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„ „A jogszabály lényege: 
muszáj mindenkinek csök-
kentenie a szemét meny-
nyiségét, és minél többet 
kell szelektíven gyűjteni 
újrahasznosítás céljából”.

Drágulhat a hulladékelszállítás
Több szemétért magasabb árat kérnek
• Megkülönböztetett 
árak kiszabására kö-
telezi a hulladékgaz-
dálkodással foglalkozó 
szolgáltatókat egy 
nemrég megjelent jog-
szabály. Ennek előnye 
lehet, hogy mindenki 
annyi szemét elszállí-
tásáért fizet, amennyit 
termel. Ugyanakkor a 
lerakói illeték beveze-
tésével valószínűsíthe-
tő, hogy a szolgáltatók 
emelni fognak a sze-
mételszállítási díjakon.

A z idei 74-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet több 
szempontból is változást 

vezet be a hulladékgazdálkodás-
ban. Egyebek közt a szolgáltatóknak 
jövő évtől a lerakott hulladék után 
tonnánként 30 lejes lerakói illetéket 
(taxă la depozitare) kell majd fi zetni-
ük, ez az összeg pedig 2020-ban 80 
lejre emelkedik.

Drágítást von maga után

Csíkszeredában jelenleg egy 
tömbházlakónak 8 lejt kell fi zetnie 
havonta a szemételszállításért, ez az 
összeg azonban jövő évtől várható-
an nőni fog. Pál Tamás, a hulladék-
gazdálkodásért felelős Eco-Csík Kft . 
igazgatója megkeresésünkre úgy 
érvelt, az árkiigazításra azért van 
szükség, mert egyrészt növekedett a 
minimálbér, drágult az üzemanyag, 
illetve növekedett a lerakási díj is. 
„Ezek mellett jogszabály által előírt 
kötelezettségünk, hogy a lerakói il-
letéket belefoglaljuk a díjszabásba” 
– tette hozzá. Az árakat várhatóan 
jövő évtől emelik meg, azt viszont, 
hogy pontosan mennyivel, még 
nem lehet tudni, ehhez ugyanis 
még a csíkszeredai önkormányzati 
képviselő-testületnek is hozzá kell 
járulnia. A cégvezetőtől megtud-
tuk, az új jogszabály arra is kötelezi 
a szolgáltatókat, hogy megkülön-
böztetett árakat (tarif diferențiat) 
vezessenek be, így megszüntetik a 

személyek száma szerinti árakat, 
és köbméterben vagy akár literben 
kifejezett díjakat szabnak meg. „A 
lakószövetségeknek jövőtől köbmé-
ter szerint számlázzuk majd a sze-
mételszállítást. Megtörténhet, hogy 
ők továbbra is a személyek száma 
szerint osztják majd el a költségeket 
a lakók között, de mi köbméteren-
ként fogunk nekik számlázni” – ma-
gyarázta Pál Tamás. Érdekességként 

elmondta, hogy nagy különbségek 
lehetnek majd a lakószövetségek 
között a termelt szemétmennyiséget 
illetően, ugyanis a kisebb lakástu-
lajdonosi társulások hozzávetőleg 
4, míg a nagyobbak akár 50–70 köb-
méter hulladékot is termelhetnek 

egy hónapban. A családi házaknál 
pedig szintén mennyiség alapján 
állapítják meg a hulladékelszállítási 
díjat. Ezt néhány felcsíki községben 
már bevezették, például Csíkráko-
son, Madéfalván, Csíkpálfalván. 
Egy 80 literes kukányi háztartási 
hulladék elszállítási díja egy sze-
mélynek 5,40 lej, két személynek 
13 lejbe kerül. Három- vagy több-
személyes családoknak a 120 literes 

kukányi szemét elszállításáért 19,48 
lejes, a 240 literesért 22,75 lejes dí-
jat kell fi zetniük havonta. Alcsíkon 
egyelőre személyek száma szerint 
kell fi zetni a szolgáltatásért, ott sze-
mélyenként 5,41 lej ennek az ára. 
Pál Tamás úgy véli, a megkülönböz-
tetett ár bevezetésének jó oldala az, 
hogy mindenki annyit fog fi zetni, 
amennyi szemetet termel. Hozzátet-
te, fontos tudni, hogy a szolgáltatók 
a pluszban termelt hulladékot nem 
szállíthatják el, csak fi zetés ellené-
ben. „A jogszabály lényege: muszáj 
mindenkinek csökkentenie a szemét 
mennyiségét, és minél többet kell 

szelektíven gyűjteni újrahasznosí-
tás céljából” – jegyezte meg.

Településenként eltérő az ár

Az RDE Huron és az RDE Hargita 
hulladékgazdálkodással foglalkozó 
vállalkozások nagyszámú székely-
földi településen szolgáltatnak, 
többek között Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmiklóson, illetve 
számos községben is, ezért tőlük 
is azt kérdeztük, hogy milyen áron 
szállítják el a szemetet a lakosság-
tól. Koszta Attila, a vállalkozások 
ügyvezetője elmondta, megszabott 
áraik változók a szolgáltatás minő-
ségétől, a versenytárgyalások fel-
tételeitől függően, ugyanakkor az 
is meghatározó, hogy egyéni vagy 
a polgármesteri hivatalokkal kötött 
szerződések alapján szolgáltatnak. 
Azt Koszta is elismerte, hogy mivel 
jövőtől bevezetik a 30 lejes tonnán-
kénti lerakói illetéket, valamilyen 
mértékben be kell építeniük ezt az 
összeget a szolgáltatás árába, ezt 
a jogszabály írja elő. Hozzátette, 
egyelőre várják, hogy megjelenjen 
a sürgősségi kormányrendelet al-
kalmazási útmutatója, amely ponto-
san meghatározza, hogyan ültessék 
gyakorlatba annak előírásait. Az 
általa rendelkezésünkre bocsátott 
adatok szerint Székelyudvarhelyen 
személyenként havonta 7,24 lejt 
kell fi zetni a szolgáltatásért, a jogi 
személyekkel kötött szerződésben 
legtöbb egy köbméter szerepel, havi 
83,05 lejért. Példaként említett még 
egy udvarhelyszéki községet is, Far-
kaslakát, ahol egyéni szerződéseket 

kötöttek, a szemételszállítás díja ott 
személyenként havi 6,37 lej.

Nincs döntés a díjemelésről

Gyergyószentmiklóson, vala-
mint Gyil kostó településen a szemét-
elszállításért természetes szemé-
lyeknek havonta fejenként 6,77 lejt 
kell fi zetniük. A jogi személyeknek 
és intézményeknek köbméterenkén-
ti díjat számláznak, egy köbméter 
szemét elszállítási díja 102,36 lej. Az 
építkezési törmeléket pedig 101,98 
lej köbméterenkénti áron viszi el a 
szolgáltató RDE Hargita. Arra a kér-
désre, hogy terveznek-e drágítani, 
Fórika Krisztina, a gyergyószent-
miklósi városháza szóvivője azt vá-
laszolta, hogy bár a közelmúltban 
voltak tárgyalások a díj emeléséről, 
egyelőre nincs erre vonatkozó végle-
ges döntés, megegyezés. 

A 74-es számú sürgősségi 
kormányrendelet több 
szempontból is változást vezet be 
a hulladékgazdálkodásban

▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

TelepülésSzemételszállítási díj/személy
Marosvásárhely5,60 lej
Gyergyószentmiklós6,77 lej
Székelyudvarhely7,24 lej
Csíkszereda8 lej

•  Szemételszállítási díjak néhány székelyföldi településen

Marosvásárhelyi díjak

Marosvásárhelyen októberben 
módosította az önkormányzati 
képviselő-testület a szemétszállítási 
díjakat. A lakószövetségek esetében, 
illetve a magánházaknál személyenként 
5,60 lejt számláznak. A jogi személyek 
köbméterenként fizetnek, egy köbméte-
rért 85,70 lejt. Az önkormányzatnak 
egyébként 2008 óta van szerződése 
a hulladékgazdálkodással foglalkozó 
Salubriserv Rt.-vel.
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