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A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek 

és az érdeklődő polgároknak 

 

 

1) A Projektről: 

 

a) az átrakóállomások építése: 

A csíkszeredai telephelyen az átrakó állomás-rámpa szerkezetének vasazásának 

befejezése és betonba való öntése történt meg.  

Az átrakó állomásnál szükséges többlettöltés kivitelezésére a szerződést aláírtuk, 

amely szerint a vállalkozónak 30 nap áll a rendelkezésre a munkálatok elvégzésére. 

 

Ugyanakkor a szelektív hulladékgyűjtő udvar felületét is lebetonozták és felállították 

az udvar körüli világítótestek oszlopait.   
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Az adminisztratív épületnél pedig elkezdődtek a belső munkálatok, villanyhálózat 

beszerelése és a gipszkartonozás.  

 

 

 

 A korondi helyzetben nincs előrelépés.  

b) a bekötő utak és a közművek kiépítése: 

Három helyen nem tudtak elkezdődni a munkálatok: Csíkszeredában, 

Gyergyószentmiklóson és Korondon. Ezeknek okait a májusi jelentésben már 

bemutattuk. Jelenleg az építkezési engedélyek kiváltásához szükséges okiratokat 

várjuk a gyergyói és csíkszeredai polgármesteri hivataloktól. Ezekre az iratokra 

várva, közben, lejárt egy útügyes engedélyünk a csíkszeredai helyszínnel 

kapcsolatosan, amire azonnal letettük a kérést egy újabb engedély kiváltására.                                                                                                                                                                    
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A korondi munkálatokat pedig nem tudjuk elkezdeni míg nem születik meg a döntés 

a “hogyan tovább”-ról.  (SzI) 

2) Hírek: 

Bombabejelentést tett 2017. június 29.-én az új (régi) - miniszterelnök helyettesnek 

is kinevezett –Graciela Gavrilescu Környezetvédelmi Miniszter asszony. Az Európai 

Bizottság környezetvédelmi biztosával, Karmenu Vella úrral megegyeztek arról, hogy 

- kötelezettségszegési eljárás indításának veszélye nélkül - Románia felfüggesztheti 

a 31/2013-as, a hulladéklerakási (80 lej/t) taxa alkalmazását előíró Sürgősségi 

Kormányrendeletét 2019. január 1-ig. Az indok egyszerű: Románia lakóssága még 

nincs felkészülve egy ilyen taxa bevezetésére.  (forrás: http://www.economica.net/ ) 

Ezzel a döntéssel pillanatnyilag megmentették a romániai hulladékgazdálkodási 

cégeket a gazdasági összeomlástól és az ország lakósságát egy általános 

hulladékelszállítási díjemeléstől. 

A 2017 június 30.-i Hivatalos Közlönyben megjelent a 506/30.06.2017- es 

Sürgősségi Kormányrendelet, amely módosítja a Környezetvédelmi alap (Fond de 

mediu) képzését és kezelését szabályozó 196/2005-ös Sürgősségi 

Kormányrendelet. Ez a Rendelet 2019. január 1-ig halasztja a 80 lej/t lerakási taxa 

életbelépését, sőt 50 lej-re csökkenti az Önkormányzatok által fizetendő - eddigi 100 

lej/t-ás – hozzájárulást (contributie), amit az újrahasznosítási cél-számok el nem 

éréséért kellet befizetniük. A Kormányrendelet pontosít, és meghatározza azt a 

mennyiséget, amire a hozzájárulást (50 lej/t) be kell fizetni: „Plata se va face pentru 

diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și 

cantitatea efectiv încredințată spre reciclare.” 

2017-ben a célszám 25% (ami azt jelenti, hogy az összesen termelt háztartási 

hulladék 25%-át kell újrahasznosítás véget szelektíven gyűjteni) 

2018-ban a célszám 35% és 2019-ben a célszám 45%. (forrás: 

https://www.gbindex.ro/ ). 

Példa: egy község 2018-ban 10 000 t háztartási hulladékot termel. Ebből 

bizonyítható módon 3 500 t-át szelektíven kell gyűjteni. Amennyiben nem sikerül 

csak 3 000 t-át szelektíven gyűjteni, a különbözetre, az 500 t-ra ki kell fizetni a 

tonnánkénti 50 lejes hozzájárulást a Környezetvédelmi Alapba. 

Az újrahasznosítási ipar képviselői természetesen nem értenek egyet ezzel a 

rendelkezése, és hatalmas visszalépésnek tartják a módosítást és populizmussal 

vádolják a Miniszterasszonyt és a Kormányt. (zla) 

Az Európai Bizottság-, a Városok és Municípiumok Egyesülete- és a 

hulladékgazdálkodási cégek képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként a 

Környezetvédelmi Minisztérium képviselője bejelentette, hogy több intézkedést 

fognak életbe ültetni azért, hogy szorgalmazzák a szelektív hulladékgyűjtést és 

http://www.economica.net/
https://www.gbindex.ro/
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elérjék a 2020-ra válalt célszámokat. Az egyik ilyen intézkedés a „plătești cât 

arunci” (annyit fizess, amennyit eldobsz)  elv kötelező alkalmazása, amelynek a 

következménye egy diferenciált ár bevezetés kellene legyen, ami gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy a szelektíven gyűjtő család kevesebb hulladékelszállítási díjat fizessen.              

forrás: https://www.gbindex.ro/ (zla) 

3) Pályázatok: 

 

 Rajz- és fotópályázat: 

Június 21-én a Nap nemzetközi napja alkalmából „NAP” témában hirdetett rajz- és 

fotópályázatot a Hargita megyei Integrált hulladékgazdálkodási Társulás. A pályázat 

célja, hogy felhívjuk a figyelmet ara, hogy a Nap az élet alapja.  

Neked mit ad a Nap? kérdésre rajzokat és fotókat várunk az erre az alkalomra 

létrehozott email címre: adisimdharghita@hargitamegye.ro, de várjuk személyesen 

is hogy hozzák el, vagy postán küldjék  az elkészült alkotásokat. A résztvevő Hargita 

megye lakósa kell legyen.  

 

A beérkezett munkákat megosztjuk a Hulladékgazdálkodási Társulás Facebook- 

oldalán. A pályázaton való részvétel további feltétele a társulás Facebook-oldalának 

kedvelése is. Az elbírálást egy szakmai zsűri végzi majd, a zsűri javaslatán kívül 

mindkét kategóriában díjazzák a legtöbb like-ot elnyerő alkotást. Értékes 

nyeremények lesznek kisorsolva.  

 

A pályázatok beküldési határideje 2017. július 17. 12 óra, eredményhirdetésre 2017. 

július 24-én, 12 órakor, kerül sor, melyet a Társulás Facebook oldalán teszünk 

közzé. A díjátadóra 2017. július 26-án, 12 órától, a Hargita Megye Tanácsának 

épületében kerül sor.  

 

 EcoAtitudine: 

 

Az Infomediu szaklap júniusi számában megjelent egy cikk a karavánról. Ez szerint a 

benevezett 15 megye közül csak 9-nek sikerült – közöttük Hargita megye is – 

megyei szinten megszervezni a karavánt. A kampány már 2010-től hívja fel az 

iskolások figyelmét a környezet védelem fontosságára. Ez elmúlt 7 évben 365 ezer 

diák vett részt a több mint 550 iskolából. A szervezők főszempontja, hogy 2020-ra 

több mint 1.000.000 diáknak és tanítójuknak legyen teljesen új hozzáállása a 

körülvevő környezethez.  

A Hargita megyei „Integrált Hulladékgazdálkodási” Társulás első alkalommal vesz 

részt a projektben. A májusi projektbemutatót júniusban már a zsákok szétosztása 

követte. Ismételten felhívtuk a szelektívhulladék gyűjtésre a diákok figyelmét, és 

hogy azt se feledjék, hogy díjazva lesznek. A projektbemutatót követően is egy 

versenyre került sor a helyes válaszokért táskát, sapkát, jegyzetfüzetet kaptak a 

https://www.gbindex.ro/
mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro
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diákok.  Természetesen mind két alkalommal ott volt velünk Terra is, aki örült a 

gyerekek részvételének sok sikert kívánt nekik. 

A projekt kabalája a bálánbányai Geo Bogza iskola diákjai körében: 

 

 

4) Munkamegbeszélések: 

2017. június 6.-án megtartottuk a Társulás Közgyűlését. A közgyűlés elfogadott 

napirendi pontjai a következők: 

 

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al anului 
2016. Proiect Hotărâre AGA nr. 1/2017 

2. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a raportului financiar, bilanțului 
prescurtat, raportul comisiei cenzori pe anul 2016. Proiect Hotărâre AGA 
nr. 2/2017 

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2017, și a planului de activitate pentru anul 2017. 
Proiect Hotărâre AGA nr.3/2016  

4. Prezentarea și supunerea spre probare a cotizaţiei membrilor pentru anul 
2017. Proiect Hotărâre AGA nr. 4/2017  

5. Aprobarea modificării Actului constitutive și al statutului Asociației cu privire la 
reprezentantul Comunei Siculeni, și a membrilor consiliului director – 
zona Odorhei. Proiect Hotărâre AGA nr. 5/2017.  

6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contractului de folosință gratuită 
(comodat) a bunurilor achiziționate prin proiectul S.M.I.D., date în folosință 
gratuită de către Consiliul Județean prin Hot. C.J. nr. 245/2016, modificată cu 
Hot. C.J. 51/2017, și mandatarea președintelui Asociației pentru semnarea 
Contractului.  Proiect Hotărâre AGA nr. 6/2017 

7. Diverse  
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A közgyűlésen 25 önkormányzat képviseltette magát. A gyűlés jegyzőkönyvét 

csatoljuk. (zla) 

2017. június 7-8.-án Bukarestben részvettünk azon a – Hulladékgazdálkodási 

Egyesületek Szövetsége által szervezett - megbeszélésen, aminek fő témája a 

megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerek (IHR) működtetésében 

tapasztalt problémák megbeszélése valamint a 80 lej/t lerakási taxa kifizetésének 

problematikája volt. A beszélgetés Emlékeztetőjét csatoltuk. (zla) 

2017. június 13.-án Székelyudvarhelyen találkozót szerveztünk az Udvarhelyszéki 

polgármesterekkel. A megbeszélés témája a hulladékgazdálkodási szolgáltatások 

közbeszerzésének előkészítése. A találkozón részvett Barti Tihamér elnök úr és 

Mihai Luca mérnök a Tanácsadó cég részéről, valamint 14 önkormányzat 

polgármestere vagy annak megbízottja. (zla) 

2017. június 15.-én, Barti Tihamér elnök úrral részt vettünk egy - a Magyar Nemzeti 

Kereskedő Ház által - Sepsiszentgyörgyön szervezett üzletember találkozón, 

amelynek témája: Környezetipari megoldások és együttműködések, különös 

tekintettel a hulladékgazdálkodást kiszolgáló gépekre, gépesítésre.  

A találkozón elhangzott egy érdekes előadás, amely a hulladékgyűjtő edények 

elektronikus azonosításáról (csippezés) és ezen edények - beürítés előtti - 

megmérésének a lehetőségét taglalta. Ez a dolog, azért érdekes, mert nemrég 

hangzott el a Miniszterasszony szájából, hogy Romániában is meg kell teremteni a 

„plătește cât arunci” (annyit fizess, amennyit eldobsz) elv alkalmazásának 

lehetőségét.  A Találkozó emlékeztetője csatolva. (zla) 

2017. június 20-án: megbeszélés a Zöld Székelyföld Egyesület képviselőjével, 

melynek kapcsán egy jövőbeli együttműködés kereteit beszéltük meg.  

Az egyesületről röviden: 

A Zöld Székelyföld Egyesület 2005-ben alakult. Céljai közé tartozik a környezeti 

problémák feltérképezése, orvoslása, természeti és épített értékek megőrzése, 

természetvédelmi kutatások támogatása és környezettudatos magatartás kialakítása 

a székely ifjúság körében. 2006 óta iskolai tevékenységet is folytatnak hulladék 

megelőzés, ártalmatlanítás, szelektálás témakörben. 

Főtevékenységük környezeti nevelés, hulladék megelőzésről, szelektív 

hulladékgyűjtésről gyerekeknek megyeszerte. Egyik sikeres programjuk a „HANGYA 

SULI”, amely a megye több iskolájában zajlik és a gyerekek környezettudatos 

nevelését célozza. Szervezői és társszervezői különböző vetélkedőnek, ilyen a 

Mobilitás hete, Föld napi rendezvények. A legnépszerűbb program a Nagy 

olajgyűjtési akció.  

Az egyesület környezeti nevelési tevékenységeit külön honlapon teszik közzé 

a https://hangyasuli.ro/ tematikus oldalon. Ennek segítségével az érdeklődők 

https://hangyasuli.ro/
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egy helyen, rendszerezve találják meg a Hangyasulival kapcsolatos 

információkat (hírek, letöltések, programbeszámolók, online játékok stb.) 

Tekintettel arra, hogy a környezettudatos nevelés fontos része a 

hulladékgazdálkodás, ezen a ponton kapcsolódnak tevékenységeink, amit bővíteni 

szeretnénk. (sz) 

5) Blog cikk: 

Előző lapszámunkban már utaltunk a túlzott műanyag palack használatra és arra, 

hogy ezek jó része az óceánokba kerül. Erre mostmár nemcsak a szakemberek, a 

fiatalok figyelnek fel, hanem a művészek is. Benjamin V. Wong  kanadai fényképész  

fotóival tiltakozik az oceán szennyezés ellen. 

Megdöbbentő alkotása a „Mermaids hate plastic” (A Sellőket is a kipusztulás 

fenyegeti) című műve. 

 

A műanyag palackok felhalmozódása az óceánjainkban sokkal több problémát okoz, 

mint maga a vízszennyezés. (Egyes felmérések szerint egy amerikai polgár kb. 10 

ezer palackot dob el, mire eléri a 60 éves kort.) (sz) 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, észrevételük, a Havi 

hírlevéllel kapcsolatosan, jelezzék bizalommal az adisimdharghita@hargitamegye.ro 
email címen. 

 

 

 

mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro

