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KÖSZÖNTŐ

Budaörs polgármesterének lenni egyedi feladat. Ahogy egyedi a város is – többek 
között az itt élők lokálpatriotizmusából, az intézmények elkötelezettségéből 
fakadóan. Sikerült élnünk a földrajzi és a gazdasági lehetőségekkel, az 
önkormányzatunk pedig tudatos helyi gazdaságpolitikával olyan stabil hátteret 
teremtett, amely magas színvonalon biztosítja a város működését. Intézményeink, 
ellátórendszerünk kiemelkedő színvonalú, ezáltal a budaörsiek életminősége 
jobb, mint a más magyar városokban élőké. Budaörs egy „kis Európa” 
Magyarországon – s őszintén hiszem, hogy ez az itt élők szemléletére is igaz.

A hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb környezetvédelmi megoldását 
jelentő komposztálás nagy előnye, hogy segítségével a háztartásokban 
keletkező hulladék közel egyharmadát tudjuk felhasználni – s 
készíthetünk ily módon a kerti- és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen 
tápanyagot. A projekt keretében 600 db 400 literes komposztáló edény 
igényelhető a családi házas övezetben élő lakosság részére.

KOMPOSZTÁLJ!

Tisztelt Olvasó! Házi komposztálás

Wittinghoff Tamás
Budaörs polgármestere

A KOMPOSZT 
SZÁMTALAN ELŐNYÖS 
TULAJDONSÁGA 
KÖZÜL KIEMELENDŐ: 
JAVÍTJA A TALAJ 
SZERKEZETÉT 
ÉS SEGÍTI ANNAK 
LEVEGŐZÉSÉT.

A KOMPOSZTÁLÁS 
LÉPÉSEI:
aprítás / keverés / 
rostálás

1.

gyümölcs, 
zöldség, kávézacc, 
teafilter, tojáshéj, 
ételmaradékok, 
tészta, kenyér, 
faforgács, 
szalma, falevél és 
fanyesedék

2. 3.

nedvesítés
föld / segédanyag 
hozzáadása

4. 5.

érés, hőtermelődés stabilizálódás komposzt kitermelése, 
felhasználása

Konyhai hulladékok:

6.

Esetünkben utóbbi azért kap hangsúlyos szerepet, mert éppen a 
szemlélet az, amely a hulladékgyűjtési rendszerünk fejlesztését 
sikerre viheti. Talán emlékeznek rá, hogy Budaörsön gyűjtőszigetek 
létrehozásával 2003-ban kezdődött a hulladékok szelektív 
begyűjtése. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján azonban rá kellett 
jönnünk, hogy a rendszer elérte hatékonysága maximumát, 
ezzel a módszerrel a szelektív begyűjtési arány tovább már nem 
növelhető. A város környezetvédelmi elvárásai és a jogszabályok is 
igényelték a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését. 
A korszerű hulladékgazdálkodás az Európai Unió és a Magyar Állam 
támogatásával megvalósuló fejlesztése elsődlegesen a szelektív 
hulladékgyűjtés feltételeinek bővítését és az újrahasznosítás 
jelentős javítását tartalmazza. Azt gondolom, aligha kell hosszasan 
ecsetelnem, hogy a környezetünk megóvása közös érdek, 
melynek hatékony megvalósítása csakis abban az esetben lehetséges, ha törekszünk 
arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen a háztartásokban, vagy a hulladék minél 
nagyobb részét újrahasznosítsuk. Ebben segít például a hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb 
környezetvédelmi megoldása, a komposztálás, melyről kiadványunkban részletesen szólunk. Arra 
kérném Önöket, hogy éljenek a projekt keretein belül felkínált komposztálás lehetőségével, ily 
módon hasznosítva a háztartásokban keletkező hulladék közel egyharmadát.

Tisztelt budaörsiek!
Jövőnk egyik alappillére a környezettudatosság. Tegyük élhetőbbé közvetlen környezetünket, 
mutassunk példát ezzel is a következő nemzedékeknek! Szelektíven a zöld Budaörsért!
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A komposztálással nem csupán a szerves és hasznosítható hulladékok mennyisége 
mérsékelhető, hanem a kerti és konyhai hulladékokat ily módon visszajuttathatja a 
természeti körforgásba. S ha felhasználja a komposztot, termékenyebbé válik a talaj, miáltal 
több és egészségesebb növénye terem. A házi komposztálás során talán a legfontosabb a 
nyersanyagok összetétele. A kerttulajdonos akkor éri el a helyes keverési arányt, ha az év 
folyamán minden szerves hulladékot komposztál, ami a ház körül keletkezik.

Miért hasznos 
a komposztálás?

KOMPOSZTÁLJ!

A növények számára értékes nyersanyag keletkezik, ez a humusz, vagy más néven 
a komposzt. Ez az ásványi anyagokban gazdag, sötétbarna földszerű anyag kiváló 
tápanyagként felhasználható cserepes vagy kerti növények tápanyag-biztosítására. 
A legolcsóbb és a legkevesebb környezetterheléssel járó hulladékkezelési megoldás 
az, amelyiknél nem kell az anyagot elszállítani, hanem helyben, a kiskertben, vagy 
éppen az udvaron komposztálunk. A házi komposztálás nagy előnye, hogy nem 
igényel technológiai hátteret, viszont segítségével a kukába kerülő háztartási 
hulladéknak hozzávetőleg az egyharmada hasznosítható. Mivel olyan alapanyag, 
amelyből minden különösebb fáradtság nélkül komposzt készíthető.

A KOMPOSZT ELŐNYÖS 

TULAJDONSÁGAI

 Javítja a talaj szerkezetét, segítve annak levegőzését.

 Jelentős a vízmegkötő képessége.

 Fokozza a talajban található élőlények aktivitását.

 Növeli a növények betegségekkel, kártevőkkel szembeni ellenálló képességét.

 Megköti a talajban esetlegesen előforduló méreganyagokat.

 A műtrágyával szemben lehetővé teszi a tápanyagok folyamatos felvételét.

 Természetes alternatívát kínál vegyi műtrágyák nélkül.

 Visszanyerjük a konyhai és udvari hulladék harminc százalékát 

a háztartási szemétből is.
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A szerves anyagok, növényi részek elkülönített kezelése lehetővé teszi a 
komposztálást, mely során a szerves hulladék lebomlik, értékes humusszá 
alakul, majd a kerti munkálatok, mezőgazdasági hasznosítás során visszakerül 
a természet körforgásába. Amennyiben nem tud, vagy nem szeretne 
otthonában komposztálni, gyűjtse külön a zöldhulladékot, melyet az erre 
a célra rendszeresített, zöld színű – BTG logóval ellátott – zsákokban 
elszállítanak. Az úgynevezett Zöldjárat márciustól decemberig közlekedik a 
szemétszállítás napján. Az összegyűjtött és elszállított növényi maradványok 
komposztálótelepre kerülnek.

Komposztálás telepen
Ne termelj

szemetet!

Komposztálj!

Ezen felül hetente 

1 köbméternyi kötegelt, átkötött 

zöld hulladékot is ingyenesen 

elszállítanak a kertek elől – 

ez családi házanként évente 

átlagosan 40 köbméter 

nyesedék térítésmentes 

kezelését jelenti.

Mi kerülhet a zöld zsákba?

 avar, fűnyesedék, szalma
 faágak, gallyak aprítva
 kerti gyomok (virágzás előtt)
 évelők, zöldségek, lehullott gyümölcsök
 elszáradt virágok
 faforgács, fűrészpor (vegyszermentesen)

A HÁZI KOMPOSZTÁLÓBA 
KERÜLHET:
zöldségek, szárak, levelek  gyümölcsök, héjak, magok  olajos 
magvak, csonthéjak  nyers gabonák, lisztek  kávé, tea, fűszer- és 
gyógynövények (kávézacc szűrőpapírral együtt)  teafű, filteres tea 
(címke és zsinór nélkül)  tojáshéj (apróra összetörve)  vágott virágok, 
szobanövények  festetlen, fehérítetlen, natúr papír  lomb, lassan 
lebomló levelek is (pl. dió, tölgy, platán stb.)  levágott fű, csak egy-egy 
rétegben, kiszárítva vagy faforgáccsal, szalmával, faaprítékkal keverve 
 gally, sövénynyesedék, csak egy-egy rétegben, aprítva  faforgács, 
szalma, faapríték  fahamu  a nagyobb mennyiségű lombot külön 
komposztáljuk vagy mulcsozásra használjuk

NEM KERÜLHET A HÁZI 
KOMPOSZTÁLÓBA:

hőkezelt ételmaradékok, húsok, csontok 
 záptojás  húsevő állatok ürüléke  

állati tetemek  cigarettacsikk  festett, 
fehérített papírok  fémek  üvegek  

műanyagok  pelenka  gyógyszerek 
 textíliák, kötött áruk  vegyszerek, 

gombaölő szerek, gyom- és rovarirtó 
szerek  egyéb veszélyes hulladékok

KOMPOSZTÁLJ OTTHON! KOMPOSZTÁLJ!
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Elérhetőségek:
www.budaors.hu
www.btg.hu


