Tovább zöldült a régió: négyszeresére nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége
Látványosan javult a környezettudatosság Miskolcon és környékén
Miskolcon és 36 környékbeli településen az elmúlt két évben megváltozott a hulladékgazdálkodás rendje: a vége felé járó,
3,8 milliárd forintba kerülő, 243 ezer embert érintő környezetvédelmi fejlesztés sikeresen vizsgázott.
Az Európai Unió által támogatott projekt egyik legfőbb eleme a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés kiteljesítése volt – ezzel tovább zöldült
Miskolc és térsége. A 2000 fő fölötti települések háztartásai a hatékony
szelektív gyűjtés érdekében a fejlesztés keretében 35 000 sárga műanyag
gyűjtőedényhez jutottak, emellett a 2000 fő alatti települések háztartásainak 5 000 házi komposztálót is kiosztott a közszolgáltatást végző MiReHuKöz Nonprofit Kft. a Miskolc Térségi Konzorcium együttműködésével.
Miskolcon valamint a 2000 fő feletti településeken bevezetésre került a
házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés is.
A rendszer hamar bizonyított: növekedett a környezettudatosság, a lakók
megszokták a gyűjtés új módját, így a házhoz menő gyűjtés során ma már
a korábbi mennyiség négyszeresét szállítja el a közszolgáltató. A rendszer
lényege egyszerű: külön kell gyűjteni a vegyes, anyagában nem hasznosítható háztartási hulladékot, és – a sárga kukákban – a tiszta csomagolási
hulladékot, a biológiailag lebomló zöld zsákokban pedig a zöldhulladékot.
Az üveghulladék elhelyezésére pedig a közterületen lévő gyűjtőpontok
szolgálnak.

A rendszer központi eleme a Hejőpapiban fölépült, az egész térséget
kiszolgáló, évi 53 ezer tonna kapacitású hulladék-előkezelő mű, amely
a vegyes, anyagában nem hasznosítható háztartási hulladékot kezeli.
A válogatásnak, előkezelésnek köszönhetően a lerakóra kerülő hulladékmennyiség évente több ezer tonnával, körülbelül 35%-kal csökken – a
hulladék jelentős részéből újra értékes nyersanyag vagy energetikailag
(erőművekben) hasznosítható termék lesz.
A települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztésére:
a konzorcium újabb forráshoz jutott, amiből tovább javítható a
rendszer minősége. A közel 300 millió forintos többletforrásból megvalósulhat a miskolci József Attila utcai szelektív hulladék válogatómű
fejlesztése, átépítése optikai rendszerűre – ami hatékonyabbá teszi majd a
hasznosítható anyagok kiválogatását és
bevezetésre kerül a 2000 fő alatti településeken a zsákos rendszer helyett a házhoz menő edényzetes szelektív gyűjtés.

További információk:
MiReHuKöz Nonprofit Kft., 3518 Miskolc, Erenyő út 1.
Telefon: 46/200-179, Fax: 46/200-177, e-mail: info@mirehukoz.hu
www.mirehukoz.hu • www.valogatnijo.hu •
KEOP 1.1.1/B/10-11-2011-0001
Kohéziós Alap

