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Tisztelt 

Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat és a  2019.  évi közateghallgatásra 
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy kérdésére az alábbiakban foglaljam össze 
válaszomat. 

A  komposztálást, ennek körülményeit és folyamatát a biohulladék kezeléséről és a 
komposztálás műszaki követelményeiről szóló  23/2003.  (XII.  29.)  KvVM rendelet 
szabályozza. 

A  rendelet  2.  § g) pontja értelmében házi komposztálás: a saját tevékenységből származó 
biohulladék (konyhai nyers növényi hulladék) saját kertben (környezeti nevelési céllal 
iskolák, óvodák kertjében) történő komposztálása, valamint a kész komposzt saját célra 
történő felhasználása 

A 2.  §  h)  pontja értelmében közösségi komposztálás: a társasház tulajdonostársainak 
közössége/közösségei (a továbbiakban: közösség) saját tevékenységéből származó 
biohulladéknak a keletkezés helyéhez közeli területen történő komposztálása, valamint a 
kész komposzt felhasználása a közösség(ek) saját céljára; 

Mindez azt jelenti, hogy a komposztálás során keletkezett szerves anyagot a helyszínen 
kell/lehet felhasználni. 

Az ipari, telepi komposztálásra azonban igen komoly műszaki követelmények vannak 
előírva, nem beszélve a keletkezett kellemetlen illatokról, valamint a hanghatásokról. 
Kerületi szintű, kollektív komposztálást a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szakmai 
véleménye szerint ezek alapján nem lehet létrehozni.  A  kerületben nincs olyan terület, ahol 
ezt ki lehetne jelölni, és a fenntartása sem gazdaságos. Éppen ezért a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. a kerületi zöldhulladékot egy külső vállalkozóval szállíttatja el a 
komposztáló telepekre.  A  szállítást a vállalkozó lerakój eggyel igazolja, azaz a zöldhulladék 
garantáltan komposztálásra kerül. 

A  közösségi kerten belüli komposztálás lehetősége adott, ennek a megvalósítását a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vizsgálja. Beleértve a költségigényét, hogy akár 
már a jövő évi költségvetés tervezésekor lehetséges legyen erre fedezetet biztosítani. 
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Amennyiben a lakosság részéről igény merül fel a magánterületen keletkezett zöldhulladék 
komposztálására, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szakemberei örömmel segítenek 
a szakmai kérdésekben. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Budapest, 2019.  december  4. 

Tisztelettel: 
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