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KomposztKomposztáállááss

• Komposztálásnak - a pontos definíció alapján -
az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag 
bontható hulladékok ellenőrzött körülmények 
között, oxigén jelenlétében történő termofil 
(magas hőmérsékletű) biológiai lebontását 
nevezzük, amelyben a „munkát” a mikro- és 
makroorganizmusok végzik. 

• A komposztok ennek a folyamatnak a 
termékeként keletkező termésnövelő anyagok, 
amelyek a növények tápanyagellátásának, 
illetve a talaj tápanyag-szolgáltató
képességének javítására szolgálnak.

KomposztKomposztáálláás ks küüllöönbnböözzőő mmééretekbenretekben

1. 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;

2. 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;

3. telepi komposztálás: szervezett, elkülönített 
hulladékgyűjtés során begyűjtött biohulladék 
komposztálása biohulladék-kezelő telepen;

-> Az első két kategóriára nincsen jogszabályi előírás! 
-> Marad tehát a jó szakmai gyakorlat alkalmazása…

A szakszerA szakszerűű komposztkomposztáálláás felts feltéételeitelei

• A komposztálás feltételeit a folyamat során 
biztosítani kell, függetlenül a kezelő telep 
méretétől vagy a komposztálandó
nyersanyagok mennyiségétől. 

• A komposztálásban aerob élőlények vesznek 
részt, amelyeknek hozzánk hasonlóan 
tápanyagra, vízre és oxigénre van szükségük. 

• A komposztálás folyamata során 
gyakorlatilag minden beavatkozásunknak az 
a célja, hogy ezeket a feltételeket minél 
jobban biztosíthassuk.



C/N arC/N aráány, avagy a  mikroszervezetek ny, avagy a  mikroszervezetek 
helyes thelyes táápanyagellpanyagellááttáásasa

Néhány fontosabb nyersanyag C/N 
aránya:
–Fűrészpor: 500/1
–Fakéreg: 120/1
–Szalma: 60-100/1
–Kerti hulladék: 40-50/1
–Marhatrágya: 25/1
–Vágott fű: 20/1
–Baromfitrágya: 10-15/1

-> optimális érték: 25-30/1, ehhez minél 
többféle anyagot érdemes keverni a 
komposzthoz

C/N arC/N aráányny

• Ha túl szűk a C/N arány…
-> a nitrogénfelesleg ammónia formájában 
távozik.

• Ha túl tág a C/N arány…
-> komposztálás csak nagyon lassan indul be, 
amikor a felesleges szén CO2 formájában már 
eltávozott

-> Ökölszabály: minél öregebb, barnább és 
fásabb egy anyag, annál több szenet, minél 
frissebb, lédúsabb és zöldebb, annál több 
nitrogént tartalmaz.

NedvessNedvesséégtartalomgtartalom

• A mikroorganizmusok szaporodásához 
megfelelő mennyiségű vizet is biztosítani 
kell.

• Ha túl kevés a nedvesség…
-> kiszáradnak, leáll a folyamat

• Ha túl sok a nedvesség…
-> anaerob folyamatok, rothadás indul be

• Optimális nedvességtartalom: 40-60% 
• Ellenőrzése: marokpróbával

OxigOxigéénellnellááttááss

Aerob mikroorganizmusok
->  jelentős mennyiségű oxigénre van 

szükségük

Amivel ez biztosítható:
 Laza struktúra
 Átforgatás, keverés
 Megfelelő nedvességtartalom



HHőőmméérsrséékletklet

• Exoterm folyamat, hő szabadul 
fel

• Nem kell aggódni, nem gyullad ki
• Célja  a higiénizáció, a higiénikus 

komposzt előállítása
• Kis komposztálóknál a téli 

időszakban le is áll a 
komposztálódás folyamata, majd 
tavasszal folytatódik 

Ami belekerülhet a komposztálóba

 Konyhai zöldség-, 
gyümölcs-hulladék 

 Elszáradt virágok, 
növényi 
maradványok 
darabolva 

 Kávé-zacc, 
teafilter,  teafű

 Vágott fű,
 Falevelek (dió is!) 
 Ágak, gallyak 

darabolva

Ami ne kerAmi ne kerüüljljöön bele feltn bele feltéétlentlenüül a l a 
komposztkomposztáállóóbaba……

• Papír, karton  
• Virágzó, felmagzott 

gyomok, 
• Beteg növényi részek,
• Ételmaradékok, 

húsfélék, 
• Zsírok, olajok, 
• Trópusi gyümölcsök 

héja

• … és ami egyáltalán 
nem bomlik le: fém, 
üveg, műanyag, kő, stb.

KomposztKomposztáállóó ededéényeknyek

Kialakításuk, elhelyezésük:
 Levegős, szellős
 Ha nem fedett, akkor árnyékos 

helyen
 Nem földbe ásva
 Lehetőleg gyűjtő és érlelő rekeszre 

osztva



Amire Amire éérdemes odafigyelnirdemes odafigyelni

Minél többféle nyersanyag kerüljön a 
komposztálóba

Alulra fás, száraz, és laza szerkezetű
anyag kerüljön,

Ágakat, gallyakat 5-10 cm darabokra 
aprítsuk

 Lehetőleg rétegezve helyezzük el a 
különböző anyagokat

Kb. kéthavonta érdemes átforgatni a 
komposztot 

Kerüljük a tűző napot és a sok esőt



A komposztok felhasználás 
kedvező hatásai
 fokozzák a talaj biológiai aktivitását
 lassú a tápanyag-feltáródás, kicsi a 

kimosódás veszélye,
 a magas adszorpciós képesség miatt növelik a talajok 

tápanyag tároló kapacitását,
 a nehezen oldható ásványi tápanyagok a növény által 

felvehetővé válnak a humusz bomlása során képződő
savak és mikroorganizmusok által termelt 
fermentumok hatására,

 a komposztokban található hormonhatású anyagok 
serkentik a növényi növekedést,

 fokozódik a növények ellenálló képessége a 
kórokozókkal és kártevőkkel szemben,

 stabil talajszerkezet alakul ki, amely csökkenti a 
porosodás és az erózió veszélyét,

 javul a talajok víz-, hő- és levegőgazdálkodása.

További jó komposztálást 
mindenkinek!


