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Házi komposztálás bevezetése 
Balatonfűzfő családi házas övezetében 
 
 
A projekt azonosító száma: 
KEOP-6.2.0/A/09-2010-0056 
 
A projekt megvalósítási időszaka: 
2010. 10. 12 – 2011. 09. 30. 
 
A kedvezményezett neve és elérhetősége: 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
 
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 
1134 Budapest, Váci út 45. 
 
Lebonyolító neve és elérhetősége: 
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 
8200 Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 3. I/2. 
Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 222. 
 
Kivitelező neve és elérhetősége: 
Szabó Kerttechnika Szabó László egyéni vállalkozó 
8200 Veszprém, Budapest út 17. 
 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 9.975.000 Ft (95%). 
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 525.000 Ft (5%). 
 
A projekt összköltsége: 10.500.000 Ft. 
 
 
A PROJEKT LEÍRÁSA: 
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2010. május 20-án pályázatot nyújtott be a házi 
komposztálás Balatonfűzfő családi házas övezetében történő elindítására, amelynek 
eredményeként 9.975.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-
6.2.0/A kódszámú pályázatán. 
 
A támogatói okirat 2010. október 18-án lépett hatályba.  
 
A projekt célja Balatonfűzfő város családi házas részén a házi komposztálás rendszerének 
kidolgozása és elindítása. 319 háztartást sikerült bevonni a programba, melynek keretében 
minden háztartás maximum 2 darab komposztáló edényt igényelhetett, melyek átvételét 
komposztálási tájékoztató előadáson való részvételhez kötöttük. 
Egy újrahasznosított műanyagból készült és egy fa komposztáló edény biztosítja, hogy 
mindenki kipróbálhatja a kétféle komposztáló előnyeit és hátrányait, a második komposztálóval 
pedig zökkenőmentessé válik a szerves hulladék elhelyezése, tárolása. 
A komposztálást vállaló lakosoknak komposztálási tanácsadón keresztül folyamatos tanácsadási 
lehetőséget biztosítottunk, illetve biztosítunk, kiadványt készítettünk a helyes komposztálásról. A 
projektnek köszönhetően lehetőség van ingyenesen aprítógépet használni. 
 
 A településen közel 2900 háztartás van, a jelen projekttel ezek közül a családi házakat céloztuk 
meg. A cél 300 háztartással olyan együttműködés kialakítása volt, melynek keretében a lakosok 
egy-egy kis csoportban zajló felkészítő előadáson komposztálási szakértőtől kaptak információkat a 
témáról, majd a komposztáló átvétele után sem hagyjuk magukra őket, hanem biztosítjuk, hogy 
lakossági környezeti tanácsadótól kapjanak választ kérdéseikre. 
Ezekkel az intézkedésekkel kívánjuk elérni, hogy motiváltak legyenek az itt élők a komposztálásra 
és a befektetett fejlesztés hosszú távon legyen fenntartható. 
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Komposztálók 
A projekt keretében 319 háztartásnak juttattunk el egyenként 1 darab, 390 literes, 
újrahasznosított műanyagból készült komposztáló edényt és 1 darab 1 m3-es fa komposztálót,  
mivel az a tapasztalat, hogy rövid időn belül szükséges egy második gyűjtőedényzet.  
Ezzel minden háztartásba 2 darab komposztáló került, így lehetséges hosszú távon biztosítani a 
házi komposztálást, mivel két különböző méretű és kialakítású komposztálóval gördülékenyebbé 
válik a szerves hulladék komposztálódása, kisebb az esélye a rendellenességek felmerülésének 
(például kellemetlen szaghatás), és így motiváltabbak lesznek a lakosok a komposztálás hosszú 
távon történő fenntartására.   
Lehetőség volt arra, hogy egy háztartás csak az egyik komposztálót kérje. 
 
Aprítógép 
1 darab elektromos aprítógépet is beszereztünk, mely maximálisan a 3-4 cm vastagságú gallyak 
aprításához megfelelő. Általában tavasszal és ősszel van igény a berendezésre, melyet a 
Városgondnokságtól lehet kölcsönözni. Teljesítménye kiskerti használatra elegendő. 
 
 
A PROJEKT FOTÓI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
 
Nóti Attila 
városfejlesztési referens 
 
Levélcím: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Telefon: +36-88-596-921 
Fax: +36-88-596-901 
Mobil: +36-20-478-3889 
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu 
Honlap: www.balatonfuzfo.hu 
 
 



 3

 
Kiss Renáta 
projektvezető 
 
Cím: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 
 8200 Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 3. I/2. 
Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 222. 
Telefon: +36-88-578-390, +36-88-443-450 
Fax: +36-88-578-391 
Mobil: +36-30-701-4622 
E-mail: csalan@csalan.hu 
Honlap: www.csalan.hu 
Adószám: 18925238-2-19 
 
 
AZ APRÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉSE: 
  
A kölcsönzés a Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága üzemeltetésében lévő 
Közösségi Háznál történik. 
Letéti díj: 20.000 Ft 
A kölcsönzés időtartama: 24 óra 
Késedelmi díj: 100 Ft/óra 
A kölcsönzés ideje: Hétköznapokon: 
 kiadás esetén 8:00-9:00 óra között 
 visszavétel esetén 18:00-19:00 óra között 
 Szombaton: 
 8:00-9:00 óra között 
Horváth Károlyné 
gondnok 
 
Cím: 8175 Balatonfűzfő, József Attila utca 12. 
Telefon: +36-20-445-8022 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.kofi.gov.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nfu.hu 
 
http://ujszechenyiterv.gov.hu 


