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„Integrált Hulladékgazdálkodási” Társulás 
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Int.1705, C.I.F. 26134952 

 

 
A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek 
és az érdeklődő polgároknak 

 

1) A Projektről: 
 

Ebben a hónapban lelassultak a munkálatok. A kivitelező a kifizetésre vár. 
Csíkszeredában a munkálatok befejezéshez közelednek. 

a) Az átrakóállomás: 
 

Elkezdték az átrakóállomás présének, a hídmérlegnek az átszállítását a csíkszeredai 
telephelyre a Székelyudvarhelyről. 

b) az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő-udvar: 
Készen van, a betonozás befejeződött. Megérkezett a kapusszoba-, és a veszélyes 
hulladékgyűjtő eurokonténer. A kivitelező készül áthozni a székelyudvarhelyi 
Matricagyárból az elkészített nagyűrtartalmú fémkonténereket. 
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Korond:  

A korondi polgármesteri hivatal átküldte az új terület telekkönyvét.  

Remetére és Maroshévízre megkaptuk a villany bekötési jóváhagyást.(zla) 

 
2) Gondolatok a megyei hulladékgazdálkodási rendszerről 

 

2017. augusztus 18-án egy munkalátogatáson vettünk részt – Isán Magdával az ADI 
SIMD ügyvezető igazgatónőjével – Buhuşi-on (Bacău megye) egy vegyes hulladék 
feldolgozó üzemben.  

A látogatás nagyon hasznos volt számomra, mert kétséget kizáróan meggyőződtem 
arról, hogy azok az elgondolások, ahogy mi jónak látjuk a megyei Integrált 
Hulladékgazdálkodási Rendszert (IHR) azok jók. Meggyőződésem, hogy csak akkor 
lesz az IHR gazdaságilag fenntartható, ha finanszírozási forrást találunk a meglévő 
egységek kiegészítésére. A Hargita megyei – uniós alapokból kiépített –  IHR-t ki 
kell bővíteni egy vegyes hulladékvállogató vonallal, ami a háztartási 
hulladékból olyan termékek nyersanyagát állítja elő, ami könnyen eladható a 
belső piacon. 

Mit láttunk Buhuși-on? Egy olyan - magán tulajdonban levő!!! -  vegyes 
hulladékvállogató vonalat, amelynek a végterméke magas fűtőértékű tüzelő 
anyag (kb. 4300 kkal), amit a békási cementgyár kemencéjében égetnek el hamu 
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mentesen. (mert a cement receptjében hamu is szerepel, ezért a hevítéshez 
használt tüzelőanyag hamuja visszahull a keverékbe). 

A technológia a következő: 

1) A vegyes hulladékot a gyűjtésért felelős szolgáltató nagy kamionokban 
hozza a munkatelepre. Megjegyzés: ebben a hulladékban nagyon kevés 
üveget, viszonylag kevés PET palackot és egyáltalán nem láttunk építkezési 
törmeléket. Ez a tény az sugallja nekem, hogy a lakósság ezeket a típusú 
hulladékokat elég jól kiválogatja. 

 
 

2) A rakodógép a hulladékot egy nagy kapacitású aprító gépbe rakja. 
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3) A felaprított anyag egy forgórostába kerül, ami a biódegradábilis részt 
kirázza (lévén ez a hulladék magas fajsúlyú és ezért már az elején 
kiválasztható. Kihull.)  Ezt a frakciót egy másik forgórosta kétfele választja. 
Az egyik megy a komposztra, a másik a reziduális (maradék) hulladék, ami a 
lerakóba kerül. Ez a mennyiség az összfeldolgozott hulladék kevesebb, mint 
10%-a. 

 
 

4) A hulladék többi részét (aminek nagy része műanyag és éghető) szállító 
szalag tovább viszi két irányban. A darabosabb frakció egy kézi 
válogatóvonalra kerül (3 poszt) ahol a szelektíven hasznosítható műanyagot 
leszedik, és azt külön értékesítik - nem kis erőfeszítéssel - a maradék pedig 
visszakerül az apróbb frakciót szállító szalagra. 
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5) Ez a szalag egy forgórostába ürít, amely még egyszer kirázza a bent 
maradt, nem éghető frakciót. 

 
 

6) Az így megrostált anyag egy következő aprítóba kerül, amely kb. 2-4 cm 
szemcsenagyságra szecskálja a hulladékot. Ez már a végtermék. 

 
 

7) A második aprítóból egy szállító szalag a várakozó kamion rakterébe önti ezt 
a tüzelőanyagot. 
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Ez a bemutatott vegyes hulladék válogatóvonal beruházás, - a tulajdonos elmondása 
szerint - kb. 1 millió euróba került. Beszerelt teljesítménye 120 KW (??).  Havi 
kapacitása az elmondások szerint kb. 2500-3000 t/hónap hulladékfeldolgozás, 
amiből 2000-2300 t tüzelőanyagot állít elő. 

Egy ilyen vonal a Hargita megye által termelt háztartási hulladék nagy részét fel 
tudná dolgozni, azt, ami a lakósság által végzett szelektív gyűjtés és a komposztálás 
után marad.   

Előnyök:  

a) nagymértékben csökkenne a véglegesen lerakott hulladékmennyiség, ami 
uniós elvárás, és meghosszabbodna a lerakó cella élettartama, 
(költségmegtakarítás) 

b) nem elhanyagolható jövedelem forráshoz jutna a rendszer – 180 lei/tonna 
a hulladékból származó tüzelőanyag (RDF) eladási ára, (jövedelem) 

c) nem kellene a hulladék összegyűjtés árát a lerakási díjjal terhelni, (a 
lakósság számára kifizethető hulladékelszállítási díj). 

Mint ahogy azt a sajtóból is olvashattuk a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Terv 
(NHGT) = Plan Naţional de Gestionare al Deşeurilor (PNGD) - amit ebben a 
formában remélem a Kormány nem fog elfogadni - azt írja elő, hogy HR és CV 
megyéknek az összegyűjtött háztartási hulladék egy jó részét a majdan megépülő 
Brassó megyei hulladékégetőbe kell leszállítani azért, hogy csökkenthető legyen a 
Remetén lerakott hulladék mennyiség. Ezzel semmilyen formában nem tudok 
egyetérteni. Érveim a következők: 
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1) Ennek a szállításnak az ára nincs belekalkulálva a HR megyei 
hulladékgazdálkodási árpolitikába, tehát indulásból magasabb árról kell 
beszéljünk, mint ahogy eddig tettük, 

2) Valószínű az égetőbe való befogadásért is fizetni kell. Újabb plusz költség, 

3) A keringő információk szerint HR megyének 25 mill. euróval kell hozzá 
járulnia az égető megépítéséhez. 

4) Azzal, hogy „kivisszük a megyéből” a hulladékot más megyének engedjük át a 
hulladék értékesítéséből származó jövedelmet, hasznot. (ha 3-4 megye 
Brassóba kezdi hordani a hulladékot égetni, meg van oldva a távhő 
előállításhoz szükséges fűtőanyag kérdése, a CET-ek fütőanyaga. Ha nem 
távfűtést üzemeltet, akkor a hőt elektromos energiává alakítja és jó pénzért 
„feladja” a nemzeti rendszerbe, stb.) 

Meggyőződésem, hogy mindezeket a hulladékhasznosításokat megyei szinten is 
meg lehet, meg kell csinálni. Gyakorlatilag az utóbbi időben három 
hulladékhasznosító technológiával keresték meg a HMT-t különböző feltalálók, 
befektetők. 

1) A Buhuşi-on látott tüzelőanyag előállítás. A fent bemutatott végterméknek két 
felhasználási iránya is van.  

a) cementgyárak tüzelőjeként,  - hamumentesen, egész évben, 
b) hőközpontok tüzelőjeként, - hamuképződés mellett a téli időszakban, 
Megjegyzés: a hulladékos FADI (Federaţia Asociaţiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară) szeptember 28-29.-én szervez egy országos konferenciát, 
aminek a címe „Deşeuri pentru Energie – Energie pentru Mediu”. A 
beszélgetés sorozat végcélja az, hogy előkészíteni azt a folyamatot, hogy a 
hulladékból előállított tüzelőanyagot az RDF – et (Refuse Derived Fuel), mint 
másodlagos tüzelőanyagot, fűtőanyagként (combustibil) lehessen 
engedélyeztetni (omologáltatni). 
 

2) A győri ipari parkban 2016. április 4-én néztük meg, azt a - magyar találmányt 
felhasználó - technológiát, amely a fosszilis szénhidrogénekből gyártott 
műanyag csomagoló anyagokat visszaalakítja dízelmotorok üzemeltetésére 
alkalmas olajjá.  A technológia TÜV engedélyezéssel bír. 

Az egy reaktoros ipari léptékű berendezés, éves kapacitása 2000 - 2500 
tonna hulladékbontása, amiből annyi olajat lehet előállítani, amivel kb. 8000 
MW villamos energia termelhető. Az olaj minősége a hőbontott hulladék 
műanyag tartalmától függ. Minél több a műanyag, annál jobb minőségű az 
olaj. A beruházás értékét kb. 2 millió euróra becsülik reaktoronként. 

A bemutatott technológia Székelyföldre telepítését több ok miatt 
szorgalmazom és mindennemű támogatásra érdemesnek tartom: 
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a) A Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási projekt keretében a 
megye területén kb. 250.000 t olyan hulladékot „földeltünk le”, zártunk be, 
amely még abból az időben keletkezett, amikor nem volt divat a szelektív 
hulladékgyűjtés, tehát a lezárt hulladéklerakók műanyag tartalma jelentős. 
Ezek a lezárt lerakók nyersanyag tartalékoknak tekinthetők ezen 
energiahordozó gyártó reaktorok számára. 

b) Jelen pillanatban a háztartási hulladék 90%-a végleges lerakásra kerül, 
ami a remetei lerakó első cellájának élettartamát 6,25 évről 3-4 évre 
csökkenti. 

c) A kiválogatott, újrahasznosítható hulladék feldolgozó ipar stagnál, 
regresszióban van, ezért az értékesítési piaci ár nagyon alacsony. 
Gazdaságossági kérdések merülnek fel. 

d) Egy reaktor éves „hulladékfogyasztása” 2.000 – 2.500 t, amivel évi 8.000 
MW villamos energiát lehet termelni. 

e) A megyében a SMID projekt számításai szerint évente 90.000 t vegyes 
hulladék keletkezik (a realitás nem igazolja ezt a számot, valószínűleg 
60.000-70.000 t/év körül van). A statisztikák szerint ennek legalább 50%-a 
újrahasznosítható, aminek többsége műanyag,  ez 45.000 t jelent. Ezzel a 
mennyiséggel 18 reaktort lehetne működtetni, ami évente 144.000 
MW villamos energiát termelhetne a megyének. 

f) Ez azt jelentené, hogy a megye minden közintézményének elektromos 
energia ellátását biztosítani lehetne innen, sőt a hulladékelszállítási díjat 
meg lehetne szüntetni (van már ilyen Európában) és ekkor maradna 
igazán „több pénz az emberek zsebében”. Másképp nem. 

g) A reaktorokban felhasznált hulladék biztosan nem kerül a remetei 
lerakóba, ezzel több évvel meghosszabbodik  a lerakó élettartama. 
 

3) 2017. júliusában kereste meg a HMT-t egy befektetői csoport (?) képviselője, 
aki egy Hulladékújrahasznosító gép (https://youtu.be/oCe9QOLqe58) 
véleményezését kérte és az esetleges beszerelésének lehetőségéről 
érdeklődött. Ez a technológia – szintén magyar találmány - (azt nem tudom 
biztosan, hogy ez már szabadalmaztatott-e?)  igazából egy prés, amely a 
legalább 10-15% műanyagot tartalmazó reziduális hulladékból – felhevítés 
után -  olyan MDF-szerű lapokat gyárt (különböző vastagságban és méretben) 
aminek azután számos alkalmazási területe lehet. Tekintettel arra, hogy 
nagyon magas a gyártott lap fizikai-, mechanikai és vegyi hatásokkal 
szembeni ellenálló képessége felhasználható ideiglenes építkezésekre, kerti 
bútor gyártásra, árvízvédelmi munkák megerősítésére stb. 

Tehát, mindezeket figyelembe véve – véleményem szerint - meg kell akadályozni, 
hogy elszállítsuk(ák) a hulladékot HR megyéből. Meggyőződésem, hogy a jövőben 
nem kell attól tartanunk, hogy „szeméthegyek” borítják el a megyét. Minél hamarabb 
lépünk annak érdekébe, hogy létrehozzuk az önkormányzati tulajdonba levő Megyei 
hulladékgazdálkodó céget, amit úgy kell tőkésíteni, hogy az előzőekben 
bemutatott valamelyik technológiát (vagy másokat) minél hamarabb üzembe 
tudja helyezni, annál hamarabb oldódik meg a megye hulladékgazdálkodási 
gondja, és lehet elmenni arrafele, hogy a lakosság egyre kevesebbet fizessen a 
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hulladék összegyűjtésért. Amennyiben pályázati forrásokból ezeket a felhasználó 
technológiákat hamarabb meg lehet valósítani az annál jobb. 

Megjegyzem, hogy már több megye hulladékgazdálkodási szakembere foglalkozik a 
helyben történő hulladék hasznosítás gondolatával és ezért bojkottálja a PNGD 
elfogadását. 

Ezeknek a megvalósításoknak a függvényében természetesen felvetődik a SMID 
projekt gazdaságosságának kérdése. Amennyiben, a hulladék bemutatott 
újrahasznosításának lehetősége gyakorlattá válik és eredményeit a közösség javára 
lehet fordítani úgy gondolom, hogy az Uniónak sem lehet különösebb kifogása ez 
ellen. Annál is inkább, mert a kitűzött célszámok (50% fölötti újrahasznosítás, a 
lerakott mennyiség folyamatos csökkentése, a 100%-os összegyűjtés stb.) csak az 
ilyen felhasználások alkalmazása mellett érhetők el, legalábbis Romániában. (zla) 

 

3) Hírek: 

Komposztálás:  

A Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatot hirdet a 
Legzöldebb település címmel, mivel a hulladékgazdálkodási projekt egyik 
legfontosabb szempontja, hogy minél kevesebb háztartási hulladék kerüljön 
végleges lerakásra! 
 
A Legzöldebb település című pályázat Hargita megye településein lakó, 
tevékenykedő személyeknek, szervezeteknek szól. A pályázók három kategóriában 
mérettetnek meg: 

• Magánszemélyek 
• Civilszervezetek, intézmények, iskolák 
• Önkormányzatok 

 
A pályázaton való részvétel feltétele a komposztálás. Ha eddig nem komposztáltál, 
itt az ideje, hogy komposztálj! Miután nekifogtál komposztálni, készíts egy bemutatót 
a mellékelt minta alapján, fotókkal és küldd el az adisimdharghita@hargitamegye.ro  
email címre! (szidike) 
 
Beküldési határidő: 2017 december 7. 
 

Szilvanapok Oroszhegy: 

A Hargita megyei Hulladékgazdálkodási Közösségfejlesztési Társulás az oroszhegyi 
Szilvanapok rendezvényen – augusztus 26 – a hulladékok újrahasznosítására épülő 
programmal volt jelen.   
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A program úgy a gyerekeket, mint a felnőtteket egyaránt megszólította és az 
újrahasználható anyagok és a hulladék újrahasznosításának fogalmáról kaptak 
ismertetőt.  

A bemutató 3 részből tevődött össze:  

• a szóróanyagok bemutatása és azok szétosztása a résztvevők körében 
• egy gyereksarkot hoztunk létre, ahol a gyerekek különböző tárgyakat 

készítettek, ezáltal az újrafelhasználás fogalmával ismerkedtek.  
• kvíz játékot is rendeztünk, amelyre szintén sok jelentkező volt. 

Természetesen jelen volt Terra is, az EcoAtitudine kabala, így még több 
érdeklődőhöz volt szerencsénk.  

Nagy sikere volt a kampányunknak, bízunk abban, hogy sikerült az oroszhegyi 
lakosokkal megismertetni a társulásunk működésének célját és cselekedeteik 
környezettudatosak lesznek. (szidike) 

 

 

EcoAtitudine pályázat: 

A benevezett községek hulladék szolgáltatói június-július folyamán a következő 
mennyiségeket gyűjtötték össze: 

• Oroszhegy: 664 t. 
• Gyimesfelsőlok: 2.185 t. 
• Oklánd: 2.355 t. 
• Kászon: 3.820 t. 
• Csíkkozmás: 14.121 t.  
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Az elbírálásnál a főszervezők figyelembe veszik a lakosság létszámát is. (szidike) 

 

4) Blog cikk: 

Hogyan tudjuk csökkenteni  a műanyag használatát? 

• Ha újrahasználható üvegedényeket használunk: 

Az üveg edény használata egy nagyon jó megoldás a műanyag mellőzésére, amivel 
akár pénzt is spórolhatunk. 

• Ha mellőzzük a műanyag szívószálak használatát: 

A műanyag szívószálak használata nem tesz jót a környezetünknek, a 
tengervizeinknek és az óceánjainknak. Legközelebb, amikor egy italt rendelünk 
gondoljuk meg, hogy tényleg szükségünk van a szívószálra? Törekedjünk 
visszautasítására. Kedvenc kocsmánkat bíztathatjuk arra, hogy a műanyag helyett 
papír szívószálat használjanak.  

• Ha újrahasználható kávéscsészét használunk: 

Minden évben Nagy-Britanniában 2,5 milliárd kávéscsészét dobnak el és csak 1 a 
400-ból van újra feldolgozva. Vigyünk magunkkal mindig egy újrafelhasználható 
poharat – egyes kávézók kedvezményben részesítenek, ha saját poharadba kéred a 
kávét – ha nincs kedvezmény kérdezz rá, miért? Vagy egyszerűen válaszd azt a 
helyet ahol üvegcsészében szolgálják fel a kávét. 

• Ha kerüljük a túlzottan becsomagolt élelmiszereket: 

Vásárolhatunk szupermarketben vagy éppen a helyi közértben mindannyian 
csökkenthetjük a műanyag mennyiséget. Elsősorban ha otthonról textil szatyorral 
megyünk vásárolni vagy más tároló edényt. Zöldség - gyümölcsöt ömlesztve 
vásároljunk ne előrecsomagoltat.  Mindig helyi termelőktől vásároljunk támogatva 
ezáltal a helyi termelőt.  

• Ha újratölthető mosó – mosogatószereket választunk: 

Egyes termékeknél nehezen tudjuk elkerülni, hogy műanyagmentesen vásároljunk 
(folyékony szappan, folyékony mosószer), de jó esetben ezeket újratudjuk tölteni. 
Mindig nagykiszerelést vásároljunk és abból a dobozainkat feltudjuk tölteni. 

• Ha lemondunk az egyszer használatos evőeszközökről:  

Mindannyian találkoztunk már azzal, hogy egy kávézóban vagy az állomáson ahol 
egy salátát vagy egy joghurtot vásároltunk, műanyag egyszer használatos 
evőeszközöket ajánlottak. Nem egyszerű előre tudni ezeket a helyzeteket, de 
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próbáljuk meg, hogy legyen a táskákban egy kanál vagy egy villa, az irodánkban 
pedig egy szett saját evőeszköz, amit ezekben a helyzetekben tudunk használni.  

• Ha elkerüljük az olyan termékeket vásárlását, amelyek mikrógranulátumot 
tartalmaznak: 

Egyes országok már betiltották az olyan kozmetikai cikkek forgalmazását, amelyek 
mikrógranulátumot tartalmaznak, de teljesen évek múlva lesz betiltva, mindaddig a 
polcokon még találhatunk ilyen termékeket. Ellenőrizzük le, hogy a termék ne 
tartalmazzon polietilént, polipropilén stb.  

• Ha mindig magunknál tartunk egy bevásárló szatyrot: 

A műanyag tasakok használata csökkent mióta bevezették ezeknek az adóját, de 
ezek közül egyesek biológiailag lebomlanak. Sokan közülünk már megszoktuk, hogy 
mindig legyen nálunk egy tasak. Ha ezt még nem tesszük, próbáljuk meg, hogy 
használjunk textil táskát, ami könnyen összefogható és a kézitáskában kis helyen 
elfér.  

Ha minden nap, valami apró változást eszközölünk életvitelünkbe, idővel ez nagy 
hatással lehet a műanyag használatunkra, csökkenti a család műanyaghasználatát. 
(szidike) 

Facebook oldalunkon megtalálható cikkek: 

Votuntarii Evry Can Counts au construit Atlantida pierdută din doze de aluminiu: 
http://www.ecomagazin.ro/atlantida-pierduta-intr-o-constructie-realizata-din-doze-de-
aluminiu/ 

Oroszhegyi Szilvanapok: https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-
megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-
T%C3%A1rsul%C3%A1s-
1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1959224487681393 

Conferinţă Naţională “Deseuri pentru Energie – Energie pentru Mediu“: 
 https://www.facebook.com/events/115181075813360/?acontext=%7B%22ref%22%
3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22ac
tion_history%22%3A%22null%22%7D 

Érdekességek a nagyvilágból: 

http://www.nlcafe.hu/otthon/20150216/earhship-olcso-haz-mozgalom-szemet-
ujrahasznositas/ 

http://divany.hu/lajfhekk/2017/08/19/szemet_szelektiv_otthon/ 

https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-
Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-
1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1956238034646705 

https://www.green-report.ro/absoarbe-dioxidul-de-carbon/ 
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https://www.green-report.ro/ministrul-mediului-suntem-intr-o-situatie-deplorabila/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PK6K8WRut8k 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/ellen-macarthur-foundation-and-the-
prince-of-waless-international-sustainability-unit-launch-2-million-innovation-prize-to-
keep-plastics-out-the-ocean 

https://www.agerpres.ro/mediu/2017/08/08/daniel-zamfir-cred-ca-ministerul-mediului-
duce-o-politica-gresita-prin-renuntarea-la-taxa-pe-gunoiul-depozitat-la-groapa-12-39-
20 

A Társulás blogján megtekinthetők a korábbi Havi hírleveleink.  

A következő cikkek jelentek meg augusztus folyamán:  

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/08/medvebiztos-kukak.html 

A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodás Szabályzata: 

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/08/httpsdrive.html 

Állandó téma a komposztálás: 

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/08/komposzt.html 

Tanácsok vásárlás alkalmával: 

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/08/a-tudatos-vasarlo-10-pontja.html 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, észrevételük, 
a Havi hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatosan, jelezzék bizalommal az 

adisimdharghita@hargitamegye.roemail címen. 

 

 

 


