„CseppetSem!” Program
Lakossági használt sütőolaj begyűjtés
A használt sütőolaj sűrűbb gyűjtőpontos begyűjtése a hazai településeken
a „CseppetSem!” Program keretében már elindult.
Magyarországon fejenként 13,7 kilogramm használt sütőolaj és sütőzsíradék
keletkezik, melynek kb. 70%-a a háztartásokból kerül ki. A visszagyűjtés az NHKV
adatai szerint mindössze 0,2 kg/fő/év volt.
A „CseppetSem!” Programmal a visszagyűjtési arányt kívánjuk jelentősen megemelni.
A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz,
mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz.
Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet képes fogyasztásra
alkalmatlanná tenni. A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt a
csatornafalra tapad. Erre további szennyeződések rakódhatnak rá, csökkentve ezáltal
a lefolyócsövek áteresztő képességet, mely akár dugulásokhoz vezethet.
A használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – esetleg patkányok –
elszaporodásához vezethet.
A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Elégetése esetén
rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.
A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a rendszert, a tisztítás jelentős
többletenergiát és nagyobb igénybevételt okoz.

Lássuk, mik az előnyei a lakosság körében keletkező használt sütőolaj
szelektív gyűjtésének:
- a szolgáltatás ingyenes
- a térítésmentesen kiépíthető sűrűbb gyűjtőpont-hálózat lehetővé teszi, hogy a
lakosság kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadási lehetőséghez, mely a
„gyűjtőkedvet” növeli
- a csatornahálózat terhelése kisebb lesz, csökken a duguláselhárításra és javításra
költött összeg
- a szennyvíztisztítók terhelése és meghibásodási esélye csökken, ezáltal a
közszolgáltatás kisebb költséggel működik
- csökken az élővizek terhelése, mert a vízszínen nem jelenik meg az oxigén bejutását
megakadályozó olajréteg
- 1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1 millió liter ivóvizet „menthetünk meg”
- csökkenhet a kártevők irtására költött összeg

- a szemétlerakók
étlerakók mentesülnek a nehezen lebomló anyagtól
- a talajflóra mentesül az anyag okozta károsodástól
- a „cseppmentes” technika során a gyűjtő környékét nem szennyezi be az anyag. A
leadott sütőolajat eredeti csomagolásban, vagy befőttesüvegben kell a g
gyűjtőbe
helyezni
- városiasabb területeken
gyűjtőedényeket, ekkor a

akár lakóközösségek is igényelhetnek kisebb
társasházakkal áll kapcsolatban a gyűjtőcég.

- A gyűjtőcég ezen felül minden hasznosítható begyűjtött kilogramm sütőolaj után 25
forint visszatérítést ad egy, az önkormányzat által megjelölt szervezetnek
(településünkön A Varbói Óvodásokért Alapítvány),
Alapítvány), így a környezetvédelmi előnyök
mellett
tt a település némi bevételhez is juthat, mellyel saját intézményeit támogathatja.
A méltányos visszatérítési összeg mellett még biztonságosan és kiszámíthatóan
üzemeltethető a rendszer

Községünkben gyűjtőpontok
yűjtőpontok az alábbi helyszíneken találhatók:
Varbói Napközi Otthonos Óvoda udvara
Orvosi Rendelő mögötti gazdasági udvar

