
Egy hely, ahol a „maradék” kifejezés új 
értelmet nyer!  

 



Bemutatkozó 

A Humusz Szövetség mint országos civil szervezet célja, hogy 
Magyarországon a fenntartható termelés és fogyasztás napi 

gyakorlattá váljon. 20 éve azért dolgozunk, hogy rendelkezésre 
álljon az ehhez szükséges ismeret és akarat, illetve kialakuljon a 
szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti feltételrendszer.  



Maradékbazár 

Egy hely, ahol a „maradék” kifejezés új értelmet nyer!  
 

A Maradékbazár összeköti a vállalatokat és az 
adományfogadókat. Célja, hogy a termelés és a mindennapi 

működés során keletkező anyagmaradékokat eljuttassa oktatási 
intézményekhez, kézműves csoportokhoz, amelyek kreatívan 
újrahasznosítják azokat. A gyártók ezzel pedig csökkenthetik a 

képződő hulladékukat. 
Angolszász országokban ilyen kezdeményezések évtizedek óta 

nagy sikerrel működnek “scrapstore” néven. A Humusz Szövetség 
elsőként indítja el a Maradékbazár nevű hasonló programot, 

egyelőre online felületen. 
 



“Scrapstore” galéria  



Adományfogadóként azokra az 
oktatási intézményekre és 

magánszemélyekre –   
művészekre és kreatívkör-

vezetőkre –  gondolunk, akik a 
különféle anyagmaradékokat 
(textil, műanyag, fém stb.) fel 

tudják használni 
tevékenységükhöz.  

Felajánlóként azon vállalatok 
jelentkezését várjuk, amelyek 
termelésében rendszeresen 

keletkező, nem veszélyes, nem 
szennyezett, egészségre ártalmatlan 
maradékok keletkeznek, amelyeket 

szívesen felajánlanak még azok 
hulladékstátuszba kerülése előtt, 

nem csak a hulladék, de a költségek 
csökkentése érdekében is.  



Programelemek 

A projekt keretén belül 2016. március 1-jén a fogadó oldal (peda-
gógusok, kreatív felhasználók) számára szervezünk népszerűsítő 
rendezvényt.  

2016. március 24-én pedig workshopot rendezünk szakmai 
partnereink, illetve a már csatlakozott, valamint a csatlakozni kívánó 
vállalatok részére.  
 



Miért jó ez egy vállalatnak?  

- Csökkenti az elszállítandó és kezelendő hulladék 
mennyiségét; 

- ezáltal az erre szánt költségeket is. 

- Minimális erőfeszítéssel – és költségmentesen – támogat 
iskolákat, óvodákat és kreatív adományfogadókat. 

- Kedvező képet fest a vállalatról, jó pr/CSR lehetőség. 

 



Csatlakozás 

- Csatlakozási igényét kérjük, jelezze a humusz@humusz.hu 
címen, vagy regisztráljon honlapunkon: 
www.tulsokcucc.hu/maradekbazar  

 

- A felajánlható maradékanyagokról a következő információkra 
lesz szükségünk:   
- pontosan milyen anyag (műanyag, fa, csempe, textil, papír stb.), 

- milyen tulajdonságokkal rendelkezik (rugalmas, törékeny stb.), 

- mekkora mennyiségben és milyen időközönként áll rendelkezésre, 

- milyen időközönként, hogy és hol lehet átvenni?* 

- jó minőségű fotó 

 
* Heti, kétheti, havi átvételi időpontok kijelölését javasoljuk.  
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Grafikai anyagok 

Honlap 

www.tulsokcucc.hu/maradekbazar  

http://www.tulsokcucc.hu/maradekbazar


Médiapartnereink 

Szakmai partnereink 

Támogató  
Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás Programja  



További információ:  
 

humusz@humusz.hu 
Tel: 1 386 2648 

Mobil: 06 70 410 9143 
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