BESZÁMOLÓ
a Siófoki Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállításról
Siófok, 2006. szeptember 19-21.
Résztvevőka MOKKA konzorcium tagjai küzül:
AQUA CONCORDE/CYCLOLAB: Dr. Fenyvesi Éva
BME: Vaszita Emese, Feigl Viktória
VITUKI Kht: Zöldi Irma
A konferencián 170 3 napra regisztrált és 20-30 napi jegyes kolléga vett részt. A mi előadásainkat 4050 ember hallgatta meg.
A Kármentesítési szekcióban összesen 11 előadás hangzott el, ebből 4 kapcsolódott közvetlenül a
MOKKÁ-hoz.
Zöldi Irma tartott általános ismertetőt a projektről lényegre törően bemutatva a projekt céljait és
munkamódszerét, majd részletesen beszélt a környezetmenedzsment döntésmechanizmusáról, a
döntések jelentőségéről, következményeiről. A MOKKA logoval szín- és formavilágában
harmonizáló háttér a diákon kiemelte a mondanivalót. Javaslom, hogy ezt a hátteret válasszuk a
MOKKÁ-t ismertető előadásokon.
Feigl Viktória a kémiai stabilizálással kombinált fitoremediációs mikrokozmosz kísérletek
eredményeit ismertette. Előadását érdeklődéssel hallgatták (a többi MOKKÁ-s előadáshoz nem
tettek fel kérdéseket).
Vaszita Emese bányászati eredetű diffúz szennyezettség esetén alkalmazott kockázatotn alapuló
menedzsmentről beszélt. A sok elméleti ismeretet tartalmazó előadás nem tűnt könnyen
emészthetőnek a közönség számára.
Magam a ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs eljárásokról adtam összefoglalást
elhelyezve ezeket a MOKKA projektben. Előadásom végén külön felhívtam a figyelmet a
kérdőívre, amit reggel kiosztottunk a hallgatóságnak.
Elhelyeztünk egy „MOKKA” dobozt a kérdőívek gyűjtésére. Egyetlen kérdőívet sem kaptunk vissza
kitöltve. El kell gondolkoznunk az érdektelenség okain (túl hosszú a kérdőív, jobb lenne, ha csak
ikszelni, aláhúzni kellene, és nem lennének kifejtős kérdések, ne vegyen igénybe a kitöltés
5 percnél többet, stb.) Helyezzünk kilátásba valami jutalmat annak, aki kitölti (pl. kapjon meg
egy dokumentumot, ami szerintünk hasznos lehet neki.)
A Nitrokémia ipartelep felszámolása és a terület remediálása volt a témája Morvai György
(Nitrokémia Zrt) és és Váradi Tamás (Organica) előadásának.
Bartos Sándor (Öko-Trade) esettanulmányokon mutatta be, hogy hibás, hiányos tényfeltárás mennyire
megnehezíti a remediációt. Szerinte egy szakcégnek kellene végigcsinálni a tényfeltárástól az
utómonitoringing minden lépést.
Stickel János (Elgoscar) enzimkatalizált in situ kármentesítés szabályozási rendszerét mutatta be,
melyet Spanyolországban telepítettek és itthonról vezéreltek interneten keresztül.
Böcker Tivadar (Envicom) szabad fázisú klórozott szénhidrogének transzportjának hidrodinamikai
modelljét ismertette. A Szekszárdi Lőtér területén a 14 tonnára becsült összes szennyező
anyagból 5 tonnát távolítottak el szivattyúzással.
Halminé Költl Mária (Rába) egy Rába-telephely felszámolásáról és remediálásáról beszélt. A
munkálatokat (talajcsere, talajvíz-kitermelés) a Biokör Kft végezte.
Budapest, 2006. szeptember 24.
Fenyvesi Éva

