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A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek 

és az érdeklődő polgároknak 

 

1) A Projektről: 

 

A gyergyóremetei hulladékgazdálkodási központ elektromos árammal való ellátása 

az engedélyeztetési nehézségek miatt „lemaradt” az építkezéstől. Mostanra azonban 

sikerült ezt a lemaradást behozni.  

2017. október 24.-én az építő cég, a Hidroconstrucția S.A. villanyszerelői 

fokozatosan  feszültség alá helyezték a hulladékgazdálkodási központot. A tizenkét 

elosztó táblában elhelyezett több száz önkioldó biztosítékot egyenként ellenőrizték. 

A fogyasztókat (hő-befúvók, kapunyitások, autómosó, stb.) üzembe helyezték. A 

felszerelések, szállítószalagok és a prés most nem kerültek beüzemelésre. Ez akkor 

fog megtörténni, amikor a hulladékgazdálkodási központnak meglesz az 

üzemeltetője. 
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Szentegyházán lerakták a szegélyköveket és készítik az utat az aszfaltozásra. 

 

Székelykeresztúron lefektették az ivóvízvezetéket és ezzel a munkálatok a végéhez 

közelednek. 
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2) Felhívás:  

 

Ez év májusában - jóváhagyás céljával – minden Önkormányzat számára kiküldtük 

Az Összehangolt Köztisztasági Közszolgáltatási Szabályzatot. Sajnos mostanig 

mindössze 45 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. 
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Emlékeztetjük, hogy az elfogadott Szabályzat melléklete a közbeszerzési 

feladatfüzetnek, tehát a közbeszerzések nem indulhatnak ezen dokumentum nélkül. 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy október végéig a 66 tag-önkormányzatból 45 

önkormányzat fizette be a 2017-es tagdíjat. Ugyanolyan tisztelettel kérjük, hogy 

tegyenek eleget ezen vállalt kötelezettségüknek (is). 

3) Hírek: 

Komposztálási verseny:  

A Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt kapcsán minden Önkormányzat a - falusi 

környezetben élő - lakosság számával arányosan bizonyos mennyiségű 

komposztládát kapott. (20 ezer láda vár kiosztásra). A komposztládák 

szétosztásának módjáról, írásban tájékoztattuk az Önkormányzatokat és megkértük, 

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 2017. december 7-ig! (Isán Magda) 

 

 
 

mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro
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A bezárt hulladéklerakók monitorizálása:  

2017. augusztusban kiadott minisztériumi rendelet alapján a Hargita Megyei 

Környezetvédelmi Őrség hetente ellenőrzi a bezárt hulladéklerakókat. Az 

ellenőrzésre a Társulás alkalmazottjaival közösen kerül sor. Minden egyes 

ellenőrzés után az Őrség munkatársai különböző felügyeleti kötelezettségeket rónak 

ki a részünkre, melyeket kivitelezünk, és az eredményeket regisztráljuk. Egy ilyen 

felügyeleti kötelezettség miatt szerződést kötöttünk egy akkreditált laborral mely az 

eső-, a felszíni-, és a talajvizek kémiai összetételének elemzését végzi a bezárt 

lerakóknál,  Az eredményeket adatbázisba rendeztük és közöltük a hatóságoknak. 

Október 5-én Isán Magda igazgatónő részt vett egy bukaresti konferencián 

„Románia gazdasági körfolyamata” címmel. Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi 

miniszter asszony beszédében utalt arra, hogy 2020 el kell érni a kitűzött szelektív 

hulladékgyűjtési célt, mert ellenkező esetben az Európai Unió kötelességszegési 

indítványt kezdeményez az Ország ellen. Bemutatták a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Terv javasolt módosításait. Továbbá szó volt, hogy nagy 

hangsúlyt kell fektetni különböző tudatosítási programokra, azért, hogy végleges 

lerakásra minél kevesebb hulladék kerüljön. Ismertetni kell a lakossággal a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságát, a hulladékok újrahasznosításának értelmét és 

eredményeit.      

4) Lécfalva: 

Október 9-én Isán Magda igazgatónő részt vett a Háromszéken, az egész 

Kovászna megyét kiszolgáló lécfalvi hulladékkezelő központ beüzemelésén. Az első 

szemetes autó leürítette a hulladékot abba a tárolóba, amely a számítások szerint 

35-40 évig be tudja fogadni a háromszéki háztartások hulladékát. A Kovászna 

megyei integrált hulladékkezelő központ az uniós normáknak megfelelő létesítmény 

és modell értékű. 

Október 10-én Isán Magda és Zólya László részt vettek a Sepsiszentgyörgyön 

megrendezett regionális konferencián, amelyet a FADI, Infomediu Europa szervezett 

az IRIS TERRA GREEN és BRAINSTORMING alapítványokkal közösen. 

A rendezvény címe: „Projekt a Tiszta városért  -  A Háztartási hulladék” 

A Kovászna megyei Kormányhivatalt Nicolae Radocea alprefektus, 
Sepsiszentgyörgy önkormányzatát pedig Tóth Birtalan Csaba polgármester 
helyettes  (a TEGA köztisztasági cég volt igazgatója) képviselte. A rendezvényen 
részt vett Tóásó Imelda Brassó Megyei Tanács alelnöke. 
 
Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácselnöke megismételte a Lécfalvi 
hulladékgazdálkodási központ üzembe helyezésekor elmondott gondolatát: 
„Meggyőződésünk, hogy a tiszta környezet gazdag vidéket jelent, ez a beruházás 
pedig azért fontos, mert szülőföldünk jövőjéről szól. A létesítmény megfelel az 
európai uniós előírásoknak, a megye nem eurokonform szemétlerakóit bezártuk, 
ökológizáltuk. A lécfalvi központ a következő 30-40 évre megoldja a 
szemétproblémát Kovászna megyében, ugyanakkor van lehetőség, hogy bővítsük a 
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létesítményt és ezt tervezzük is.” amit azzal egészített ki, hogy a szükséges 
bővítést - egy TMB (Tratare Mecano-Biologica) vonal beszerzését - a Kovászna 
Megyei Tanács meg fogja finanszírozni. 
Szóba került még az is, hogy a Kovásznai Hulladékgazdálkodási rendszer (amely a 
2-ős tengely legkisebb beruházása volt a POS projektek közül, közel 20 millió euró 
értékkel) megépítéséhez és üzembe helyezéséhez 10 évre volt szükség a nagyon 
nehézkes közbeszerzési törvények és a centralizált szakhatóságok nehézkes 
működése miatt, - és ezt valószínű a jelen levő alprefektusnak és a bukaresti 
vendégeknek mondta -  mindezt, ha megfelelő helyi autonómia lenne és a jogok és 
kompetenciák megfelelő módon lennének leosztva az Önkormányzatoknak akkor 2-
3 év alatt simán meg lehetett volna csinálni.  
 
Tóth Birtalan Csaba Sepsiszentgyörgy megyejogú város polgármester helyettese 
elmondta, hogy egy megyei hulladékgazdálkodási rendszert csak úgy lehet 
hatékonyan és eredményesen működtetni, ha minden önkormányzat vezetője segíti, 
támogatja, megértette ennek a feladatnak a megoldásának fontosságát. Kitért az 
építkezési hulladékok összegyűjtésének és kezelésének problémájára és elmondta, 
hogy Sepsiszentgyörgy töltésanyagnak használja ezt a típusú hulladékot. 
Meggyőződése, hogy a „törőket” városhoz közel kell elhelyezni, mert a gyakorlat 
azt mutatja, hogy városokban keletkezik a legtöbb építkezési törmelék, amelynek a 
termelői főképp az építő cégek és ezek nem szívesen vállalják a törmelék hosszú 
távú szállítását. 
 
Tóásó Imelda a Brassó Megyei Tanács alelnöke elmondta, hogy bizonyos okok 
miatt (ezeket nem ismertette) „elszalasztották” a POS-os projektet. Problémáik 
vannak a nem eukonform hulladéklerakók bezárásával. Ezt még nem végezték el. A 
pályázatuk készen van, a POIM-ba fogják letenni.  Kérdésemre elmondta, hogy nem 
terveznek Brassó megyében regionális hulladékégetőt. 
 
Gabriel Moiceanu a FADI elnöke elmondta, hogy sokkal többet kellene 
foglalkozzunk a minket foglalkoztató kérdések gyakorlati megoldásával. Ezért meg 
kell fogalmaznunk ezeket a kérdéseket, hogy időben és hivatalosan tudjuk a 
minisztériumok és a törvényhozók asztalára tenni, azért, hogy felkészülve eljöjjenek, 
tegyenek eleget meghívásainknak. Többek között a következő problémákra kell 
gyakorlati megoldásokat találnunk: 

a) A szelektív gyűjtés megszervezése, hatékonnyá tétele. Ehhez azonban 
törvénymódosításokra van szükség azért, hogy a nem szakszerű gyűjtők, akik 
többnyire „feketén” és jelentéstevési kötelezettség nélkül gyűjtik az 
újrahasznosítható hulladékot ne kaphassanak laza feltételek mellett Működési 
engedélyt. Ők is hulladékgyűjtők, a működési engedélyezéshez legyen 
azonos kötelezettségük mind a SMID-eknek vagy a REMAT-oknak. 

b) Minden SMID-ben plusz beruházást kell eszközölni, azért, hogy a TMB 
vonalakat kialakítsuk. Ezek nélkül a célszámok megvalósíthatatlanok. Meg 
kell tudjuk győzni a Minisztériumokat, hogy ezekre a beruházásokra 
fogadjanak el vissza nem térítendő pályázatokat, akár a POIM keretében 
uniós pénzekből. 

c) Komposztot fogunk gyártani, de Romániának nincsenek készen a 
komposztgyártást, minőségi előírásokat, az értékesítéshez szükséges 
minőségi paramétereket stb. szabályozó törvényei. 
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d) Egy bizonyos kezelési fázis után a hulladék tüzelőanyaggá való 
átminősítését akarjuk elérni. Ezért szabályozó törvénykezésre van szükség. 
Az RDF gyártásnak sincs szabályozása Romániában. 

e) Nagy kihívást fog jelenteni a hulladék keletkezési helyén történő külön 
gyűjtés – a szelektív elszállítás – diferenciált fizetés, az annyit fizess 
amennyit eldobsz  elv bevezetése, meghonosítása.  

f) Rövidesen módosítani fogják a 211-es törvényt és a DEEE hulladék 
összegyűjtését a Regionális szolgáltatók hatáskörébe helyezik. Fel kell 
készülnünk erre. Hogyan? 

g) Következik a Megyei Hulladékgazdálkodási Tervek elkészítése (Plan 
Judetean de Gestionare a Deseurilor PJGD). Minden megyének tiszán kell 
látnia, tudnia azt, hogy mit akar. Több beszélgetéssorozatot, konzultációt kell 
szerveznünk különböző szakemberekkel ezen a téren. 

h) A szelektív hulladékgyűjtés és a célszámok elérésének problémája. Arges 
megyében pontos felmérést végeztek a kukákba jutó háztartási hulladék 
összetételéről. Az eredmény a következő: műanyag 8%, üveg 3%, fém 2 %, 
papír/karton 8%, (= 21%) biódegradábil, szerves és reziduális 76%.  Mindez 
azt igazolja, hogy a lakósság, különösen a városi nehezen tudja az 50 % 
újrahasznosíthatót különválasztani. Ezért elengedhetetlenül szükséges TMB- 
k (mechanikai és biológiai kezelővonalak), magyarul „vegyes-hulladék 
válogató” vonalak beszerzése. 

 
Lécfalván (a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási központban) volt alkalmunk 
megnézni - egy bemutató jelleggel beindított - vegyes hulladékvállogató vonalat. A 
következőkben ezt mutatom be: 

 
5) A Mechanikai és Biológiai Kezelővonal (MBK) folyamata a következő: 

 
A mechanikai kezelés, ami egy aprító egységből és forgó rostarendszerből áll 
tulajdonképpen különböző szemcsenagyságra (granulációkra/frakciókra) válogatja a 
háztartási vegyeshulladékot. A folyamat úgy kezdődik, hogy a kukás autóval 
megérkezik a vegyes hulladék. Es ez tényleg vegyes, látható az alábbi az 1 sz. 
fotón, hogy van benne PET, nylon zacskó, zöldhulladék (biodegradábilis), üveg, 
textil, konzervdoboz, papír, karton és a zsákokban ki tudja mi. Ezt a vegyes 
hulladékot egy homlokrakodó az aprító gép garatjába teszi 2 sz. fotó. Ez a gép 
rendelkezik egy elektromágnessel (a szállító szalagra merőlegesen szerelt piros 
tengelyű kis szalag) amely már a folyamat elején „ledobja” a mágnesezhető fémet. 

 
1. sz. fotó 
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2 sz. fotó 

 
 
Az aprító gép tulajdonképpen széttépi a zsákokat, fellazítja a hulladékot, de pl. a 

PET palackot nem vágja szét. Ennek a gépnek a szállító szalaga a laza vegyes 

hulladékot egy 80 mm lyukméretű forgórostába ömleszti 3 sz. fotó. Ez a rosta két 

frakcióra választja a hulladékot: a) 80 mm-nél nagyobb szemcsenagyság 4 sz. fotó, 

amely kategóriának, - tekintettel arra, hogy nagyon sok műanyagot tartalmaz - két 

útja lehet: az egyik a kézi válogató szalag, ahol még minden újrahasznosítható 

elemet minőségi kategóriákra szétválogatnak, a másik a tüzelőanyag (RDF) 

gyártás. 
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3 sz. fotó

 

4 sz. fotó 
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5 sz. fotó 

 

b) a 80 mm-nél kisebb szemcsenagyság, ami egy másik 40 mm-es lyukméretű 

forgórostába jut.  5 sz. fotó. 

A 40 mm lyukméretű forgórosta szintén két szemcsenagyságot választ szét. 6 sz. 

fotó 

6 sz. fotó 
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a) a 40 mm-nél kisebb frakció, amely a nagyobb fajsúlyú és többnyire a 

biodegradábilis hulladékokat tartalmazza 7 sz. fotó. 

7 sz. fotó 

 
 

Ez a frakció komposztálható. Útja a komposzt barázdákhoz vezet.  A 

komposztálás az a biológiai folyamat, amely az össz hulladék 25-30 %-át 

értékesíthető talajjá (földdé) alakítja. Felhasználási módjait ismerjük. A 

komposzt megérlelődése után átrostálják egy 20 mm lyukméretű forgórostán. 

Az összkomposzt mennyiség kb. 10-15 %-a nem értékesíthető (reziduális), 

tehát végleges lerakásra a lerakóba kerül. 

b) A 40 mm-nél nagyobb szemcsenagyságú frakció 8 sz. fotó, ami a rosta 

második szállítószalaga alatt gyűl össze és többnyire éghető hulladékot 

tartalmaz (műanyag, fadarabok, papír stb.) tehát a tüzelőanyag gyártási 

vonalra kell kerülnie.  

Érdemes megjegyezni, hogy a nagyobb mint 80 mm-es szemcsenagyságú 

frakció valamint a nagyobb mint 40 mm-es szemcsenagyságú frakció 

fűtőértéke a „szalag végén” 12000-16000 kJ/kg között változik. Ezt egy kis 

szárítással 20000 kJ/kg köré lehet emelni. 
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8 sz. fotó 

 
 

Az így szétválogatott hulladékot tehát frakciónként értékesíteni lehet. Reziduális 

hulladék még csak a kézi válogató vonal végén keletkezik.  

Ez azt jelenti, hogy a bemutatott feldolgozás után nagy esély van arra, hogy a 

Hargita megyében keletkező kommunális hulladék kevesebb, mint 20%-a 

kerüljön végleges lerakásra. Ennek fontosságát nem kell most ecsetelnem. 

Többször leírtam már, hogy - véleményem szerint - a Projekt által kitűzött 

célszámok Hargita megye esetében csak egy ilyen vegyes-hulladék válogató 

vonal beszerzésével érhetők el. (zla) 

Munkalátogatás 2017 okt. 18.-án a Fogaras városi SALCO SERV RT. köztisztasági 

szolgáltatásokat végző részvénytársaságnál. 

A munkalátogatást az EcoCsík-os kollegák szervezték, a RECYCLING beszállító 

cég eladási igazgatójának Hora Cornel úr kezdeményezésére, azért, hogy 

meggyőződjenek arról, hogy egy ɸ=80 mm-es lyuk méretű forgórosta hogyan és 

mennyivel tudja csökkenteni a lerakásra szánt hulladék mennyiséget. 
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A SALCO SERV RT. Fogaras város tulajdonában lévő  önkormányzati cég amely  

kb. 40-45 000 embert szolgál ki. Tehát összemérhető az EcoCsíkkal, és az egyik 

Ekocsík kollega megjegyzése szerint ”Pont olyan szegények, mint az EcoCsík.” 

Az év elején, amikor életbe lépett a 196/ 2013-as számú kormányrendelet, amely a 

80 lej/t plusz lerakási díj befizetésére – a Környezetvédelmi Alapba - kötelezte a 

Szolgáltatókat, valamint az Olthévízi cementgyár is kifogásokat emelt a vegyes 

hulladék égetése miatt, a Fogaras Önkormányzata úgy döntött, hogy megvásárol 

egy ilyen rostát. A döntés jónak bizonyult, mert a lerakásra szánt háztartási hulladék 

kb. 40 %-át sikerül kiválasztani ennek az eszköznek a segítségével. Ez a beruházás 

egyelőre megoldja az előállt pénzügyi problémát, mert most már a Cementgyár 

minden probléma nélkül – a Brassói lerakó lerakási áránál kevesebb pénzért –

befogadja a fogarasi kirostált hulladékot 40-50 %-át.  Ez a kirostált, Φ ≥ 80 mm 

frakció nagyon sok műanyagot, papírt és egyéb éghető anyagot tartalmaz. A 

fogarasiaknak előnyös a földrajzi helyzetük, közel (38 km) vannak a cementgyárhoz, 

így a szállítási költségek nem olyan nagyok. De tekintettel arra, hogy nincs tömörítő 

állomásuk, ez a költség sem elhanyagolható. 
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A maradék frakciót – teljesen törvénytelen módon – a volt NITRAMONIA vegyipari 

óriásvállalat egyik szegeletében – betonozott platformokon és a puszta földön is 

halmokban tárolják. Ezeknek a hulladékhegyeknek nincs megoldva a csurgalék 

összegyűjtése és elszállítása.  Az-az elgondolásuk, hogy miután szárad egy kicsit a 

kirostált hulladék, újra átrostálják, így csökkentve a végleges lerakásra szánt 

mennyiséget. 

 

A látogatást követő beszélgetésen Dragos Bârsă a cég új vezérigazgatója elmondta, 

hogy egyelőre azért nem terveznek nagyobb beruházást a városi önkormányzatnál a 

cégben, mert Brassó megye most készíti a Megyei Hulladékgazdálkodási Projektjét, 
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amit a POIM-ból kívánnak megvalósítani. Tekintettel arra, hogy Fogaras város 

polgármestere az ADI elnöke, nagy reményeket fűznek a megyei tervhez.  

Pár szóban elmondtam a SMID-el kapcsolatos tapasztalatainkat, észrevételeinket. 

Beszélgettünk a lerakó bezárásokról is. 

Az EcoCsíkos kollegáknak is nagyon tetszett az, amit láttak. Pál Tamás igazgatóúr is 

meggyőződött arról, hogy a forgórosták alkalmazása lényegesen lecsökkenti a 

végleges lerakásra szánt hulladék mennyiséget. 

A Pro Recycling cég eladási igazgatójával folytatott beszélgetésből kiderült, hogy ez 

a beszállító cég is –természetesen és azonnal -, számunkra is hajlandó megoldási 

javaslatokat tenni a Remetei CMID forgórostákkal történő kiegészítéséről.  

Számomra egyértelmű és ebben nem vagyok egyedül, mert egyre több megye 
hulladékos szakemberei szorgalmazzák ennek a vegyes hulladékválogató vonalnak 
a beszerzését, (Fogaras is erre példa) hogy a SMID projekt sikeréhez szükség 
van erre a kiegészítésre.  
Örvendetes dolog, hogy ezt a felismerést a központi hatóságok is kezdik elfogadni. 
Az a Környezetvédelmi Jelentés, amit az Elnök úr a múlt héten küldött át 
tanulmányozásra, már több helyen beszél arról - és ezt leírják!!!, hogy a SMID-ek a 
megvalósított formában nem elégségesek,             
„Această alternativă (0) NU asigură îndeplinirea principalele obiective și ținte privind 
gestionarea deșeurilor municipale. Astfel rata de pregătire pentru reutilizare și 
reciclarear fi în anul 2025 circa 16% (față de ținta de 50%), rata de reciclare a 
deșeurilor de ambalaje ar fi 44% în anul 2025 (față de 65% obiectivul propus), 
obiectivul de reducere la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale nu ar fi 
îndeplinit nici în anul 2020 și nici în anul 2025 iar obiectivul privind tratarea întregii 
cantități de deșeuri înaintea depozitării nu va fi îndeplinit.” (Raport Mediu pentru 
PNGD 2017, cap. 7.2.1 pg.119)                
hanem bővítésre szorulnak. A dokumentum a továbbiakban fel is sorolja a 
szükséges bővítéseket még két alternatíva formájában. Íme az egyik: 
7.2.2 Alternativa 1 
Alternativa 1 cuprinde, pe lângă investițiile existente (cuprinse în Altenativa 0=SMID) 
și 
următoarele investiţii noi: 
�Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile; 
�Extinderea capacităților de sortare; 
�Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor; 
�Realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi; 
�Realizarea de instalații de digestie anaerobă; 
�Instalații TMB cu biouscare pentru tratarea deșeurilor reziduale. Combustibilul 
solid rezultat în urma tratării (SRF) va fi valorificat energetic, în principal, în 
fabricile de ciment; 
�Închiderea depozitelor neconforme, construirea de capacități noi de depozitare și 
închiderea celulelor care au epuizat capacitatea. 

Astfel, instalațiile noi propuse în cadrul Alternativei 1 cuprind: 
�Instalații de tratare mecano-biologică cu biouscare în 26 județe. Capacitatea 
totală estimată a instalațiilor este de 1.146.000 tone/an. Pentru restul județelor, 
tratarea deșeurilor reziduale se va realiza în instalațiile de tratare mecanobiologică 
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cu biostabilizare existente.  
 
De erről majd később még értekezek.(zla) 
 
 

6) TMB??? 

Az utóbbi hónapokban sokat halljuk, látjuk ezt a kifejezést. Különösen a 

hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek találkoznak ezzel a betűszóval, 

aminek a jelentését - bevallom férfiason - én sem ismertem, nem értettem azt, hogy 

milyen folyamatokat takar, még akkor sem, amikor a teljes szavakat megismertem. A 

TMB = Tratare Mecanico Biologică, az-az, a hulladék mechanikai biológiai kezelése? 

Az is sokszor elhangzott, olvasható volt, hogy ez az egység, a TMB, hiányzik a POS 

Mediu-s megyei projektek túlnyomó részéből. 

 Az InfomediuEUROPA szakfolyóirat 2017. októberi száma választ ad erre a 

kérdésre. 

A Mechanikai kezelés tulajdonképpen a vegyes hulladék forgórostákkal történő 

szétvállogatása. A fenti lécfalvi (CV) bemutatásban részletesen leírtam a folyamatot. 

Ez a felszerelés nem áll rendelkezésünkre. 

A Biológiai kezelés tulajdonképpen a komposztálás. A városi környezetből 

szelektíven összegyűjtött, megaprított biodegradábilis hulladék a Φ ≤ 40 mm 

szemcseméretű rosta biodegradábilis frakciójával összekeverve az intenzív 

komposztáló barázdákra kerül összerakásra. Ezeket a barázdákat levegő áteresztő 

fóliával letakarják. A barázdák nedvességét és hőmérsékletét folyamatosan 

ellenőrzik, és levegő befújással szabályozzák. Ezzel a folyamattal stabilizálják a 

biodegradábilis hulladékot. A 3-4 hetes intenzív komposztálás után a stabilizált 

komposztot az érlelő platformra rakják át szintén barázdákba, amiket az erre gyártott 

célgéppel annyiszor forgatnak át, ahányszor szükséges, a megfelelő minőségű 

komposzt előállításához. Vannak olyan TMB-k amelyeknél zárt csarnokban történik 

az intenzív komposztálás. Remetén pedig a szabad ég alatt. A lényeg az, hogy 

minden, ami szükséges a Biológiai kezeléshez a remetei Hulladékgazdálkodási 

Központban rendelkezésre áll. 

Tehát, amennyiben azt akarjuk, hogy a remetei lerakóba a megyében keletkező össz 

hulladékmennyiségnek csak kevesebb mint, 20%-át rakjuk le, - ezzel 

meghosszabítva az első megépített cella élettartamát legalább 20 évvel -, nem kell 

egyebet tegyünk mint beszerezni a lécfalvi anyagban bemutatott forgórosta sort. Ez 

még egy kb. 450000 eurós beruházás. (zla) 

7) Egy év elmúlt... 

Egy évvel ezelőtt, olyan gondolatokkal kezdtük szerkeszteni a Hírlevelet, hogy a 

közölt információk hasznosak lesznek a társult önkormányzatok polgármestereinek, 

a hulladék kérdésével vagy a környezetvédelemmel foglalkozó kollegáknak vagy 
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akár az érdeklődő polgárok számára.  A Hírlevélben alcímek szerint számoltunk be a 

projektről, különböző eseményekről, rendezvényekről, próbáltunk technológiákat, 

szakkifejezéseket megmagyarázni. 

Szintén egy évvel ezelőtt itt tettük közzé a komposztládák szétosztásával 

kapcsolatos információkat. Sajnos egy év elteltével sem kaptunk minden 

önkormányzattól visszajelzést, táblázatott a kiosztott komposztládákról. 

Várjuk a visszajelzéseiket a biztatást a konstruktív kritikát, az elvárások 

megfogalmazását továbbra is.  

Ezúttal, szeretnénk megköszöni, a székelyderzsi polgármester úrnak a 

hozzászólását: “Köszönöm szépen a tájékoztatást, nagyon hasznosnak találom. 

Tisztelettel István Adrián” 

8) Gyergyócsomafalva: 

Az Oktatás Világnapján (október 5.) a gyergyócsomafalvi Kölő Miklós Általános 

Iskola VII. osztályos diákjai látogattak el a remetei hulladéklerakó központba. Itt 

összesen 39 diáknak és két kísérő tanáraik, Szilágyi Zitának és Ambrus Ibolyának 

mutattuk be a hulladéklerakó rendszert. 

 

A diákok megismerkedhettek a válogató vonallal ahova a szelektíven gyűjtött 

hulladék érkezik. Az ilyen látogatás azért szükséges, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtés szükségét és fontosságát megértsék a gyerekek és a szokás 

kialakuljon és meghonosodjon az egész megyébe. A komposztáló részlegen a 

válogató szalagot, a nagy teljesítményű aprító gépet nézhették meg. Az udvaron az 

aszfaltozott komposztáló felületek és a komposztálási folyamat került bemutatásra.  

A komposztálási folyamatban használt célgépeket is megtekinthették. 

Nagy csodálkozást váltott ki a végleges hulladéklerakó cella is. A hulladéklerakást 

végző munkagépek közül a báránylábas tömörítő hengernek volt nagy sikere, ez 

tetszet meg a legjobban az összes résztvevő diáknak, különösen a fiúknak. Hogy 

jobban emlékezzenek a bemutatóra, egy-egy mappát osztottunk szét, ismertető 

szóróanyagokkal a szelektívhulladék gyűjtésről, komposztálásról és a projektről.     

 

A bemutató végén, kvíz játékot rendeztünk. Az a diák, aki figyelt a bemutatón és jól 

válaszolt a feltett kérdésre díjaztuk egy-egy reklámhordózó táskával, szatyorral és 

sapkával. 

Azt, hogy sikeres volt a bemutató mi sem bizonyítja jobban, mint az a köszönő levél 

amelyet Szilágyi Zita tanár nőtől kaptunk a héten: 

 

“Élményeink: A gyerekekre nagy benyomással voltak az óriási terek, építmények, 

medencék gépek és a sok új autó.  Emlékezetes maradt, hogy szelektíven kell 

gyűjteni a szemetet, és erre a célra minden település, így Gyergyócsomafalva is 

külön konténereket kap, amelyben szelektíven gyűjtjük a szemetet. Amit még 

megértettünk, hogy nagyon fontos tömöríteni/ préselni a szemetet, hogy a szállítás 

takarékosabb legyen. A végén a Kvíz vetélkedőnek és az értékes díjaknak  nagyon 
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örültek a gyerekek. Összességében szép és hasznos tapasztalatban volt részünk, 

köszönjük a lehetőséget.  

Tisztelettel: Szilágyi Zita “ 

 

 
 

9) EcoAtitudine pályázat: 

A benevezett községek szeptember folyamán a következő szelektív hulladék 

mennyiségeket gyűjtötték össze: 

 Oklánd: t. 

 Kászon: t. 

 Csíkkozmás: t.  

 Korond: 1,765 t. 

 Újszékely: 1,834 t. 

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

10)  Székelyföldi Napok október 13:  

Hargita megye példát mutat egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakításával. A Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere nevet 
viselő nagyszabású projekt nem csak konkrét munkálatokat foglal magába, hanem 
különböző tudatosító, a lakosságot tájékoztató és a környezettudatos 
hulladékgazdálkodással kapcsolatosan kicsiket és nagyokat egyaránt felvilágosító 
rendezvényeket is. 

Ilyen a VIII. Székelyföldi Vásár a Hargita Megye Tanács szervezésében. Ennek 
keretében zajlik a Mézfesztivál és a Hagyományos Termékek vására is. 

Ezeken a rendezvényeken elbeszélgetünk az árusokkal a szelektív 
hulladékgyűjtésről, komposztálásról. Promóciós anyagokat osztottunk. A csomag a 
szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas nylonzsákokat is tartalmazott.  
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A cél, hogy ezzel az akcióval is minél több embert érjen el az üzenetünk. 

 

11)  Blog és Facebook cikkeket a következő oldalakon találnak: 

http://adisimdhr.blogspot.ro/ 

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

http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/10/szekelyfoldi-napok.html 

https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-

Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-

T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/ 

http://elhetojovo.ro/ 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, észrevételük, 

a Havi hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatosan, jelezzék bizalommal az 

adisimdharghita@hargitamegye.ro email címen. 

 

http://adisimdhr.blogspot.ro/
http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/10/oktatas-vilagnapja.html
http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/10/szekelyfoldi-napok.html
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
http://elhetojovo.ro/
mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro

