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komposztálás bevezetéséről 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Képviselő-testület 1486/2009. (IX. 24.) számú határozatában felkérte a polgármestert, dolgoztasson 
ki programot a környezetkímélő zöldhulladék feldolgozásának megvalósítására a kerületben. 

A Képviselő-testület 2010. március 18-i ülésekor tájékoztatást adtunk többek között arról, hogy a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a házi komposztálás támogatására előreláthatólag 2011-ben egy 
alkalommal 2 Millió Ft.- értékben komposztáló edényeket biztosít kerületünk részére, így a Képviselő
testület 760/2010. (III. 18.) számú határozatában szükségesnek tartotta előzetesen a lakossági igények 
felmérését, így a helyi újságokban, Önkormányzatunk honlapján, valamint hirdetőtábláján 
megjelentettünk egy felhívást erre vonatkozóan. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 93/2010. (VI. 7.) számú határozatában - a 
jelentkezők addigi számára való tekintettel - felkérte a polgármestert, mérettesse fel a kerületben, hogy 
hányan igényelnek a komposztáláshoz tárolóedényeket, és ehhez egy egyszerű szórólapot készíttessen. 

A Bizottsági határozatnak megfelelően a Kőbányai Hírekben, a Helyi Témában a komposztálás 
folyamatáról és a jelentkezés lehetőségéről tájékoztatót tettünk közzé, melyre megint szép számmal 
jelentkeztek a lakosság részéről. Továbbá szórólapot készítettünk, melyet családi házas övezetekben a 
Közterület-felügyelet munkatársai szétosztottak. 

Az FKF Zrt. időközben megküldte a Komposztálási Programra vonatkozó együttműködési 
megállapodás tervezetét, melynek részleteiről 2010. július 28-án egyeztetést kezdeményeztünk. A 
megbeszélésen az FKF Zrt. részéről elhangzott, hogy amennyiben Önkormányzatunk a megfelelő 
előkészítő munkákat elvégzi - vagyis a szakmai gondozásra a megfelelő szakcéget és edénytípusokat 
kiválasztja - a lakossági komposztálási program akár idén ősszel is beindulhat. Az FKF Zrt. felhívta 
Önkormányzatunk figyelmét, hogy a 2 Millió Forint keretösszeg csak egyszeri alkalommal 
igényelhető, és nincs lehetőség részletekben felhasználni. 

Az egyeztetésen elhangzott továbbá, hogy a lakossági programba a kerületi oktatatási célú 
intézményeket (bölcsődék, óvodák, iskolák) is be lehet vonni, melyre még utólag felhívással éltünk. 

A jelentkezőket folyamatosan regisztráltuk, így a házi komposztálásra ezidáig 55 db. kertes házban élő 
lakos, 10 db. társasház, valamint a nyári szünetre való tekintettel 10 db. intézmény jelentkezett. 

A Komposztálási Programra történő jelentkezéseket megköszönve minden jelentkezőnek küldtünk - a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól díjmentesen kapott - tájékoztató kiadványokat: 
„Készítsünk komposztot!" és „Kívül hasznosabb!" címmel, mellyel remélhetőleg még nagyobb kedvet 
éreznek majd a sikeres komposztálás elsajátítására. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Az FKF Zrt-vel köttetendő közös együttműködési megállapodás mellékleteként át kell adni a 
komposztálok név- és címlistáját, mely adatvédelmi okokból csak előzetes hozzájárulásuk alapján 
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történhet. Szükséges tehát a lakosokkal egy - jelen előterjesztés mellékletét képező - együttműködést 
kötni, mely tartalmazza adataik FKF Zrt. felé történő közzétételéhez való hozzájárulást, valamint azt, 
hogy amennyiben a térítésmentesen átadott komposztáló edényzeteket 5 évig rendeltetésszerűen 
használják, úgy azt követően saját tulajdonukba kerülne. Továbbá azt, hogy a program ideje alatt a 
komposztálást a lakosok ingatlanán bármikor ellenőrizhetjük, így a lakosok kötelesek az ellenőrzés 
lehetőségét biztosítani számunkra. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az őszi Komposztálási Program elindítása 
érdekében a Program „szakmai felelőséről", szakcég kiválasztásáról döntött, így a szakbizottság 2010. 
augusztus 10-i ülésén a beérkezett árajánlatok, valamint kerületi referenciák alapján a Budai 
Komposztmesterek Kft.-t (Eleőd-Faludy Gabriella szakmai igazgató) választotta. 

A fent említett döntésnek megfelelően a céggel felvettük a kapcsolatot, akik „Helyi Komposztálási 
Koncepciót" dolgoztak ki, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Előreláthatólag a szakcég bevonásával szeptember hónapban tartandó lakossági fórum keretében 
ismeretterjesztő előadásra is sor kerül. 

Egyeztetést kezdeményeztünk - szakmai szempontból - a megfelelő edénytípus kiválasztása érdekében, 
így a komposztáló edényzetekre vonatkozóan árajánlatokat kértünk cégektől. A beérkezett ajánlatok, a 
szállítási határidő, valamint a Budai Komposztmesterek Kft. ajánlását figyelembevéve a Star Plus Kft-
től javasoljuk a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-nek megrendelni az edényzeteket. (Az árak 
Budapesten 1 lerakóhelyre történő szállítást is magukba foglalják): 

- a 340 literes „FLAIR" típusú edényzet: 7.290 Ft. + ÁFA /db. 
- a 640 literes „FLAIR" típusú edényzet: 8.320 Ft. + ÁFA /db. 
- a 0,5 m3-es lombkomposztáló háló: 7.720 Ft. + ÁFA/db. 
- a 0,9 m3-es lombkomposztáló háló: 10.600 Ft. + ÁFA/db. 

Az edényzetek leszállítása a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. megrendelésétől számított 1 héten belül 
megtörténik. 

A Környezetvédelmi Osztály javasolja a T. Képviselő-testületnek a lakossági komposztálás 
bevezetésének részleteiről ismertetett tájékoztató elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT; 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági komposztálás 
bevezetésének részleteiről ismertetett tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

B u d a p e s t , 2010. augusztus ... 

Vérbal Lajos 
Törvényességi szempontból látta: 

i dr. Neszteli Istvái 
j e g y z ő ^ 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS 

-TERVEZET-

Mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviseletében 
Verbai Lajos polgármester (1102 Budapest, Szent László tér 29.) mint Átadó - továbbiakban Átadó -
másrészről 

Név: 

Születési idő, hely: 

E-mail cím: 

Cím: 

Telefonszám: 

Mint Átvevő - továbbiakban Átvevő között - alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Átadó az Átvevő részére előzetesen értesített időpontban 5 évig tartó használatba ad ... db. 
komposztáló edényzetet (továbbiakban: eszköz). 

2. Átvevő vállalja, hogy az átvett eszközt Budapest X. kerület út/utca 
szám alatt lévő ingatlanára szállítja és rendeltetésszerűen - az elhangzott előadásnak 

megfelelően - használja legalább a jelen megállapodás aláírását követő 5 évig. 
3. Az Átvevő által átvett eszköz használata térítésmentes. 
4. Az Átadó a program ideje alatt a komposztálást az Átvevő ingatlanán bármikor ellenőrizheti. 

Átvevő köteles az ellenőrzés lehetőségét biztosítani az Átadó megbízottjának. 
5. Az Átadó részéről kapcsolattartásra jogosult: 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa környezetvédelmi osztályvezető 
Tel: 06-1-433-8362 

Továbbá megbízott szakcég részéről: 
Eleőd-Faludy Gabriella és Szentirmai-Zöld Máté 
Tel: 06-30-544-8778 Tel: 06-30-630-6488 

6. Jelen együttműködés aláírását követő 5. évtől az átvett eszköz tulajdonjoga az Átvevőre száll át, 
amennyiben az Átvevő a rendeltetésszerű használatnak eleget tesz. 

7. Átvevő beleegyezik abba, hogy adatait az Átadó a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. részére 
átadja, akik kizárólag saját kimutatások készítésére jogosultak használni. 

8. Jelen együttműködést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írják alá. 

Budapest, 2010 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Átvevő részéről 
képviseletében 

Verbai Lajos polgármester 
Átadó részéről 



Budai Komposztmesterek a Környezetért Kft. 
1029 Budapest, Eskü u. 10. (30) 544 8778, (30) 630 6488 
www.komposztmester.hu I info@komposztmester.hu 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

HELYI KOMPOSZTÁLÁSI KONCEPCIÓJA 

Előzmény 
A Budai Komposztmesterek a Környezetért Kft. vezetői 2003 óta szerveznek és 
bonyolítanak komposztálási akciókat és programokat Szentirmai-Zöld Máté 
szervezésében a I I . kerületi önkormányzat Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzata 
2003-2006 között fa komposztáló kereteket osztott szét a helyi lakosság részére. 2006-
ban indult a Komposztáló Kerület Program, a kerület családi, lakóközösségi és intézményi 
komposztálási programja, Eleőd-Faludy Gabriella, komposztálási programvezető 
irányításával. 
Céljaink: 
1. Szűnjön meg az egészség- és környezetkárosító őszi avarégetés (levélfüst-mentes 

kerület). 
2. Csökkenjen 20-50%-kal a kukába kerülő, ezáltal kezelésre szoruló hulladék 

mennyisége. 
3. Csökkenjen a lakosságot és a közintjézményeket várhatóan egyre nagyobb mértékben 

terhelő szemétszállítási (hulladékkezelési) díj. 
4. Szűnjön meg a szerves hulladékok közterületre való illegális elhelyezése. 
5. A lakosság és a közintézmények ingyen tápanyaghoz (komposzt, azaz humusz) 

jussanak. 
6. Növekedjen a kerület zöldterülete, javuljon a kerület zöldterületeinek biológiai aktivitása. 
7. Javuljon környezetünk állapota, ezáltal a lakosság közérzete. 

HELYI KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM 

A program a következő elemekből áll: 
1. Komposztáló Családi Program 

Egy átlagos háztartásban a hulladék 30%-a komposztálható, kertes házakban ez az 
arány az 50%-ot is eléri. Ezek alapvetően kétféle forrásból kerülnek ki: a kertből és a 
konyhából. 
A családi házak 1 db 340 literes műanyag komposztsilóval már elkezdhetik a 
komposztálást. Az edényhez perforált műanyagcsövet adunk, mely javítja a komposzt 
belsejében a levegőellátást. 

http://www.komposztmester.hu
mailto:info@komposztmester.hu
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2. Komposztáló Lakóközösség Program 
A komposztálás hatására jelentősen .csökken a kukákba kerülő hulladék mennyisége, 
vagyis jelentősen mérsékelhető a lakóközösség szemétszállítási költsége. Ráadásul 
olyan értékes tápanyag, termőföld keletkezik, amely további megtakarítást tesz 
lehetővé a lakóközösség számára, megspórolva a bolti virágföld árát és szállítási 
terheit. 
A társasházaknál egyidőben több háztartásban keletkezik zöldhulladék, vélhetően 
nagyobb mennyiségben, ezért indokolt, hogy 1 db 640 literes műanyag komposztsilót 
kapjanak. 
Az edényhez itt is adunk perforált muanyagcsövet, mely javítja a komposzt belsejében 
a levegőellátást. 

3. Komposztáló Intézmény Program 
Az intézmények esetében is igaz, hogy komposztálás hatására jelentősen csökken a 
kukákba kerülő hulladék mennyisége, vagyis jelentősen mérsékelhető a 
szemétszállítási költség. Az óvodai és iskolai közösségek helyben hasznosíthatják az 
intézményben keletkező zöldjavakat, vagyis helyben tarthatják az értékes 
tápanyagokat, a zöldhulladékból keletkező humuszt. Közben a gyerekek (és rajtuk 
keresztül családjaik) játékos formában elsajátíthatják a környezettudatos életmód 
alapjait, és hasznos, gyakorlati tudást szerezhetnek. 
Az intézményekben nagyobb mennyiségben keletkezik kerti zöldhulladék, ezért 
indokolt, hogy akár 2 db 640 literes műanyag komposztsilót kapjanak. 
Az edényekhez itt is adunk perforált műanyagcsövet, mely javítja a komposzt 
belsejében a levegőellátást. 

Komposztáló Kerület Program kommunikációja 
• Információk, elérhetőségek, felhívások és ismeretterjesztő anyagok közzététele a helyi 

médián (kerületi újság és honlap) és Társaságunk honlapján (www.komposzmTester.hu) 
keresztül. 

• Útmutató és kedvcsináló kiadványok, szórólapok elhelyezése önkormányzati 
fenntartású közintézményekben (Polgármesteri Hivatal, okmányiroda, kulturális 
központok), lakossági postaládákban. 

• Tájékoztató előadás a programról és a komposztálásról, mely az edények átvételének 
előfeltétele. 

• Folyamatos kapcsolattartás és utógondozás telefonon és e-mail-en keresztül, valamint 
személyesen. 

Budapest, 2010. augusztus 10. 

Eleőd-Faludy Gabriella <-J Szentirmai-Zöld Máté 
ügyvezető; szakmai igazgató ügyvezető; kommunikációs igazgató 
30/544-8778 30/630-6488 
efqabi@komposztmester.hu zoMmate@komposztmester.hu 

Budai Komposztmesterek Kft. 
1029 Budapest, Eskü utca 10. 
www.komposztmester.hu  
Adószám: 22662745-2-41 
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 
109W001-O00OO07M70WOW 

http://www.komposztmester.hu
mailto:info@komposztmester.hu
http://www.komposzmTester.hu
mailto:efqabi@komposztmester.hu
mailto:zoMmate@komposztmester.hu
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

TERVEZET 

Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala (1102 Budapest, Szent László tér 29., adóigazgatási azonosító száma: 15510000-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, törzsszáma: 510008, Verbai Lajos polgármester 
képviseletében), mint Használatba vevő - továbbiakban: Használatba vevő - és 

másrészről 

cég neve: Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. 

adószáma: 12166602-2-44 

cégjegyzékszáma: 01-10-043157 

bankszámlaszáma: 10102093-05086903-00000007 

képviselője: Nagy László hulladékkezelési igazgató valamint 

Palásti László hulladékhasznosítási osztályvezető 

mint, Használatba adó - továbbiakban: Használatba adó - között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek szerint: 

1. Preambulum 

A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv egyaránt megfogalmaznak bizonyos EU-s elvárásokat a lerakásra 
kerülő biológiai szervesanyag tartalmat illetően, azaz szorgalmazzák a biológiailag lebontható 
hulladék házi komposztálását és felhasználását. Ennek az elvárásnak eleget téve Használatba 
adó Használatba vevővel együttműködésben komposztáló edények rendelkezésére 
bocsátásával szándékozik segíteni a kerületi Önkormányzat házi komposztálás bevezetését 
célzó törekvéseit. 

2. Az együttműködési megállapodás tárgya 

db típusú komposztáló edény biztosítása a kerület által indított házi 
komposztálási mintaprogramban való felhasználás céljára. 
Használatba adó (mint a komposztáló eszközök tulajdonosa) Használatba vevő használatába 
ad térítésmentesen összesen ....db komposztáló eszközt az e szerződésben részletezett 
feltételrendszer szerint. 

3. Az együttműködési megállapodás alapján a felek feladatai, jogai 

3.1 A komposztálási mintaprogram alapvetően a Használatba vevő szervezésében és az általa 
kijelölt szaktanácsadó irányítása alatt folyik. 

3.2 A komposztáló edények átadásától követően az összes további költséget (szállítás, 
karbantartás, javítás, csere, pótlás, stb.) a Használatba vevő viseli. A komposztáló eszközök 
ellenőrzése, nyilvántartása is Használatba vevő feladata. 
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TERVEZET 

3.3 Használatba vevő a Használatba adó számára a kihelyezett eszközökről nyilvántartást készít 
az eszközök kihelyezésekor („Nyilatkozat idegenben tárolt eszközről") és azt a Használatba 
adó rendelkezésére bocsátja. 

3.4 Használatba vevő a Használatba adótól átvett komposztsilókat egyedi szerződéssel 
magánszemélyeknek, lakóközösségeknek, illetve intézményeknek - a továbbiakban: 
Használók - térítésmentesen használatba adja (a résztvevők listáját az 1. sz. melléklet 
tartalmazza). 
A mintaprogramban résztvevő Használókkal Használatba vevő köt szerződést. Ugyancsak 
Használatba vevő látja el a Használókkal kapcsolatos nyilvántartási és adatgyűjtési 
feladatokat. 
Az egyedi szerződésben szabályozni kell a használat időtartamát és körülményeit, az edény 
rendeltetésszerű használatára, valamint a kerületi komposztálás mintaprogramban való aktív 
részvételre vonatkozó vállalást, a komposztálási alapismeretek átadásának módját, a 
kapcsolattartó személyek nevét és elérhetőségét. 

3.5 Használatba adó a Használókkal nem áll szerződéses kapcsolatban és az 1. sz. mellékletben 
szereplő Használók adatait kizárólag saját kimutatások készítésére jogosult használni. 

3.6 Az egyedi szerződés a jelen szerződés megállapításaival ellentétes szabályozást nem 
tartalmazhat. 

3.7 Használatba vevő a program szakmai vezetésével az általánosan elfogadott szakmai 
elvárásoknak megfelelő személyt, vagy ilyen szervezetet bíz meg. A Használatba vevő által 
megbízott személy a használókat szakmailag ellenőrzi, a hulladékgazdálkodásban elért 
eredményeket dokumentálja. A Használatba vevő a mintaprogram egyes folyamatairól és az 
elért eredményekről évente szakmai értékelést készít, melyet a Használatba adó 
rendelkezésére bocsát a megállapodás hatálya alatt minden naptári év végén, legkésőbb 
december 31-ig. Felek a program befejezését követően 60 napon belül elkészítik a 
tapasztalatokat összegző és értékelő részletes jelentést. 

3.8 Fenti célok teljesítése érdekében Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek. 

4. Az együttműködési megállapodás hatálya 

Felek az együttműködési megállapodást az aláírástól kezdődő és 2013. december 31. napjáig 
terjedő időszakra kötik. 

5. Az együttműködési megállapodás pénzügyi vonzatai 

A db típusú komposztáló edény Használatba adó szerzi be, majd a helyi 
komposztálási program megvalósulásának elősegítésére a fent megjelölt komposztáló 
eszközöket térítésmentesen használatra Használatba vevő részére átadja. A szerződéses 
időszak lejártakor a komposztsilók Használatba adó külön, erre vonatkozó nyilatkozata nélkül 
Használatba vevő tulajdonába kerülnek. 

6. Kommunikáció és PR tevékenységek 

A lakossági helyi komposztálási mintaprogrammal kapcsolatos PR tevékenységek végzése és 
finanszírozása Használatba vevő feladata. Használatba adó a komposztálási program PR 
tevékenységével kapcsolatos anyagok elkészítéséhez segítséget nyújt, valamint cégspecifikus 
anyagokat is szolgáltat, melyek alkalmazás előtti véleményezés jogát fenntartja. 
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TERVEZET 

Felek a mintaprogrammal kapcsolatos mindennemű sajtónak, illetve tömegtájékoztatási 
eszköznek, fórumnak szánt anyagot megjelentetés előtt egyeztetnek egymással. 

7. Ellenőrzési feladatok 

A program ellenőrzési feladatait Használatba vevő látja el. 

8. Egyebek 

8.1 Jelen megállapodás csak az 1. számú melléklettel (a programban résztvevők listája) érvényes. 

8.2 A jelen megállapodásban foglalt rendelkezések módosítása, kiegészítése vagy törlése csak 
írásban közös megegyezéssel lehetséges. 
A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

8.3 Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő 
azon vitáikat, amelyek a megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkeznek, megkísérlik 
békés úton, peren kívül rendezni. 

8.4 Szerződő Felek jelen megállapodást és annak mellékletét átolvasták, értelmezték, megértették, 
és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. 

Budapest, 2010. augusztus ... 
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