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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.

A Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási 
Rendszere elnevezésű projekt célja az európai uniós 
követelményeknek megfelelő, korszerű és fenntartható 
hulladékgazdálkodási rendszer megszervezése és 
kiépítése, valamint az Európai Unió előírásainak nem 
megfelelő városi hulladéklerakók felszámolása és 
bezárása.
A projekt áfa nélküli értéke megközelítőleg 164 millió lej, 
aminek 70,5 százaléka uniós forrásokból, 14,2 százaléka 
pedig kormányalapokból származik, a fennmaradó 15,3 
százalékot a megyei tanács saját költségvetéséből 
finanszírozza. 
A projekt révén a megye teljes hulladékgazdálkodási 
rendszere újraszerveződik, a háztartási hulladék 
összegyűjtésétől kezdve egészen az újrahasznosításig, 
komposztálásig és a végleges hulladéklerakásig.
A projektet az Európai Unió Környezetvédelmi Ágazati 
Operatív Programja irányítja.

www.hargitamegye.ro

www.elhetojovo.ro /elhetojovohr



MI A KOMPOSZTÁLÁS?

A komposztálás a környezettudatos gondolkodásmód 
megnyilvánulása. Olyan biológiai folyamat, amelynek 
során humuszban gazdag talaj képződik. A házi 
komposztálás a szerves (kerti és konyhai) hulladék 
kertben történő komposztálását és az elkészült 
komposzt felhasználását jelenti.

HOGYAN KOMPOSZTÁLJUNK?

A komposztálás alapanyagait szénben gazdag, lassan 
bomló „barna” és nitrogénben gazdag, gyorsan bomló 
„zöld” hulladékok képezik.

„Barna” hulladékoknak a száraz, kemény szerves 
anyagokat nevezzük, amelyek a következők lehetnek:
          

          gallyak,
          száraz levelek vagy növények,
          szalma,
          elszáradt faágak, faforgácsok.

„Zöld” hulladékoknak a friss, lágy és nedvdús anyagokat 
nevezzük, amelyek a következők lehetnek: 
          

          frissen vágott fű,
          különböző gyümölcs és zöldségmaradékok,
          frissen vágott virágok.

A komposztálás során megközelítőleg ugyanannyi 
„barna” és „zöld” hulladékot helyezzünk el a rakásban: 
alul a nagyobb ágak, gallyak (barna hulladék) 
kerüljenek, ezekre helyezzük a leveleket, majd a zöld 
hulladékot, ezt követően újra a barna hulladék 
következik, és így tovább.
A halmot jól locsoljuk meg vízzel, majd folyamatosan 
bíztosítsuk a megfelelő nedvességet a hatékony 
komposztálás érdekében.

A komposztálás előnyei:

          csökken az elszállításra kirakott háztartási 
hulladék mennyisége, 
          elkerülhetjük a környezetszennyező és 
egészségtelen avarégetést,
          elkerülhetjük a műtrágya és az egyéb, környezetet 
károsító vegyszerek használatát,
          a biológialag lebomló hulladékaink visszajutnak a 
természetbe,
          ezáltal csökkentjük hulladékelszállítási 
költségeinket.

Mi ne kerüljön a komposztba?

          szintetikus, illetve nem lebomló anyagok 
(műanyag, üveg, fémek), 
          festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék, 
          húsevő állatok alma, 
          veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok, 
elem, akkumulátor, 
          magvas gyomok, a gyomok gyökerei, 
          fertőzött, beteg növények.

Komposztláda
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