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HUNGAIRY PROJEKT, KOMPOSZTOLD KAMPÁNY

HunAIRy projekt:

✓ Projekt időtartam: 2019. január 1. – 2026. december 31.

✓ 8 évig futó projekt a levegőminőség javítását célozza 8 régiót lefedve 10 magyar településen

Komposztálás-levegőtisztaság-védelem:
• Alternatíva a zöldhulladék elégetésére

• Nem terheli a levegőt a szállítással járó károsanyag kibocsátás

Közösségi Komposztálás:
➢ fővárosi lakosság megismerje a komposztálás folyamatát

➢ kerttel nem rendelkező háztartások számára is elérhetővé válik a komposztálás
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KOMPOSZTLÁDÁK MŰSZAKI TERVEZÉSE

- Anyag: újrahasznosított műanyag lécek, fém vázon → nagy teherbírás

- Űrtartalom: 2 m3

- Lécek között 3 cm-es hézag → szellőzés

- Nyitható ajtók: ládák tetején, ládák elején → könnyített forgatás

- Ládák alján: 1x1 cm-es rács → szellőzés, csapadék elvezetés

- Első ajtón plexi → rétegek szemléltetése

- Tájékoztató táblák elhelyezése
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KÖZÖSSÉGI KOMPOSZTLÁDÁK

Közösségi komposztálásra alkalmas 

komposztpontok kialakítása:

✓ Könnyen megközelíthető

✓ Árnyékos

5 budapesti kerület - 20 db komposztláda

Civil komposztközösségek bevonása:

✓ Komposztot gondozó közösség 

kialakítása

✓ Tapasztalatok, jó gyakorlatok gyűjtése
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KOMPOSZTPONT ÁTADÓK
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KOMPOSZTLÁDÁK KEZDETI TAPASZTALATOK

Komposztládák fogattatása a lakosság szempontjából vegyes eredményeket mutat.

Már meglévő közösségek esetén:

• A ládák helyszínét és kialakítását ért kritikák

• Az újítások hatékonyságát ért kritikák

• Megfelelő használat, már kiforrott közösséggel

• A hibák/hiányosságok részletes prezentálása 

Új közösségek/területek esetén:

• Könnyebb befogadás, nyitottság az új típusú ládákra

• „Kísérletező” hozzáállás

• Nem megfelelő használat gyakorisága magasabb

• A közösség még nem alakult ki → kisebb fokú gondozás
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TAPASZTALATOK

Tabán:

• Már meglévő komposzt közösség, Tabáni 

komposzt barátok

• Megfelelő kihasználtság és rendeltetésszerű 

használat

• Ládák megjelenése erős reakciót váltott ki

• Határozott kritikák alapján fejlesztési 

lehetőségeket fogalmaztak meg

• Földtől elemelt

• Rács a ládák belsejében

• Magasság

Beavatkozást igényel
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TAPASZTALATOK

Boráros tér:

• Új komposzt közösség, Boráros téri komposztbarátok

• Lelkes és szakmailag elismert komposzt mester

• Forgalmas helyen található

• Sok oda nem illő hulladék került a ládákba, folyamatos 

ellenőrzést igényel!

• Közelben működő üzletek tájékoztatása

• Több tájékoztató került ki a ládákra

• Egyre több a hasznosanyag aránya, kezdeti 

nehézségek már nem hangsúlyosak!
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TAPASZTALATOK

XVII. Kerületi:

• Új komposzt közösség

• Panellakások a környéken

• Kevés érdeklődő de helyes használat

• Nagyfokú önkormányzati segítség

• Szívélyes fogadtatás
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TAPASZTALATOK

XVIII. Kerület

Komposzt közösségek: 

Civil zöldítők, Dél Pesti háztartások 

hulladék nélkül 

• Panellakások a környéken

• Kevés érdeklődő, de helyes 

használat

• A telepítésnél nagy fokú 

elégedetlenség, de nem volt 

további panasz (látkép zavarása)
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TAPASZTALATOK

Pünkösdfürdő Park:

• Szemléletformálási és oktatási célzattal

• Nehezebben megközelíthető, kevés közeli lakó

• Helyes használat és érdeklődés

• Fák a római parton civil szervezet, Békásmegyeri komposztbarátok 
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Bielik Márk

Vass Gergő

levegőtisztaság-védelmi ökomenedzser

Klíma- és Környezetügyi Főosztály

Budapest Főváros Önkormányzata

okomendezser@budapest.hu

www.budapest.hu

www.hungairy.hu

KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

facebook.com/lifeiphungairy

A LIFE IP HUNGAIRY projekt az Európai Unió LIFE 

Programjának támogatásával valósul meg.

http://www.budapest.hu/

