KOMPOSZTÁLÁS
KÖZÖSSÉGBEN
Útmutató

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap a környezettudatos
életmód és a hulladékcsökkentés, amelynek központi eleme a
háztartásban keletkező szerves hulladék megfelelő kezelése, azaz
komposztálása. Ez a lehetőség kerttel rendelkező háztartások számára
egyértelműen adott, de mi a helyzet a sűrűn lakott településrészeken?
Elsőre nem is gondolnánk, hogy társasházban, panellakásban élőknek
is van rá lehetőségük, és nem feltétlenül kell feladniuk a komposztálás
gondolatát.
Az alábbi útmutatóval célunk bemutatni, hogy miért érdemes
összefognunk másokkal, valamint hogy hol és hogyan lehet közösségi
szinten komposztálni. A kiadvány fő célcsoportját a kertkapcsolattal
rendelkező társasházak lakói alkotják, emellett látni fogunk példákat
egyéb, pl. civil kezdeményezésekre is.
A kiadványban nem térünk ki a különböző alternatív beltéri komposztálási módszerekre, valamint a hulladékgazdálkodás keretein belül
működő szerveshulladék-kezelő rendszerekre. Továbbá a komposztálás
folyamatát, módszertanát sem mutatjuk be minden részletében, erre
egy másik kiadványunk1 szolgál.

A komposztálás részletes folyamatáról a Komposztálás a családban.
Gyakorlati útmutató című kiadványunk ad tájékoztatást.
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MIÉRT ÉRDEMES
KOMPOSZTÁLNI?
Szerves hulladék nemcsak a természetben, hanem az otthonunkban is
keletkezik, átlagosan a háztartási hulladék harmadát teszi ki. Tekintsünk a
komposztálásra, mint természetes körfolyamatra. A szerves anyagok
felhasználása során valamennyi maradék (például zöldségek, gyümölcsök héja, kávézacc, teafű stb.) keletkezik. Ezek a szerves
anyagok komposztládánkban szabályozottan,
oxigéndús (aerob) környezetben a lebontó
élőlények közreműködésével alakulnak át.
Végtermékként tápanyagban dús humusz
keletkezik, amely elősegíti a növények erős
növekedését, és ezáltal egészséges, vitaminban
gazdag élelmiszerekhez juthatunk hozzá.

A háztartási biohulladékot jelenleg a többi hulladékkal együtt
kukásautókkal égetőművekbe vagy lerakókba szállíttatjuk el.
Ennek a több évtizedes helytelen gyakorlatnak köszönhető,
hogy a tápanyagban elszegényedett talajainkat mesterséges,
fosszilis alapú műtrágyákkal kell táplálni, miközben rengeteg
energiát pazarolunk arra, hogy a magas víztartalmú szerves
hulladékot elégessük vagy lerakóban tároljuk.
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A SZERVES HULLADÉKOK KÖRNYEZETBARÁT KEZELÉSÉVEL,
AZAZ KOMPOSZTÁLÁSÁVAL ÉS A KÉSZ KOMPOSZT
(HUMUSZ) FELHASZNÁLÁSÁVAL TÖBB LEGYET IS
ÜTHETÜNK EGY CSAPÁSRA, UGYANIS:
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javul a talaj vízháztartása és tápanyagtároló képessége;
javul a talaj szerkezete, a komposzt elősegíti a talaj levegőzését;
nő a talaj biológiai aktivitása;
nő a növények ellenálló képessége (kórokozók, kártevők ellenében);
a tápanyagokat a növények könnyebben fel tudják venni;
lassul a tápanyagok kioldódása, így csökken a kimosódás veszélye;
a humusz alkalmas tápanyag-visszapótlásra, trágyázásra;
a humuszban gazdag talaj több szén-dioxidot képes
megkötni;
nem kell elégetni az avart, így nem szennyezzük a
levegőt;
nem kell fölöslegesen erőforrásokat pazarolni
a szerves anyagok háztartási hulladékkal való
szállítására és kezelésére;
nem büdösödik be a háztartási hulladékban, zárt
kukákban a biohulladék;
a hulladéklerakókon kialakuló oxigénmentes (anaerob)
környezetben a szerves hulladékok rothadásnak indulnak, és
a szén-dioxidnál 23-szor erősebb üvegházhatású gáz, metán
keletkezik, tehát a komposztálás még klímabarát is;
költséghatékony módszer, hiszen akár a szemétdíjon is lehet
spórolni2;
végül, de nem utolsó sorban pedig a szemünk előtt zajlik a
természet önfenntartó körforgása, aminek nagyon fontos
szemléletformáló, környezeti nevelési hatása van.

Erre a későbbiekben fogunk részletesebben kitérni.
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A FENTIEK MELLETT A LAKÓKÖZÖSSÉG SZÁMÁRA TOVÁBBI
ELŐNYÖKKEL IS JÁR, HISZEN:
•
•
•
•

jobban megismerhetjük általa szomszédjainkat;
a közös projekt által épülhet a közösség;
lehetőséget ad arra, hogy több időt töltsünk hasznosan a kertben;
megnőhet az igény a közös terek megfelelő tisztántartására és
karbantartására;
• a komposztálás által nőhet az érdeklődés a hulladékkezelés, a
környezettudatos életmód egyéb területei iránt;
• inspirációt nyújthat más lakóközösségek számára is;
• akár egyéb közösségi projektötletek is felmerülhetnek,
megvalósulhatnak.

Az előnyöket elnézve jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor miért
nem komposztál mindenki? Sajnálatos módon a komposztálással
kapcsolatban nagyon sok tévhittel lehet találkozni, ezeket a
későbbiekben mind bemutatjuk és megcáfoljuk. Továbbá a városi
életmód térnyerése miatt a természettől is távolabb kerültünk,
sokaknak nem adatik meg a lehetőség, hogy saját érzékszerveikkel
tapasztalják meg a talajművelést. Szerencsére egyre több
kezdeményezés próbál ezen fordítani, ebből is mutatunk példákat.
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JOGSZABÁLYI KERETEK
Közösségi kezdeményezések esetén is fontos látnunk, hogy a
hatályos jogszabályok mit engednek és mit nem. A 2012. évi
CLXXXV. törvény a hulladékról szabályozza a hulladékgazdálkodási
tevékenységeket és feladatokat.

DEFINÍCIÓK
biohulladék • minden olyan növényi és állati eredetű szerves
hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy
lebontható;
biológiailag lebomló hulladék • minden szervesanyag-tartalmú
hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy
lebontható, ideértve a biohulladékot is;

Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok között szerepel, hogy:
38. § (4) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról
saját maga nem gondoskodik és a zöldhulladék gyűjtőedényben
vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit
a közszolgáltató biztosítja, a zöldhulladékot elkülönítetten
gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék
komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.
A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok többek között tartalmazzák,
hogy:
43. § (3) Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató
úgy alakítja ki, hogy:
a) legalább a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és
zöldhulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen;
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Ezt általában (plusz díj fizetése ellenében) zsákos rendszerrel
biztosítják, illetve bizonyos hulladékudvarokban van még lehetősége
a lakosságnak zöldhulladékot leadni. Azonban ez csak a kerti
zöldhulladékra vonatkozik, a konyhai szerves hulladékra nem.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/851 Irányelve (2018.
május 30.) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról
a következőket írja elő:

22. CIKK
(1) A tagállamok biztosítják, hogy 2023. december 31-ig és a 10. cikk (2)
és (3) bekezdésére figyelemmel a biohulladékot vagy a keletkezése helyén
különítik el és dolgozzák fel újra, vagy külön gyűjtik össze, és nem keverik
össze más típusú hulladékkal.
(2) A tagállamok a 4. és a 13. cikkel összhangban intézkedéseket hoznak
az alábbiak érdekében:
a. a biohulladékok oly módon történő újrafeldolgozásának – beleértve
a komposztálást és az erjesztést is – ösztönzése, amely megfelel
a magas szintű környezetvédelemnek, és amelynek eredménye
megfelel a vonatkozó, szigorú minőségi szabványoknak;
b. a házi komposztálás ösztönzése; valamint
c. a biohulladékból készített anyagok használatának előmozdítása

A fenti módosítást még nem vezették át a hazai jogszabályokba,
azonban mielőbb szükség volna a gyakorlati átültetésére, hogy azok
számára is elérhető legyen a biohulladékok szelektív gyűjtése, akik
nem rendelkeznek kerttel.
Addig is a házi és közösségi komposztálást is szabályozó rendelet a
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a
komposztálás műszaki követelményeiről.
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DEFINÍCIÓK

zöldhulladék • olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból
származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács
stb.), a külön jogszabályban meghatározott úttisztításból származó
hulladék kivételével;
komposztálás • az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött
körülmények között, oxigén jelenlétében
történő autotermikus és termofil biológiai
lebontása, mikro- és makroorganizmusok
segítségével;
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
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
A biohulladék kezelésének részletes szabályait a közösségi komposztálásra vonatkozóan a rendelet 4. paragrafusa ismerteti.
4. § (1) A közösségi komposztálás nem engedélyköteles tevékenység.
(2) A közösségi komposztálás létesítésére alkalmas terület a külön
jogszabályokban3 foglaltaknak megfelelően jelölhető ki.
(3) A közösségi komposztálással állati eredetű biohulladék nem kezelhető.
3

Ilyen jogszabály azóta sem készült.
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Fontos hangsúlyozni, hogy a rendelet értelmében közösségi
komposztálást csak társasház közössége végezhet. A
gyakorlatban azonban sok olyan kivétellel találkozni, ahol egy tágabb
értelemben vett közösség folytat komposztálást. Továbbá a házi
komposztálás definíciója alá tartozik az oktatási intézményekben
megvalósuló komposztálás, holott környezeti nevelési célból akár
közintézmények, civil szervezetek is folytathatnak komposztálást.
Mivel a rendelet közösségi komposztálás alatt a társasházak által
végzett közös komposztálást érti, a továbbiakban mi is a társasházi
komposztáláshoz fogunk bővebb útmutatást adni.
A komposztálás kiváló alternatívája a zöld hulladékok
elégetésének, ami sajnos még mindig bevett szokás hazánkban,
annak ellenére, hogy jogszabályba ütközik. Az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról a szabadtéri
tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai résznél előírja, hogy

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
227. § (2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított
égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

A bírság mindkét esetben elérheti az 500 000 Ft-ot. Azonban
önkormányzatok helyi rendeletben kijelölhetnek napokat, amelyeken
ettől mégis el lehet térni, és szabad az avarégetés. Ez egy nagyon
környezetszennyező és egészségkárosító tevékenység, így bízunk
benne, hogy egyre több településen fogják teljes mértékben tiltani
a zöldhulladékok égetését, és helyette a komposztálást támogatni.
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HOGYAN ÉRDEMES
NEKIKEZDENI?
Az első és legfontosabb lépés az elhatározás: legyen a közösségben
legalább egy valaki, akinek van igénye a komposztálásra. Az esetek
döntő többségében az egyik lakó kezdeményezi a közösségi
komposztpont felállítását, de a kertész vagy a közös képviselő is
lehet kezdeményező.

Tévhit • A komposztálás külön szakértelmet igénylő, bonyolult dolog.
A komposztálás egy természetes folyamat, aminek mi csak
megteremtjük a feltételeit. Nem igényel különleges szaktudást, nem
különösebben bonyolult, de tény, hogy van egy-két szabály, amire
oda kell figyelni. Azonban szerencsére nagyon sok hasznos videó,
kiadvány, cikk érhető el online is, sőt, előadásokon, képzéseken
is részt lehet venni. Így kisebb utánajárás után bárkiből lehet
komposztmester.
Ehhez ajánljuk honlapunk böngészését, illetve kérdés esetén állunk
rendelkezésre!
www.komposztalj.hu
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Ha a szándék megvan, akkor azt is végig kell gondolni, hogy mennyi
időt, energiát tudunk és akarunk a projektbe fektetni. Ugyanis
minden projektnek kell egy projektgazda, ebben az esetben
egy komposztmester. Sok esetben a kezdeményező magára
vállalja ezt a feladatot, de lehet más
is, aki hosszú távon felügyeli a
komposztpont működését. A
kertészt minden esetben
érdemes
tájékoztatni,
és akár bevonni a
komposztálásba. A legszerencsésebb, ha a
kertész át tudja vállalni
a
komposztmesteri
feladatokat,
azaz
a
komposzthalom
ellenőrzését,
forgatását, rostálását, valamint a kész humusz
felhasználását a kertben.
FOTÓ • TURY GERGELY

Komposztmester • A komposztálás iránt elhivatott egyén, aki a házi
vagy közösségi komposztálást felügyeli és gondozza. Neki köszönhető,
hogy a megfelelő szerves anyagok kerülnek komposztálásra,
megfelelő arányban, és hogy a komposztálás folyamata rendben
zajlik. A kész komposztot átrostálja végső felhasználásra.
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FOTÓ • TURY GERGELY

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közösségi komposztálással
kapcsolatos problémák akkor merülnek fel, ha nincs, aki gondját
viselje a komposztpontnak. A gondozás nem igényel napi szintű
munkát. Ha elindult a komposztálás, akkor néhány havonta (a
komposztpont nagyságától, kihasználtságától függően) pár órás
tevékenységet jelent. Nem kell, hogy magányos feladat legyen, minél
többen vesznek részt aktívan a komposztálás folyamatában, annál
inkább igaz lesz a „közösségi” jelző.

El is érkeztünk a következő lépéshez, ez pedig a lakóközösség bevonása,
tájékoztatása. Van, ahol rugalmasabban állnak hozzá a lakók az egyéni
akciókhoz, de mivel a közös kertben kerül felállításra a komposztkeret,
mindenképpen szükség van a lakóközösség beleegyezésére is (a
társasház méretétől függően lehet ez hivatalos vagy informális). Mivel
egyre több ember számára fontos a környezetvédelem, akár ott is
találhatunk támogatókat, ahol elsőre nem is számítanánk rá. A
felmérésünk4 azt mutatja, hogy az esetek felében pozitív a fogadtatás,
míg csak néhány esetben vannak ellenzői a kezdeményezésnek. A többi
esetben semlegesen állnak hozzá. Az ellenérvek általában mind olyan
tévhiteken alapszanak, amelyeket könnyű megcáfolni, illetve érdemes
a komposztálás pozitívumait is bemutatni.
2020 februárjában egy kérdőívet küldtünk ki a társasházi
komposztálással kapcsolatos tapasztalatok begyűjtésére, amit 15-en
töltöttek ki.

4

15

Tévhit • A komposzt büdös és ronda.

Nagyon sokszor hallani a komposztálás ellenérveként, hogy csak
elcsúfítja a kertet, ráadásul bűzt is ereszt magából. Nem állítjuk,
hogy nem találkozni ilyen esetekkel, de akkor ott valamit nem
csinálnak jól. Ugyanis a komposztálás oxigén jelenlétében történő
korhadás, ami semmilyen szaghatással nem jár. Gondoljunk az
őszi, erdei sétákra! Az avartakaró is ugyanezen a folyamaton megy
keresztül, mégsem mondanánk rá, hogy büdös. A komposztpont
pedig lehet kifejezetten szép is (lásd: Újlipótvárosi komposztálók).

Tévhit • A komposzt vonzza a rágcsálókat, és egy rovarkeltető.

A komposzthalomban található hulladékok valóban jelenthetnek
élelmet más élőlények számára, hisz ne felejtsük el, magát a
lebontást, azaz a komposztálást is élőlények végzik. Azonban
problémát az okozhat, ha nem megfelelő hulladékot dobunk be,
pl. főtt étel maradékát, állati eredetű ételhulladékot, macskaalmot,
ugyanis ezek vonzzák a rágcsálókat és a ragadozókat. Azt kell
még belátnunk, hogy rágcsálókat a komposztpontnál akkor
észlelhetünk, ha a környéken egyébként is előfordulnak. Ez
esetben a helyi önkormányzathoz kell fordulni. Rovarral sem
találkozhatunk többel a komposztálók közelében, mint a
kertben általánosságban. Tény azonban, hogy madarak, sünök
előfordulnak, hiszen a lebontást végző rovarok és giliszták kiváló
élelemforrást jelentenek számukra. Amennyiben ez zavaró
tényező, érdemesebb zártabb komposztkeretet választani.
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Ajánljuk továbbá annak hangsúlyozását is, hogy ez a lakóközösség
számára nem egy kötelező program, amiben részt kell venni. Aki akar,
bátran csatlakozhat, aki nem kíván, azok számára ez semmilyen
plusz terhet, feladatot nem jelent. Az átláthatóság érdekében is
fontos, hogy legyen egy kijelölt komposztmester, akihez lehet fordulni
kérdés vagy panasz esetén. Amennyiben a lakóközösség több tagja
is aktívan kiveszi a részét a feladatokból, különösen nagy segítséget
jelenthet, ha komposztnaplót vezetünk, amiben lejegyezhetjük, mikor,
milyen feladatokat végeztünk el, illetve a tapasztalatokat is rögzíthetjük
(akár videó- vagy fotódokumentációval együtt).
A komposztpont megfelelő működéséhez elengedhetetlen a
komposztálási ismeretek megszerzése és átadása a közösség
számára (legfőképpen arról, hogy mit szabad komposztálni és mit
nem). A felmérésből kiderült, hogy sok helyen semmilyen tájékoztató
nem áll a lakók rendelkezésére, azonban problémák szinte minden
esetben előfordulnak (nem lebomló háztartási hulladékot dobnak
a komposztba). Képzésen csak nagyon kis arányban vettek részt a
lakók, az információátadás általában plakátok, kiadványok vagy
kör-e-mailek formájában történik. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy
minél több fórumon történik ismétlésszerűen a tájékoztatás,
annál kisebb a valószínűsége, hogy probléma merül fel. A legjobb
módja pedig a személyes megszólítás. Ehhez azonban természetesen
szükséges a lakók együttműködő hozzáállása.

Ellenőrző lista közösségi komposztálás megkezdéséhez
•
•
•
•

Kezdeményező (projektgazda)
Komposztmester
Lakóközösség beleegyezése
Komposztálási ismeretek, ill. azok megosztása a
közösséggel (mit lehet a komposztálókba tenni)
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A KOMPOSZTPONT
KIALAKÍTÁSA
Ha rendelkezésre állnak a fent említett feltételek, azaz a lakóközösség
beleegyezett a közös komposztáló létrehozásába (legalábbis nem
ellenkezett), és egyértelmű mindenki számára, hogy ki felel a
komposztpontért, és hogy mit lehet a komposztálóba tenni, akkor
kezdődhet a projekt gyakorlati megvalósítása.

Tévhit • A komposztálás költséges.
A komposztálás kifejezetten költséghatékony módja a biohulladékok
kezelésének. A kezdeti költségek is alacsonyak, hosszabb távon
pedig mindenképpen megtérül. Ha például a kerti zöldhulladékok
elszállítására eddig a közszolgáltatót vettük igénybe, akkor az ehhez
kapcsolódó költségek (speciális zsák megvásárlása) eltűnnek. Konyhai szerves hulladékok komposztálása esetén a háztartási hulladék
25-30%-kal csökkenhet, így vegyes kukákból elég kevesebbet
rendelni. A kész komposzt felhasználásával a virágföld vásárlását
spórolhatjuk meg.
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ESZKÖZÖK, AMIKRE SZÜKSÉG LEHET
• komposztálókeretek (a komposztálandó anyagok gyűjtésére)
• lapát/vasvilla (keveréshez, átrakáshoz, forgatáshoz)
• metszőolló, balta vagy ágaprító (ágak és nagyobb zöldség- és
gyümölcsmaradványok aprításához)
• talicska (gyűjtéshez, átrakáshoz, kész komposzt
felhasználásához)
• rosta (4-16 mm lyukátmérőjű, a nyers
komposzt átrostálásához)
• öntözőkanna (amennyiben száraz a
komposzt, lehessen nedvesíteni)
• vödrök/tárolóedények (a
konyhai szerves hulladék
gyűjtéséhez, segédanyagok
tárolásához)
• segédanyagok pl.
agyagásványok, faforgács
(ha túl nedves a komposzt)
Sok esetben kertes
házakban a legtöbb eszköz
elérhető, illetve bizonyos
eszközöket bérelni is lehet
(pl. ágaprító). A legtöbb
szerszámot, eszközt be lehet
szerezni barkácsáruházakban,
rostát pedig akár mi magunk is
készíthetünk (egy keret és fémháló
kell hozzá).
Komposztáláshoz szükséges
eszközök beszerzéséhez ajánljuk a Budai
Komposztmesterek a Környezetért Kft. oldalát.
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KOMPOSZTKERET
Sokféle komposztkerettel lehet találkozni, sőt, keret nélkül is
lehet komposztálni (prizmás komposztálás), bár ezt közösségi
komposztálás esetében nem javasoljuk. Külsejük miatt népszerűek
a műanyag komposztsilók, amelyekben kevésbé látványosak
a komposztálódó hulladékok, így a kertben is jobban mutatnak.
Azonban zártabb szerkezetük miatt nehezebb is hozzáférni a
komposzthalomhoz, így a karbantartásuk bonyolultabb. A fa
komposztáló keretek jobban szellőznek, könnyebb bennük
karbantartani a komposztot, átforgatásnál, rostálásnál egyszerűbb
szétszedni és újra visszarakni, ráadásul anyaguk környezetbarát,
elhasználódás után komposztálható. Fémhálóban (esetleg
geotextíliával kiegészítve) általában a kerti zöldhulladékot szokták
gyűjteni és komposztálni.

Komposztáló keretet sok helyen be lehet szerezni, de ha igazán
költséghatékonyak akarunk lenni és van hozzá kézügyességünk, mi
magunk is készíthetünk pl. csirkehálóból, deszkákból, bontott
téglából. A lényeg, hogy a talaj felé nyitott legyen, és kellőképpen
szellőzzön. Nem árt, ha le lehet fedni. Azonban érdemes kikérni a
többi lakó véleményét is. A házi barkácsolású keretek is tökéletesen
működőképesek, azonban közösségi komposztálásnál érdemes
esztétikai szempontokat is figyelembe venni.
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LAKOSSÁGI KOMPOSZTPROGRAMOK
Nagyon sok helyi önkormányzat működtet komposztprogramot,
amelynek a keretein belül ingyenes komposztkeret(ek)re lehet
pályázni. Jó esetben a keretosztás mellett képzésen is részt
vehetnek és kiadványokhoz is hozzájuthatnak az érdeklődők.
Önkormányzatok mellett civil szervezetek is indíthatnak
komposztprogramokat. A Humusz Szövetség például a Fővárosi
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának köszönhetően az
utóbbi évtizedben több mint száz budapesti oktatási intézmény,
közintézmény, társasház részére biztosított fa komposztáló
kereteket és komposztképzést (pedagógusok számára külön
környezeti nevelési módszertanokkal kiegészítve).

Ha csak most kezdünk komposztálni, akkor is legalább két darab
(kb. 1 m3 -es) kerettel indítsunk, főleg, ha a kerti zöldhulladékot is
komposztáljuk. A kert nagyságától (zöldhulladék mennyiségétől)
és a konyhai szerves hulladék komposztálásában résztvevő
háztartások számától függően ezt természetesen lehet
és kell is növelni. Ha korábban nem komposztáltunk,
számoljunk azzal, hogy egy-másfél év, mire az első
adag komposzt megérik. Amennyiben megfelelően
ki van használva a komposztpont és rendszeresen
karbantartják, ez az idő a későbbiek során fél
évre rövidül.
Az elején szerencsésebb, ha kevesebb kerettel
indítunk, és utána bővítjük a komposztpontot.
Ez az átmeneti időszak lehetőséget adhat arra, hogy
megtapasztaljuk, mennyire gyorsan telnek meg a keretek,
nem lenne-e más komposztkeret típus megfelelőbb, mik a
lakók visszajelzései stb.
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HOL ÉRDEMES KIALAKÍTANI A KOMPOSZTPONTOT A KERTBEN?
Mindenképpen árnyékos helyen alakítsuk ki, a közvetlen napsütés
ugyanis kiszáríthatja a komposzthalmot. A társasháztól való
távolságot viszont nem olyan könnyű meghatározni, mivel az sem
szerencsés, ha túlságosan könnyen elérhető, de az sem, ha túl
messze van. A háztartási hulladékgyűjtő edényzetek közelében
semmiképpen ne helyezzük el! A tapasztalatok azt mutatják, hogy
ha túlságosan szem előtt van és könnyen elérhető a lakók számára,
azzal növekszik a komposztálóban megjelenő idegen anyagok,
nem odavaló hulladékok száma. A kellő távolsággal biztosítani
tudjuk, hogy csak azok vegyék igénybe a komposztpontot, akik
valóban elhivatottak. Azzal azonban számolni kell, hogy emiatt
esetleg kevesebben fogják használni. Ez esetben akár felajánlhatjuk
mások számára, hogy segítünk kivinni a komposztponthoz a
konyhai biohulladékot. Egyébiránt, főleg a kezdetekben, nem baj,
ha kevesebben vesznek részt a komposztálásban. A kezdeti időszak
amúgy is a tapasztalás, a tanulás ideje.

Igény esetén a komposztpontot el is lehet keríteni dróthálóval,
gyékénnyel, sövénnyel, hogy kevésbé legyen szem előtt. Illetve
az sem árt, ha a komposztkeretek közelében is kihelyezünk
egy tájékoztatót a komposztálható és nem komposztálható
anyagokról. A legjobb, ha a komposztáláshoz szükséges eszközöket
a komposztpont közelében, elzárva tároljuk. Ne felejtsük el, hogy a
legtöbb ellenérv a komposztálással kapcsolatban annak küllemére
érkezik (lásd fentebb), így társasházak esetében ajánlott
több energiát fordítani arra, hogy a komposztpont minél
rendezettebb legyen. Akár fel is dobhatjuk kúszónövényekkel,
körbeültethetjük virágokkal. Ha szükséges, gondoskodjunk a
komposztpont megfelelő megközelíthetőségéről, pl. járólapokkal.
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MÉGIS MILYEN KEZDETI KÖLTSÉGEKKEL ÉRDEMES SZÁMOLNI?
Tételezzük fel, hogy minden eszközt újonnan szerzünk be, mivel
ezek nem állnak rendelkezésre, és nem működik a kerületben
komposztprogram. Egy 15 lakásos társasház esetében (kb. 45 lakó)
3 db fa komposztkerettel, ásóvillával, lapáttal, gereblyével, rostával,
talicskával, nádszövettel (takarás érdekében), 2 pár kesztyűvel
számolva kb. 70 000 Ft a kezdeti beruházási költség.5

2020. februári adatok. Az árakat az OBI áruház weboldaláról, valamint a
Budai Komposztmesterek a Környezetért Kft. webáruházából vettük.

5
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A KOMPOSZTPONT
MŰKÖDTETÉSE
A komposztálás elméleti és gyakorlati vonatkozásaival kapcsolatban
rengeteg szakmai kiadvány áll rendelkezésre online is, így a
komposztmestereknek azok alapos átolvasását mindenképp
ajánljuk (lásd: Felhasznált és ajánlott szakirodalom). Továbbá, ha
van rá lehetőség, erősen ajánljuk a komposztmesteri vagy lakossági
komposztálási képzésen való részvételt. Jelen útmutatóban azokra
a kérdésekre szeretnénk csak bővebben kitérni, amelyek
rendszeresen felmerülnek, és amelyek a tapasztalataink
szerint a legnagyobb problémát szokták okozni.

KOMPOSZTÁLHATÓ ANYAGOK
A legfontosabb és legkritikusabb pont a komposztálókba kerülő
szerves hulladékok minősége. Azt gondolnánk, hogy nem olyan
bonyolult dolog, minden belemehet, ami lebomlik, de sajnos a kérdéskör ennél összetettebb. Először is, attól még, hogy biológiailag
lebomló, szerves hulladékról beszélünk, nem biztos, hogy azt
érdemes a komposztálóba tenni. Az állati eredetű biohulladékok
nem kívánatos élőlényeket vonzhatnak a komposztponthoz, míg a
manapság egyre népszerűbb lebomló bioműanyagok6 nem tudnak
megfelelően lebomlani házi komposztálási körülmények között.
Másodszor, a vegyipar terjedésének köszönhetően egyre több
mindenben találkozhatunk műanyagokkal, vegyszerekkel,
festékanyagokkal.
6

Ezzel kapcsolatos bővebb információ itt: bioműanyag állásfoglalás

24
Ha nem szeretnénk ezeket a kész komposztban viszontlátni
(márpedig ne akarjuk), akkor ezeket is érdemes elkerülni. Nem
utolsósorban pedig vannak olyan szerves anyagok, amelyeket
mértékkel szabad csak komposztálni, azaz nem szabad, hogy
túl sok kerüljön belőlük a komposztba. Mivel sokszor nehéz
megállapítani, hogy mi számít megengedett mennyiségnek,
közösségi komposztálás esetében egyszerűbb lehet ezeket
teljes mértékben tiltani, és a komposztmesterre bízni az
esetleges kezelésüket (pl. tűlevelűek esetében).

A kommunikáció során ajánlatos a nem komposztálható
anyagokra fektetni a hangsúlyt, mivel ezek okoznak problémát.
Minél többször ismételjük, minél látványosabb formában (kiírás
mellett képekkel illusztrálva, esetleg a komposztból eltávolított
idegen anyagok bemutatásával). A sok kivétel elveheti a lakók kedvét
a komposztálástól, viszont vegyük azt is figyelembe, hogy e tudás
birtokában mindannyian környezettudatosabb vásárlókká is
válhatunk.
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Komposztálható anyagok
Háztartási szerves hulladékok

Kerti zöldhulladékok

gyümölcsök maradékai
(héjak, csutkák, levelek)

kerti növények ágai, gallyai, kérge
(aprítva!)

zöldségek maradékai
(torzsák, szárak, levelek, héjak)

elhervadt virágok, levágott
növényi szárak

tojáshéj (apró darabokra törve)

fűnyesedék

kávézacc, teafű (teafilter nem!),
fűszerek, gyógynövények

falevelek

haj, szőr, köröm (nem festett)

kezeletlen fa

elszáradt virágok, cserepes
növények és ezek földje
(cserép nélkül)

használt virágföld

növényevő háziállatok alma
(húsvevőké nem!)
Mind a háztartási (pl. zöldségek torzsája, dinnyehéj), mind a kerti
hulladékok (különösen a faágak) esetében fontos, hogy a szerves
hulladékok minél kisebb darabra felvágva, aprítva kerüljenek a
komposztálóba!
Továbbá távolítsuk el a gyümölcshéjakról a matricákat, a zöldségek
zöldjéről a befőttes gumikat, kötözőket, szalagokat.

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
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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.

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.
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nem Komposztálható anyagok
Hulladéktípus

Magyarázat

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,
fertőzésveszélyes lehet.

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.
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Korlátozottan komposztálható
Hulladéktípus

Magyarázat

tűlevelűek

Nehezen bomlanak le gyanta
és illóolaj tartalmuk miatt, ill.
elsavasíthatják a komposztot.
Érdemes külön kezelni őket.

gyomnövények

Virágzáskor és felmagzáskor ne
tegyük bele a komposztálónkba,
ugyanis előfordulhat, hogy
a magok a kész humuszban
is csíraképesek maradnak.
Virágzási időszakon kívül
azonban nyugodtan
komposztálhatjuk a
gyomnövényeket.

diófalevél

Városi legenda, hogy a diólevél
nem bomlik le. Az viszont
tény, hogy lassabban bomlik
le, azonban a lebomlást gátló
anyagok a levéllel együtt
kb. 1 év alatt átalakulnak a
komposztálódás során. Érdemes
külön kezelni.

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.
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Korlátozottan komposztálható
Hulladéktípus

Magyarázat

fahamu

A faszén hamujával ellentétben
mehet a komposztra, de
csak kis mértékben, ugyanis
ellúgosíthatja a komposztot.
Ügyeljünk arra, hogy valóban
csak fa hamuját tartalmazza,
egyéb hulladékot ne.

nem színes vagy kezelt papír
csomagolások, újságok

Alapvetően nem javasolt
komposztálni, mivel lehet
szelektíven is gyűjteni. Azonban
segíthet a megfelelő szénnitrogén arányt helyreállítani,
ha nincs elég száraz anyag (de
érdemesebb más segédanyagot
használni pl. zeolitot,
faforgácsot).

100%-ban természetes
alapanyagú, nem festett vagy
kezelt textilek (pl. pamut, len,
gyapjú)

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.
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A KONYHAI SZERVES HULLADÉKOK
GYŰJTÉSE A LAKÁSBAN
Fel szokott merülni az a kérdés is, hogy miben, hogyan érdemes
a konyhai szerves hulladékot gyűjteni, és milyen gyakran ürítsük
a tárolóedényt. Természetesen életmódfüggő, hogy hol, mennyi
biohulladék keletkezik, így a tárolóedény nagyságát és az ürítési
gyakoriságot mindenkinek magának kell felmérnie.

FOTÓ • CAESAR GÁBOR

A legfontosabb, hogy a konyhai hulladékot ne műanyag vagy papírzacskóban gyűjtsük, hanem többször használatos, könnyen
mosható dobozban, edényben. A komposztálással csökkenthetjük
a hulladékunk mennyiségét, éppen ezért kontraproduktív, ha a
gyűjtésre egyszer használatos csomagolóanyagokat használunk fel,
amelyeket utána kidobunk. A papírzacskó sem kifejezetten praktikus,
mivel át tud ázni. A komposztálandó anyagok gyűjtéséhez be lehet
szerezni kifejezetten erre a célra kifejlesztett tárolót, de tökéletesen
megfelel bármilyen nagyobb méretű doboz, vödör is.

Példa a komposztálásra
váró anyagok tárolására a
mosogató alatt.

31
Szeretnénk itt is hangsúlyozni az aprítás szükségességét. A nagyobb
gyümölcs- és zöldségmaradványokat, héjakat, torzsákat minél
kisebb darabokra vágjuk föl. Ez abból a szempontból is praktikus,
hogy kevesebb helyet foglal a dobozunkban a konyhai hulladék, így
nem kell olyan sűrűn üríteni.

Tévhit • Macerás a komposztot állandóan levinni, a lakásban
büdösödik, vonzza a bogarakat.

Az összegyűjtött szerves anyagokat nem kell napi szinten levinni,
kb. hetente egyszer elegendő. Tovább bírja, ha hidegben tároljuk pl.
hűtőben, télen erkélyen. Emlékezzünk vissza, hogy a komposztálás
maga nem büdös, főleg, ha van elegendő oxigén. A tárolásnál
ezért javasoljuk, hogy ne fedjük le a tároló dobozt, mert akkor
gyorsabban vizesedik, penészedik7. Ha elzártabb helyen tartjuk pl.
mosogató alatti szekrényben, akkor a bogaraktól, pl. gyümölcslégy,
sem kell tartani. Értelemszerűen, az ürítés gyakoriságát és a tárolás
módját igazítsuk az igényekhez. Példának okáért nyáron több lédús
gyümölcsöt fogyasztunk, a lakásban is melegebb van.

Maga a penészedés nem probléma, attól még lehet komposztálni.
Azonban arra ügyeljünk, hogy ne rothadjon be a tároló dobozba
a komposztunk, mert ha úgy visszük a komposztpontra, akkor az
mind látványban, mind szaghatását tekintve igen kellemetlen. Ha
ez előfordulna, adjunk hozzá kellő mennyiségű szárazanyagot, és
forgassuk bele a komposzthalomba.

7
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TÚL NEDVES VAGY TÚL SZÁRAZ A
KOMPOSZTHALOM
Gyakran előfordul, hogy nem megfelelő a komposzt nedvességtartalma, és ez okoz problémát. Nagyobb gond, ha túl nedves, mivel
ilyen esetekben erős szagokkal találkozhatunk, amit biztosan meg
fog jegyezni a lakóközösség is. Ha túl száraz a komposztunk, akkor
akár teljesen le is állhat a komposztálódás folyamata. Ezekkel a
problémákkal akkor találkozhatunk, ha – szakmai nyelven szólva –
nem megfelelő a szén-nitrogén arány.

SZÉN-NITROGÉN ARÁNY
A mikroorganizmusok munkájához – anyagcseréjéhez – két elem,
a szén (C) és a nitrogén (N) nélkülözhetetlen. Ezek egymáshoz
viszonyított arányát hívjuk C:N (szén-nitrogén) aránynak. Szénben
gazdag, azaz barna hulladékból (faág, gally, szalma, fűrészpor, száraz
levél) több kell, mint nitrogénben gazdag, zöld, friss hulladékokból
(gyümölcs-, zöldségmaradékok, friss fű). Utóbbiak sok nedvességet
tartalmaznak, így ha eltolódik a C:N arány, akkor túl nedves lesz a
komposzthalom, ezzel elzárva az oxigén útját. Ekkor beszélünk
rothadásról, melyet jellegzetes szagáról messziről is felismerhetünk.
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A gyakorlatban elég annyit megjegyeznünk, hogy a megfelelő
komposztáláshoz célszerű a különböző minőségű szerves
anyagokat együttesen gyűjteni. A kertben található zöldhulladékok
általánosságban szénben, míg a konyhai
biohulladékok
nitrogénben
gazdagok.
Ebből kifolyólag erősen javasolt
mind a kerti, mind a konyhai
szerves hulladékot gyűjteni és
komposztálni, hogy szabályozni
tudjuk a szén-nitrogén arányt.
Praktikus a kerti hulladékot
külön komposztálókeret(ek)ben gyűjteni, így könnyen lehet
a konyhai szerves hulladékhoz
adagolni, rétegezni a különböző
nedvességtartalmú anyagokat
(legalulra száraz, rá konyhai, arra
megint száraz és így tovább). A gallyak,
ágak a szellőzéshez is hozzájárulnak, lazítják a
komposzthalom szerkezetét. Azonban ne felejtsük el, hogy minden
esetben aprítani kell a komposztálandó anyagokat, hogy azok
ne foglaljanak túl sok helyet, illetve gyorsítsuk a lebomlást.

OPTIMÁLIS NEDVESSÉGTARTALOM
A komposztáláshoz elengedhetetlen a víz jelenléte, hiszen a lebontást
végző élőlények életfolyamatai csak így működnek megfelelően. Ha
nincs elég víz, az gátolja a mikrobák élettevékenységét, szaporodását.
A túl magas nedvességtartalom azonban elzárhatja az oxigén útját,
rothadás indul be, és az aerob élőlények elpusztulnak. Az optimális
nedvességtartalom ezért 40-60% közé tehető (nem túl nedves, nem
túl száraz, inkább nyirkos).
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A kerti zöldhulladékok esetében a frissen nyírt fű kivételt jelent
abban az értelemben, hogy az nitrogénban dús, így ha rögtön
fűnyírás után tesszük a komposztba, rothadást okozhat. Ezt azzal
előzhetjük meg, ha előtte hagyjuk szétterítve a szabadban kiszáradni.
Szénaként már kiváló szénforrás.

Abban az esetben, ha a lakóközösség aktívan gyűjti a konyhai
szerves hulladékot, könnyen felborulhat az arány a nitrogén
javára. A helyzetet ronthatja például tartós esőzés, főként nyitott
komposztkeretek használata esetén. Továbbá nyáron nagyobb
mennyiségben keletkeznek lédús biohulladékok, amelyek a
melegben gyorsabban rothadásnak indulhatnak. Zöldhulladék
hozzáadásával könnyen javíthatunk a helyzeten, valamint
az átforgatás felgyorsítja a párolgást, az oxigén bejutását a
komposzthalom belsejébe, és a különböző nedvességtartalmú
anyagok keveredését. Tartósan csapadékos időben pedig a nyitott
komposztkereteket érdemes időlegesen letakarni (de úgy, hogy
oldalról még megfelelően biztosított legyen a szellőzés).
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Ha nincs elég száraz kerti anyagunk, akkor be lehet vetni egyéb
segédanyagokat is, amelyek segítik a többletnedvességet
megkötni.
Használhatunk
agyagásványokat,
kőzetliszteket,
kovaföldet, zeolitokat, ezek alapjáraton növelik a komposzt
minőségét. A faforgács is kitűnő szénforrás, nem véletlenül szokták
komposzttoaletteknél8 is használni. Ugyanakkor a kész komposztot
is bátran visszaforgathatjuk a rendszerbe, pár centiméteres
rétegben rászórhatjuk az érő komposzthalomra.

A NEDVESSÉG ÉS A TÁPANYAGTARTALOM
SZABÁLYOZÁSÁNAK ESZKÖZEI
• komposztkeret fedése
vagy nyitása
• locsolás
• aprítás

• konyhai biohulladék és kerti
zöldhulladék keverése
• átforgatás
• segédanyagok használata
• a kész komposzt visszaforgatása

Vízöblítés nélküli, ún. száraztoalett vagy alomszék. Működéséről
bővebben

8
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A KÉSZ KOMPOSZT (HUMUSZ)
FELHASZNÁLÁSA
A komposztálásban az a legszebb, hogy egy természetes
körfolyamatról van szó, ráadásul saját szemünkkel figyelhetjük meg,
hogyan válik a zöldség- és gyümölcsmaradékunk tápanyagdús talajjá.
Városi környezetben ritkábban tud teljes mértékben bezárulni a
kör, mivel nem magunk termesztjük élelmünket, de kicsiben így is
megvalósulhat, ha pl. veteményeskertet alakítunk ki, amelyben a
komposztpontunkról származó humuszt használjuk föl.
Sok esetben felmerül a kérdés, hogy a kitermelt és lerostált
humusszal mit lehet kezdeni. Először is le kell szögezni, hogy rostálás
után az ún. nyers komposztot még kb. két hétig pihentetni
kell felhasználás előtt. Ha azonnal felhasználjuk a növények alá,
akkor kárt tehetünk bennük. A megérett komposztot, azaz humuszt
virágföldként lehet hasznosítani nemcsak a közös kertben, de
a beltéri növényeknél is. A lakásban található növények esetében
különösen igaz, hogy hamar kimerül a földjük, a rendszeres locsolás
során kimosódnak a tápanyagok. Ezért minden évben érdemes
egy kis humusszal feldúsítani a cserepes növények talaját. A kert
is meghálálja az értékes anyagokban gazdag komposztot. Ha
nem akarjuk kifejezetten ültetésre felhasználni, akár szét is lehet
egyenletesen teríteni; az eső idővel be fogja mosni a talaj mélyebb
rétegeibe.
A kész komposzt felhasználásának lehetőségét azok felé is
kommunikáljuk, akik egyébként nem vesznek részt magában
a komposztálásban. Ha pedig úgy látjuk, hogy több humusz
keletkezik, mint amennyit helyben fel tudunk használni, bátran
ajánljuk fel szomszédos társasházaknak, barátoknak, ismerősöknek.
Szerencsés esetben a jó példa ragadós lesz, és máshol is belekezdenek
a komposztálásba ennek hatására.
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A LAKÓKÖZÖSSÉG BEVONÁSA
Korábban már szó esett arról, hogy első lépésként mindenképpen
tájékoztatni kell a lakóközösséget a komposztpont létesítéséről, és
nem érdemes erőltetni azoknál, akik úgy érzik, nem szeretnének
ebben részt venni. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy
később nem gondolhatják meg magukat vagy ne érkeznének új
lakók. A közösségi komposztálás haladásáról, eredményeiről
az átláthatóság kedvéért is célszerű rendszeres időközönként
beszámolni, de a tévhitek eloszlatása végett is hasznos.

A kiadványok, plakátok, e-mailes tájékoztatók hatékony eszközei a
komposztálási ismeretek átadásának, de a legjobb, ha a komposztmester személyesen is be tudja mutatni, hogyan működik a
komposztpont. Plusz feladatot jelenthet a komposztmesternek,
de praktikus, ha listát vezet a komposztálásban résztvevőkről,
és legalább e-mailes elérhetősége van hozzájuk. Így ha bármi
észrevétel, javaslat, változás felmerül, azokról könnyen lehet
értesítést adni. A közösség összekovácsolását segítheti, ha időnként
közös programokat is szervezünk, még ha csak annyiról is van
szó, hogy közösen rostáljuk át a komposztot, vagy együtt keressünk
felhasználási helyet a humusznak.
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SHAREWASTE.COM
A nemzetközi online platform lényege, hogy összekösse azokat
az embereket, akik szeretnék a konyhai szerves hulladékukat
komposztálni. A Magyarországon is működő oldalon bárki
regisztrálhat „donorként” (aki szeretne biohulladékot komposztálni)
vagy fogadóként (akinek van komposztpontja, amit szívesen felajánl
használatra másoknak ). Ezután a térképes alkalmazáson láthatjuk,
kik használják még a platformot a környezetünkben.
Amennyiben nyitott rá a lakóközösség, a közösségi komposztpont
használatát mások számára is fel lehet ajánlani (ha van, aki
felelősséget tud vállalni a donorokért). Azonban az oldal arra
is kiváló, hogy rákereshessünk más komposztáló közösségekre
kapcsolatépítés és tapasztalatcsere céljából.

Mind a személyes kontaktus, mind a rendszeres kommunikáció
csökkenti annak a valószínűségét, hogy a lakók nem megfelelően
használják a komposztpontot, és olyan hulladékok kerülnek
bele, amelyek nem odavalók. Minél többen érzik magukénak a
projektet, annál biztosabb a siker is. Ki tudja, lehet, hogy más
együttműködések is születnek a közösségi komposztálás pozitív
tapasztalatain felbuzdulva.
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT
IRODALOM
Komposztálás a családban. Gyakorlati útmutató
(Humusz Szövetség, 2014)
Dr. Béres A., Csiffáry N., Gadácsi R., Laczkó B.,
Márton Zs.: A komposzt is érték! A helyben végzett
komposztálás elmélete és gyakorlata.
(Budapest, 2017)
Hrebenák József László: Közösségi komposztálás
(Gödöllő, 2017)
www.komposztforum.hu
További online elérhető kiadványok
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MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGI
KOMPOSZTPONTOK

ÚJLIPÓTVÁROSI KOMPOSZTÁLÓK
Komposztmester, kertfenntartó • Kiss Gábor, okl. tájépítészmérnök
Kiss Gábor Újlipótvárosban lakik, és vérbeli kislábnyomos
kertészként munkáját is főként ott végzi. Az újlipótvárosi társasházak
ölelésében megbújó komposztálók telepítésekor elsősorban a kerti
zöld javak hasznosítása járt a fejében: így a fák lehullott lombját és
a kerti nyesedékeket nem kell elszállítani, és részben a földszállítás
gondjától is megszabadulnak a belvárosi házak.
A komposztálók önkormányzati pályázatból valósultak meg,
jellemzően kertrendezést követően. Mindehhez a társasházak agilis
közös képviselőjének, Németh Zitának a fáradhatatlan munkájára is
szükség volt. A pályázati lehetőség minden XIII. kerületi társasház
számára nyitott, a komposztáló létesítését 200 000 Ft-tal támogatja
a helyi önkormányzat.
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Helyszín • Budapest XIII. kerület, Visegrádi u. 36.
Komposztálás kezdete • 2019 tele
Komposztáló mérete • 4 m3 + kb. 1 m3 a talajfelszín alatt

FOTÓ • KISS GÁBOR

Ez a vidám, kerti házikóra emlékeztető komposztáló szép példa arra,
hogy a komposztkeret akár a kert dísze is lehet. A visegrádi utcai
társasház 400 m2-es kertjében keletkező falevél és kerti nyesedék
kerül bele. A szédummal betelepített zöldtetős komposzthalmot
természetesen öntözni kell, hiszen el van zárva a csapadék elől, de
ez mindössze heti 3 perc munkát és 2 kanna vizet jelent.
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Helyszín • Budapest XIII. kerület, Hegedűs Gyula u. 45–47.,
Visegrádi u. 42–46.
Komposztálás kezdete • 2018 tavasza
Komposztáló mérete • 4 m3

FOTÓ • KISS GÁBOR

Ebben a visegrádi utcai kertben 2 év alatt 20-25 közepes méretű
lombhullató fa leveléből és 3-400 m2-nyi zöldfelület kerti
nyesedékéből 3-4 m3 komposzt keletkezett úgy, hogy még egy másik
kertből is került a komposztálóba 20-30 zsáknyi levél. Ezzel legalább
100-120 darab zöldhulladék-gyűjtő zsákot sikerült kiváltani.
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FOTÓ • CSÖRGŐ VIKTÓRIA

FOTÓ • KISS GÁBOR

A helyben
termelt komposzt
a kiemelt
ágyásokba
kerül.

A lakók közül
néhányan konyhai
hulladékot is
visznek a kerti
komposztálókba.

44
Helyszín • Budapest XIII. kerület, Katona József u. 33/b.
Komposztálás kezdete • 2018 ősze
Komposztáló mérete • 3 m3

FOTÓ • KISS GÁBOR

A komposztáló egy kőbányai építkezésen szerzett raklapokból
készült, a készítéséről Gábor a gardenista.hu-n részletesen
beszámolt. A kertben álló 7-8 lombhullató fa lombját és a mintegy
500 m2 alapterületű kert fűnyesedékét is képes elnyelni.
Idén tavasszal újabb komposztálókkal bővülnek az újlipótvárosi
kertek. Hamarosan 3 további helyszínen létesülnek gyűjtőegységek,
ezek már kifejezetten a konyhai hulladék újrahasznosítása céljából.
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KOMPOSZTÁLÁS KÖZÖSSÉGI KERTBEN

Helyszín • Lőrinci Kertelő, XVIII. kerület, Dolgozó út 18.
Kertvezető/komposztmester • Molnár Vivien Lejla
Közösségi komposztálás kezdete • 2019 november

FOTÓ • KOZOSSEGIKERTEK.HU

A Lőrinci Kertelő Budapest 18. kerület, Pestszentlőrinc–
Pestszentimre első közösségi kertje, 2014 nyarán jött létre egy
nyertes pályázatnak köszönhetően. 35 darab 10 m2-es parcellával
és 50 m2 közösen gondozott területtel (gyógy-, fűszer- és
gyümölcstermő növényekkel) rendelkezik. A kertben a Szivárvány
Óvoda számára állandó parcellát biztosítanak. Molnár Vivien Lejla
kertvezetőnek köszönhetően 2019 novembere óta nemcsak a
kertbérlőknek, hanem külsősöknek is lehetőségük van komposztot
vinni a kertbe.

Közösen művelt
fűszer- és
gyógynövénykert.
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Lejla eleinte csak a saját parcellája mellett kezdett el komposztálni,
kidobott fapolcokból épített egy ládát, és kis idő múlva regisztrált a
ShareWaste-re. Egy évvel később megválasztották kertvezetőnek, és
fontosnak érezte, hogy a közösségi komposztálás megszervezését az
egész kertre kiterjessze. Először engedélyt kért a kertet üzemeltető
Agora Lokálpatrióta Egyesülettől. Erőforrásként a vezetőségből két
fő vállalta magára a komposztdonorokkal történő kapcsolattartást.
Nem volt zökkenőmentes a kezdés: be kellett bizonyítani a kert
bérlőinek, hogy ez már egy működő rendszer, amit érdemes
kihasználni. A többség könnyen szabad utat adott a szervezésnek,
és a kezdeti aggodalmakat is sikerült többszöri beszélgetések után
eloszlatni.

FOTÓ • BARSVÁRINÉ SZABÓ ANITA

Homokozó a
gyerekeknek, amíg
a szülők a kertben
tevékenykednek.

Fontosnak tartották, hogy hozzáértő kezelje a külsősök
által hozott komposztot, ezért is bizonyult hasznosnak Lejla
többéves tapasztalata, kertészeti végzettsége és a Humusz
Szövetség komposztképzésén elsajátított ismerete. Szakmai
segítséget is kapott, ami hozzájárult a rendszer kidolgozásához.
Komposztkereteket egy korábbi sikeres pályázatból biztosítanak.
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Az előkészületek után tájékoztató plakátot készítettek, és közösségi
oldalakon adták hírül a lehetőséget az érdeklődők számára.

Parcella
melletti
komposztáló.

2019. november 9. óta 9 család (21 fő) töltött ki együttműködési
szerződést, és közel 30 alkalommal hoztak konyhai zöldhulladékot9.
Nagyon pozitív tapasztalat az, hogy tényleg csak a megállapodásban
szereplő zöld javakat hozzák, és gondosan fel is aprítják. Néhányan
a szomszéd kerületekből buszoznak hozzájuk. Egyetlen negatív
tapasztalatuk az, hogy néha már kezd levet engedni a hozott
komposzt, azonban a kertvezető megerősítette, hogy ezt is tudják
szárazanyagokkal kompenzálni.
Jelenleg a komposzthozók erőforráshiány miatt nem tudnak
hazavinni a keletkező humuszból, mert nincs, aki átrostálja
a komposztkereteket, de dolgoznak az ügyön és az egységes
elosztáson.
2020. márciusi adat

9
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Helyszín • Humusz Ház, XI. kerület, Saru u. 11.
Komposztmester • Bálint Norbert és a Humusz további kollégái
Közösségi komposztálás kezdete • 2011
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A közösségi komposztpont a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld
Forrás programjának támogatásával jött létre. Kezdetben 8
komposztkerettel indult, a komposztáláshoz szükséges eszközöket
is a pályázatból szereztük be. A komposztpont bejáratához
tájékoztató plakátok kerültek kihelyezésre, a komposztálásban
résztvevők számára képzést tartottunk. A lehetőséget a környékbeli
társasházak részére hirdettük elsődlegesen, de a közelben dolgozók,
tanulók számára is nyitott a komposztpont a kezdetektől fogva.
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A komposztpont 2016-ban új helyre került és bővült további
keretekkel, így összesen 11 komposztkeret áll rendelkezésre.
Ebből 9 db fa keret, és 2 db műanyag. Utóbbiakban gyűjtjük a
szárazanyagokat, és igény szerint keverjük a többi keretbe. A rostálást
a komposztmester végzi, a kész komposztból a komposztálásban
résztvevők is vihetnek, de a kertben is hasznosulnak pl. a
magaságyásokban.

A komposztpont ingyenesen használható, azonban regisztrációhoz
kötött. Ennek része egy együttműködési megállapodás aláírása,
továbbá a tudnivalókat szóban mondják el a Humusz munkatársai.
A komposztosok ezen kívül egy levelezőlistára is felkerülnek, ahol
folyamatos tájékoztatást kapnak, ha a nyitvatartási idő változik
vagy ha nem megfelelő hulladék került a komposztkeretekbe.
2017 év elején 50 regisztráló vette igénybe a komposztpontot, ez
2019-re 200 főre nőtt, így a megnövekedett igénybevétel miatt új
regisztrálók elől lezártuk a komposztpontot. 2020 januárjában csak
egy képzést követően lehetett újként regisztrálni, ez a rendszer a
jövőben is maradni fog. A hirtelen megnövekedett érdeklődés miatt
szükségessé vált a nyilvántartási rendszer frissítése, hatékonyabbá
tétele.
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A műanyag zacskók elkerülése érdekében több alkalommal is
osztottunk műanyag vödröket a konyhai hulladékok tárolására.
A beérkező biohulladékok mérése így egyszerűbbé vált, amit a
megnövekedett terhelésig a komposztosok lelkesen vezettek is
a kihelyezett tablón (utána már nem volt a Humusz csapatának
kapacitása az utánkövetésre). Azonban a regisztrálók számával
újabb nehézségek merültek fel: több az idegen anyag, nem elég a
szárazanyag, a megnövekedett mennyiségű humusz felhasználására
új megoldásokat kell találni. A komposztpont fenntartása így
folyamatos fejlesztéseket igényel, amelynek fontos része a megfelelő
kommunikáció.

A közösségi komposztpont ezenkívül környezeti nevelési célt is
szolgál. Az évek alatt több száz pedagógusnak, diáknak és lakosnak
tartottunk komposztálással kapcsolatos képzéseket, foglalkozásokat,
ahol a gyakorlatban is be tudjuk mutatni a komposztálás folyamatát,
tapasztalatokat tudunk megosztani. A kertben továbbá található
egy komposztkas is, azonban ez nem képezi részét a közösségi
komposztpontnak.

FOTÓ • HUMUSZ SZÖVETSÉG
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Komposztkas.

