ mikrovilágot. Az élõ és élettelen elemek rész-

kell mûködtetni, a levegõ és por-

letezésétõl eltekintve az emberi tevékenység vizsgálata érdemel fokozott

terhelés csökkentésére helyi el-

figyelmet.

szívó rendszereket, a bûz terjedé-

érõ

talajszennyezések

sének korlátozására az elérhetõ
A tudatos gazdálkodás az életmi-

szabályos mûködtetése, alap- és

bioaktív objektumokat kell alkal-

nõség

segédanyagok

azok

mazni, és a tevékenységbõl kike-

napra-

rülõ hulladékok, melléktermékek

javításának

összességét

jelenti. Az emberi tevékenységek a

dokumentált

helyi egyensúly és környezet össz-

kész

legyen.

biztosítása,
ellenõrzése
A

mûködtetéssel

ésszerû

újra

használatát,

hangjának változását eredményezik. Ezeket a változásokat környe-

Dr. Feketéné Bicskei Éva vegyész, korrózióvédelmi-, környezetvé-

zetterheléseknek

nevezhetjük,

delmi szakmérnök, igazságügyi és környezetvédelmi szakértõ, a Cik-

amelyek

vizsgálata,

lus Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetõje. A környezetvé-

elemzése megmutatja az emberi

részletes

delem és hulladékgazdálkodás területén végzett magas színvonalú

beavatkozás eredményét. Ha a

munkája elismeréseként idén márciusban a Magyar Köztársaság Elnö-

környezetterhelés

környezeti

ke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott, melyet a

elemek között fennálló egyensúly

Földmûvelésügyi Minisztériumban, Dr. Fazekas Sándor földmûvelés-

jelentõs megbontásával jár, akkor

ügyi minisztertõl vehetett át.

a

annak a tevékenységnek a jogi
szabályozása szükséges.
A jelenleg hatályos környezet- és
természetvédelmét,

a

fenntart-

ható fejlõdést, mûködést szabályozó törvények és végrehajtási
rendeletek

konkrét

elõírásokat

határoznak meg, pl. egy állattartó
telep részére. Akár törzsállomány
vagy tejtermelõ, -feldolgozó gazdaság, mindre érvényes az, hogy
tisztázott
gyenek.

tulajdonviszonyok
A

mûködést

le-

biztosító

egészséges ivóvíz, a kommunális
ellátottságon felül az állatjólétet
biztosító elérhetõ legjobb technika

Kollégáival, szakmai tapasztalatukkal eredményesen képviselik meg-

alkalmazva legyen. Ez alatt azt kell

bízóik érdekeit a hatósági kapcsolattartásokban és engedélyezési el-

érteni, hogy az állatok életterét

járásokban. Környezetvédelmi felülvizsgálatokkal, független szakér-

biztosító épületek, infrastrukturá-

tõi vélemények készítésével, egységes környezethasználati engedé-

lis felszerelések (fejõház, trágya-

lyek megszerzésével, elõzetes környezeti hatástanulmányok készíté-

tároló, villanypásztor, gazdasági

sével, építési, vízjogi üzemeltetési, mûködési- és használatbavételi

épületek, gépek, berendezések)

engedélyek környezetvédelmi részének összeállításával foglalkoznak.

4 • AGRÁRÁGAZAT • 2015. augusztus • www.agraragazat.hu

ségeket szeretné igénybe venni,
használni, ahhoz a fent leírt feltételeket
esetén

pályázatának
mind-mind

bírálata

górcsõ

alá

veszik.
A

fenti

általánosságok

gazdálkodói

szervezetre

konkrét
értel-

mezve azt jelentik, hogy azok
tudatosan

tervezett

termelési,

mûködési, gazdálkodási, életviteli
tevékenysége csak az elõírt kötelezettségek teljesítésével végezhetõ. A tudatosan és szabályozottan végzett gazdálkodási tevékenységek így az egészséges környezet fenntartását biztosítják.
alapanyagként történõ hasznosítá-

õrzését elsõ és másodfokon közel

sát, vagy ártalmatlanítását meg

húsz hatóság végzi, ezért szinte

kell oldani.

kizárt, hogy látókörön kívül kerüljön egy-egy gazdaság. Ha a gaz-

A gazdálkodó szervezetek mûkö-

dálkodó a mûködéséhez az európai

désének engedélyezését és ellen-

uniós és hazai támogatási lehetõ-

Dr. Feketéné Bicskei Éva
igazságügyi környezetvédelmi szakértõ
CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki
Iroda ügyvezetõje
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