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Bürokrácia és érdekek hálójában
Nagy falat a megyei hulladékgazdálkodási rendszer

KOVÁCS ATTILA

Öt évvel ezelőtt, 2016-ban 
adták át rendeltetésének a 
gyergyóremetei hulladék-

gazdálkodási központot, amely az 
európai uniós támogatással kiépü-
lő Hargita megyei hulladékgazdál-
kodási rendszer által begyűjtött 
szemét „otthona” lesz. Egyelőre 
üresen áll, és bár a felszerelések, 
eszközpark megvannak, a rend-
szer működtetéséhez számos olyan 
lépésre, folyamatra volt és van 
szükség, ami nem a nyilvánosság 
előtt, hanem ettől távol, irodák-
ban, íróasztalok mellett történt és 
történik. Zólya László geológus 
mérnök, a Hargita Megyei Integrált 
Hulladékgazdálkodási Egyesület 
szakembere, akivel az elmúlt öt 
év történéseit tekintettük át, emlé-
keztetett, hogy az ezelőtt öt évvel 
ünnepi hangulatban megrendezett 
beruházás-átadás csak a gyergyó-
remetei hulladékgazdálkodási köz-
pont befejezéséről szólt. Abban a 
pillanatban még nem készültek el 
a rendszer részeiként az átrakóál-
lomások, és különösen a korondi 
létesítmény miatt indult perek fé-
kezték a folyamatot, az ottani épít-
kezést. Ezek az átrakóállomás el-
helyezkedését, lakóházakhoz való 
közelségét kifogásolták. Erről Zólya 
azt mondta, a korondi lakosok egy 
része által kezdeményezett bírósági 
eljárás megakadályozta a megyét 
abban, hogy a Környezetvédelmi 
Ágazati Operatív Program fi nanszí-
rozási ciklusban befejezze a megyei 
hulladékgazdálkodási projektet. 
„Nem kevés munka és sok idő után 
sikerült áttetetni a Hargita megyei 
projekt befejezésének fi nanszírozá-
sát a következő, Nagy Infrastruktú-
ra Operatív Program (POIM) fi nan-
szírozási ciklusba” – említette.

Mennyi az annyi?

Egy másik akadályt a tervezett hul-
ladékmennyiség és a valóság kö-
zötti eltérések jelentettek. A Hargita 
megyei hulladékgazdálkodási rend-
szert mintegy 100 000 tonna éves 
hulladékmennyiségre tervezték, 
a 2016–17–18-ban mért és jelentett 
mennyiségek azonban azt mutatják, 
hogy a megyében évenként termelt 
háztartási és azzal azonos hulladék 
mennyisége valahol 60 000 tonna 
körül van. „Az ország több megyéjé-
ben a megyei önkormányzatok peres 
ügyekbe keveredtek a nyertes szol-
gáltatókkal, mert nem tudták a kiírt 
hulladékmennyiségeket biztosítani. 

Mi el akartuk kerülni az ilyen hely-
zetet, és évek során érveltünk azért, 
hogy a Környezetvédelmi Minisztéri-
um értsen egyet azzal, hogy a valós, 
mért mennyiségekkel írjuk ki a köz-
beszerzéseket. Ez a más megyék által 
is szorgalmazott elvárás 2018-ban 
talált meghallgatásra” – részletezte. 
Elmondta azt is, hogy az elmúlt öt év-
ben a 2015-ben létező jogszabályokon 
– a hulladékgazdálkodás folyamatos 
jobbításának szándékával – a román 

kormány tíz, az Európai Unió három 
lényeges módosítást eszközölt, az 
utolsót 2019 júniusában, amelyek 
előírásait mind be kellett építeni 
a már létező, de más szempontok 
alapján összeállított közbeszerzési 
anyagokba. „Ezek voltak a fő okai a 
közbeszerzési folyamatok elindítása 
késleltetésének. Nem szeretnénk, 
ha Hargita Megye Tanácsának előre 
látható és kivédhető dolgok miatt 
kellene pereskednie” – érvelt a szak-
ember. Azt is megkérdeztük, mi volt 

a szerepe a folyamatban a megbízott 
tanácsadó cégnek. Mint elmondta, a 
cég szerződéses kötelezettsége volt 
a közbeszerzési dokumentumok elő-
készítése és a megyei tanács segítése 
a közbeszerzések lebonyolításában. 
„Ennek a kötelességének eleget is 
tett, 2015 végén leadta a vállalt köz-
beszerzési anyagokat. Sőt 2019-ben 
ismét leadta ezeket a dokumentu-
mokat, amelyekben elvégzett egy sor 
javítást, amelyeket a menet közben 

változó törvényi szabályozás megkö-
vetelt” – ismertette Zólya László.

Kérdések és kifogások

2019 decemberében jelentették be, 
hogy lezárult az európai uniós tá-
mogatású projekt során az elszá-
molható költségek kifi zetése, és 
következik a lerakó, illetve a megye 
három nagy térségében a hulladék 
összegyűjtésére és elszállítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 

előkészítése. „2020 elején jelent 
meg az a minisztériumi és világ-
banki ajánlás, amely a diff erenciált 
árak bevezetését szorgalmazta. Ez 
arról szól, hogy az »annyit fi zess, 
amennyit eldobsz« elv bevezetésé-
hez más-más árat kell számolni az 
újrahasznosítható, a lerakható és, 
ha lehet, egyéb hulladéktípusok 
összegyűjtéséért és kezeléséért. Ez 
az utasítás azt jelentette, hogy az 
egész projekt költség-haszon számí-
tásait újra kellett végezni legalább 
három variánsban, modellezni kel-
lett őket azért, hogy kiválaszthas-
suk a megyének legmegfelelőbbet. 
A közbeszerzési anyag ilyen irányú 
módosítása 2020 szeptemberében 
lett készen. Ettől kezdve indultak a 

bürokrácia malmai” – tért ki a to-
vábbi változásokra. A közbeszerzési 
anyaggal kapcsolatosan megjelent 
kifogásokra, kérdésekre is rákér-
deztünk, amelyek alapján végül 
visszavonták a hulladéklerakó mű-
ködtetésére idén januárban kiírt 
licitet. „Az a tény, hogy az összeállí-
tott anyag megfelelt a közbeszerzési 
dokumentációt ellenőrző hatóságok 
elvárásainak, azt jelenti, hogy ele-
get tett a kiírás törvényes előírása-
inak. Hogy nem volt egy bizonyos 
szolgáltató szájíze szerint megírva, 
az elképzelhető. Azt viszont elis-
merjük, hogy az emlegetett 250 
kérdésből volt három-négy olyan, 
amelyek esetében a közbeszerzési 
dokumentációban közölt megfogal-
mazást, illetve számítást újragon-
doljuk” – válaszolta. A szakember 
nem említette, hogy melyik szolgál-
tatóra gondol, de korábban már az 
RDE Hargita jelezte, hogy a megye 

mindhárom térségében pályázni 
fog a megyei hulladékgazdálkodá-
si rendszer működtetésére, az Eco-
Csík Kft . pedig szeretné megtartani 
jelenlegi szolgáltatási területét, il-
letve bővíteni azt.

Ismételni kell

A következő közbeszerzési eljárás 
kiírására Zólya szerint addig kell 
várni, amíg összhangba hozzák a 
közbeszerzési anyag dokumentu-
mait és ezeket a döntéshozó ismét 
elfogadja, megfelelőnek találja. 
Hogy ez mikor lesz, arra nincs be-
csült időpont, viszont addig, amíg 
a lerakó működtetője nem ismert, 
nem lehet kiírni a megye három 

nagy térségében a hulladék össze-
gyűjtésére és elszállítására vonat-
kozó liciteket sem. Azért, mert az 
ott alkalmazott hulladékkezelési 
árak fogják befolyásolni a hul-
ladék összegyűjtésének árait is. 
„Mindaddig, amíg nem ismerjük 
az előnyöket, a gyűjtést, szállí-
tást, átrakást vállaló cégek nem 
tudják kiszámítani költségeiket, 
így a lakosság által fizetendő ha-
vi díjat sem” – magyarázta. Azt 
is megtudtuk, hogy a megyei hul-
ladékgazdálkodási rendszer és a 
lerakó beüzemelésének határide-
je jelenleg 2023. december vége, 
mert akkor fejeződik be a POIM fi-
nanszírozási ciklus, és addig min-
den megyei hulladékgazdálkodási 
rendszernek működnie kell.

Az integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer létrehozásának teljes 
költsége áfástól 190,5 millió lej volt
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Hargita megye

• Kifogások, peres eljárás, érdekek, eltérő számítások, jogszabályi változások és 
bürokrácia – ezek mind olyan akadályok, amelyek az eltelt években bukkantak fel 
a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásának útjában. 
Nemcsak az érték, hanem a várható bevételek miatt is számít nagy falatnak a rend-
szer, amelyből több szolgáltató is ki akarja majd hasítani a maga részét.

Közel 200 millió lejbe került
Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásának teljes 
költsége áfástól 190,5 millió lej volt, ebből az összegből a nem elszá-
molható részt, 36,6 millió lejt a Hargita Megyei Tanács biztosította. A 
beruházás során több év alatt nyolc szelektív hulladékgyűjtő udvar, 
két átrakóállomás, illetve Gyergyóremetén egy hulladékgazdálkodási 
központ épült lerakóval, komposztáló- és válogatóállomással, célgé-
pekkel, ugyanakkor gyűjtőkonténereket is vásároltak.




