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 » KOVÁCS ESZTER

Január elsején érvénybe lépett, ám a 
lakosság zöme még nem is hallott a 

komposzttörvényről. Pedig a 2020/181-
es számú jogszabály a lakosság szá-
mára teszi kötelezővé a lebomló ház-
tartási hulladék komposztálását: az 
európai uniós normákra épülő törvény 
szerint minden háztartásban külön 
kell gyűjteni a hulladék komposztál-
ható részét. Az így keletkező komposz-
tot – minőségüktől függően – három 
kategóriába osztályoznák, és többnyi-
re a mezőgazdaságban hasznosítanák.

A törvényhozók a jogszabály alkal-
mazását a helyi közigazgatásra ru-
házták át, ellenben a kidolgozásban, 
gyakorlatba ültetésben nem sok fogó-
dzót nyújtanak: mindenkinek magá-
nak kell kitalálni a módszert. Példa 
erre a marosvásárhelyi stratégia, ahol 
nem a köztisztasági vállalatra bízzák a 

feladatot. „A marosvásárhelyi polgár-
mesteri hivatal dolgozik a gyakorlatba 
ültetésen, közös stratégiát fogunk ki-
dolgozni a városi kertészettel a prog-
ram elindítására, és ezt az ügyet füg-
getlenül kezeljük a város köztisztasági 
ügyeitől” – mondta el a Székelyhonnak 
Borsos Csaba, Marosvásárhely polgár-
mesterének kommunikációs tanács-
adója.

Habár országos szinten a lakos-
ságot nem tájékoztatták a létezésé-
ről, a „komposzttörvény” alapján a 
hatóságok megbüntethetik azokat, 
akik nem tartják be az előírásokat: 
magánszemélyeknek 400 és 800 lej 
közötti,  cégeknek akár 20 ezer lejre 
rúgó pénzbírság róható ki a törvény-
sértésért. Mindemellett bírságra szá-
míthatnak azok az önkormányzatok 
is, amelyek nem tartják be az elő-
írást. A törvény sürgetésének hátte-
rében ugyanis az áll, hogy az Euró-

pai Unió akár napi 200 ezer eurónyi 
büntetés kifi zetésére is kötelezheti 
Romániát a hulladékgazdálkodási 
infrastruktúra kialakításának elmu-
lasztásáért.

Egyébként a csíkszeredai magán-
házas övezetekből már 2019-től havi 
rendszerességgel, külön ezt a célt 
szolgáló zsákokban bérmentve elszál-
lítja a komposztálható hulladékot az 
Eco Csík Kft . „A tömbházas lakóöve-
zetekben is elindult a lebomló hulla-
dékok gyűjtésére szolgáló tárolók ki-
építése, kihelyezése, amelyek egyben 
egyértelmű feliratozással is el vannak 
látva. Így több utcában már a gyakor-
latban is betartják az említett törvény 
által előírt szabályokat. Ugyanakkor 
további tárolókat tervezünk kihelyez-
ni a város területén, lakónegyedek-
ben” – részletezte Bors Béla, Csíksze-
reda alpolgármestere. Hozzátette, a 
begyűjtés után a szakcég komposzt-

telepre szállítja a lebomló hulladékot, 
amelyből tavaly mintegy 439,82 ton-
nányi gyűlt.

Az RDE Hargita Kft . már másfél éve 
belefoglaltatta a hulladékgazdálko-
dásra vonatkozó székelyudvarhelyi 
és gyergyószentmiklósi szabályzatba 
a komposztálás kötelezővé tételét. Az 
infrastruktúra kialakításával jól ha-
ladtak – mondta el Körösfőy Sándor. 
A hulladékgazdálkodási vállalkozás 
igazgatója kifejtette: Székelyudvarhe-
lyen a tömbházak körüli gyűjtőpontok-
ra már tavaly kihelyezték a biohulla-
dék gyűjtésére szánt konténert, illetve 
sokak saját gyűjtőkosarat is kaptak. A 
magánházakban mindkét városban a 
lakók saját komposztládában kell hogy 
megoldják a lebomló hulladék gyűjté-
sét, amennyiben azonban erre nincsen 
lehetőségük, akkor meghatározott díj 
ellenében a szakcég elszállítja a sze-
lektíven gyűjtött háztartási hulladékot.

Hiába kötelező, a többség nem is hallott a komposztjogszabályról

 » Habár orszá-
gos szinten a 
lakosságot nem 
tájékoztatták a 
létezéséről, a 
„komposzttör-
vény” alapján 
a hatóságok 
megbüntethetik 
azokat, akik nem 
tartják be az 
előírásokat.

Időben megszervezték a 
biológiailag lebomló hulladék 
begyűjtését Háromszéken, így 
ma már nemcsak komposztot 
állítanak elő, hanem például 
virágföldet is.

 » BÍRÓ BLANKA

H áromszéken nem várták meg a 
komposzttörvény január else-
jei életbelépését, már három 

éve elkezdték a biológiai hulladék 
begyűjtését. Ugyanakkor a lécfalvi 
integrált hulladékgazdálkodási köz-
pontban ma már nemcsak komposz-
tot állítanak elő, hanem virágföldet 
is csomagolnak, többek között a 
Sepsi OSK stadion füves pályájá-
hoz is biztosítottak alapanyagot. A 
komposzttörvény kapcsán a lécfalvi 
központban tartott tegnap sajtótájé-
koztatót Tamás Sándor, a Kovászna 
Megyei Tanács elnöke és Ambrus 
József, a Kovászna Megyei Hulladék-
gazdálkodási Egyesület igazgatója. 
Mint elhangzott, a lécfalvi váloga-
tóállomáson 2018-hoz képest 2019-
ben 47 százalékkal több szelektív 
hulladékot és ugyancsak 47 száza-
lékkal több biológiailag lebomló 
hulladékot dolgoztak fel. Ez a meny-
nyiség 2019 és 2020 között a szelektív 

hulladék esetében 15, az organikus 
hulladék esetében 10 százalékkal 
növekedett.

„Sepsiszentgyörgy és Kézdivá-
sárhely országos szinten első he-
lyen áll, az összegyűjtött hulladék 
több mint egyharmada újrahasz-
nosítható, miközben vannak olyan 

városok Romániában, ahol ez az 
arány nulla. Háromszéken azt sem 
vártuk meg, hogy kötelező legyen 
a komposztálás, hanem időben 
elkezdtük, megszerveztük a bioló-
giailag lebomló hulladék begyűjté-
sét” – fogalmazott Tamás Sándor. 
A nagy áttörést az hozta, hogy a 

SEPSISZENTGYÖRGY ÉS KÉZDIVÁSÁRHELY ELSŐ HELYEN ÁLL A SZEMÉT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGÁT TEKINTVE 

Törvény révén lesz érték a hulladékból

Komposztáláskor fontos, hogy a biológiai hulladék közé ne kerüljön műanyag

megyében működő négy begyűjtő 
cég a városokban elkezdte külön 
gyűjteni előbb a magánházak-
ban, majd a tömbházaknál is a 
biológiailag lebomló hulladékot. 
„Van még hová fejlődni, de érző-
dik a többéves munka eredmé-
nye” – mutatott rá Ambrus József. 
Az egyesület elnöke kiszámolta, 
hogy a háromszéki városokban 
fejenként hét lejjel fi zetnének 
többet a lakosok, ha nem gyűjte-
nék szelektíven a hulladékot. A 
háromszéki városokban jelenleg 
tíz lej fejenként a szemétdíj, ez 
17,8 lej lenne, ha a lakosság ak-
tív közreműködése nélkül kisebb 
lenne a szelektíven lerakott hul-
ladék aránya.

Tavaly a lécfalvi központ több 
mint ezer tonna komposztot érté-
kesített – mondta Siklódi Lóránd, 
az Eco-Bihor lécfalvi munkapont-
jának igazgatója. „Ez a hulladék 
már nem a lerakóba kerül, nem 
metángáz keletkezik belőle, ha-
nem komposzt vagy virágföld, 
ami mezőgazdaságban, háztartá-
sokban felhasználható. Így lesz a 
hulladékból érték” – mondta el a 
szakember, arra kérve a lakossá-
got, hogy vigyázzanak arra, hogy 
a biológiai hulladék közé ne kerül-
jön műanyag.

 » 2019 és 2020 
között 10 száza-
lékkal növeke-
dett az organikus 
hulladékfeldol-
gozás aránya 
Lécfalván.
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