
Közösségi komposztálás a Humusznál 

- Szabályzat – 

 

 

 

Kedves Komposztos! 

Nagy öröm számunkra, hogy közösségi komposztpontunk rendszeres használatával Te 

is aktívan részt veszel a hulladékcsökkentésben. Komposztpontunk üzemeltetésével 

abban bízunk, hogy példát tudunk mutatni másoknak is, ezzel buzdítva mindenkit a 

komposztálásra. 

Annak érdekében, hogy a komposztpontunk megfelelően tudjon működni, és 

karbantartása minél kevesebb plusz terhet rójon a szervezetünkre, szeretnénk 

megkérni bizonyos szabályok betartására. Ezek nem csak a szervezet, hanem a 

közösség, és végső soron a környezet érdekeit is védik. 

Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasod a szabályzatot, és betartod a leírtakat! 

 

 

 



A komposztpont használatának feltételei 

 

Regisztráció 

 

A komposztpontot csak regisztrált komposztosok használhatják. A regisztráció 

során egy együttműködési megállapodást kell aláírni, amelyben a komposztpont 

használatának feltételei vannak lefektetve, ill. elérhetőségeket kérünk el.1 Az e-mail 

címet felvesszük egy levelezőlistára, amelyen keresztül tudjuk az esetleges 

változásokról értesíteni a komposztpontot használókat. 

Regisztrálni csak a szervezet által megadott időpontban, feltételek között lehet. 

Az ezzel kapcsolatos információkat honlapunkon, közösségi média felületeinken osztjuk 

meg. Sajnálatos módon a komposztpont kapacitásának korlátai miatt nem áll 

módunkban bármikor új regisztrálókat fogadni.  

 

Használati díj 

 

A komposztpont használata ingyenes. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a működtetése 

nem jár költségekkel, amelyet jelenleg a szervezet önerőből finanszíroz. Megköszönjük, 

ha adományoddal segíted a közösségi komposztálás hosszú távú fennmaradását. 

 

Adományozási lehetőségek 
 

SZJA 1% - Adószámunk: 18529904-1-43 
Pártoló tagság: https://humusz.hu/partolo_tagsag_maganszemelyeknek 

Online adományozás: https://adjukossze.hu/kampany/egy-hulladekmentes-jovoert-
1024/tamogatom 

További lehetőségek: https://humusz.hu/adomany 

 
 

Nyitvatartás 

 

A komposztpont a Humusz Ház nyitvatartási ideje alatt érhető el, azaz hétköznap 9 és 

17 óra között.  Ha változás van a nyitvatartást illetően, erről a levelezőlistán időben 

tájékoztatjuk a komposztosokat. 

                                                             
1 Adatvédelmi nyilatkozatunk itt elérhető: https://humusz.hu/adatvedelem 

https://humusz.hu/partolo_tagsag_maganszemelyeknek
https://adjukossze.hu/kampany/egy-hulladekmentes-jovoert-1024/tamogatom
https://adjukossze.hu/kampany/egy-hulladekmentes-jovoert-1024/tamogatom
https://humusz.hu/adomany
https://humusz.hu/adatvedelem


A Humusz Ház különböző lakossági programoknak is ad helyet, ez esetben hétköznap 

este vagy akár hétvégén is elérhető a komposztpont. Érdemes (ezért is) követni 

programjainkat! Hírlevelünkre itt tudsz feliratkozni. 

Kérjük a nyitvatartási idő tiszteletben tartását! Semmiképpen nem szeretnénk 

kívülről bedobált szerves hulladék „csomagokkal” találkozni! 

Negatív példa 

 

 

Láthatóan kívülről, műanyag zacskókban bedobált biohulladék. 

 

Komposztálási szabályok megismerése 

 

A komposztpont használatának fontos feltétele az alapvető komposztálási ismeretek 

elsajátítása. A Humusz munkatársai ehhez nyújtanak segítséget, pl. szóban vagy 

képzés formájában, de kiadványok elérhetőek a Humusz Házban és online is. Ha bármi 

kérdés felmerül, inkább kérdezz meg bennünket! Nyitvatartási időben mindig van bent 

valaki, aki tud ebben segíteni, de még jobb előzetesen, e-mailben (humusz@humusz.hu) 

vagy telefonon (1-386-26-48) érdeklődni. 

A legfontosabb tudnivalókat ez a dokumentum is tartalmazza. 

 

https://humusz.hu/hirlevel/feliratkozas
https://humusz.hu/kiadvanyok?tid_1=395&tid=All
mailto:humusz@humusz.hu


Komposztálási tudnivalók 
 

Milyen biohulladékot lehet hozni? 

 

A közösségi komposztpontba csak konyhai szerves hulladékot áll módunkban 

fogadni. 

Komposztálható anyagok 
gyümölcsök maradékai (héjak, csutkák, levelek) 
zöldségek maradékai (torzsák, szárak, levelek, héjak) 
tojáshéj (apró darabokra törve) 
kávézacc, teafű (teafilter nem!), fűszerek, gyógynövények 
haj, szőr, köröm (nem festett) 
elszáradt virágok, cserepes növények és ezek  földje (cserép nélkül) 
növényevő háziállatok alma (húsvevőké nem!) 

 
A nagyobb konyhai szerves hulladékok (pl. zöldségek torzsája, dinnyehéj) 

esetében nagyon fontos, hogy minél kisebb darabra felvágva, aprítva kerüljenek 
a komposztálóba! 

 
Továbbá távolítsuk el a gyümölcshéjakról a matricákat, a zöldségek zöldjéről a 

befőttes gumikat, kötözőket, szalagokat. 
 
 

Nem komposztálható anyagok 
Hulladéktípus Magyarázat 

háztartási hulladékok általánosságban pl. 
csomagolóanyagok, veszélyes hulladékok, 
textilhulladék, vegyszerek, festékek 

Ezek részben vagy egyáltalán nem 
lebomló anyagok. Megfelelő kezelésükre 
van kidolgozott hulladékgazdálkodási 
rendszer, ezt használjuk ki. 

főtt ételmaradékok, pékáruk, feldolgozott 
élelmiszerek, állati eredetű maradékok 
(pl. csont, tejtermékek, zsír) 

Vonzhatják a rágcsálókat, ragadozókat, 
fennáll a fertőzésveszély lehetősége. 

használt olaj, növényi zsiradék Elállják az oxigén útját, rothadást idéznek 
elő, rontják a komposzt minőségét. Ezeket 
külön gyűjtve hulladékudvarokban, 
benzinkutaknál adjuk le. 

használt zsebkendő, törlőkendő, szalvéta, 
kozmetikai korong és -kendő, pelenka, 
intimhigiéniás termékek 

A vegyes kukába valók a fertőzésveszély 
és az esetleges műanyagtartalom miatt. 

porzsák tartalma Az összegyűjtött por mikroműanyagokat, 
nehézfémeket tartalmazhat. 

cigarettacsikk A cigarettapapír is tartalmaz műanyagot, a 
sok káros, mérgező anyag mellett. 

kezelt fa, parafadugó, faforgácslemez A bennük található festékanyagok, 
ragasztóanyagok, vegyszerek miatt. 

gyertyamaradék A gyertyák általában kőolajszármazékból 



készülnek, festék- és illatanyagokat 
tartalmaznak. 

teafilter Ma már szinte az összes kereskedelmi 
forgalomban kapható teafilter tartalmaz 
műanyagot. 

hús- és mindenevő állatok alma Ragadozókat vonzhat, fertőzésveszély 
miatt. 

biológiailag lebomló (vagy simán lebomló) 
műanyag termékek, csomagolások 

Ezeket a termékeket ipari komposztálási 
körülményekre fejlesztették ki, házi 
komposztálási körülmények között nem 
tudnak lebomlani. 

papírcsomagolások, újságok, kiadványok Ezeket inkább a papír szelektívbe gyűjtsük 
magas vegyianyag- és festéktartalmuk 
miatt. 

faszén hamuja Nagy mennyiségben tartalmaz fémet, 
erősen lúgosító hatású. 

déli gyümölcsök héja A déli gyümölcsöket csak kis 
mennyiségben javasolt komposztálni, 
mert egyrészt sokkal lassabban bomlanak 
le hazánkban, másrészt héjukat számos 
vegyszerrel kezelik annak érdekében, 
hogy a boltok polcaira friss állapotban 
érkezzenek. 

nem színes vagy kezelt papír 
csomagolások, újságok 

Alapvetően nem javasolt komposztálni, 
mivel lehet szelektíven is gyűjteni. 

 

Egyre több környezetbarát, természetes alapanyagú háztartási eszközzel 

találkozhatunk a környezettudatos életmód terjedésének köszönhetően. Azonban az 

anyagok sokfélesége és a sajnálatos módon előforduló zöldrefestési kísérletek miatt 

nehéz egységes álláspontot kialakítani. Általánosságban elmondható, hogy a valóban 

természetes összetevőket tartalmazó, nem festett, nem kezelt termékek (pl. fa, 

bambusz, növényi sörte, rost, állati szőr) komposztálhatóak. Meg kell jegyezni, hogy 

lebomlásuk több időt vehet igénybe, érdemes a komposzthalom belsejébe tenni rögtön, 

és amennyiben megoldható, minél kisebb darabokban. Figyeljünk továbbá arra is, hogy 

bioműanyagot ne tartalmazzanak, illetve a természetre nem káros, környezetbarát 

szerekkel együtt használjunk őket (főként a mosogatásra és takarításra használatos 

keféket, luffa szivacsokat). A visszamaradó mérgező vegyi anyagok ugyanis ronthatják a 

komposzt minőségét. 

Ide tartoznak a 100%-ban természetes alapanyagú, nem festett vagy kezelt textilek 

(pl. pamut, len, gyapjú) is. Mértékkel és feldarabolva ezekből is kerülhet a 

komposztba. Ruhát azonban nem érdemes beletenni, mert ma már a legtöbb tartalmaz 

műanyagot (csak 5% feletti arányban kell feltüntetni a címkén). A használt, 

rongyolódott ruhadarabokat helyezzük ruhagyűjtő konténerbe. 

 



Negatív példák 

 

 

A komposztkeretekből utólag kivadászott befőttes gumik, kötözők, parafadugók. 

 

 

 

Pékáru, ami nem a komposztba való, valamint a tojáshéjak sincsenek megfelelően összetörve. 

 



 

Egészben (aprítatlanul) bedobott zöldségek. A komposztálásnál fontosabb az élelmiszer-

hulladék megelőzésének fontossága (ezekből finom ebéd is készülhetett volna). 

 

Miben hozzam a biohulladékot? 
 

A hulladékmegelőzés jegyében a komposztálnivalót kérjük, többször használatos 

tárolóban, dobozban hozd. Sem műanyag zacskót, sem papírzacskót nem szeretnénk a 

komposztkeretekben találni (de a kukában sem)!  

A célnak egy nagyobb tejfölös/savanyúságos doboz is megfelel, de speciális 

komposzttároló edényeket is lehet kapni. Érdemes olyat választani, aminek van zárható 

fedele. 

A dobozok elmosására a Humusz Ház konyhájában van lehetőség. 

 

Lehet-e vinni a kész komposztból? 

 

Igen, sőt bátorítunk mindenkit, hogy a kész komposztból (humusz) vigyen haza 

virágföldnek valót. A humuszt a komposztkeretek mellett találjátok, de érdemes 

rákérdezni, hogy felhasználható-e (ha frissen lett átrostálva, 1-2 hetet állnia kell). 

Lapátot, kesztyűt tudunk adni. 

Ezért is fontos, hogy a megfelelő dolgok kerüljenek be a komposztálókba, 

máskülönben a humusz is szennyezett lesz! 


