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A hónap végén életbe lépő új 
szabályozás szerint a nagyobb 
üzleteknek betétdíjat kelle-
ne bevezetniük az üvegekre, 
amelyekért visszaváltás esetén 
darabonként 50 banit kellene 
visszafi zetniük a környezettuda-
tos vásárlónak. Ám a boltok nem 
is készülnek a kormányrendelet 
életbe léptetésére, hiszen nincs 
alkalmazási módszertana a cso-
magolóanyag újrahasznosítását 
célzó intézkedésnek.

 » BÍRÓ BLANKA

Bár szűk két hét múlva életbe lép a 
közvetlenül újrahasznosítható, 
például az üveg visszaváltására 

előírt 50 banis betétdíj alkalmazásáról 
szóló előírás, a kereskedők még nem 
készülnek a rendszer kiépítésére, mű-
ködtetésére. A nagy üzletláncok még 
nem rukkoltak elő tájékoztatással 
arról, hol lehet majd visszaváltani az 
üveget, ezt miként oldják meg a gya-
korlatban. Pedig az elképzelt rend-
szer arra alapoz, hogy az üres üveg 
visszakerül az üzletbe, onnan pedig 
a gyártóhoz, ahol újra felhasználják, 
újratöltik.

Románia ebben 
is európai sereghajtó
A nyugati országokban évek óta bejá-
ratott ez a módszer: például Németor-
szágban 7 eurócentet fi zetnek az üres 
üvegért, és 25 centet a pillepalackért. 
Románia európai szinten sereghajtó 
a csomagolóanyag újrahasznosítása 
terén: az évente termelt 1,3 millió ton-
na 5 százalékát használják fel újra. Ezt 
kellene 2025 végére 50 százalékra fel-
tornázni, 2035-ig pedig 65 százalékra. 
Cosmin Teodoru, a környezetvédelmi 
minisztérium felelős igazgatója úgy 
nyilatkozott, az előírások március 
31-től életbe lépnek – fel sem vetődik 
a halasztás, „mindenki tudja, mi a 
feladata”. Arra is kitért, hogy a lakó-
negyedi kisboltok eldönthetik, hogy 
visszaváltják-e vagy sem az üveget: 
számukra nem kötelező érvényű. Ám 
a lapunk által megszólaltatott szak-

emberek szerint természetesen még 
sem tudja mindenki, hogy mi a fel-
adata. Még ha az üvegvisszaváltást 
meg is oldják valahogy az üzletek, 
kérdés, hogy a háttérben felállított 
rendszer – az újrahasznosítható cso-
magolóanyag kezelése, a pénzügyi fo-
lyamatok – miként fog működni.

Jogszabályi háttér
A március 31-től érvényes előírást a 
2018/74-es sürgősségi kormányren-
delet mondja ki, amely a 2011/211-es 
számú, a hulladékkezelési rendszert 
szabályozó, valamint a 2015/249-es 
számú, a csomagolóanyagokra vo-
natkozó jogszabályokat egészíti ki és 
módosítja. Ebben 50 banis betétdíjat 
szabnak meg a közvetlenül újrahasz-
nosítható csomagolóanyagra. Azaz 
az üveget vissza lehet majd váltani: 
a betétdíjat feltüntetik a vásárlási 
nyugtán, majd az alapján a pénzt visz-
szakérheti a vásárló, amikor az üveget 
visszaviszi. Az új jogszabályban az áll, 
a kereskedők kötelesek tájékoztatni a 
vásárlót a betétdíjról, a visszaváltási 
rendszerről. A betétdíjat kötelesek 
visszaadni a nyugta alapján, ha a cso-
magolóanyag, vagyis az üveg kifogás-
talan, újra felhasználható állapotban 
van. A termelőket arra kötelezik, hogy 
tüntessék fel a címkén az „újrafelhasz-

nálható csomagolóanyag” feliratot. 
Olyan módon kell megszervezniük a 
visszaváltást, az átvételt, hogy még 
ebben az évben 90 százalékos arányt 
tudjanak megvalósítani. A törvény 
azt is előírja, hogy 2020. január 1-ig a 
gyártóknak legkevesebb 5 százaléknyi 
csomagolóanyagot kell újrahasznosí-
taniuk, ezt az arányt 2025-ig minden 
évben 5 százalékkal növelniük kell.

 

Szokásos probléma: 
nincs alkalmazási módszertan
Az új törvény megvan, ám még nem 
jelent meg a részletekre kitérő alkal-

mazási módszertan – mutatott rá 
megkeresésünkre Korodi Attila. Az 
RMDSZ parlamenti képviselője, volt 
környezetvédelmi miniszter kifejtet-
te, részt vettek a törvény vitájában, 
de továbbra is fenntartásaik vannak, 
mert a jogszabály „nagyot merít”, 
számos területen módosítja a hulla-
dékgazdálkodás rendszerét, számos 
új felelősséget hárít az önkormányza-
tokra, a hulladékgazdálkodási válla-
latokra, illetve a gyártók segítségére 
létrehozott felelősségátvállalási szer-
vezetekre (OTR) is. „A piacról érkező 
visszajelzések alapján felemás a han-
gulat: vannak szereplők, akik szerint 
teljesíthetők az előírások, de olyanok 
is, akik azt mondják, nem. Egyelőre 
visszafogott vagyok, látnunk kell, mi-
ként működik a rendszer a gyakorlat-
ban” – részletezte a politikus. Korodi 
Attila rámutatott, rövid távon nem op-
timista, de abban bízik, hogy 2020-ig a 
helyzet rendeződik.

A törvényben vannak jó elemek: 
ilyen az üvegvisszaváltásra vonatko-
zó rész, ami közvetlenül a vásárlókat 
érinti, ám a mögötte levő átvételi és 
kifi zetési rendszerek működtetése 
pontos módszertan hiányában ne-
hézkes lehet. Korodi Attila úgy véli, az 
üzletek megoldják a visszaváltást, hi-
szen az már kisebb mértékben ugyan, 
de – például a sörgyártók esetében – 
működik.

Több akadályozó tényező
Nehezen kivitelezhető a rendszer be-
indítása, akárcsak a többi hulladék-
gazdálkodásra vonatkozó jogszabály 
gyakorlati alkalmazása – mondta el 
lapunknak Máthé László, a Kovászna 
megyei Tega. Rt. köztisztasági vállalat 
igazgatója. Kifejtette, az új rendelke-
zésre az üzletek és a gyártók kell hogy 
felkészüljenek, ám a gyakorlati alkal-
mazásban több „akadályozó” tényező 
is van. Például a boltoknak a könyve-
lésben is meg kell oldaniuk, hogy be-
kerül egy új összeg, a betétdíj, majd az 
ki is kerül onnan, amikor visszafi zetik 
a vásárlónak. A hulladéklerakókat, a 
felelősségátvállalási szervezeteket a 
rendszernek tulajdonképpen ki kel-
lene kerülnie: az üvegnek vissza kell 
jutnia a gyártóhoz, ahol kimossák és 
újra felhasználják – vázolta az ideális 
forgatókönyvet az igazgató.
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„Törékeny” üvegvisszaváltás
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Sztrádaszabadságharc

Minden valószínűség szerint csak a 15-ös 
szám „misztikáját” (március 15-én 15 órakor 
15 perces munkabeszüntetés) tartotta szem 
előtt az a suceavai vállalkozó, aki meghirdet-
te a „Románia autópályákat akar” akciót, és 
fogalma sem volt az időpont szimbólumérté-
kéről –  mégis ő lett a sztrádaforradalmár, aki 
sztrádaszabadságharcot vív. És – mint egy in-
terjúban be is vallotta – nem is igen számított 
arra, hogy rövid idő alatt ilyen széles tömege-
ket meg tud mozgatni.

Az egész jól irányzott médiahekknek indult, 
egy drága – ha Liviu Dragnea szociáldemokra-
ta (PSD) elnöknek hinni lehet, akkor 100 000 

lejes – reklámnak önmaga és vállalkozása 
számára. Csakhogy a romániai lakosság „éhe-
sebb” az autópályákra, mint a szintén állam 
működtette gyorsétkezdék által kínált kajára, 
így nagyon sokan „ráharaptak”, és kimondha-
tó, hogy egy adott ponton túl már a kezdemé-
nyezőtől függetlenül nőtt a sztráda-szabad-
ságharcosok tábora.

És mint egy igazi forradalomban lenni szo-
kott, nem maradt el a kormány ellenreakciója 
sem. Szerencsére ezúttal nem véres megtorlás-
ra kell gondolni, mindössze egy ugyanolyan, 
jól irányzott médiahekkre. A #ȘîEu megmoz-
dulás nélkül ugyanis nem nagy valószínűsé-
gét látjuk annak, hogy éppen március 15-én, 
néhány órával az akció előtt avatja fel a közle-
kedésügyi miniszter a moldvai autópálya első 
építőtelepét. Ami – valljuk be gyorsan – nem 
is annyira autópálya, hiszen csupán Bákó kör-
gyűrűjéről van szó.

Ennél kicsit keményebbre sikeredett ugyan 
Liviu Dragnea kirohanása, de attól, hogy „lecir-
kuszozta” a megmozdulást, még nem folyt vér.

A történteket látva tehát akár ki is jelenthet-
nénk, hogy győzött a forradalom, hiszen a szo-
ciálliberális kormány az első kapavágás meg-
tételére kényszerült, miközben eddig nemigen 
sikerült tartania a sztrádaépítések terén – és 
nem csak – tett ígéreteit. Viszont pont ezért 
nézzük maximális szkepticizmussal a mostani 
építőtelep-avatót – hiszen ha annyi kilométer 
autópálya szelné át Romániát, mint ahányszor 
nagy bejelentések történtek, tán a pénteki meg-
mozdulásra sem kellet volna hogy sor kerüljön.

De ha nem is nevezhető győzelemnek, egy 
csatát mindenképp sikerült megnyerni azzal, 
hogy az ország összes régiójában egy ember-
ként állt ki a lakosság az autópálya-építésekért. 
És bár nem hittük, hogy ez kérdés, kiderült, 
hogy tényleg szükség volt erre. Nem más, mint 
a közúti infrastruktúra fejlesztésével és keze-
lésével megbízott társaság (CNAIR) szóvivője, 
Alin Șerbănescu nyilatkozta ugyanis azt pénte-
ken, hogy a romániai társadalom igazából csak 
2011–2012 óta akar autópályákat, addig nem 
igazán hiányoztak neki, vagy legalábbis nem 
tudta, hogy akarja őket, vagy nem. A pontosság 
kedvéért így fogalmazott: „Először is akarnunk 
kell az autópályákat. Tizenöt évvel ezelőtt a ro-
mániai társadalomban vita zajlott arról, hogy 
szükségünk van-e autópályákra vagy sem. 
Emlékezhetünk, hogy volt olyan miniszter, aki 
azt mondta: mindent megtesz, hogy kiverje az 
emberek fejéből az autópályákat. Ez valamikor 
2006-ban történt. Egy másik közlekedési mi-
niszter azt mondta: elég főút van, nem kellenek 
autópályák. Csak valamikor 2011–2012 környé-
kén jöttünk rá, hogy autópályák kellenek.” A hi-
tetlenkedő riporter kérdésére, miszerint ezzel 
arra céloz, addig az ország nem is akart autópá-
lyákat, azt válaszolta: „Nem tudom, hogy akar-
ta, vagy sem. Gyakorlatilag nem tudta, hogy 
akar-e egy bizonyos fajtájú gyorsforgalmi utat”.

Nos, akkor most a lakosság megmutatta, 
hogy mit akar. A kérdés így már csak az, hogy 
a kormány és a CNAIR mit akar. Mert eddig nem 
sokszor sikerült meggyőzniük arról, hogy tény-
leg akarnának autópályákat építeni.
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Váltanának. Romániában az évente termelt 1,3 millió tonna csomagolóanyag 5 százalékát használják fel újra

 » „A piacról érkező vissza-
jelzések alapján felemás a 
hangulat: vannak szereplők, 
akik szerint teljesíthetők 
az előírások, de olyanok is, 
akik azt mondják, nem” – 
mondta Korodi Attila.




