
  

• Hulladékgazdálkodási 
tervet kell kidolgoznia 
ezentúl azoknak a ter-
mészetes és jogi szemé-
lyeknek, akik építkezésre 
vagy ingatlan lebontá-
sára kapnak engedélyt. 
A kormány a vonatkozó 
törvénymódosítás révén 
elsősorban a környezet-
tudatosság fontosságát 
kívánja hangsúlyozni.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

T udatosabb hulladékgazdál-
kodást szorgalmaz a kabi-
net a nemrég elfogadott, a 

Hivatalos Közlönyben is megjelent 
2021/92-es számú sürgősségi kor-
mányrendelettel, amely augusztus 
26-ai hatállyal lépett a korábbi, 
2011/211-es számú hulladékkezelési 
jogszabály helyébe. A sürgősségi 
rendelet számos újdonságot tartal-
maz a korábbi törvényhez képest, 
ezek elsősorban azokra vonatkoz-
nak, akik építkezésre vagy ingatla-
nok lebontására készülnek.

A rendelkezés alapján azoknak 
a természetes és jogi személyeknek, 
akik építési vagy bontási engedélyt 
kaptak, kötelező módon rendelkez-
niük kell egy hulladékgazdálkodási 
tervvel arra vonatkozóan, hogy mi-
hez kezdenek a tevékenység során 
keletkező törmelékkel, szeméttel, 
ellenkező esetben tetemes bírságot 
kaphatnak.

Az említett tervben az engedély 
tulajdonosának fel kell tüntetnie, 
hogy milyen módszerrel és eszközök 
által osztályozza, illetve különíti el 
a különböző típusú hulladékot, így 
például az ásványi eredetű építke-
zési anyagokat – mint amilyen a 
tégla, a kerámia vagy a kő –, a fémet, 
az üveget, a műanyagot vagy a gip-
szet. Be kell mutatnia továbbá, hogy 
amennyiben lehetséges és pénzügyi 
szempontból gazdaságos, hogyan 
hasznosítja újra ezeket az anyagokat 

úgy, hogy az ne legyen környezet-
szennyező és ne jelentsen kockáza-
tot a tevékenység szempontjából. 
Emellett mindent meg kell tennie 
annak érdekében, hogy az építke-
zést, illetve a bontást úgy végeztesse 
el, hogy a lehető legtöbb anyagot új-
ra fel lehessen használni.

A sürgősségi rendelet előírásai-
nak a be nem tartása természetes sze-
mélyek esetében 5-15 ezer lejes, míg 
jogi személyeknél akár 20-40 ezer 
lejes bírságot is maga után vonhat.

A hulladékkezelés kérdését az 
előző, 2011/211-es számú törvény más 
szempontból közelítette meg. Abban 
nem kötelezték arra az építkezésre 
vagy ingatlan lebontására engedélyt 
kapókat, hogy hulladékgazdálkodási 
tervet dolgozzanak ki. Mindössze ar-
ra intették mind a természetes, mind 
a jogi személyeket, hogy “foglal-
kozzanak” a hulladékkezeléssel, és 
igyekezzenek olyan nyersanyagokat 
használni, amelyek újrahasznosítha-
tóak.

A hulladékgazdálkodási terv eddig 
nem volt kötelező, de ezentúl 
muszáj kidolgozni a stratégiát
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• A vállalkozások, de a magánszemélyek szempontjá-
ból is fontos hónap a szeptember, ebben a hónapban jár 
le ugyanis több fontos határidő, ami különböző állami 
juttatásokra, bírságokra és adóbefizetésre vonatkozik.

F ontos hónap a szeptember a 
vállalkozások és az egyéni vál-

lalkozói engedéllyel (PFA) rendelke-
zők számára, ugyanis ekkor jár le a 
határ idő több rájuk háruló kötele-
zettség, illetve jogosultság esetében. 
Ezek a határidők többek között azok-
ra a cégekre vonatkoznak, amelyek 
munkanélkülieket alkalmaztak az 
elmúlt hónapokban, amelyek adós-
ságot halmoztak fel az állam felé, 
ettől a hónaptól ugyanakkor szi-
gorúbban büntetik a szabálytalan 
hulladékgazdálkodást, továbbá új 
szabályok lépnek életbe a piacokon.

Azok a vállalkozások, amelyek 
munkanélkülieket alkalmaztak, az 
ezzel járó bérköltségek egy részét 
elszámolhatják az állam felé, az in-
tézkedés viszont csak a szeptember 

1-ig megkötött munkaszerződésekre 
vonatkozik. A rendelkezést abban az 
esetben alkalmazzák, ha az új mun-
kavállaló 16 és 29 év közötti, vagy 50 
év fölötti, és a sürgősségi vagy a vész-
helyzeti állapot ideje alatt bocsátot-
ták el korábbi állásából, illetve olyan 
román állampolgár, akit külföldön 
bocsátottak el, majd hazatért, és bele-
tartozik az említett korosztályok vala-
melyikébe. Amennyiben egy cég ilyen 
személyeket alkalmazott, a vonatkozó 
munkaszerződést pedig január 1. és 
szeptember 1. között kötötték meg, a 
munkaadónak az állam 12 hónapig 
visszatéríti a bruttó bér 50 százalékát, 
legfeljebb havi 2500 lej értékben.

Egy másik aktuális rendelkezés 
értelmében szeptember 3-tól a pia-
cok bejáratához tájékoztató táblát 

kell kihelyezni, amelyeken a keres-
kedőkre vonatkozó szabályok és a 
vásárlókat érintő információk olvas-
hatóak, így például a termékek ára. 
Az intézkedés a fogyasztók hatéko-
nyabb tájékoztatását célozza.

A jogi személyeknek továbbá arra 
is oda kell fi gyelniük, hogy szeptem-

ber 25-től alaposan megemelkedik a 
hulladék illegális tárolásáért kiróható 
bírság. Azok a cégek, amelyek nem az 
erre kijelölt helyre szállítják a hulladé-
kot, 50 és 70 ezer lej közötti szankcióra 
számíthatnak. Jelenleg 20 ezertől 40 
ezer lejig terjed a büntetés értéke. Szep-
tember 30. is egy olyan dátum, amit a 
cégek működtetőinek érdemes ész-
ben tartaniuk. Az állammal szemben 
tartozást felhalmozó vállalkozások 
ugyanis eddig a dátumig igényelhetik 
adósságaik átütemezését, amelynek 
nyomán számukra kedvezőbb feltéte-
lek mellett fi zethetik ki az összeget.

Szeptember 30-a egy másik szem-
pontból is fontos időpont nemcsak a 
vállalkozások, de a természetes sze-
mélyek számára is: addig fi zethetik 
be ugyanis a 2020-as helyi adókat 
és illetékeket azok, akiknek ingat-
lan, terület vagy gépkocsi van a tu-
lajdonukban. Azok esetében, akik a 
hónap végéig nem fi zetik be ezeket 
az összegeket, a továbbiakban kése-
delmi kamatot számolnak fel. (Sz. I.)

Átütemezés, befizetés, visszaigénylés – fontos szeptemberi határidők

Szigorúbb szemétkezelési előírások
Nagy bírságot kaphatnak, akik nem készülnek hulladékgazdálkodási tervvel építkezéskor

Az új előírások meg-
szegése természetes 
személyek esetében 
5-15 ezer lejes, míg jogi 
személyeknél akár 20-
40 ezer lejes bírságot is 
maga után vonhat.

Nem árt észben tartani: e hónap 
végéig lehet befizetni a helyi 
adókat és illetékeket késedelmi 
kamat nélkül
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