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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„S.I.M.D.” Harghita 

HargitaMegyei 
„Integrált Hulladékgazdálkodási” Társulás 

MiercureaCiuc, PiațaLibertățiiNr. 5, Cam. 240,Tel.0266 207 700                                    
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: 

Megtörtént a kifizetés a CL 5 és a CL 6 esetében. A munkálatok újra indultak.  

 

Csíkszeredában 

a) Az átrakóállomás betonváza és az adminisztrációs épület körül 
területrendezési (feltöltési) munkák zajlanak. A tűzvédelmi víztartalék tartályát 
besüllyesztették. 
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b) Az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvaron, a betonozás befejeződött. 
Megérkezett a kapusszoba-, és a veszélyes hulladékgyűjtő eurokonténer. 
Hátra van még a terület bekerítése. A Kivitelező készül áthozni az udvarhelyi 
Matricagyárból az elkészített nagyűrtartalmú fémkonténereket. 
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Korond:  

A korondi Tanács szeptember folyamán meghozott két határozatot, (78/2017 és a 

82/2017) amelyekkel visszavonja a 2011-ben illetve 2015-ben hozott határozatait, 

amelyekkel 49 évre adminisztrálásba adta a HMT-nek az átrakó állomás illetve az 

odavezető út területeit. 

A Secvision B.S. Kivitelező cég (amely a lerakó bezárási munkálatokat végezte) a 

hiba kijavító periódusban (Perioada de Notificare a Defectelor) kijavította Borszéken 

a megcsúszott kerülő utat. 

 

 

Valamint Csíkszeredában természetes yutta hálót borított az adminisztrációs épület 

mögötti – természetesen kialakított – rézsűre, az erózió megfékezése céljával. 
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2) Felhívás:  

 

Ez év májusában - jóváhagyás céljával – minden Önkormányzat számára 

kiküldtük Az Összehangolt Köztisztasági Közszolgáltatási Szabályzatot. 

Sajnos mostanig mindössze 25 Önkormányzattól (a 67-ből) kaptunk vissza 

elfogadó tanácsi határozatot. Ezúton tisztelettel megkérjük azokat az 

Önkormányzatokat, amelyek még nem hozták meg a Szabályzat elfogadó 

Határozatot, ezt tegyék meg. Emlékeztetjük, hogy az elfogadott Szabályzat 

melléklete a közbeszerzési feladatfüzetnek, tehát a közbeszerzések nem 

indulhatnak ezen dokumentum nélkül. 

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy szeptember végéig a 66 tag-

önkormányzatból 36 önkormányzat fizetett be a 2017-es tagdíjat. Ugyanolyan 

tisztelettel kérjük, hogy tegyenek eleget ezen vállalt kötelezettségüknek (is). 

 

3) Hírek: 

 

a) A környezetvédelmi Őrség hetente ellenőrzi a lezárt hulladéklerakókat. 

Borszéken, Maroshévizen és Gyergyószentmiklóson nincsenek 

problémák. Csíkszeredában 2017. október 31-ig kaptunk haladékot, 

hogy megoldjuk a talajvizek (freatikus vizek) elemzése és a csurgalék 

elszállítás problémáját. Ennek érdekében 2017. szeptember 13-án 

aláírtuk az ALS Life Sciences Romania multinacionális cég ploiesti 

akkreditált laborjával a vízelemzéseket végző szerződést, valamint a 
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Csíkszeredai Harvíz RT-vel szeptember 24.-én a csurgalékvíz 

elszállítási szerződést. Mindkét szolgáltatás beszerzése a SEAP-on, 

direkt vásárlással történt. 

 

b) A romániai Megyei Tanácsok Egyesülete (UNCJR) felkérésére írott 

javaslatokat terjesztettünk elő a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Terv 

módosítására. (mellékelve) 

 

Miskolc: 

Barti Tihamér az ADI SIMD HR elnöke augusztus 31 és szeptember 3 között a 

miskolci MiReHuKöz telephelyére látogatott. A MiReHuKöz Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, azaz 

rövidített elnevezéssel, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013. augusztus 1-jén alakult. 

Főtevékenysége a „nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása". 
Az itt található telephelyre naponta 20 tonna szelektív hulladék fut be, (kb. 180 000 

embertől), amelynek többségét az ipar használja fel. A szelektíven gyűjtött 

hulladékot először egy gépi elő válogatásnak vetik alá majd azután kerül a kézi 

válogatóba. A gyűjtéshez a lakosság ingyen kap zsákokat. A telep indulásakor 

(2013) napi 1-2 tonna szelektíven gyűjtött hulladék érkezett, ma már napi 20 tonna a 

begyűjtött szelektív hulladék mennyiség. Míg Romániában kb. 5%-ot hasznosítnak 

újra a háztartási hulladékból, addig Miskolcon több mint 50% ez az arány.  A 

beérkezett zöld és biodegradábilis hulladékból komposztot gyártanak, melyet a 

mezőgazdaság használ fel, a válogatás során megmaradt egyéb kommunális 

hulladékból másodlagos tüzelőanyag (RDF) készül, aminek egy részét szlovákiai 

cementgyárak vásárolnak fel, a többi a magyarországi hőenergia termelést szolgálja.  

m.minap.hu/video/miskolc-ma-20170905 

 

A társaság alapításának célja: 

 a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása Miskolc 

térségében nonprofit tevékenység keretében – települési hulladék begyűjtése, 

szállítása, és azok hulladékkezelők részére való átadása 

 a miskolci regionális hulladékgazdálkodási program megvalósítása 

 a települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése 

A cégvezetés filozófiája: 

„ Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy 

Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare 

írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden 

lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, 

aki jól végezte a munkáját.” 

Martin Luther King 

 

http://m.minap.hu/video/miskolc-ma-20170905
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Felhívás Komposztálásra:  

A Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt kapcsán minden Önkormányzat a lakosság 

számával arányosan bizonyos mennyiségű komposztládát kapott. (20 ezer láda 

került kiosztásra). A komposztládák szétosztásának módjáról, írásban tájékoztattuk 

az Önkormányzatokat, megkérve, hogy – aláírás ellenében – osszák szét a ládákat 

a lakósoknak használatra.  

Ez úton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társulás versenyt hirdetett 

„KOMPOSZTÁLJATOK és nyerjétek el a LEGZÖLDEBB TELEPÜLÉS címet” 

címmel.  Továbbra is várjuk a jelentkezéseket az: adisimdharghita@hargitamegye.ro 

e-mail címre! (Isán Magda) 

 

 
 

 

 

mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro
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Csíkkozmás: 

Szeptember 23. a Takarítási Világnap, melyet az ENSZ Környezetvédelmi 

Programja 1992-ben hirdette meg, és azóta is, minden év szeptember 20-a körüli 

hétvégéjén tartanak. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szerveznek 

országos Nagytakarítási Napot.  

Ezt a kezdeményezést követték első alkalommal a csíkkozmási Dr. Boga Alajos 

Általános Iskola VI. osztályos diákjai is.  

A takarítási napot szeptember 22-re időzítettük, Sándor Gizella és Páll Vince tanárok 

közreműködésével. A rossz idő ellenére a diákok nagyon lelkesek voltak, először az 

iskola környékét takarították meg az eldobott hulladékoktól, majd az udvaron és 

végül az osztályteremben folytatták a tevékenységet. Itt miután környezetüket 

megtisztították, a megyei hulladékgazdálkodási projekt szelektív gyűjtésre és 

komposztálásra buzdító szóróanyagait osztottunk ki. A kiosztott szórólapokról 

közösen olvastak fel a diákok, tudatosítva a komposztálás, a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságát. Nagy meglepetésükre a részvevőket édességgel is 

megajándékoztuk. Igyekezünk a jelenlévő gyermekekben környezettudatos 

gondolatokat ébreszteni azért, hogy vigyázzanak a természet és a környezetük 

rendjére, tisztaságára, mert mindez fontos az egészségük és a jó közérzetük 

megőrzése szempontjából. Büszkeséggel töltötte el ezeket a diákokat az a tudat, 

hogy példával járnak iskolás társaik előtt, és elmondásuk szerint örömmel vesznek 

részt az elkövetkezőkben a patakpartok tisztításában is.  

A következő témákról beszélgettünk: 

 mit jelent számukra a szelektív hulladékgyűjtés? 

 komposztálás fontossága, 

 miért kell összetaposni a palackokat, karton dobozokat? 

Elhatározták, hogy az iskolatársakat is megszólítják, ha nem a megfelelő helyre 

dobják el a szemetet. 

Az időjárás viszontagságai miatt rövidre sikerült akciót Csillag Ottó igazgató úr zárta, 

megdicsérte a gyerekeket a pozitív hozzáállásukért, támogatva a további közös 

együttműködést a hamarosan sorra kerülő patakpart tisztítás megszervezésében. 

(szidike) 
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Gyergyóremete: 

A gyergyóremetei „Balás Jenő” Általános Iskola mellett az Önkormányzat is 

bekapcsolódott az EcoAtitudine programba. A projektből származó különböző színű 

zsákokat a lakósoknak is kiosztották. Szeptember 25 reggelére a zsákokat 

színüknek megfelelően a lakósok újrahasznosítható hulladékkal töltötték meg, amit a 

szolgáltató el is szállított. Bízunk abban, hogy hamarosan működésbe lép a Megyei 

hulladékgazdálkodási rendszer és akkor még nagyobb lendületet kap a 

szelektívgyűjtés.  
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A hulladékgyűjtési akció után vártak ránk a „Balás Jenő” Általános Iskola II. 

osztályos tanulói. Becze Melinda tanítónőjükkel közösen szerveztük meg számukra 

a hulladék újrafelhasználásának tudatosítási napját alapanyagokból. Előre elkészített 
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minták alapján a gyerekekkel játékokat és használati tárgyakat készítettünk a 

hulladéknak szánt anyagból. Papírgurigából különböző állatfigurákat: méhecskét, 

cicát, baglyot, nyuszit, emberkét és még egy távcsövet is ”gyártottak”. Barkácsolás 

közben beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtés fogalmáról, az újrahasznosításról 

valamint ezek módjáról. Tudatosult bennük, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az 

otthonaikban keletkezett hulladékok fajtánként való elkülönítését jelenti, hogy külön 

helyre kell kerüljön a műanyag, papír, fém és az üveg is. Az újrahasználatnak az a 

célja, hogy minél kevesebb dolgot dobjunk a szemétbe, inkább, mint alapanyagot 

használjuk fel.  Így jártunk el a papírguriga esetében is, most már, mint színes 

dísztárgy van jelen az osztály polcain. 

A gyerekeket annyira lekötötte ez az újonnan megismert tevékenység, hogy 

csengetéskor még szünetre is elfelejtettek kimenni. Így kb. 2 órát folyamatosan 

beszélgettünk és ügyeskedtünk a cél érdekében.  

Természetesen TERRA, az EcoAtitudine kabalája is velünk tartott, amelynek nagy 

sikere volt a gyerekek körében.  
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EcoAtitudine pályázat: 

A benevezett községek augusztus folyamán a következő szelektív hulladék 

mennyiségeket gyűjtötték össze: 

 Oklánd: t. 

 Kászon: 1,419 t. 

 Csíkkozmás: 4,682 t.  

 Korond: 1,765 t. 

 Újszékely: 1,834 t. 

Az elbírálásnál a főszervezők figyelembe veszik a lakosság létszámát is. (szidike) 

 

SAPIENTIA szeptember 26 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem III-IV éves Környezet mérnöki és 

Élelmiszer mérnöki szakok 19 hallgatója Máthé István és Szilveszter Szabolcs 

tanárok kíséretében meglátogatták a Remetei hulladékgazdálkodási központot.  
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Bukarest szeptember 28 

Emlékeztető 

2017. szeptember 28.-án Isán Magda  ADI ügyvezető igazgatónővel részvettünk egy 

bukaresti Országos Konferencián, aminek a témája: „Hulladékokból Energia – 

Energia a Környezetnek”  

A rendezvényen 33 megye képviseltette magát hulladékos ADI vagy Megyei tanács 

szinten. Polgármesterek is voltak jelen. Ezen kívül civil szervezetek, OTR-k, 

hulladékgazdálkodási termékeket gyártók és beszállítók is képviseltették magukat.  

A Konferencián a Miniszter asszony nem tudott részt venni.  

Jelen volt  Viorel Toma  az ANPM (Agentia Nationala de Protectia Mediului) elnöke,  

Alexa Petru Bogdan az ANRSC elnöke, Alina Nistorescu a  Környezetvédelmi 

Minisztérium Hulladékgazdálkodási Igazgatóságának igazgatója, Cornel Brezuică – 

a Környezetvédelmi Alapkezelő Adminisztráció. 

A Konferencia programja a következő volt: 

 

___________________________________________________________________________

___ 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

“Deșeuri pentru Energie - Energie pentru Mediu“ 

28-29 septembrie 2017 
 

 

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) si Revista Infomediu Europa 

in parteneriat cu Asociația IRIS TERRA GREEN, și Asociatia BRAINSTORMING avand ca 

invitați reprezentanții Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 

Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Energiei, Asociației Române de Management al 

Deseurilor (ARMD), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice (ANRSC), Asociatia ECO-ROMANIA, si Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vă 

invită să participati la CONFERINȚA NAȚIONALA “Deseuri pentru Energie – Energie pentru 

Mediu“ eveniment dedicat dezbaterilor interinstitutionale cu privire la atingerea tintelor regionale si 

nationale in vederea crearii premiselor unei cresteri economice sustenabile ,in conditii de siguranta si 

utilizare eficienta a resurselor naturale.Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, 

vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:  
- Prezentarea propunerilor FADI si UNCJR pentru Planul National de Gestionare a Deseurilor  
- Solutii tehnice in managementul integrat al deseurilor - Folosirea RDF in procesul de producere a 

energiei in CET-uri  
- Stadiul implementarii proiectelor de management integrat al deseurilor fazate  

- Tehnologii de tratare mecanico-biologica a deseurilor municipale (TMB)  

- Solutii practice privind implementarea operationala a viitoarelor proiecte SMID  
- Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi regionala  

- Organizarea fluxurilor de colectare a deseurilor periculoase din deseurile municipale (BAT si 

DEEE)  
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PROGRAM* 
28 septembrie 2017  

 

9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților  
09.30–10.00 Cuvânt de deschidere  
Grațiela Leocadia GAVRILESCU - Viceprim-ministru, Ministerul Mediului  
Iulian–Robert TUDORACHE – Secretar de Stat, Ministerul Energiei  
Virgil Alin CHIRILĂ** - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

si Fondurilor Europene(MDRAPFE)  
Alexa Petru BOGDAN – Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice(ANRSC)  
Oana ARAT** – Director General Adjunct, AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE  
Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI)  
Moderator Stere CREȚU - Redactor șef Infomediu Europa  
Modul I - 10.00 - 13.00  
Situația actuala in Managementul deșeurilor  
10.00 – 10.30– Gabriel MOICEANU, Președinte – FADI  
- Prezentarea propunerilor FADI si UNCJR pentru Planul National de Gestionare a Deșeurilor  

10.30 - 11.00 - Discuții pe marginea materialului prezentat  
11.00 – 11.15 – Oana ARAT – Director General Adjunct, AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE - Stadiul implementării 

proiectelor de management integrat al deșeurilor fazate  
11.15 –11.45-Discutii pe marginea materialului prezentat  
11.45-12.00 - Coffe break  
12.00 – 12.15 – Cosmin TEODORU, Director General Ministerul Mediului  
- Cornel BREZUICA, Presedinte Administratia Fondului pentru Mediu  
- Soluții practice privind implementarea operațională a viitoarelor proiecte  SMID  

12.15 - 12.30 – Discuții pe marginea materialului prezentat  
12 :30-12 :45 - Octavian POPESCU, Director, AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE Solutii privind completarea si 

dezvoltarea infrastructurii existente prin finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat si 

parteneriate publice-private  
12 :45-13 :00 - Discuții pe marginea materialului prezentat  
12:30-14:00 –Masa de prânz  
Modul II  
- Soluții tehnice in managementul integrat al deșeurilor - 14.00 – 16.30  
14.00 – 14.30 – Reprezentant CET  
-Soluții tehnice in managementul integrat al deșeurilor - Folosirea RDF in procesul de producere a 

energiei in CET-uri  

14.30 – 14.45 - Discuții pe marginea materialului prezentat  
14.45 – 15.15 – Reprezentant Companie  
- Tehnologii de tratare mecanico-biologica a deșeurilor municipale (TMB)  

15.15 – 15.30 - Discuții pe marginea materialului prezentat  
15.30 – 16.00 – Reprezentant OTR  
- Organizarea fluxurilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale (BAT si DEEE)  
16.00 – 16.15 - Discuții pe marginea materialului prezentat  
16.15 – 16.30 - Concluzii  

 

29 septembrie 2017 - Modul III - 09:30-12:00  

 

09.30 – 12.00 - Stadiul implementării proiectului național  ECOATITUDINE  
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Grupuri de lucru pentru rezolvarea problemelor excepționale întâmpinate la nivelul județelor(unde 

participa reprezentanți UIP, reprezentanți AM-POS MEDIU si reprezentanți din comisia tehnica 

FADI)  

Evenimente si proiecte complementare, Centralizarea problemelor de interes general ale membrilor 

ADI  

Acceptarea de noi membri in componenta F.A.D.I.- Adunarea Generala F.A.D.I.  
 

 

A beszélgetések Két téma köré csoportosultak: 

1) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Terv (NHT). Ezt a témát kíváncsian 

vártuk, mert kíváncsiak voltunk, hogy az elmúlt hónapok során a  NHT-t  ért  

írott és íratlan kritikák milyen hatást fejtettek ki erre a nagyon fontos 

dokumentumra, ami máskülönben közvitán volt a múlt hónapokban. A válasz 

lehangoló volt, mert azt mondta Nistorescu asszony, hogy azon 

gondolkodnak, hogy esetleg az égetőkhöz történő szállítástól eltekintenek.  

Az az ígéret hangzott el, hogy 2017. november végéig lesz egy új NHT, 

ami majd figyelembe veszi a beérkezett javaslatokat. A NHT kapcsán több 

kérdés felmerült: Pl. 

a) A Neamti kollega arra kérte a minisztérium képviselőjét, hogy térjenek 

vissza arra a döntésükre, hogy ellenzik azt, hogy a POS-ból megépített 

Hulladékgazdálkodási ciklusra, fluxusra, jobbító, kiegészítő beruházásokat 

lehessen ráépíteni.(pl. vegyes hulladékválogató, RDF gyártóegység, 

különböző hőbontásos technológiát használó energiatermelő egységek, 

stb.)  

b) A Hunyad megyei kollega arra kérte a minisztérium képviselőjét, hogy a 

fent említett lehetőségek legyenek belefoglalva a NHT-be. 

c) Isan Magda ADI SIMD HR: A NHT-t ki kellene egészíteni több hőbontásos 

technológia felsorolásával. Semmi képen nem szabad 3 technológiára 

korlátozni ezt a lehetőséget, mint ahogy teszik ebben a dokumentumban. 

d) Zólya L.  A POS-ból megvalósított Hulladékgazdálkodási fluxus nem teszi 

lehetővé a célszámok elérését 2020-ig. Ezért minél előbb tudnunk kell, 

hogy kiegészíthetők-e a megépített hulladékgazdálkodási ciklusok!!! Végül 

is a cél a minél kevesebb lerakás. A vegyes válogatók fontosságát 

hoztam fel példának, amire a Nistorescu asszony válasza az volt, hogy a 

hulladék keletkezés helyén kell fokozni a hulladékválogatást, szorgalmazni 

a szelektív gyűjtést, nem vegyes hulladék válogatókban gondolkodni. 

(„selectarea trebuie rezolvat la sursa”) 

e) Dna.  Nichita a Fundatia Mileniului III. Alapitvány képviselője arra hívta fel 

a figyelmet, hogy a Hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítására 

kibocsájtott Környezet-védelmi engedélyek szövegei nagyon heterogének. 

Egyesek szigorúbb előírásokat tartalmaznak, mások engedékenyebbek. 

Ezt valahogy egységesíteni kellene.   
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Ahhoz, hogy valamilyen új termelő fluxust ráépíthessünk a már 

megépített hulladék feldolgozó vonalunkra, először a 

környezetvédelmi engedély ilyen irányú módosítását kell kérni. 

f) A Grup Industrial Supercom képviselője (egy volt államtitkár és volt 

Ausztráliai nagykövet) azzal a kérdéssel fordult a Minisztériumok 

képviselőihez, hogy nem-e kellene Romániában a 

Hulladékgazdálkodási téren SZÜKSÉGÁLLAPOTOT bevezetni???   A 

Hatóságok  képviselői válasza határozott  NEM  volt. 

 

2) A hulladékok energetikai felhasználása. RDF (hulladékból nyert 

fűtőanyag) gyártás.   A SMID-ek olyan elv alapján voltak megtervezve 

(valamikor 2010 magasságában) ami jó teljesítménynek tartotta az 50 %-os 

újrahasznosítást és az 50%-os lerakást.  Azóta a technológia sokat változott, 

és egyre több olyan  hulladékfeldolgozási módszer jelenik meg, amely a 

hulladék akár 80%-nak is a feldolgozását ígérik. Ennek a szempontnak 

megfelelően kell módosítani az ország hulladék-gazdálkodási tervét és 

stratégiáját. Ezekre a lehetőségekre a Hulladékgazdálkodással foglalkozó 

megyei szakemberek is ráébredtek és ezért egyre többen szorgalmazzák és 

tesznek lépéseket a hulladék „otthontartására” és megyén belőli 

feldolgozására, értékesítésére. Erre a dologra a FADI is ráébredt, és ezért 

egy olyan beszélgetéssorozatot indított el a különböző Minisztériumok 

képviselőivel (lásd meghívottak) aminek az kellene a finalitása legyen, hogy 

a hulladék egy bizonyos kezelési fázison túl (szelektálás, szárítás 

esetleg dúsítás) átminősíthető legyen hulladékból tüzelőanyaggá. Ez a 

folyamat elkezdődött. Az országban már több helyen történik tüzelőanyag 

gyártás hulladékból. Potenciális felhasználók a CET-ek (nagyvárosi 

kogenerálás és távhőszolgáltatók) és a cementgyárak, fémkohászat.  A 

gyártás lényege az, hogy a tüzelőanyag fűtőértéke minél magasabb legyen. 

Jelenleg a Romániában gyártott RDF fűtőértéke 2800 – 3200 kkal/kg. 

Jászvárosban a CET készül arra, hogy RDF gyártó technológiába 

invesztáljon. Ezen vállalkozás mögött a VEOLIA nemzetközi cég áll, 

amelynek már jó tapasztalata van ezen a téren. 

Oana Dicu asszony, a cementgyártók nevében felhívta a figyelmet, hogy 

növelni kell az RDF-ek fűtőértékét, mert ha az alacsony a cementgyáraknak 

nem éri meg átvenni ezt a terméket, mert ennek a használata nagyon komoly 

beruházást igényel a gyárak részéről labor- és füstszűrő berendezések 

vásárlására. A beszélgetésekből az is kiderült, hogy csak ott érdemes RDF 

gyártásba kezdeni, ahol kevesebb, mint 100 km. körzetben van felhasználási 

lehetőség, ugyanis a 100 km fölötti szállítás, már nem teszi gazdaságossá az 

RDF-et. 

 

Az általunk dédelgetett hőbontásos technológiával előállított ásványi olaj és 

villamos energia valamint hőenergia termelésről senki sem beszélt. 
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A beszélgetés végén még szó esett arról, hogy amennyiben nem sikerül a 

következő években a 25-, 35-, 45%-os újrahasznosátási arányokat elérni a 

különbözetre 2019-től a többlet lerakási taxát az AFM-nek ki kell fizetni. Azt 

nem pontosították, hogy ki fizet? A Szolgáltató-e, a polgár-e vagy az 

Önkormányzat. Következtetésképpen mindenki egyaránt egyetért azzal, hogy, 

minden erőt arra kell fordítani, hogy a hulladék mennyisége csökkenjen, a 

végleges lerakásra szánt mennyiség minél kisebb legyen. 

 

4) Blog és Facebook cikkek: 

 

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/09/hogyan-tudjuk-csokkenteni-

muanyag.html 

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/09/tobbszoros-tik-tak.html 

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/10/oktatas-vilagnapja.html 

Facebook oldal: 

https://szekelyhon.ro/aktualis/legzoldebb-telepules-cimre-lehet-palyazni 

https://www.7est.ro/interviurile-7-est-in-oglinda/item/214932-razvan-gheorghiu-

degeaba-vorbim-despre-investitii-daca-populatia-nu-va-constientiza-obligatiile-

ce-ii-revin.html 

http://www.ecomagazin.ro/plajele-de-pe-litoralul-romanesc-intoxicate-cu-

plastic/ 

https://www.antena3.ro/actualitate/locale/rom-waste-solutions-cea-mai-mare-

si-mai-moderna-statie-de-tratare-si-sortare-automata-a-deseurilor-434247.html 

http://www.stiripesurse.ro/descoperire-istorica-in-polonia-solutie-fara-

precedent-pentru-producerea-motorinei_1220963.html 

 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, észrevételük, 

a Havi hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatosan, jelezzék bizalommal az 

adisimdharghita@hargitamegye.roemail címen. 
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