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Megválogatva

A jó gazda lehetőleg semmit nem dob el, minden – pillanatnyilag feleslegesnek tűnő dolognak – megkeresi és megtalálja a 
helyét, a hulladékot is hasznosítja: ami éghető, azt eltüzeli; ami lebomlik, azt komposztálja és a talajt javítja vele; az 
ételmaradékot megeteti az állatokkal; a használt ruhát felszövi rongyszőnyegnek; s ami más célra használható fel, azt 
hasznosítja. Kényelemből és a városi életmód térhódítása nyomán elfelejtettük a hulladékok feldolgozásának tudását, azt, 
hogy miként hasznosíthatjuk a feleslegesnek ítélt, haszontalannak mondott kacatokat.
Örömmel tapasztaljuk, hogy mifelénk is újra hódít a környezet tisztelete, ami – többek között – abban is megnyilvánul, 
hogy a mindennapi életvitelünk során termelt szemetet nem a szeméttelepre visszük, hanem hasznosítunk mindent, amit 
lehet: üveget, fémet, műanyagot, papírt.
A gazdaszellem él, s azt látjuk, hogy egyre több a jó gazda, aki nem dob el semmit, mert mindennek megvan a maga helye, 
a maga haszna. Ez a kis kiadvány is ezt a gazdaszellemet kívánja élesztgetni.

Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke

Ökológiai bombát hatástalanítunk
 
Ez Hargita megye legnagyobb költségvetésű projektje, a 164 millió lejnyi összeg legnagyobb részét pedig uniós forrásból 
fedezik. Úgy kell tekinteni erre a projektre, mint egy modernizáló tényezőre, ami egy lépés az ésszerű 
hulladékgazdálkodás irányába. Általa egy ökológiai bombát hatástalanítunk. A pályázat megvalósítása során teljesen 
felszámolnak négy nem EU-konform hulladéklerakót, és bezárnak négy régi, műszaki és környezetvédelmi szempontból 
elavult, szintén  nem EU-konform hulladéklerakót. Gyergyóremetén megépül az Európai Unió követelményeinek 
megfelelő, végleges hulladéklerakó első cellája, és ugyanezen a helyszínen létesül egy szelektív hulladékválogató, illetve 
egy komposztálóállomás. Továbbá  nyolc helyszínen (Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson, Balánbányán, Csíkszeredában, 
Csíkszentsimonban, Szentegyházán, Székelykeresztúron, Korondon) önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvarok épülnek, a 
szükséges bekötőutakkal és közműrendszerekkel együtt. 

Barti Tihamér,
Hargita Megye Tanácsának alelnöke
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A HULLADÉK MÁSODLAGOS NYERSANYAGGÁ VÁLÁSA

Hulladék az emberi civilizáció kezdete óta létezik. A hulladék egy része értelemszerűen visszakerül a természeti 
körforgásba, azaz bizonyos idő elteltével lebomlik, hangsúlyos részét azonban a természet nehezen vagy egyáltalán nem 
tudja feldolgozni.

Háztartásainkban főként a megvásárolt termékek csomagolóanyaga (papír, fém, műanyag, üveg stb.) eredményez 
hulladékot, amelyek előállítása és kereskedelmi forgalomba hozása szintén jelentős mennyiségű hulladék keletkezésével 
jár. Ezen anyagok nagy része újrahasznosítható, külön gyűjtésük lehetővé teszi azok újrafeldolgozását, másodlagos 
nyersanyaggá válását. Ezek alapján bátran kijelenthetjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtés környezetvédelmi és gazdasági 
érdeket is szolgál.

A HULLADÉKGYŰJTÉS ÖSSZETETT FELADAT

A háztartásokban termelt hulladék szelektív módon és vegyesen is gyűjthető, régiónkra ez utóbbi módszer jellemző 
leginkább.

A hulladékok szelektív gyűjtése, újrahasznosítása és a nem újrahasznosítható anyagok tárolása, majd ártalmatlanítása 
összetett hulladékgazdálkodási feladat, amelynek legfőbb célja a környezet és a természeti erőforrások védelme.
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TUDNIVALÓK A SZELEKTÍV HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

A modern hulladékgazdálkodás célja: a szelektív hulladékgyűjtést bevezetni, vonzóvá és népszerűvé tenni a lakosság 
körében. A lebomló anyagokat komposztáljuk, a műanyag-, fém-, üveg- és papírhulladékot újrahasznosítjuk, a nem 
újrahasznosítható anyagok pedig modern hulladéklerakóba kerülnek.

Figyelem! A papír-, fém- és műanyaghulladék külön gyűjtésekor kerüljük a különböző szennyeződéseket tartalmazó 
anyagok gyűjtőedénybe helyezését. Ennek érdekében a háztartásunkban keletkezett újrahasznosítható hulladékot 
(például a joghurtospoharakat, tejespalackokat, a szennyeződéseket tartalmazó konzervdobozokat stb.) a külön gyűjtés 
előtt tisztítsuk meg, mossuk ki.

Tudtad? Gyergyószentmiklóson működik egy olyan vállalkozás, amely újrahasznosított anyagokból ékszereket készít, míg 
Marosvásárhelyen ugyancsak újrahasznosított anyagokból táskák készülnek.
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A HÁZTARTÁSIHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS

A háztartási hulladékok összegyűjtése minden településen szervezetten működik. Ezt a tevékenységet erre szakosodott 
cégek végzik, amelyek a háztartási hulladékot előre meghatározott program szerint szállítják el.

Az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének módja a település adottságaitól függ (kertes házak, lakótelepi lakások 
stb.). A hatékonyság növelése érdekében olykor több módszert is alkalmaznak egymás mellett.

A begyűjtési módszerek a következők:

 közterületen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek (gyűjtőpontok),
 önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvarok,
 veszélyes hulladékok akciószerű gyűjtése.



7

KÖZTERÜLETEN KIALAKÍTOTT SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK (GYŰJTŐPONTOK)

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek (gyűjtőpontok) kialakítását részben a település szerkezeti adottságai határozzák 
meg, általában közterületeken, lakóövezetek, kereskedelmi egységek vagy bevásárlóközpontok közelében találhatók. 
Kialakításukkor a gyűjtőedény egyszerű megközelítését, könnyű tisztítását és ürítését kell szem előtt tartani, emellett 
nagy hangsúlyt kell fektetni a szabványos tárolóedények zárhatóságára, esztétikus, ám feltűnő elhelyezésére is.

Figyelem! A gyűjtőszigetek tárolóedényeibe kizárólag újrahasznosítható, tiszta hulladékok kerüljenek!

Figyelem! A minél előnyösebb értékesítés érdekében kerüljük a különböző szennyeződéseket tartalmazó hulladékok 
gyűjtőedénybe helyezését! A szennyeződéseket tartalmazó hulladékokat háztartási hulladékgyűjtő konténerekben 
tároljuk.

ÖNKÉNTES SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAROK

A szelektív gyűjtés második módszerét az önkéntes hulladékudvarok képezik, amelyek kialakításakor a könnyen 
megközelíthetőség a legfontosabb, ezekre az udvarokra ugyanis személy- és tehergépkocsival, továbbá gyalogosan is 
szállíthatjuk a szelektíven gyűjtött hulladékokat. A hulladékudvarok szelektíven gyűjtött hulladékot, nagydarabos 
hulladékot (nagyságuk, térfogatuk vagy mennyiségük miatt ezek nem férnek el a kihelyezett háztartási 
gyűjtőedényekbe), bontási és építési törmeléket, továbbá veszélyes hulladékot is fogadnak.
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AZ ÖNKÉNTES SZELEKTÍV HULLADÉKUDVAROKBAN A KÖVETKEZŐ HULLADÉKOK GYŰJTHETŐK:

 a kertekből származó lebomló anyagok,
 különböző műanyaghulladékok,
 zöld és barna hulladék,
 háztartási berendezések, elektronikai hulladékok,
 papírok, kartonok,
 textilhulladék,
 fémhulladék,
 üveghulladék,
 bontási és építési törmelék,
 gumiabroncsok,
 veszélyes hulladékok.

Figyelem! A hulladékudvarok működtetéséről és használatáról a térségi szolgáltató szórólapok segítségével tájékoztatja 
a lakosságot!
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A VESZÉLYES HULLADÉKOK AKCIÓSZERŰ GYŰJTÉSE

Az akciószerű gyűjtés a hulladékgyűjtés kiegészítő módszere, amelynek során szakképzett személyzet gyűjti be a 
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékot (például: gyógyszer, szárazelem, akkumulátor, használt étolaj stb.). 
Az akciószerű gyűjtés időpontjáról, helyszínéről, a gyűjtött anyagok fajtáiról információs anyagok révén és különböző 
kommunikációs csatornákon tájékoztatják a lakosságot.

Figyelem! A veszélyes hulladékot külön kell gyűjteni, figyeljünk arra, hogy ezt semmiképp se dobjuk ki a háztartási 
hulladékkal!

Figyelem! Azt tanácsoljuk, hogy a veszélyes hulladékokat csak rövid ideig tárolják, elszállításukról a térségi 
hulladékgazdálkodó gondoskodik, kezelésüket és ártalmatlanításukat pedig erre feljogosított cégek végzik!

A szelektív hulladéktároló edények ürítésének gyakoriságát az edények típusa, annak telítettsége és a lakosság szelektív 
hulladékgyűjtési igénye is befolyásolja.
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A gyűjtőedények színe, felirata vagy az azokon található képek tájékoztatnak a konténerben elhelyezhető 
hulladékfajtákról. A sárga edénybe a műanyagot és a fémet, míg a kék edénybe a papírt és a kartont helyezhetjük. 
A zöld tárolóedénybe az üveget, a barna hulladéktárolóba pedig a biológiailag lebomló hulladékot gyűjtik.

Figyelem! Hargita megye állandó gyűjtőpontjain két, három vagy négy hulladékgyűjtő edényt találhatunk!

AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK TISZTASÁGÁNAK FONTOSSÁGA

Az újrahasznosítható hulladékok minél előnyösebb értékesítése érdekében ajánlott szem előtt tartani:

Figyelem! A műanyaghulladékok hatékonyabb és energiatakarékosabb újrahasznosítása érdekében fontos, hogy 
a háztartásokban külön gyűjtött csomagolóanyagok tisztán kerüljenek a sárga konténerbe. A joghurtospoharakat, 
tejespalackokat, a zsíros vagy olajas csomagolóanyagokat például gyűjtőedénybe helyezésük előtt mossuk ki, tisztítsuk 
meg.



Figyelem! A papírhulladékok újrahasznosítása érdekében fontos, hogy ne kerüljenek a kék színű szelektív hulladékgyűjtő 
konténerbe különböző ételmaradékokat és szennyeződéseket (például: zsíros, olajas papírok, szalvéták, kartonok stb.) 
tartalmazó hulladékok.

Mit tehetünk a fenntartható fejlődés, környezetünk tisztasága és védelme, valamint a nyersanyagmennyiség csökkentése 
érdekében? Vegyük számba a hulladéktárolókban leggyakrabban előforduló anyagok: a papír, a műanyag, az üveg és a 
fém újrahasznosításának előnyeit.

A PAPÍR SZELEKTÍV GYŰJTÉSE ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A papír a hulladékok hangsúlyos részét képezi, szelektív gyűjtése és újrahasznosítása viszonylag egyszerű folyamat. Egyes 
források szerint egy tonna újrahasznosított papírral 417 köbméter vizet, 1700 kg faanyagot, 717 kWh energiát és egyéb 
anyagokat takaríthatunk meg.

Figyelem! A tárolóedénybe helyezés előtt távolítsuk el a füzetek, kiadványok fedőlapját vagy a fóliázott lapokat és a 
fémspirálokat!
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A MŰANYAG SZELEKTÍV GYŰJTÉSE ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A műanyagot számos területen és formában alkalmazzák (például: fóliák, palackok, edények, csövek, játékok stb.), a papír 
után ez a leggyakoribb hulladékképző anyag, az összegyűjtött hulladék hangsúlyos részét képezi. A műanyag 
újrahasznosításával másodnyersanyagok (granulátumok) gyártását teszi lehetővé, ezáltal többek között energiát 
spórolhatunk meg.

AZ ÜVEG SZELEKTÍV GYŰJTÉSE ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Az üveg az egyik legidőtálóbb csomagolóanyag. A háztartási hulladék csekély részét képezi, ám az egyik legsúlyosabb 
csomagolóanyag. Szelektív gyűjtésével jelentős mértékben csökkenthetjük a hulladékszállítási és lerakási költségeket. Az 
üveg újrahasznosításának előfeltétele a pontos külön gyűjtés és a megtisztítás.
Az üveg csomagolóanyagokat a gyűjtőszigeteken a kihelyezett zöld gyűjtőedénybe kell bedobni. Megfelelő módon 
gyűjtve az üveg csomagolóanyag 100 százalékban újrahasznosítható, és az új termék minősége szinte azonos az 
eredetivel.
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A FÉM SZELEKTÍV GYŰJTÉSE ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A fémek a háztartási hulladék csekély, ám fontos részét képezik. Újrahasznosításukkal csökkenthetjük a természetes 
erőforrások kitermelt mennyiségét, továbbá energiát takaríthatunk meg. A fémhulladék szakszerű gyűjtésével és 
feldolgozásával hozzájárulhatunk a víz-, a talaj- és a levegőszennyezés csökkentéséhez is!

          A fémhulladékokat a gyűjtőszigeteken kihelyezett sárga gyűjtőedénybe dobjuk.

          Az ételmaradékokkal szennyezett konzervdobozokat gyűjtőedénybe helyezés előtt mossuk ki, tisztítsuk meg.

          Az alumíniumdobozokat összenyomva helyezzük a gyűjtőedényekbe, hogy kevesebb helyet foglaljanak.

          Feldolgozásuk első fázisában az alumínium- és a fémdobozokat különválogatják, lebálázzák, majd értékesítik.

          Egyes források szerint az alumínium a legnagyobb ipari jelentőségű könnyűfém.



Csíkszereda
Szentegyháza

Székelykeresztúr

Korond

Balánbánya

Gyergyószentmiklós

Gyergyóremete

Borszék

Maroshévíz

Csíkszentsimon

Tusnádfürdő

Hulladéklerakók bezárása

Átrakó állomások

Lerakó, komposztáló állomás

Szelektív válogató központ

Önkéntes szelektív
hulladékgyűjtő udvarok
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IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

Európai Alapok Minisztériuma
A Környezet Ágazati Operatív Program Irányító Hatósága

KÖZREMŰKÖDŐ HATÓSÁG

A nagyszebeni 7-es számú Központi Régió Közreműködő Szervezete
Nagyszeben, Cristian u. 21. szám, irányítószám: 550073

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott,
a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt

Teszünk a szelektív hulladékgyűjtés érdekében! Hiszünk a jövőben!

Készült Hargita Megye Tanácsának megbízásából
2015

Jelen tájékoztató anyag nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy a Román Kormány hivatalos álláspontját.

H A R G I T A   M E G Y E   I N T E G R Á L T   H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I   R E N D S Z E R E
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