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KÉRDŐÍV 
                             válogatási  komposztálási  technológiára 
 
 

1. Hogy és ki által történik a technológia  finanszírozása ? 
 
 

 
 

2. feladat  ? 
 

• komposztálás     igen  nem  
• értékanyag kiválogatás, feldolgozás  igen  nem  
• letárolás     igen  nem  
• aprítás      igen  nem  
• préselés     igen  nem  

 
3. A berendezés mely fajtájáról van szó ? 
  

• Háztartási szemét  igen    nem  
• Alagút komposztálás  igen    nem  
• Konténer komposztálás  igen    nem  
• Lom és ipari hulladék  igen    nem  
• Építőipari törmelék  igen    nem  
• PPK     igen    nem  
• DSD / LVP   igen    nem  
• Biogáz berendezés  igen    nem  
• Másodlagos tűzelőanyag igen    nem  
• üvegfeldolgozás  igen    nem  

 
 

4. Történik-e a háztartási előválogatás ? 
 

igen    nem  
 

5. A hulladék szemétszállítással kerül-e behozatalra ?? 
 

igen    nem  
 

 ha igen ,  lazán         ,vagy tömörítve    
  
 az egy szállításból beérkező max. hulladékmennyiség ? 
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6. Igényelt kapacitás ? 
 

A) ........ t/év   B) ……. t/hó  C) ……. t/hét  D) ……. t/nap 
 
Csúcsidőbeni kapacitásigény :…………..t/óra    

 
 

7. évi üzemelő napok száma ?   
 
 

8. műszakok száma?   
 
 

9. egy műszakon belüli üzemórák száma ?  
 
 

10. pontosabb anyagösszetétel …. %?  
 

• Szerves anyagok …..%  Fe-fém  …..%   
• zöldhulladék  …..%  Ne-fém  …..%   
• papir   …..%   műanyag,fólia …..%   
• karton   …..%  kötözőanyag …..%   
• üveg   …..%  habosított anyag   ..%   
• fa   …..%  Textil   …..% 
• PET   …..%  PE  …..% 

 
11. százalékos összetétele az összhulladéknak...%? 

 
• szerves anyagok …..%  zöldhulladék                   …..% 
• értékanyakok  …..%  maradékanyag(lerakóra)   ..%  

 
12. hogy kerül üzemeltetésre a technológia? 
 

 a) kézi      b) félautomatikus     c) automatikus  
  

13. létezik-e...  
 
  a) behordórendszer?        ha igen , milyen  ( pl. láncos felhordószalag )……………………. 
   b) kihordó rendszer?        milyen , …………………….. illetve , hogy kerül továbbszállításra 
                                                         a feldolgoztott anyag ( pl. platón , préstartályban,)………………… 

 c) homlokrakodó?          
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14. a berendezés feladata : „rostálás“/ „aprítás“/ „automatikus préselés“? 
 

rostálás  elvárás (frakciók, granulátum méretek ) …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
aprítás             elvárás (granulátum méret ) …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
automatikus préselés  elvárás ( bálaméret, bálasúly adott fajsúlyú.anyagnál, pl. karton 600 Kg, 
hulladékprésnél préselési erő stb. ). 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
15. nyári üzem hőmérsékleti feltételei ? (pl.. július - augusztus 40 -50 °C)                                  °C 
 
 Téli üzem feltételei ? (pl.. december-február -10 -25 °C)                                                        °C 
 
16. Ki lesz az üzemeltető?  

 
17. Hol, melyik településen kerül a technológia megvalósításra ? 

 
18.  Új csarnokba kerül-e a berendezés telepítésra? 

 
igen  nem  

 
19. Az építési terület és a csarnok felülete ( m² )           ?  

 
 

     m² 
 

20. pályázati kiírás van-e a beruházásra ?   igen  nem  
 
 
 

21. a berendezés finanszírozását támogatja  
 

• a környezetvédelmi minisztérium  igen   nem   
• a város      igen   nem  
• a világbank    igen   nem  

 

22.,Tervek elkészítésének határideje  

23.,Építőipari kivitelezés határideje  

24.,Üzembehelyezés határideje 
 


