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A BIOKOM Kft.-t többnyire a pécsi
lakosság, mint a helyi közszolgálta-
tót ismeri. Mennyire természetesnek
vesszük, hogy a kommunális és a sze-
lektív gyûjtõedényekbõl megbízható
rendszerességgel elszállítja, majd
kezeli a különbözõ hulladékokat! A
BIOKOM Kft. közszolgáltatási tevé-
kenysége akár itt véget is érhetne.
Azonban felelõsségvállalása, így
szolgáltatása is sokkal szélesebb
körû, amelyet igazolnak az elmúlt
idõszak eseményei!

� Szelektív hulladékgyûjtési road-
show

Szeptember 19-én a pécsi Széche-
nyi térre látogatott a BIOKOM Kft. és
az ÖKO-Pannon Kht. által szervezett,
szelektív hulladékgyûjtést bemutató
road-show. A látványos és játékos ins-
tallációk segítségével kicsik és na-
gyok egyaránt megismerkedhettek a
hulladékká vált csomagolások gyûj-
tésének, valamint hasznosításának fo-
lyamataival.

� Autómentes nap
A környezettudatos közlekedés szep-

tember 22-én került az érdeklõdés kö-

zéppontjába. Ezen a napon a BIOKOM
Kft. is kitelepült a Széchenyi térre, ahol
a Zöld Suli várta és ösztönözte kreatív
gondolkodásra a gyerekeket.

� �Hulladékból termék� kiállítás
Az egyedülálló kiállításnak a PTE

Pollack Mihály Mûszaki Kar aulája
adott otthont október 1�18-ig. Itt a leg-
jelentõsebb 80 magyarországi hulladék-
feldolgozó és -hasznosító vállalat mu-
tatta be, hogy a lakosság által szelektí-
ven gyûjtött hulladékból hogyan ké-
szül másodnyersanyag, majd abból
hasznos termék.

� Veszélyes-hulladékok és e-hulla-
dékok gyûjtése

A térítésmentes gyûjtésekre idén
október 4-én és október 11-én került
sor. Az akciók célja az volt, hogy bizto-
sítsa a lakosság számára a közszolgál-
tatás keretében nem gyûjthetõ hulla-
dékok átvételét. A város 4-5 pontján
kialakított átvevõhelyeken az akkumu-
látor, festék, higító, lakk, ragasztó és
ezek szennyezett göngyölegei,
növényvédõszerek, gumiabroncsok és
elektronikai hulladékok kerülhettek ki
a lakások tárolóiból.

� Regionális Hulladékgazdálkodá-

si Rendszer
A �Mecsek-Dráva Hulladékgazdál-

kodási Program � Települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodási rendszer fejleszté-
se� projekt támogatási szerzõdésének
ünnepélyes aláírására október 16-án
került sor a pécsi városházán. A pro-
jekt 313 dél-dunántúli településen
426.000 embert érint. A tervezett hul-
ladékgazdálkodási beruházás költsége
(KEOP 1.1.1.) 18.430.401.000 Ft + áfa,
amely 70 %-os európai uniós támoga-
tással valósul meg.

� Jöttem, láttam!
Nyílt napra várta az érdeklõdõket az

Eperfás úti Hulladékkezelõ Központ
október 18-án. Az ország elsõ váloga-
tómûjének 10 éves fennállása alkalmá-
ból rendezett programsorozaton cso-
portos válogatómû-látogatás, nyere-
ményjáték, ajándék és játszóház várta
a pécsi lakosságot.

� Zöldhulladék-járat
BIOKOM Kft. ez év március elején

indította és november végéig meg-
hosszabbította a nagy sikernek örven-
dõ Zöldhulladék-járat mûködési idõ-
tartamát. A járatprogram rendszeresen
közlekedett Pécs családi házas, kertes

területein, ahol az ott keletkezõ ágnye-
sedéket, fûkaszálékot és falombot gyûj-
tötte be térítésmentesen.

� Az �Év Esélyteremtõ munkahe-
lye�

A 2008. évben az �Év Esélyteremtõ
munkahelye� vándordíjat a dél-dunán-
túli régióban a BIOKOM Kft. nyerte a
kis- és középvállalkozás kategóriában. A
vándordíjat odaítélõ grémium a dél-
dunántúli régióban mintegy 50 vállal-
kozás esetén vizsgálta az akadálymen-
tesítést, a környezettudatosság és az
egészségtudatosság érvényesítését, az
újonnan belépõ és a már állományban
lévõ dolgozók szakmai munkájának tá-
mogatását segítõ mentori és képzési
rendszert, a környezeti szempontú ta-
núsítvány szerinti mûködést, a munka-
adói juttatásokat, az esélyegyenlõségi
terv minõségét, és a munkaerõ-piaci
szempontból hátrányos helyzetûnek
számító munkavállalók helyzetének ja-
vítása érdekében tett intézkedéseket. Az
�Év Esélyteremtõ munkahelye� ván-
dordíj 2008. november 27-ei átadásával
a BIOKOM Kft. e területeken végzett
kiemelkedõ és példaértékû gyakorlatai
kerültek elismerésre.

TÖBB MINT KÖZSZOLGÁLTATÓ

Egy évvel ezelõtt jelent meg a Ré-
gióstart 2007. decemberi számában
egy írás �Régiók, ha összefognak� cím-
mel. Ebben beszámoltunk arról, hogy
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatal (NKTH) által meghirdetett Jed-
lik Ányos Program �Élhetõ és fenn-
tartható környezet� alprogramjában,
2007. novemberében kutatás-fejlesz-
tési támogatást nyert el egy négytagú
konzorcium, amelynek három régió-
ból kerülnek ki résztvevõi. A partne-
rek közül kettõ Baranya megyei
(TeGaVill Kft. Komlóról és a Pécsi Tu-
dományegyetem). Az Uniferró Kazán
és Gépgyártó Kft. Zala megyébõl,
Zalaszentgrótról, az FVM Mezõgazda-
sági Gépesítési Intézete pedig Gödöl-
lõrõl, Pest megyébõl való. Ezeknek az
összehozásában kulcsszerepet játszott
a DDKKK Innovációs Zrt. Pécsrõl
(Gazdasági Tükörkép Magazin 2008/
1), amely már hetedik éve �építi a hi-
dat� az ipar és a mezõgazdaság, vala-
mint az akadémiai szféra olyan tagjai
között, amelyek innovációra és új ter-
mékek fejlesztésére szövetkeznek.

- A címben szerepel a római egyes. Mit
jelent ez?

Dr. Német Béla (PTE Környezetfi-
zika Tanszék vezetõje, a DDKKK In-
novációs Zrt. Környezetipari Fõirány
koordinátora, a jelenlegi fejlesztõ mun-
ka témavezetõje): Ez volt az elsõ szak-
mai éve a szervezésünkkel megalakult
Bioszárító Konzorciumnak, és ennek
az eredményeirõl szeretnénk most be-
számolni. A teljes munka három évig
tart.

- Milyen szerepet játszik a DDKKK
az ipari partnerek fejlesztõ munkájának
szervezésében?

Dr. Sánta Imre (DDKKK Innováci-
ós Zrt. igazgatóságának elnöke): Elõ-
ször is folyamatosan figyelemmel kí-
sérjük a Magyarországon fejleszthetõ
területeket. Ezek után megfogalma-
zunk egy feladatot és meghatározzuk,
hogy milyen vállalkozásoknak célsze-
rû a megvalósításhoz kooperálni. Fel-
keressük õket, vezetõikkel pontosítjuk
a tervet. Döntõen mi megírjuk a pá-
lyázatot, és ha támogatást nyert, kezd-
jük megszervezni a megvalósítást. Van
a Zrt. Környezetipari Fõirányának egy
három éves agroenergetikai program-
ja, aminek a koncepciója a következõ:
Elsõ lépés, különbözõ teljesítményû
(0,6, 2,0, 4,0 MW) vegyes növényi mel-
léktermék tüzelõ �biokazánok� kifej-
lesztése. A következõ lépések, ezek al-
kalmazása a mezõgazdasági KKV-
kben, lehetõleg újszerû módon a ter-
mék feldolgozásban. Tervezett alkal-
mazások: terményszárítás, termofil
biogázüzem, nyersszesz-, bioetanol
elõállítás, melegházi növénytermesz-
tés, agripellett, agribrikett elõállítás.

- Milyen célt tûzött ki a mostani kon-
zorcium?

Dr. Német Béla: Célunk a mezõgaz-
dasági növényi melléktermékek, ter-
mesztett energianövények eltüzelésébõl
származó hõenergiával mûködõ
szemesterményszárító és szárítástech-
nológia kifejlesztése. (Agrárium, 2008/
7). Ebben az évben a 2 MW-os,
forróvíz-levegõ hõcserélõ megtervezé-
se és a prototípus legyártása volt a fel-
adat a TeGaVill számára és a 2 MW
névleges teljesítményû vegyes növényi
melléktermék tüzelõ rendszer elemeit
(apríték növényi tüzelõanyag feladó,
tûztér, utóégetõ, kazán, füstgáztisztító)
és ezek együttmûködését megadó ter-

vek elkészítése
az Uniferró szá-
mára.

- Hogy áll a
TeGaVill az elsõ
éves vállalás-
sal?

Áman Mi-
hály (igazgató,
TeGaVill Kft.)
Az említett 2
M W - o s ,
forróvíz-levegõ
hõcserélõ indi-
rekt módon ál-
lítja elõ a ter-
m é n y s z á r í t ó
számára a forró
tiszta levegõt. Ennek megtervezése ko-
moly feladat elé állította fiatal mûsza-
ki kollegáimat és az elkészítésében
résztvevõket. Ez az egység fogja biz-
tosítani a szárításhoz szükséges hõ 65-
75 %-át. Ez csatlakoztatható lesz meg-
levõ szárítókhoz is, ahol eddig csak
gázégõ szolgáltatta a szárító levegõt.
Most a kettõ kombinációjára van le-
hetõség, un. �hibrid� hõszolgáltató
rendszer mûködtetésével, amellyel a
szárítási költség 60-65 %-kal csökken.
A szakmai részletek kidolgozásában
komoly segítséget nyújtott a DDKKK.
A forró vizet az Uniferró Kft. által ki-
fejlesztendõ vegyes növényi mellék-
termék tüzelõ kazán szolgáltatja majd.

- Okozott-e a tervezés nehézségeket az
Uniferró Kft. számára?

Lukács György (fejlesztési igazgató
Uniferró Kft.): Túl vagyunk egy GVOP
támogatású, 600 kW teljesítményû, me-
zõgazdasági növényi melléktermékek
aprítékainak eltüzelésére alkalmas me-

legvizes rendszer fejlesztésén. Ennek a
tapasztalatait alkalmaztuk egy lényege-
sen nagyobb rendszer tervezésénél.
Ezek alapján a jövõ év márciusa táján
kezdjük meg ennek a megvalósítását.

- Mik a következõ év feladatai:
Dr. Német Béla: A 2009. évben ke-

rül sor a tüzelõrendszer, a teljes
forróvizes-levegõs + gázégõs hõlégfúvó
és az új szárítótorony összeállítására és
a kiválasztott telephelyen történõ pró-
baüzem beindítására. Ekkorra a PTE
részérõl kidolgozásra kerül néhány
növényi keverék tüzelõanyag, az FVM
MGI szakemberei pedig a rendszer
mûködésének bemérését fogják végez-
ni. Ezzel a DDKKK Zrt.és az ipari part-
nerei egyedülálló agroenergetikai egy-
séget hoznak létre nemcsak Magyaror-
szágon, hanem Európában is.
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