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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.
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F E L E L Ő S   K Ö Z Ö S S É G ,   É L H E T Ő  J Ö V Ő !

www.hargitamegye.ro

www.elhetojovo.ro /elhetojovohr



2. Az önkéntes hulladékudvarokban a következő 
hulladékok gyűjthetők:

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

3. 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.)

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

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő módszert, 
mutasson példát!

GYŰJTSÖN SZELEKTÍVEN!

Háztartásainkban főként a megvásárolt termékek 
csomagolóanyaga (papír, fém, műanyag, üveg stb.) 
eredményez hulladékot. Ezen anyagok nagy része 
újrahasznosítható, külön gyűjtésük lehetővé teszi azok 
újrafeldolgozását, másodlagos nyersanyaggá válását.

A begyűjtési módszerek a következők:

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

1. A közterületeken kialakított szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek:

 A karton- és papírhulladékokat a kék 
 gyűjtőedénybe helyezzük.
- A műanyag- és fémhulladékokat a sárga 
 gyűjtőedénybe helyezzük.
 Az üveghulladékokat a zöld gyűjtőedénybe 
 helyezzük.

Figyelem! A papír-, fém- és műanyaghulladék külön 
gyűjtésekor kerüljük a különböző szennyeződéseket 
tartalmazó anyagok gyűjtőedénybe helyezését. 

A háztartásunkban keletkezett újrahasznosítható 
hulladékot (például a joghurtospoharakat, a tejes-
palackokat, a szennyeződéseket tartalmazó konzerv-
dobozokat stb.) a külön gyűjtés előtt tisztítsuk meg, 
öblítsük, mossuk ki.
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