
Egy tisztább város
  A városi hulladék kezelése



BEVEZETÉS
Marosvásárhely, mint minden városi agglomerációs központ, kiemelkedő a 
hulladéktermelésben. A háztartásokban, ipari termelésben, kereskedelmi 
egységekben, vendéglőkben, és az egyéb emberi tevékenységek által, illetve 
természetes módon tonnányi szemét termelődik naponta. Ezen hulladékmennyiség 
EU-s előírásoknak megfelelő kezelése nagy kihívást jelent a helyi hatóságok számára, 
amelyek úgy rövid, mint hosszú távú megoldást kell kínáljanak a problémára. 
A hulladéktermelődés mennyisége a következő időszakra az alábbi táblázatból 
olvasható ki (a Maros-megyei integrált hulladékkezelés című megvalósíthatósági 
tanulmány alapján):

 2016 2017 2018 2019 2020

Háztartási hulladék 50,553 50,530 50,481 50,407 50,308

Háztartási hulladékhoz hasonló ipari/ 
intézményes hulladék 30,082 30,322 30,565 30,809 31,056
Udvarokból és parkokból származó 
hulladék 537 541 546 550 555

Piacokról begyűjtött hulladék 4,297 4,332 4,366 4,401 4,437

Utcai hulladék 4,441 4,477 4,512 4,548 4,585

Összesen (tonna) 89,910 90,202 90,471 90,717 90,940



Jelenlegi helyzet

• A hulladékok begyűjtését azok keletkezési helyéről (lakosság, 
gazdasági egységek, intézmények, stb) helyileg a Salubriserv 
Rt. végzi egy koncessziós szerződés alapján 

• A begyűjtött hulladékok feldolgozását megyei szinten oldják 
meg (fogják megoldani) egy EU-s alapokból felépített 
infrastrúktúra segítségével, ennek az üzemeltetőjét most 
válasszák ki egy közbeszerzési eljárással. 

• A marosvásárhelyi és a környékén keletkező hulladékok útját 
az alábbi ábra szemlélteti (forrás: a Maros megyei integrált 
hulladékgazdálkodási rendszer dokumentuma)



Statia Tratare 
mecano biologica 

(TMB)

(forrás: a Maros megyei integrált 
hulladékgazdálkodási rendszer 



Városi szinten a következő problémákkal szembesülünk: 

!A szelektív hulladékgyűjtés, a lakosságtól érkező hulladék 
esetén: működésképtelen, rosszul szervezett, és nincs 
környezetkímélő hatása. 

!Papírhulladék számára készült konténerek: nagyon kicsi 
nyílással rendelkeznek, a csomagolókartonok, a háztartási 
eszközök dobozai még kilapítva sem férnek be a konténerbe. 

!Műanyaghulladék számára készült konténerek: egy hibás 
értelmezés miatt sokan csak a pillepalackokat értik a 
műanyaghulladék alatt. Nagyobb műanyag kannák, vödrök (pl.: 
folyékony mosószereké, festékeké) nem helyezhetőek el a 
konténerben, annak kis nyílása miatt. 

!Háztartási étolaj számára készült konténerek: a konténereket 
rendszeresen felborítják a hajléktalanok, akik elviszik a 
pillepalackokat, ám a használt étolajat szétlocsolják.



 A polgárok tájékoztatása és képzése ami a szelektív 
hulladékgyűjtést illeti olyan, mintha nem is létezne 

Nincsenek intézkedések és támogatások abból a célból, hogy 
csökkentsék a háztartási hulladék termelődését. 

A hatóságok részéről nincs támogatás arra nézve, hogy 
elősegítsék a hulladék újrahasznosítását. 

Nem létezik tájékoztatás, képzés és támogatás abból a célból, 
hogy a háztartási biohulladék komposztálását elősegítsék. 

A parkokban és a köztereken nincs elég szemétláda. 

A hulladék tárolása/illegális tárolása, valamint a Promenada 
Mall mögötti illegális szeméttelep jövője nincs pontosan 
meghatározva.



Nem kell felfedeznünk a spanyolviaszt, hanem okuljunk azon városok tapasztalatából, ahol sikeresen 
megoldották a szelektív hulladékgyűjtést: 

Bécs (Ausztria): 
Bécsben 1989-ben került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés, először két, családi házakkal teli 
kerületben. A bátorításra okot adó eredmények láttán kiterjesztették a projektet, így Bécs mára az 
egyik legeredményesebb város a szelektív hulladékgyűjtés terén. 
Járulékos haszon: 

Csak a pillepalackok újrahasznosításából mintegy 10.000 tonna kőolaj felhasználását spórolják 
meg, ami ezekre a pillepalackok előállítására menne el. 

Az üveg újrahasznosítsa során évi 250.000 tonna nyersanyagot állítanak elő, mint például a 
kvarchomok, mész, dolomit és szóda. 

Az ócskavas begyűjtésével évente 1,6 millió biciklit lehetne előállítani

ÖSSZEHASONLÍTÓ PÉLDÁK:



Rottweil (Németország) 

Rottweil városában 1995-ben kísérleti jelleggel vezették be a szelektív 
hulladékgyűjtést a tejtermékek műanyag csomagolására irányulva. A háztartások 
külön gyűjtötték ezeket, elmosogatták, majd elszállították a város szélén található 
gyűjtőpontra a joghurtos, tejfölös és tejes műanyagdobozokat. Csak miután 
végigjárták a hatóságok a különböző fázisokat, azaz: 
- a hulladék begyűjtésére alkalmas infrastruktúra 
- a polgárok tájékoztatása és képzése 
- egy bevezetési és kiigazítási időszak eltelte után vezettek be egy szabálysértési 
díjat, a szabálysértési katalógusuknak (Bußgeldkatalog) megfelelően. 
Ma, Rottweilben egy háztartás 7 különböző konténerrel rendelkezik a szelektív 
hulladékgyűjtés érdekében, a különválogatás rutinná vált minden család számára és 
a szabály áthágása, hulladék különválogatásának figyelmen kívül hagyása, vagy 
eldobása/elégetése/elhagyása tiltott helyeken a Müllpolizei (Hulladékrendőrség) 
büntetését vonja maga után, ami 25 és 2.400 euró közötti összeget jelent, attól 
függően, hogy mekkora mennyiségű, és milyen típusú hulladékról van szó.



 – Civilizált életkörülmények biztosítása, és a városi lakosság megbetegedési 
kockázatainak csökkentése 
 – Egy tiszta és vonzó város fenntartása 

 – A vállalkozások és a lakosságtól származó hulladék csökkentése 

 – Az integrált hulladékkezelési rendszer konszolidálása és kiterjesztése, a 
hulladéktípusok fontossági sorrendjének figyelembe vételével 

 – az újrahasznosított hulladék mennyiségének növelése 

 – Az ökológiai tárolókba hordott hulladék mennyiségének csökkentése 

 – A hulladék általi környezetszennyezések kontrollja: a talajvizek védelme, a 
talaj védelem, a hulladék lebomlása kapcsán keletkező gázok elleni védelem stb. 

 – A hulladékkezeléshez szükséges összegek hatékonyabb felhasználása

Célok:
„Egy tiszta és rendezett környezet egy minőségi életért a 
lakosok, és egy pozitív tapasztalatért a látogatók 
számára”, az alábbiak által:



Salubrizare/ deseuriStratégia/javasolt intézkedések

A célok megvalósítását célzó stratégia egy Integrált 
hulladékgazdálkodási tervre alapul, amely egy sor konkrét 
intézkedést tartalmaz, amint az a következőkben látható.



A hulladékkezelés során a POL a hulladék-piramist választotta.

2. prioritás: a hulladék újrahasznosítása

3. prioritás: a hulladék újrafeldolgozása

4. prioritás: a hulladékból kinyerhető energia/komposztálás

5. prioritás: végleges természetbarát lerakás

1. prioritás: a hulladék mennyiségének csökkentése 
(megelőzés)



Az említett sürgős intézkedések a Kerelőszentpálon 
tárolt hulladék lényeges csökkentését célozzák, tekintve 
ennek anyagi vonzatait. A 384/2013-as törvény 
értelmében 2017-től az alábbiak szerinti többletdíjat 
számolják fel a lerakásra:

Év Többlet díj Lakossági 
hulladék

A lakossági 
számlák 
növekedése

Lej/ tonna Tonna/ év Lej/ év/ 
Vásárhely

2017 80 50.530 4.042.400
2018 120 50.481 6.057.720



 – Az üzletláncok és a magánkereskedések bevonása a csomagolási hulladék 
csökkentésébe – száraz élelmet a lehető legkisebb csomagolásban szállítani 
 – Tanácsadási szolgáltatás a helyi cégek számára a hulladéktermelődés 
megelőzésének érdekében 
 – A lehető legjobb gyakorlat közzététele 
 – Hulladéktermelődési tájékoztató kampányok 
 – A Polgármesteri Hivatal „Több élelmet – kevesebb hulladékot” weboldala – 
hogy megelőzze az élelmiszer felhasználásból keletkező hulladékot 
(élelmezéstervezés, élelmiszer tárolás, receptek a fel nem használt ételekre 
stb.) 
 – „Stop  reklám!” matricák osztogatása a lakosságnak, hogy azok, akik nem 
kérnek reklámanyagot a postaládájukra tehessék 
 – A hulladékmegelőzés kritériumainak beemelése a Polgármesteri Hivatal, és 
az alája tartozó intézmények által indított közbeszerzési eljárásokba az uniós  
„Buying Green”-nek megfelelően 
 – A meghibásodott termékek megjavításának népszerűsítése, oktatási, 
gazdasági, logisztikai vagy egyéb intézkedések által, mint például a városi 
javítóközpontok és hálózatok létrehozása. 

A hulladék termelődésének 
megelőzése



 – A használt eszközök, antikvárium, bizományi, régiségkereskedések 
támogatása kiegészítő lehetőségek által (helyiségek, területek, a 
Polgármesteri Hivatal anyagaiban való népszerűsítése stb.) 
 – Az újrahasznosított anyagokból dolgozó kisvállalkozások támogatása és 
fenntartása 
 – Az újrafelhasználással kapcsolatos tájékoztató kampányok 
 – Az ócskapiac fejlesztése és újjászervezése (standok, tájékoztató táblák stb.) 
 – A napi piacokon helyiséget biztosítani a használt termékek 
forgalmazásának 
 – Közös munkakapcsolat az informális szektorral (rászorulók), hogy az 
újrahasznosítható termékek begyűjtését és értékesítését megvalósíthassák a 
Polgármesteri Hivatal által létrehozott központokban 
 – A bontásból visszamaradó építőanyagok számára létrehozandó központ

A hulladék újrahasznosítása



Az újrahasznosítható hulladék szelektív gyűjtésének a megoldása a 
legfontosabb és legsürgősebb pont, amely magába foglalja: 

– A begyűjtést végző cég felszerelését olyan adekvát eszközökkel, 
amelyekkel átveheti és szállíthatja a szelektíven összegyűlt hulladékot 
 – A lakosság, és az egyéni háztartások felszerelése olyan eszközökkel, 
amelyek alkalmasak a szelektív hulladékgyűjtésre 
 – Intenzív tájékoztató-kampány a lakosság számára, ami a szelektív 
hulladékgyűjtést illeti 
 – Egy ZöldSzám létrehozása, amelyen tájékoztatást kaphatnak a  
szelektív hulladékgyűjtés iránt érdeklődők. 
 – Egy internetes oldal létrehozása, amely tartalmazza a hulladékok ún. 
ABC-jét 
 – Adminisztrációs eszközök igénybevétele, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés valóban megtörténjen 
 – Hulladékgyűjtő központok felállítása a sűrűn lakott területeken 

A hulladék újrahasznosítása



 - Átvételi központok létrehozása, ahol a nem szelektíven begyűjtött 

hulladékot le lehet adni (e-hulladék, használt olaj, ruhanemű stb.) 
 - A háztartásokból származó biológiailag lebomló hulladék begyűjtésének 
megoldása 
 - A hulladékot újrahasznosító helyi vállalkozások népszerűsítése 
 - Az állatok által hátrahagyott „csapdák” számára konténerek felállítása a 
parkokban, ahogy biztosítani kell a kis zacskók elérését is. 
 - Szemétládák és hamuzók elhelyezése az buszmegállókban és a forgalmas 
helyeken. 
 - A háztartásokból származó olaj/zsír maradék begyűjtésének megoldása 
-  Közös munkakapcsolat az informális szektorral (hátrányos 
helyzetüek) és ezek tevékenységének megszervezése, beleértve az 
általuk begyűjtött újrahasznosítható hulladékok átvételét. (!) 

Ez egy szupermarket közelében felállított szelektív 
hulladékgyűjtő központ, dicséretes dolog. A leadott 
hulladékért cserébe vásárlási utalványokat adnak, 
vagy az így kapott összeget nemes célokra is fel lehet 
ajánlani.

Példa a háztartásokból származó étolaj-
maradék begyűjtésére.



 - A lebomlásra alkalmas hulladék szelektív 
begyűjtésének megoldása 
 - A biohulladék komposztálásának népszerűsítése a 
magánháztartásokban, és a komposzt felhasználása 
 - A Maroskeresztúrról származó komposzt felhasználása 
a város zöldövezeteinél a műtrágya helyett

Értékesítés komposztálás által



 – A megmaradt hulladék tárolása végül a kerelőszentpáli 
tárolóban történik 
 – Az illegális hulladéktelepek, amelyek az utóbbi időben 
jelentek meg városunk területén felszámolásra kerülnek 
azok költségén, akik létrehozták őket. 
 – Egy felügyeleti rendszer létrehozása, amely felügyeli az 
illegális hulladéklerakást, különös hangsúlyt fektetve a 
parkokra, zöld övezetekre, játszóterekre

Természetbarát lerakás



Finanszírozás
A Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) 2014-2020, 3.1-es Prioritási Tengely 
környezetvédelmi beruházásokra fordítható összegei a következőkre használhatóak: 
  
 – a szelektív hullakádgyűjtés megvalósítása 
 – a kedvezményezettek intézményes kapacitásának megerősítése az integrált 
hulladékgazdálkodás területén, az egyéni projektek szerves részeként (az intézményi 
kapacitás erősítése, képzések szervezése, beleértve integrált hulladékgazdálkodási 
szaktudáshoz elengedhetetlen képzést is. (úm.: megvalósíthatósági tanulmány, 
költség-haszon elemzés, környezeti hatásvizsgálat, a pályázatok értékelése, iszap 
kezelése stb.)) 

Megjegyzés: a fenti alapok az interkommunitáris fejlesztési egyesületek számára 
érhetőek el, Marosvásárhely esetében ez az ADI ECOLECT MURES-t jelenti. 

Helyi források: helyi költségvetés, a magánszféra hozzájárulása – társfinanszírozáshoz, 
nem támogatott költségek kiegészítéséhez.



Egy tisztább városért. 
Ha valóban akarjuk, lehetséges!


