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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: 
 
Csíkszereda: 
 

a) készen áll a hulladéktömörítő prés és működik a tömörített hulladékszállító 
konténerek előtolását, mozgatását biztosító rendszer. (első fotó) 

b) a kukás autók és a tömörített hulladékot szállító kamionok mérését biztosító 
mérleg aktív és fogadóképes. (második fotó) 
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Gyergyóremete: 

A CMID-et kiszolgáló vízvezetéket rácsatlakoztatták a községi hálózatra. 
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Szentegyháza: 

A szentegyházi szelektív hulladékgyűjtő udvar már aszfaltozott úton is 
megközelíthető. 

 

Balánbánya: 

A szelektív hulladékgyűjtő udvar készen áll az újrahasznosítható hulladék fogadásra. 
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Korond: 

November 26-án egy munkamegbeszélést tartottunk Korondon, aminek gyakorlati 
eredménye kevés. A helyszín-módosítás „legolcsóbb” formáját latolgattuk. Ezzel a 
beszélgetéssel sajnos a munkálatok újrakezdése ismét pár hónappal eltolódik. (zla) 

 

2) Hírek a Társulás tevékenységéről 
 

Komposztálási verseny:  

 

A komposztálási verseny népszerűsítése érdekében plakátokat és tudatosítási 
szóróanyagokat osztottunk szét október és november folyamán a társult 
önkormányzatoknál. Megosztottuk a facebook oldalunkon és az http://elhetojovo.ro/ 
honlapon is. A beküldendő bemutatókat, melyeket magánszemélyektől, 
civilszervezetektől és önkormányzatoktól vártunk, e-mailben lehetett elküldeni. A 
komposztálás pozitív hatását, fontosságát a résztvevőknek vizuálisan kellett 
bemutatni: 

Numele, prenumele și vârsta executantului/Név, kor 

.................................................................................................................................... 

Adresa/Cím ................................................................................................................. 
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Denumire/Megnevezés Descriere/ Leírás 

Numărul total de persoane din gospodărie / a háztartásban levő 
személyek számát. 

 

Lista cu materialele utilizate/Sorolja fel a használt anyagokat.   

Procedura- metoda- modul de lucru/ Eljárás - módszer - munkamódszer  

 
Data începerii compostării/Kezdeti dátúm 
În situația în care compostarea s-a efectuat și în anii anteriori, atunci se 
va trece și timpul de realizare a unei șarje de compost, modul de utilizare 
a acestuia/ abba az essetben hogy régeben is komposztált irja be a 
komposzt készítésének idejt. 

 

Unde se utilizează sau unde se va utiliza  compostul rezultat./ Hol 
használható vagy hol használják a komposztot. 

 

Alte exemple de bune practici privind materiale și modalități utilizate / 
Egyéb bevált példákat a gyakorlatokról és az alkalmazott anyagokról 
valamint a használt módszerekről. 

 

Una sau mai multe fotografii/egy vagy több fotó.  

 

Asociația, grupul, instituției, școala / Társulás, csoport, intézmény, iskola, 
.................................................................................................................................... 

Scurtă descriere / rövid bemutató 

.................................................................................................................................... 

Adresa/Cím ................................................................................................................. 

Denumire/Megnevezés Descriere/ Leírás 

Numărul total de persoane din Asociația, grupul, instituției, școala și 
numărul persoanelor care participă efectiv la compostare/ a társulás, 
csoport, intézmény, iskola személyek számát és hányan vesznek részt a 
komposztálásban 

 

Lista cu materialele utilizate/Sorolja fel a használt anyagokat.   

Procedura- metoda- modul de lucru/ Eljárás - módszer - munkamódszer  

 
Data începerii compostării/Kezdeti dátúm 
În situația în care compostarea s-a efectuat și în anii anteriori, atunci se 
va trece și timpul de realizare a unei șarje de compost, modul de utilizare 
a acestuia/ abba az essetben hogy régeben is komposztált irja be a 
komposzt készítésének idejt. 

 

Unde se utilizează sau unde se va utiliza  compostul rezultat./ Hol 
használható vagy hol használják a komposztot. 
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Alte exemple de bune practici privind materiale și modalități utilizate / 
Egyéb bevált példákat a gyakorlatokról és az alkalmazott anyagokról 
valamint a használt módszerekről. 

 

Una sau mai multe fotografii/egy vagy több fotó.  

 

Municipiul/orașul/comuna .................................................................................................................................... 

 

Denumire Descriere 

Numărul de unități de compostare pe care le-a primit localitatea și 
numărul de unități de compostare care au fost distribuite în localitate.  

Pentru mediul urban nu se punctează. 

 

Numărul de participanți 3.1. și 3.2. raportat la numărul de locuitori ai 
municipiului/orașului/comunei. 

 

 

Participarea la activități organizate de Asociație, în anul 2017, precum 
Ziua internațională a apei, Ziua Soarelui. 
 

 

Participarea sau organizarea de activități cu caracter de protecție a 
mediului și managementul deșeurilor (colectare selectivă, reciclare, etc) 

 

Responsabil de mediu.  

 

December 7-ig fogadtuk el a versenyezni szándékozóktól a bemutatókat. A három 
kategóriában zajló verseny díjazására december 20-án 12 órakor kerül sor a Hargita 
Megye Tanácsa 19-es termében. (szidi) 

Regionális Tapasztalatcsere Gyulafehérváron: 

Az Újrahasznosítás Európai Társadalma Hulladékgazdálkodás & 
Környezetvédelmi Engedélyek” címmel szervezett Regionális Konferenciát a 7-es 
Központi Régióban, Gyulafehérváron az Asociaţia Română de Mediu és az Asociaţia 
Planeta Verde 2017. november 8-án. 

A hangzatos cím azt sejtette, hogy a Központi Régió (ahova HR megye is tartozik) 
hulladékgazdálkodási problémáiról, a szelektív gyűjtés fokozásának stikáiról, 
különböző helyzetetek megoldásáról, engedélyezési elvárásokról stb. fogunk 
beszélgetni.  Ezt tettük, de nem az elvárásainknak megfelelően.  

A beszélgetéseken nem vettek részt olyan tisztségviselők, felelős személyek, akik a 
feltett kérdésekre válaszolni tudtak volna, vagy legalább megígérjék, hogy 
továbbítják a döntéshozók felé a megoldásra váró problémák listáját.   

Popa Iacob a Fehér megyei Környezetvédelmi Őrség felügyelője arról beszélt, hogy 
milyen problémákkal küszkődnek. Felsorolta, hogy gond van: a szelektív gyűjtés 
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hatékonyságával, - a Szolgáltatók komolyságával (kezdetben nagyon szakszerűen 
szervezik a gyűjtést, majd ahogy telik az idő, - pénzhiányra hivatkozva - „lasă mai 
moale”), - a Szolgáltatóknak nincs megfelelő felszereltsége a szelektív gyűjtés 
megszervezésére, - az eukonform lerakónak náluk sincs még Szolgáltatója, ezért a 
hulladékot Tg. Jiura és a Cekendre hordják, és ez sokba kerül. A bonyolult, és sok 
beruházást igénylő törvénykezés betartatásával, a tervezetlen, szakszerűtlen 
műtrágyahasználat talajszennyező hatásainak követésével és megakadályozásával, 
stb. Egy súlyos szennyezési forrás, az állati eredetű trágya nem ellenőrzött 
tárolása és az ebből következő folyóvíz, altalajvíz és levegő szennyezés 
következményeire hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy a jelenlegi szabályozás 
hiányos, nem elég ahhoz, hogy ezen a területen rendet lehessen tenni.   

Gheorghe Damian  Maroscsüged (Ciugud) község polgármestere (PSD) elmesélte 
azt, hogy hogyan oldotta meg a község „szemét” gondjait, még mielőtt a Fehér 
megyei SMID beindult  volna:  

a) köztisztasági Szabályzatot fogadott el a Tanács,   
b) kiszerződték a szolgáltatást,  
c) a polgármester és az alpolgármester személyesen végigjárta a község 

minden házát és elbeszélgetett az emberekkel, elmondta nekik mit szeretne 
megvalósítani, hogy miért kell szelektíven gyűjteni a hulladékot,   

d) a Szolgáltatóval betartatta a vállalt szerződés minden pontját,  
e) a szabálysértőkkel szemben büntetéseket alkalmazott. (a környezetvédelmi 

őrség felügyelője azt mondta, hogy az eső büntetettek között szerepelt a saját 
édesapja).  

f) az akcióba bevonta az iskolán keresztül a gyerekeket is, Eco Őrjárat-ot 
alakított a gyerekekből a témára érzékeny tanárok vezetésével. 

Zólya László A.  Egy 50 fotós, vetített képes előadással mutattam be a Hargita 
megyei Integrált Hulladékgazdálkodási rendszert. Beszéltünk a felmerült 
problémákról, a hulladék mennyiségről, a vegyes hulladékválogató egység 
fontosságáról, a szállítási távolságokról.  

Kérdések érkeztek: miért Remetén van a lerakó?  miért maradt ki Székelyudvarhely? 
hogyan, miért nem sikerült a cekendi  - magán tőkéből megépített -  eukonform 
lerakót integrálni a SMID–be, amikor egy ilyen helyzet Szeben megyében simán 
megoldható volt? stb. 

Dénes András székelyudvarhelyi tanácsos a cekendi lerakó körül kialakult helyzetet 
ismertette.  

A jelen lévő civil szervezetek képviselői (Societatea ECOTIC egy OTR és a Global 
Innovation Solutions) vetített képes előadásokban mutatták be tevékenységüket. 

A bemutatott vetítettképes előadások elkérhetők a zolyalaszlo@hargitamegye.ro e-
mail címen (0744-875950) (zla). 

Kapcsolattartás a Környezetvédelmi Minisztériummal: 
Az országos tanácskozásokon megtett többszöri probléma felvetéseinknek megvan 
az első kézzelfogható eredménye.  A hónap elején a Miniszter asszony azzal a 
kéréssel fordult a megyék hulladékgazdálkodási szakembereihez, hogy tegyék meg 
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javaslataikat arra, hogy milyen műszaki felszerelésekkel kellene kiegészíteni a POS-
ból beszerelt hulladék feldolgozó technológiákat, ahhoz, hogy a Csatlakozási 
szerződésben vállalt célszámokat el lehessen érni a hulladékgazdálkodás területén 
2020-ig. Az alábbi levelet küldtük a Miniszter asszonynak. (zla) 

În atenția Viceprim-ministrul, Ministrul Mediului Grațiela-Leocadia Gavrilescu 

Referitor la adresa dvs. nr. 8120/GLG/16.11.2017 înregistrată la Consiliul Județean 
Harghita – transmiterea informațiilor referitoare la necesarul investițiilor în 
completarea S.M.I.D.-urilor  

Stimată doamnă,   
Consiliul Județean Harghita implementează proiectul ”Sistemul de management 
integrat al deșeurilor în județul Harghita”. Prin acest proiect, în prima fază, prin 
Programul Operațional Sectorial de Mediu au fost realizate următoarele investiții: 

- Închiderea/desființarea prin relocare a depozitelor de deșeuri neconforme 
urbane în Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Toplița, Borsec, Bălan, Tușnad-Băi, 
Vlăhița, Cristuru-Secuiesc (toate cele 8 propuse), 

- Construirea Centrului de management integrat al deșeurilor în Remetea 
(depozit, stație de sortare a deșeurilor reciclabile, stație de compostare), 

- Construirea Centrelor de colectare selectivă a deșeurilor în Gheorgheni, Toplița,  
Bălan, Sânsimion, Vlăhița, Cristuru-Secuiesc (6 din cele 8 propuse), 

- Dotarea sistemului cu autospeciale şi toate echipamentele propuse pentru 
colectarea deșeurilor.  

 În faza II, prin Programul Operațional Infrastructura Mare, este în curs semnarea 
contractului de finanțare. Este considerată astfel prin fazare realizarea următoarelor 
investiții: 

- Construirea Centrului de colectare selectivă a deșeurilor în Miercurea Ciuc care 
se şi finalizează la 30 noiembrie 2017, 

- Construirea Centrului de colectare selectivă a deșeurilor la Corund,  
- Construirea Stației de transfer la Miercurea Ciuc  care se şi finalizează la 30 

noiembrie 2017, 
- Construirea Stației de transfer de la  Corund, 
- Realizarea drumurilor și utilităților pentru toate amplasamentele proiectului, 

din care până la sfârșitul anului 2017 se finalizează cca 75 %.  

Prin urmare din lucrările incluse în Faza II în momentul de față sunt realizate cca. 
60%, iar 43,35%  din lucrările executate sunt plătite. Nu există niciun certificat de 
plată/aplicaţie de plată facturate de prestator şi neplătite la această dată.  
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Capacitatea de reciclare proiectată și realizată a SMID Harghita este de 44.500 tone, 
după cum urmează: 

- Compostare în staţia de compost Remetea  23.600 t/an; 
- Reciclare in staţia de sortare Remetea    15.200 t/an; 
- Reciclare in staţia de sortare Sânsimion     5.700 t/an; 

Procentajul actual de colectare selectivă a județului Harghita este sub 10 %. Pentru a 
putea atinge țintele precizate în prevederile art. 17 alin. (2) din Legea 211/2011 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, linia tehnologică realizată 
trebuie completată cu instalații suplimentare după cum urmează: 

a) O instalație pentru selectarea deșeurilor mixte, formată din următoarele componente 
(amplasate într-o construcție acoperită, pe structură ușoară): 

o Tocător deșeuri 
o Ciur rotativ cu ɸ=80 mm 
o Ciur rotativ cu ɸ=40 mm 

b) Un concasor pentru spargerea deșeurilor provenite din construcții. 

Aceste instalații completează și îmbunătățesc tehnologia de tratare a deșeurilor 
existente. 

Prin crearea posibilității de selectare a deșeurilor mixte: 

- se mărește semnificativ cantitatea deșeurilor care pot intra în stația de sortare 
manuală existentă (fracția de ɸ≥80 mm) contribuind la mărirea semnificativă a 
gradului de utilizare a stației de sortare existente, 

- se formează sorturi (ɸ≤80mm și ɸ≥40mm) care  pot fi transformată în 
combustibil cu putere calorică mai mare de 2000 kcal/kg, cu alte cuvinte cu un 
grad de reutilizare crescut; 

- se mărește semnificativ cantitatea materialelor compostabile prin adăugarea la 
acestea a fracției ɸ≤40mm a cărei compoziție este formată din material 
biodegradabil într-un procent de cca. 80%, 

- se reduce substanțial cantitatea deșeurilor depozitate definitiv, până la sub 20% 
din deșeurile total generate, adică mult sub indicatorul asumat de proiectul 
SMID Harghita de doar 49%. 

Utilitatea stației de compostare existentă nu este afectată în niciun fel, datorită 
faptului că pe această linie s-a proiectat a intra doar materialul biodegradabil 
colectat separat din mediul urban și rural. 

Concasorul este necesar în scopul valorificării într-o măsură importantă a deșeurilor 
din construcții. Deşeurile rezultate din construcţii pot fi valorificate doar în condiţiile 
separării acestora, precum şi a a aducerii acestora într-o stare utilizabilă (concasate). 
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Prin urmare completarea tehnologiei realizată din POS Mediu cu aceste echipamente 
„auxiliare”, cu valori de investiție mult inferioare valorii proiectului POS Mediu (mai 
puţin de 1% din valoarea totală a proiectului SMID HR) poate garanta atingerea 
cifrelor de referință asumate de țară în fața Uniunii Europene, fără a provoca în 
niciun fel diminuarea utilizării infrastructurii nou create prin intermediul SMID 
Harghita. 

Cu deosebită considerație, 

Úgy tűnik sikerült megoldani a csíkszeredai csurgalék problémát: 
A projekt vagyonának adminisztrálásba vételével egyidejűleg a bezárt lerakók 
monitorizálási kötelezettsége is a Társulás feladata lett. A legkényesebb probléma, 
amibe ütköztünk az a csíkszeredai bezárt hulladéklerakóban keletkező csurgalék 
összegyűjtése és tárolása. A csurgalék tárolásra egy 60 m3-es tartály áll 
rendelkezésre, de sajnos a nem rendszeres ürítés miatt ez a tartály sokszor 
túlcsordult, és egy kis csurgalék tó képződött mellette. (alsó fotó) Tekintettel arra, 
hogy nem rendelkeztünk környezetvédelmi engedéllyel arra, hogy a tartályon kívül 
csorgalékot tároljunk, a Környezetvédelmi őrség rendszeresen bírságolta a Megyei 
Tanácsot. 

A Társulásnak sikerült a SEAP-on meghirdetett és Harvíz Rt.-vel megkötött 
szerződés alapján ezt a problémát megoldania. Sikerült a csurgalék tavat fenékig 
kiszippantani és a csíkszeredai derítőállomásra szállítani, tisztítás végett. (második 
fotó). Több mint 600 m3 csurgalék került elszállításra, ami kb. 43.000 lejbe került. Ezt 
a költséget a Csíkszereda város – a lerakó monitorizálási költségeivel megemelt – 
tagdíjából fedezzük. 

Megjegyezzük, hogy a csurgalék képződés még nem szűnt meg teljesen, ezért 
az elhordási szerződést életben kell tartani a 2018-as év folyamán is. (zla) 
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„Zajló” ügyeink: 

a) a 67 tag önkormányzatból 62 fogadta el november végéig a Köztisztasági 
Szabályzatot, (Regulamentul de salubrizare). Most nem soroljuk fel azt, hogy 
kik nem. Emlékeztetjük, hogy a közbeszerzések elindításának – többek között 
– ez is egy akadálya. 

b) a 20.000 db. – az Önkormányzatokhoz szétosztott – komposztáló ládából 
2017 november végéig 8.121 db. sikerült – aláírás ellenében – szétosztani?! 
(zla) 

Előkészített és megkötött szerződések:  

a) időnyerés szempontjából elindítottuk a remetei hulladékgazdálkodási központ 
működési engedélyének a megszerzési procedúráját. Ennek érdekében a 
SEAP-on keresztül megvásároltunk egy szolgáltatást, amely a 
szakdokumentumok előkészítéséről szól. Ismeretes, hogy az ilyen 
szakdokumentum elkészítését csak a Környezetvédelmi minisztérium által 
elismert és feljogosított cég végezheti. Két féle dokumentumot kértünk 
elkészíteni, az egyik a remetei hulladékgazdálkodási központ működési 
engedélyének kérelmezése, a másik a bezárt hulladéklerakók 
monitorizálásának engedélyezése a vízügyi hatóságok által. Hargita megye 
speciális földrajzi helyzete miatt három vízügyi szakasz mérnökségtől (ABA), 
kell kérelmezzük az engedélyezést. A dokumentumok elkészítését a 
székelyudvarhelyi Total Proiect szakcég nyerte, amelynek a szükséges 
dokumentumokat rendelkezésükre bocsájtottuk.  

b) azért, hogy biztosítsuk a nem kevés befektetésbe kerülő fordított ozmózis 
elve alapján működő csurgalék előtisztító állomásunk tökéletes műszaki 
állapotát előkészítettük a beszállító szakcéggel a modul téliesítésének 
szolgáltatási szerződését, amit a SEAP-on keresztül a PROCESS 
ENGINEERING KFT nyert meg. 

c) szintén a SEAP-on keresztül direkt vásárlással megkötöttük a társulás 
mikrobuszának biztosítási szerződését. (zla) 

EcoAtitudine pályázat: 

A március és október között megrendezésre került EcoAtitudine verseny lezárult. A 
benevezett 15 megye közül csak 6 megyét díjaztak a főszervezők. A verseny egyik 
főtámogatója a SOTA GROUP 21, egy csomagolóanyag újrahasznosításának 
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kötelezettségét átvállaló szervezet (OTR). Mivel, a Hargita megyei hulladékgyűjtő 
szolgáltatóknak nem volt együttműködési szerződése a SOTA GROUP 21 
szervezettel, Hargita megyét kizárták a versenyből. A benevezett Hargita megyei 
diákok nagyon szorgalmasan vettek részt a pályázaton, ezért a Társulás Vezetősége 
úgy döntött, hogy a résztvevő csapatokat nem hagyja cserben. A szorgalmukért járó 
elismerő díjakat december 20-án 12 órakor vehetik át a Hargita Megye Tanácsa 19-
es termében.  

A nyertes községek, ahol a benevezett diákok által a legtöbb szelektíven 
összegyűjtött hulladékot mérték a következők voltak:  

I. „Dr. Boga Alajos” Általános Iskola Csíkkozmás: 18.281 kg. 
II. „Bem József” Általános Iskola Újszékely: 6.375 kg. 

III. „Kelemen Imre” Általános Iskola Oklánd: 5.784 kg. (szidike) 

EcoTic: 

2017. november 22-én Florin Catz úr a cég keleti zónáért felelős megbízottja 
röviden bemutatta az EcoTic nonprofit társulás működését. A tapasztalat cserén Isán 
Magda ügyvezető igazgatónő volt jelen.  

Az Ecotic egy 2006-ban nagytermelő cégek által alapított szervezet, egyik 
legfontosabb feladata, hogy minél egyszerűbb és kényelmesebb megoldást kínáljon 
a kereskedelmi egységek számára az elektromos és elektronikus hulladékok 
visszavételi kötelezettség teljesítésére. Több mint 540 gyártó és kereskedelmi 
egység nevében járnak el, többek között: Samsung, HP, IBM, Metro, Altex, 
Romtelecom, Dedeman.  

Az ECOTIC céljai között olyan tudatosítási programok szerepelnek, amelyek segítik 
a lakosságot, hogy megfelelően tudják összegyűjteni és újrahasznosítani az 
elektromos és elektronikus hulladékot. Országos szinten több mint 200 tudatosítási 
kampányt szerveztek a lakosság számára. www.ecotic.ro 

Társulásunknak együttműködési lehetőséget ajánlott fel, olyan szempontból, hogy 
amennyiben úgy döntünk, hogy a 2018-as Tevékenységi tervünkbe egy elektromos 
és elektronikus hulladék gyűjtési akciót is betervezünk a szelektív gyűjtés 
fontosságának tudatosítási folyamatába, akkor belterekben elhelyezhető, karton 
gyűjtőedényeket adnak a kampány rendelkezésére. (szidi) 
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3) Hírek az Országból és a Nagyvilágból: 

Kötelezettség-szegési indítvány (infringement) 

Románia 68 nem bezárt hulladéklerakóval szerepel ezen a listán. Az év utolsó 
felében sikerült 10 db. háztartási hulladéklerakót és 2 db. ipari hulladéklerakót 
bezárni valamint 6 db. háztartási hulladéklerakó és 7 db. ipari hulladéklerakó nagyon 
közel van a végleges bezáráshoz, írja az Infomediu Europa 2017. szeptemberi 
száma. (zla) 

 
(Suceava-i bezárt lerakó, forrás: infomediu.eu) 

Romániában élünk és ez folyamatosan foglalkoztat („Trăim în România și asta 
ne ocupă tot timpul”) 

A „Greenpeace” környezetvédő szervezet jelentése szerint 2017-ben Románia 28 
hőerőművéből 15 egység Törvényellenesen működik. Ennek a 15 egységnek 
nincsen érvényes Környezetvédelmi működési engedélye (autorizaţie integrată de 
mediu), mert elavult technológiákkal dolgoznak. Nincs pénz arra, hogy olyan 
füstszűrő berendezéséket vásároljanak, amivel a kibocsájtott füst, mérgező, 
környezetszennyező paramétereit a 278/2013-as Törvény által meghatározott 
határértékek alá lehet hozni. A többi hőerőmű kibocsájtása sem megfelelő, de ezek 
rendelkeznek egy „papírral” (derogare pentru scutire) amely megengedi, hogy 
szennyezhetik nyugodtan a környezetet és Környezetvédelmi működési engedélyük 
is van erre. Tájékoztat az Infomediu Europa 2017. szeptemberi száma. (zla) 
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(forrás: iparikemeny.hu) 

Szófiában is válogatják a hulladékot – de hogyan? 

2010-ben Bulgáriában a háztartási hulladék 98%-át egyenesen a lerakókba 
szállították. Az Uniós Környezetvédelmi Politikákhoz történő felzárkózás 
következtében a szomszédos országban is változik a helyzet. 

Szófiában egy nettó 100 millió euró értéket meghaladó beruházással egy olyan TMB 
állomást építettek (70% uniós finanszírozással), amely évi 410.000 t háztartási 
hulladékot dolgoz fel a 106.204 m2-es telephelyen.  

A folyamat a következő:  

a) a hulladékfogadó csarnok, ahol zsákfeltépő gépek teszik hozzáférhetővé a 
válogató gépek számára a hulladékot, 

b) az így „felszabadított” hulladékot egy szállító szalag átviszi ahhoz az 
egységhez, amely a mágnesezhető-, és nem mágnesezhető fémeket 
elválasztja a hulladéktömegtől, 

c) ezután a hulladék a szétválogató rostarendszerbe kerül, ahol különböző 
frakciókra válogatják, 

d) a nagyméretű frakció a kézi válogató szalagra kerül, ahol az 
újrahasznosítható hulladékot (többnyire műanyag és papír) minőségi 
kategóriákra válogatják, 

e) a kisméretű frakció egy komposztáló állomásra kerül, ahol CLO-t 
(komposztszerű anyagot) állítanak elő belőle, amit a lerakó rétegezésére 
használnak. 

f) a két frakció köztiméretű hulladék a reziduális hulladékkal együtt szárító bió 
reaktorokba kerül, ahol meleg levegőbefújással addig szárítják, amíg a 
nedvességtartalma 20% alá esik. 

g) az így előkészített anyagot még egyszer egy szeparátor rendszeren 
(mágneses, aerodinamikus, optikai) engedik át úgy, hogy végtermékként egy 
nagyon jó minőségű RDF-et (másodlagos tüzelőanyagot) kapnak. 
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A 410.000 t bemenő hulladékból kb. 190.000 t RDF-et állítanak elő, és ezt 
értékesítik. A CLO-t már említettem, hogy a lerakó rétegezésére használják. És 
mindezek mellet még a kézi válogató szalagon szétválogatott hulladék is 
értékesítésre vár.   

Mindez oda vezetett, hogy ennek a technológiának az alkalmazása után a bemenő 
410.000 t hulladéknak kevesebb, mint 20% kerül végleges lerakásra. Tájékoztat a 
Managementul Deşeurilor szakfolyóirat 2017. szeptemberi száma. (zla) 

 

(forrás: aktor.gr) 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Hulladékgazdálkodási Társulás 
munkaközössége! 

 

 
(forrás: ecosapiens.ro) 
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4) Blog és Facebook cikkeket a következő oldalakon találnak: 

http://adisimdhr.blogspot.ro/ 

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. 

 


