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A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek 

és az érdeklődő polgároknak 

 
1) A Projektről: 

a) 2018. január  11-én elkezdődött az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvarok 
végleges átvételezése (recepția finală). A bizottság összetétele: Fülöp Otília megyei 
főépítész, Albert Katalin építő mérnök, Zólya László András projektmenedzser, Szász 
Imre szerződésfelelős mérnök, Radu Iordachi a műszaki felügyeletet végző cég 
mérnöke. Két helyszínen, Székelykeresztúron és Szentegyházán történtek meg az 
ellenőrzések. 

 

b)A Niliten Constructii Kft felszámolta a székelyudvarhelyi  telephelyét. Ezért az ott 
tárolt - a korondi átrakóállomás - felszereléseket valamint a még meg nem épült, 
önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvarok nagy űrtartalmú fém konténereit át kellett 
szállítani – raktározás végett – Gyergyóremetére. 

2018. január 23-án ellenőriztük az átszállított felszereléseket, hogy ezek megfelelő képen 
legyenek tárolva. 

 

Januári Hírlevél  

2018 
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c) jelen pillanatban a munkálatok kivitelezése a téli időjárás miatt szünetel. Várjuk az 
Országos Útügy brassói kirendeltségétől a jóváhagyást arra, hogy a közműlefektetést 
az DN 12A jelzésű nemzeti út biztonsági zónájának a külső határán végezhessük. Ez a 
dokumentum hiányzik még ahhoz, hogy a CL5-ös szerződés csíkszeredai 
munkálatainak elkezdéséhez megkaphassuk az Építkezési engedélyt Hargita Megyei 
Tanácsától.  
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2) Hírek a Társulás tevékenységéről: 

2018. január 17-én részvettünk a Kovászna megyei hulladékos Társulás 2018.-as évkezdő 
munkaülésén.  

Kovászna megyében 2017. november 1-től bevezették a zsákos, háztól-házig típusú 
szelektív hulladékgyűjtést, megdöbbentő eredménnyel. Addig csak a kialakított 
gyűjtőszigetekre vitte el (ha vitte) a lakosság a szelektív hulladékot. Ez a fajta gyűjtési 
módozat során soha sem sikerült meghaladniuk a 2%-ot községenként, ami egy nagyon 
alacsony szám. Az új gyűjtési módszer alkalmazásával a szelektíven gyűjtött hulladék 
aránya megyei átlagban elérte a 25%-ot. Olyan önkormányzat is van ahol ez az arány 
34%.  Nem gyűjtenek három (műanyag, papír, üveg) kategóriára, hanem minden 
újrahasznosíthatót egy zsákba. A többi háztartási hulladékot egy kukába vagy másik 
zsákba. Az elszállítás kéthetente történik. A szelektíven gyűjtött hulladékos zsákokat a 
lécfalvi feldolgozó kézi válogató szalagjára ürítik, ahol minőségi kategóriákra válogatják 
szét, majd kötegelik. 

a) a lécfalvi feldolgozó üzemeltetője naponta visszajelzi a gyűjtő cégeknek azt, hogy 
melyik községből, milyen típusú hulladék (szelektív vagy háztartási),  mekkora 
mennyiségben (hány tonna) ment át a feldolgozó mérlegén. A kb. 25% megy a 
válogató szalagra, a maradék 75% a lerakóba. Ez utóbbiból helyi erővel megpróbálja a 
szolgáltató a komposztálható biohulladékot kiválasztani és komposztálni.  

b) a lécfalvi feldolgozó üzemeltetőjének elég nagy gondot jelent az újrahasznosítható 
hulladék értékesítése. Azt mondták, hogy jelenleg, - amióta Kína leállította az 
újrahasznosítható műanyaghulladék importját -, több típusú újrahasznosítható 
anyagot (zöld PET, barna PET, egyéb típusú műanyag, kivéve a tiszta csomagoló fólia) 
egyszerűen eladhatatlan. Ezeket raktározni kell, eladási lehetőségekre várva.  Ezért a 
Kovászna megyei gyűjtő cégek „zörögnek” mert ez az állapot bevételkiesést okoz 
nekik!!! 

c) Kovászna megyében egy olyan rendszer működik, ahol a feldolgozó üzemeltetője a 
szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségért kapott „bónuszokat” visszaosztja a gyűjtő 
cégeknek – amelyeknek a bónuszok hasznot generálnak -, sőt a szelektíven gyűjtött 
hulladék mennyiség eladásából származó jövedelmet is – beszállított mennyiséghez 
arányosan – visszaosztja a gyűjtő cégeknek. 

Megjegyzés: A POS-ból finanszírozott Kovászna megyei hulladékgazdálkodási 
rendszerben nem történtek beruházások a hulladék gyűjtése és szállítása terén. Ezért 
megmaradhattak a projekt előtti – többnyire önkormányzati tulajdonban lévő – 
mikrorégiókban vagy városokban megszervezett hulladékgyűjtő cégek, amelyek már egy 
jól bejáratott rendszer szerint dolgoztak. Az elmondottakból úgy tűnik, hogy ez a „régi” 
struktúra sikeresen beépült a megyei hulladékgazdálkodási rendszerbe.  
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A hulladékgazdálkodási Közösségfejlesztési Társulás 2018-as tevékenységi 
programjavaslata 

S.sz. A Program 

megnevezése 

A Program célja Megvalósítási 

időszak 

Várt eredmények Kedvezményezettek  

Célközönség 

1.  Program 1  

A megvalósított 

beruházások Őrzése 

Az ügykezelésbe 

adott javak 

megóvása és védése 

 Az 

üzemeltető 

szerződések 

aláírásáig 

Eseménymentes őrzés-

védés 

Hargita Megye 

Tanácsa 

2.  Program 2 

Az átvett javak 

karbantartása 

ügykezelés 

Az átadott javak 

üzem-képes 

karbantartása, a 

müködési 

engedélyek 

beszerzése 

Az 

üzemeltető 

szerződések 

aláírásáig 

A gépek és 

felszerelések 

működőképességének 

megtartása, a 

működési engedélyek 

beszerzése 

Hargita Megye 

Tanácsa 

3.  Program 3  

A bezárt 

hulladéklerakók 

Monitorizálása 

A bezárt 

hulladéklerakók 

viselkedésének 

követése az 

Engedélyek és a 

Törvénykezéseknek 

megfelelően 

 

Az 

elkövetkező 

30 évben 

Környezetvédelmi 

esemény mentes  

monitórizálás 

Csíkszereda, 

Gyergyószentmiklós, 

Maroshévíz és 

Borszék 

önkormányzatai 

4.  Program 4 

2018 a Komposztálás 

éve Hargitamegyében 

 A biodegradábilis 

hulladékok 

komposztálásának 

előnyei és 

fontossága címmel 

lakossági fórumok 

szervezése 

2018  Legalább 10 fórum 

megszervezése a 

megyében, 

fórumonként legalább 

15 résztvevővel 

A települések 

lakósai 

5.  Program 5 

Komposztáljunk az 

iskolákban is! 

A környezettudatos, 

célirányos, 

környezet kimélő 

életszemléletre 

nevelés a vidéki 

iskolákban 

2018 Legalább 2 m
3
 

komposzt termelése 

iskolánként 

A résztvevő iskolák 

tanulói 

6.  Program 6  

A legszorgosabb 

komposztáló verseny 

A komposztálás 

gyakorlatának 

fontossága és 

haszna. 

Szemléletváltásra 

ösztönző verseny 

2018 A több részvételi 

kategóriában meg-

szervezett versenynek 

kategóriánként 

legalább öt résztvevője 

legyen 

A versenyben 

résztvevő Hargita 

megyei lakósok 

7.  Program 7  

Beszéljünk hulladékról, 

hulladékgazdálkodásról 

Vetítettképes 

előadások 

iskolákban, 

településeken. A 

környezettudatos 

viselkedési mód fele 

2018 Legalább 20 résztvevő 

minden előadáson 

A résztvevő tanulók 

és polgárok Hargita 

megyéből                      
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irányíytás 

8.  Program 8  

Ne dobd el a 

szárazelemeket, 

elektronikus 

hulladékokat 

Tudatosítani, az 

iskolákban a száraz-

elemek és 

elektronikus 

hulladékok 

veszélyes hulladék 

voltát, valamint 

lehetőséget 

teremteni a 

szelektív gyűjtésre 

2018 Legalább 20 kg 

szárazelem és 

elektronikus 

hulladékgyűjtés 

résztvevő iskolánként 

A résztvevő 

Iskolák tanulói 

9.  Program 9  

Ökoőrjárat 

Olyan csapatokat 

szervezni a 

települések 

iskoláiban, akiknek 

az életformájába 

még nem késő 

bevinni a 

környezettudatos 

szemléletet 

2018 Legalább 5 csapat 

megszervezése a 

megye mikrorégióiban 

A résztvevő 

települések lakói 

10.  Program 10  

A lakósság körében 

kifejtett tájékoztató és 

ismeretterjesztő média 

kampány 

Az igénybe vett 

média csatornák 

számának növelése 

2018 Negyedévenként 

legalább egy cikk a 

hulladékgazdálkodásról 

az írott sajtóban. A 

Havi hírlevél 

színvonalas 

szerkesztése. Hetente 

friss írások a FB és a 

WEB oldalon 

Hargita megye 

lakói 

11.  Program 11  

Együttműködések 

A vállalt feladatok 

minőségének 

biztosítása 

érdekében szak-

emberek meghívás, 

szakcégek 

szerződtetése 

2018 A feladatok 

minőségének 

biztosítása 

 

12.  Irodai tevékenység A Társulás céljainak, 

eredményességének 

és tevékenység 

törvényességének 

biztosítása  

2018 Törvényes, kielégítő 

működés 
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A tevékenységi program javaslat megvalósításához a következő költségvetést javasoljuk:  

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Buget realizat 2017 
Propunere buget anul curent 

2018 

I 
VENITURI - TOTAL 

(1+2+3+4+5+6+7): 
1151652 2252047 

1.        Sold inițial disponibil 217952 450594 

    din care:  
din care: 282094,14 in 

contracte angajate 

2.        Cotizația anuală 108909 184181 

3.        Cotizații restante   75272 

4.        
Contribuția participanților 

la unele programe 
814000 1542000 

5.        
Venituri din prestări de 

servicii 
    

6.        Venituri financiare     

7.        
Alte venituri (ret gar.part 

+CAS) 
10791   

II 
CHELTUIELI – TOTALE 

(A+B+C+D), din care: 
242804,55 186077 

A. Cheltuieli de personal A1 171166 103307 

B. 
Cheltuieli cu bunuri și 

servicii B1 
71638,55 82770 

A.1. Cheltuieli cu personalul 171166 103307 

1. 
Cheltuieli personal TESA și 

personal auxiliar (jurist, 
contabil) ……. 

171166 103307 

B.1. 
Cheltuieli cu bunuri și 

servicii 
71638,55 82770 

1.        Furnituri de birou     



7 
 

2.        Materiale pentru curățenie1     

3.        Încălzit, iluminat 1 6299 12000 

4.        Apă, canal și salubritate 1     

5.        Carburanți 10019 10000 

6.        Piese schimb     

7.        
Transport, deplasări 

conferinte 
0 0 

8.        

Poștă(2000 lei), 
telecomunicații (4500 lei), 
radio, internet Cosys (7700 in 
2017)  

12415 6500 

9.        Reparații curente 7331 10000 

10.    
Obiecte inventar semnătura 

electronica 
253 300 

11.    Protecția muncii 520 720 

12.    Studii și cercetări     

13. 
Alte materiale și prestări 

servicii2 
34801 43250 

  din care     

a) 
Casco, RCA, ITP, taxa drum, 
impozit 5378 9750 

b) Taxa participare conferinţe 4234 6000 

c) Cursuri perfecţionare 0 4000 

d) Recuzite/echipamente birou 1312 3500 

e) Toner  184 500 

f) Cotizaţie federaţie 0 500 

g) Abonament infomediu 420 1200 

h) Cheltuieli protocol 8681 15000 

i) Cheltuieli juridicare 540 800 

j) Comision bancar 1743 2000 

k Servicii contabilitate 2750 3300 

  neprevşzute     

  anunţ ziar contabilitate 653   

  comuna Voşlobeni 965   

  returnat garanţie participare 7941   
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3) Hírek az országból és a nagyvilágból: 
 

1. A Fehér Megyei Tanács érvényteleníteni kényszerült a Fehér megyei 
hulladékgazdálkodási központ működtetésére kiírt 23 millió eurós közbeszerzési eljárását. 
Az érvénytelenítés nem volt ok nélküli, hiszen a közbeszerzési folyamat során 45 tisztázó 
kérdés, 14 helyesbítés (notificări prealabile) és 6 óvás (contestaţie) történt. Érdemes 
odafigyelni arra is, hogy az egyik, az Óvásokat Megoldó Nemzeti Bizottság (Comisia 
Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor  CNSC), Bíróság által is megerősített döntésére, 
amely a közbeszerzési anyagban szereplő 5%-os (a szerződés értékének) jótállási 
garanciának  (garanţie de bună execuţie) a kivételét, valamint a  – valószínű amortizáció 
függvényben meghatározott – 1,8 millió lej/év-es közvagyon használati díj (redevenţă) 
300.000 lej/év-re való csökkentését írta elő, írja a Ziarul Unirea 2018. január 8-i száma.  
 
2. A Főváros 4. Kerülete 2018. január 1-től 5 lej/személyről 12 lej/személyre emelte a 
hulladékelszállítás havi díját. A kiskorúak is személynek számítanak. Az intézmények és a 
kereskedelmi társaságok 80 lejt fognak fizetni köbméterenként a hulladék elszállításáért. 
A Kerület önkormányzata elégedetlen volt a REBU fővárosi hulladékszállító cég 
munkájának minőségével, ezért úgy döntöttek, hogy ezentúl saját céggel fogják 
megoldani a hulladékgyűjtést és szállítást, írja a http://adevarul.ro/ honlap.  

3. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a műanyag csomagolásra valamint a műanyag 
csomagoló anyagokból származó hulladék szabályozásával foglalkozó Irányelvét 
(Directiva). 

Mikró-műanyag rohamos terjedése (vízben, levegőben, élelmiszerben stb.) arra készteti 
az Európai Környezetvédelmi Rendet Felügyelő hatóságot, hogy újrafogalmazzák az eddig 
érvényes jogszabályokat. 

Az Európai Bizottság 2018. január 16-án egy Stratégiát fogadott el, amely a műanyag 
felhasználást hívatott szabályozni. Az új tervek szerint 2030-ig az uniós piacra csak olyan 
termékeket lehet behozni és forgalmazni, amelyek csomagoló anyaga, ha műanyag, 
akkor az újrahasznosítható kell legyen. Az új Irányelv megjelenése 2019-ben várható. 

A műanyag hulladékra vonatkozó adatok megdöbbentőek. Ezek szerint az európaiak 
évente 25 millió tonna műanyag hulladékot termelnek, aminek mindössze 30%-át 
gyűjtik össze újrahasznosítás céljával.  Világviszonylatban az összesen termelt hulladék 
85%-a műanyaghulladék. 

„Amennyiben nem teszünk valamit a műanyag gyártás és felhasználás tekintetében 2050-
re az óceánokban több műanyaghulladék lesz, mint hal.” mondta Frans Timmermans az 
Európai Bizottság alelnöke. 

Az Európai Bizottság egy új finanszírozási vonalat nyit – nem kevesebb, mint 24 milliárd 
eurós alappal – amivel a körkörös gazdaság (economia circulara) térnyerését, fejlesztését 
kívánja támogatni, írja a https://www.green-report.ro/ honlap január 17-én.  

 

 

http://adevarul.ro/
https://www.green-report.ro/
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Mikroműanyagok: 

A műanyagok nagyon strapabíróak és ellenállóak, ez az oka annak, hogy az ipar olyan 
nagy mennyiségben és sokrétűen használja fel őket. Éppen ezen, tulajdonságaik miatt 
nem bomlanak le és beláthatatlan ideig szennyezik a környezetet. A Napból érkező UV 
sugárzás hatására azonban idővel elkezdenek töredezni, és apró (mikrométeres) 

darabokra esnek szét. Ezeket az 5 m-nél kisebb darabokat hívjuk mikroműanyagoknak. 
 
Bármely mindennapi műanyag vagy műanyagot tartalmazó tárgy (műszálas ruha, 
kozmetikum stb.) aprózódása során elkerülhetetlenül keletkeznek mikroműanyag 
darabkák. A műszálas ruhákból például a mosás során képződnek a mikro-műanyagok. 
Ezek a mosóvízzel együtt a természet körforgásába kerülnek. 
Míg a kozmetikumokban található mikrogyöngyök betiltása viszonylag könnyen 
végrehajtható folyamat, addig ezt a ruhaneműknél sokkal nehezebb lesz megtenni, mivel 
a világon lévő összes ruha kb. 60%-a poliészterből készült. 
http://laboratorium.hu/ cikke szerint Európában és a magyar vizekben is lehangoló a 
helyzet: „Az óceánokon és tengerpartokon túl európai tavakból (Garda-tó) és folyókból 
vett víz- és üledékmintákból is kimutattak mikroműanyagokat. Ausztriai mintavétel 
alapján a Duna mikroműanyag-hozama évi 1500 tonnára becsülhető.” 
 

 
 
Mit tehetünk: 

1. Kerüljük a műanyagba csomagolt árukat és a műanyag használati tárgyakat! 
2. Ne használjunk műanyag mikro-gyöngyöket tartalmazó kozmetikumokat! Olvassuk 

el az összetevőket!” A lista megfejtéséhez a mikroműanyagok „fedőneveire” lesz 
szükségünk, amelyek a következők: Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), 
Polyethylene terephthalate (PET), Polymethyl methacrylate (PMMA) és Nylon (PA). 

3. Ne vásároljunk műszálas ruhákat, mikroszálas törlőkendőket! 

 

 

 

http://laboratorium.hu/mikromuanyag
http://laboratorium.hu/
https://3.bp.blogspot.com/-fJzhmO0B8dg/WlhdwcSOlxI/AAAAAAAAAbI/U4-xCwiJVIgo8B2gXKT26MPIFA06Om13ACEwYBhgL/s1600/muanyag_madar(650x417).png
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Humor:  

Megfejtés előző lapszámunkból:  

Hogy hívják a zöld csuhás szerzetest?KÖRNYEZERBARÁT ! 

 

Mi az: Fekete és fehér levelei vannak?  – ötletes válaszaikat várjuk a társulás e-
mail címére: adisimdharghita@hargitamegye.ro.  

 

 
4) Blog és Facebook cikkeket a következő oldalakon találnak: 

http://adisimdhr.blogspot.ro/ 

https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-
Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-
T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/ 

http://elhetojovo.ro/ 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, 
észrevételük, a Havi hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatosan, jelezzék 

bizalommal az adisimdharghita@hargitamegye.ro email címen. 

 

mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro
http://adisimdhr.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
http://elhetojovo.ro/
mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro

