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Gödöllői klíma-klub

  

2012. november 17

  

  

  

  

Beszámoló

  

Helyszín: Zöld Híd Régió Kft., regionális hulladékkezelő központ, Ökörtelek-völgyi telep

  

Jelen volt: 19 fő, 3 gyerek és 16 felnőtt (köztük új érdeklődők is)

  

  

Végre sikerült közösen ellátogatnunk a regionális hulladékkezelő központba, hogy megtudjuk,
mi a háztartásainkban keletkezett hulladékok (nem szemét!) sorsa.

  

Először egy érdekes előadást hallgatunk meg, amelynek során számos kérdést is feltehettünk.
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A következő fontos és érdekes információkat tudtuk meg:

  

· 110 település hulladékát gyűjti be és kezeli a Zöld Híd Régió Kft., de nem kizárólag itt az
Ökörtelek-völgyi telephelyen (bár ez a nagyobb és több hulladékot fogadó telephely);

  

· kb. 300 ezer lakos (kb. 100 ezer háztartás) hulladékát jelenti ez;
 További információk a Zöld Híd Régió Kft-ról itt .

  

· egy átlag magyar háztartásban évente kb. 1 tonna hulladék keletkezik, ennek elszállítása
és kezelése kb. napi 85 Ft-jába kerül egy háztartásnak;

  

· a tovább már nem szelektálható és hasznosítható maradék hulladékot lerakják megfelelően
kialakított és felügyelt lerakóba a telephelyen – ezt utána 30 évig kötelesek figyelemmel kísérni
és ellenőrizni;

  

· a jelenlegi lerakó kb. 10 évig tud lerakásra szánt hulladékot befogadni, aztán betelik;

  

· az égetésre alkalmas maradék hulladékot a Váci Cementgyárba szállítják, saját költségen.
Ennek fűtőértéke magas, magasabb mint pl. a lignité.

  

o a cementgyárban az égetés magas hőfokon történik, így a keletkező füstgázok kevésbé
veszélyesek,

 2 / 10

http://www.zoldhid.hu/kft/ceginformaciok/


27. klub (2012. november 17.)
2012. november 22. csütörtök, 11:06

 Az egészségügyi hatásokról más forrásból információk itt .

  

o ezen felül érdemes megemlíteni, hogy a cementgyárban az égetés során keletkező salakot is
felhasználják.

  

Műanyag és vegyes hulladékot otthon égetni tilos és veszélyes!

  

  

· Megismerhettük a szelektálási folyamatot és technológiát is részletesen, ebből ebben az
emlékeztetőben csak a legfontosabbakat emeljük ki.

  

1. Beérkező nem szelektált hulladék:

  

§ kézzel válogatják, hogy a nagyobb darabokat (pl. ágymatrac, betontuskó) kivegyék, majd

  

§ mágnessel kiveszik a fémdarabokat, és

  

§ végül darálják.

  

Ennek a folyamatnak a végeredménye részben az égetésre alkalmas hulladék, ami a Váci
Cementgyárba kerül, valamint a 
tömörített maradék hulladék
, amit helyben raknak le.
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Óriási probléma, hogy értékes zöldhulladék is sok van a beérkező nem szelektált hulladékban,
de ezt ennek a folyamatnak a részeként nem lehet már külön választani és komposztálni.

  

2. Beérkező szelektált hulladék
 Ez részben szelektív gyűjtőszigetekről érkezik - mindössze 20%-ban hasznosítható a nagyon
kevéssé fegyelmezett és gondos lakossági szelektálás miatt!!! L
 Részben pedig a házhoz menő zsákos szelektív gyűjtésből, amelynek 90%-a hasznosítható.
 Néhány példa a lakossági gondatlan szelektálásra:

  

· használt pelenka a papírszemétben…

  

· állattetemek a papír v. műanyagszemétben…

  

· teli festékes flakon a műanyagszemétben… (a festékes flakon egyébként veszélyes
hulladéknak számít!)

  

Mindezek tönkreteszik a szelektált hulladékot, és elképzelhetjük, mennyire nehezíti a kézzel
szelektáló munkások feladatát!

  

  

A beérkező vegyes szelektált hulladékot:

  

§ kézzel válogatják többször is (először kiveszik a nem odavaló és túl nagy darabokat, majd 6
különböző szekcióba válogatják);
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§ mágnessel kiemelik az egyéb fémhulladékot;

  

§ bálázzák.

  

  

  

3. Zöld hulladék

  

A telephelyre érkező zöldhulladékot komposztálják gyorsított és szigorúan, számítógép
segítségével ellenőrzött folyamat során prizmákban, 28 nap alatt. A folyamat során 75-80 °C is
lehet a komposztban.

  

A komposztot a 28 nap után rostálják, a nagyobb, még nem tökéletesen komposztálódott
darabokat visszateszik a prizmákba.

  

A végterméket a telephelyen meg lehet venni, és otthon (kertben, szobanövények táplálására),
parkokban felhasználni.

  

  

· A különböző hulladékkezelési- és lerakási folyamatok során keletkező csurgaléklé és depóni
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a gáz
kezelését és sorsát is megbeszéltük. Megtudtuk, hogy a csurgaléklét összegyűjtik, és végső
soron a szennyvíztisztítóba kerül. A depónia gázt összegyűjtik, és ún. gázfáklyában fogják
elégetni, és a folyamat során energiát termelni.

  

  

· Tanácsok, tippek a látogatás során tapasztaltak, tanultak kapcsán:

  

o Az első, és talán legfontosabb, hogy csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét: a
szelektív gyűjtés is már ún. csővégi megoldás: az anyag értékéből veszt, legvégső soron pedig
elégetik vagy lerakásra kerül, ezek közben pedig valamennyi környezetszennyezés biztosan
keletkezik.

  

o 6 cm-nél kisebb, szelektíven gyűjtött hulladék sajnos nagy eséllyel kikerül mégiscsak a
rendszerből a folyamat során. Ezért a PET palack kupakját vagy tegyük vissza a kilapított
palackra, vagy gyűjtsük külön , sok helyen átveszik.

  

o Az étolajos flakon kimosásával ne bajlódjunk, állítsuk inkább fejre kb. 1 napra (és fogjuk fel
a még kifolyó olajt), így dobjuk a vegyes háztartási hulladékok közé.

  

o Olíva olajos üvegekből ugyanilyen módszerrel folyassuk ki az olaj maradékát, öblítsük, és
tegyük az üveghulladékok közé.

  

o A tejfölös, joghurtos stb. poharakat öblítés után tegyük a műanyag hulladék közé.

  

o Az italos kartondobozokat öblítés után lapítva a papírhulladék gyűjtőbe tegyük. Vagy
készíthetünk belőle merített papírt otthon .
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o Az üvegekről nem muszáj leáztatni a papírt.

  

o A használt sütőolajat tisztíthatjuk, újra használhatjuk és komposztálhatjuk Derolin  ásványi
adalékanyag segítségével, vagy adjuk le a MOL kutaknál.

  

o A 6 cm-nél vastagabb átmérőjű ágakat nem lehet a zöld hulladékos zsákokba tenni,
ezeket adjuk fával tüzelő ismerőseinknek!

  

o Amiket nem szabad a vegyesen gyűjtött és elszállított háztartási hulladék közé tenni:

  

§ építési hulladék,

  

§ hamu és salak, és

  

§ természetesen veszélyes hulladékok (gyógyszer, maradék festékek, hígító, stb., elemek,
nyomtató patronok, stb.)
 Lista arról, hogy ezeket hová lehet vinni, itt található .

  

Az előadás és beszélgetés után megnéztük a telephelyet, megcsodáltuk a különböző gépeket,
a kézi szelektálót, a szelektív hulladék bálákat, a komposztálót és a kész komposztot.
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 8 / 10



27. klub (2012. november 17.)
2012. november 22. csütörtök, 11:06

  

  

  

  

  

  

  

  

A látogatás, előadás és beszélgetés nagyon érdekes volt, ajánljuk minden felnőttnek és
gyereknek!

  

Ez úton is köszönjük Kollárné Jilly Sárának, a Zöld Híd Régió Kft. munkatársának a vezetést!

  

  

Következő összejövetelünk: 
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Sok klubossal lehet találkozni a 2012. dec. 1-jén Gödöllőn rendezett családi-közösségi
energiatudatos délután
keretében!

  

A decemberi klub időpontját hamarosan közzé tesszük.

  

  

Mindenkit szeretettel várunk következő találkozóinkra is!
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