magazin
IX. évfolyam, 2019. 5. szám

Hulladékgazdálkodás

Vajon hová tesszük majd
a kiszolgált napelemes
panelokat?

Alternatív energia
E-karnevál
Budapesten

Környezetvédelem
Idegmérgek
és rákkeltő anyagok
otthonainkban

TARTALOM
KÖRNYEZETVÉDELEM

6 HÍREK

	Röviden itthonról és a nagyvilágból

30 	Környezetvédelmi kormányzás:

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
10 	Vajon hová tesszük majd a kiszolgált

hova jutottunk, hol tartunk?

33 TUDÓSÍTÁS
	Te is szervezhetsz szemétszedő kocogást!

napelemes panelokat?

12 	RDF, SRF – SOS!, avagy gondolatok
a kommunális hulladék termikus
hasznosításáról

15 TERMÉKDÍJ
Címlapfotó:
© toyota-europe.com

A reklámhordozó papír

35	Idegmérgek és rákkeltő anyagok

19 JOGSZABÁLY

otthonainkban
– kritikus lehet a beltéri levegő minősége

Nyári jogszabályok

23 FÉMROVAT

ALTERNATÍV ENERGIA

	Acélipari helyzetkép egy forrongó világban

38 INTERJÚ

25 INTERJÚ

	A dízelbotrányból született meg
a BlueXTurb ötlete

	Add le a szemetedet szelektíven, kapsz
cserébe egy ebédet! – Így működik a Tropa
Verde-program

28 INTERJÚ
	Működhetne-a újra a visszadolgozhatóság?

magazin
hulladékgazdálkodás
megújuló energia
környezetvédelem

FELELŐS KIADÓ: Hulladékgazdálkodók Országos
Szövetsége (HOSZ).
SZERKESZTŐSÉG: 1088 Budapest, Vas u. 12. II/2.
Tel.: (061) 422 1428, (061) 422 1429 E-mail: info@hosz.org,
honlap: www.zipmagazin.hu
ALAPÍTÓ: Merida Press Kft.

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: Bánhidy János, dr. Borosnyay Zoltán, Hartdégen
Gergely, prof. dr. Kovács Kornél, Makó Balázs, Mányi István, Szabóné dr. Smid Mária,
Tihanyi Ervin, dr. Vitányi Márton.
FŐSZERKESZTŐ: Kocsis Noémi (foszerkeszto@zipmagazin.hu)
SZAKMAI TANÁCSADÓ: Markó Csaba
OLVASÓSZERKESZTŐ: Czímer Krisztina
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Lévai András (levaia@hotmail.com)

4

ZIP Magazin • 2019. szeptember–október

41 TUDÓSÍTÁS

E-karnevál Budapesten

42 	Események,
rendezvények

LAPSZÁMUNK SZERZŐI: Béres Máté, Debreczeni László, Gyergyai-Szabó Mariann,
Kocsis Noémi, Markó Csaba, Oláh Péter, Szabó Noémi, Vitányi Márton
NYOMDA: Pauker Nyomdaipari Kft.
Terjeszti: a Magyar Posta Zrt. Központi Hírlap Iroda.
Előfizethető a kiadónál: info@hosz.org

Éves előfizetési díj: 11 160 Ft. (postaköltséggel együtt) – 6 lapszám
A szerzők írásai nem feltétlenül tükrözik a ZIP Magazin szerkesztőségének véleményét.
Hozzászólásra, vitára mindig nyitottak vagyunk. A folyóiratban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A Zöld Ipar Magazin bármely részének másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos jog fenntartva. Fordítás, utánnyomás, sokszorosítás,
cikkek átvétele csak a kiadó engedélyével. A lapból értesüléseket átvenni csak a Zöld Ipar
Magazinra történő hivatkozással lehet.

Milyen világot akarunk örökségül hagyni?

Az

idei háromnegyed év lényegében eltelt, s most ismét rátaláltam
arra az év elején megjelent cikkre, amely a 2019-es fogyasztói trendekkel foglalkozott – környezetvédelmi szempontból is. Ennek a talán legfontosabb megállapítása,
ha úgy tetszik, előrejelzése az volt, hogy az emberek végre szeretnének felelősen
gondolkodni.
Emlékszem, jó érzés volt erről először olvasni, így, ennyire konkrétan, s reménykedni abban, hogy ez a kitétel – valamikor a nem olyan távoli jövőben – valóban
valósággá válik. Ha magam körül, a szűkebb környezetemben körül nézek, csupa
ilyen beállítottságú ember, ismerős vesz körül – de persze számosan vannak olyanok is, akiket egyáltalán nem érintett meg még az a tény, hogy teszem azt, már az
Arktisz jegében is kimutathatóak azok az apró gumidarabok, amelyeken több száz,
vagy ezer kilométer távolságban nemrég gépjárművek futottak, vagy hogy a brazíliai
őserdő harmadának leégése igenis befolyásolja a Brazílián kívül élőket is, a part
menti levegő felmelegedése ugyanis változásokat indukál a kontinensek belsejében is, mert ha eloszlanak a felhők, nem fog eső esni és…. de nem akarom most
túlzottan belelovalni magam.
Örömmel látom viszont, hogy személyes ismerőseim között is vannak már, akik mára gyakorlatilag
környezetvédelmi influenszerekké, aktivistákká, véleményformálókká váltak. A fiam egyik iskolatársának
anyukája – egy társnőjével összeállva – a környék összes suliját végiglátogatták zero waste előadásokat
és programokat tartva, és számos általános iskolás diákot maguk mellé állítottak. Egyre többekben
fogalmazódik meg komolyan az igény, hogy a maguk után jövő generációt minél több idevágó információval lássák el. Ma mi edukáljuk a ma diákjait, holnap ők állnak majd ki a jövőjüket követelve a
politika szereplői, a döntéshozók elé. Mi ez, ha nem igazi win-win helyzet?
Mind többen gondolkodnak el és teszik fel a kérdést: valóban ilyen világot akarunk magunk után
hagyni a soron következő generációknak? Olyat, amelyben alapvetés a nemtörődömség, vagy olyat,
ahol a társadalom egyetlen szereplőjének sincs kétsége afelől: ez mindannyiunk közös ügye.
Sokszor hangzik el ugyanis manapság kritika a fiatalokkal szemben – hogy szemtelenek, érdektelenek és nem adják át a helyüket a buszon -, de ugyanakkor aktivizmusból és kitartásból egyre inkább ők
adják majd nekünk a példát. Őket láthatjuk majd a tereken, a valószínűleg egyre gyakoribbá váló klímatüntetéseken és, – akár tetszik, akár nem - őket látjuk majd egy idő után a döntéshozói pozíciókban
is. Elvégre is, nekik többet kell majd megélniük abból a jövőből, amely elkövetkezik.
2019 trendje az is, hogy nagyobb lett az önbizalmunk, és hogy szeretnénk hatni a világra. Nem
kétséges tehát, hogy a Greta Thunbergek korát éljük. Azok viszik előre valamelyest a világot, akik nem
hagyják elhallgattatni magukat. A háromgyerekes anyuka ismerősöm, aki hetente többször megy és
előad az iskolásoknak. Az, aki nekiáll faültetést szervezni, aki élőláncot von egy liget köré, aki felhívja a
figyelmet, milyen törékeny a minket körülvevő világ.
Aki – ha már lapunk fő szegmense a hulladékgazdálkodás – élen jár a megfelelő minőségű külön
gyűjtésben, aki szem előtt tartja a Renew, Reuse, Recycle szemléletmódot, aki nem felejti el, hogy végső soron mindannyian egy körforgás részei vagyunk, hogy azt fogjuk visszakapni, amit mi magunk is
adtunk.
Mi, a Zöld Ipar Magazin szerzői, szerkesztői, létrehozói most egy újabb lapszámot adunk. Kívánjuk,
forgassák haszonnal, találjanak benne sok érdekességet! Mert az esztendőből hátra levő néhány hónap rettentő gyorsan eltelik, de tetteink vagy mulasztásaink hatását még sokáig fogjuk érezni.

Kocsis Noémi
főszerkesztő

2019. szeptember–október • ZIP Magazin

3

