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Tisztelt Bizottság! 

Szeptemberben a Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztálya egy négy 

rekeszes komposztáló pontot hozott létre Budapest több pontján, többek között a Boráros téren, 

a HungAiry projekt keretében, kerületünkkel egyeztetve. A cél a környezettudatosságra való 

nevelés, amely egybecseng a ferencvárosi szemléletformáló törekvésekkel.  

A fenntartást (ürítést, tisztántartást) a BKM Főkert divízója végzi, a kerület szerepe ebben 

annyi, hogy a komposztálást népszerűsíti, tanítja és tapasztalatait folyamatosan megosztja a 

fővárosi kollégákkal. Október elején közös bejárást tartott a FÖRI, a BKM, a Főváros egyik 

ökomenedzsere és a kerületi főkertész. A bejárás során az összes környékbeli vendéglátó- és 

egyéb árusítóhelyet felkeresték és tájékoztatták az üzleteket a komposztálóról, mit lehet és mit 

nem beledobni, kérték, hogy ők is figyeljenek a tisztántartására.  

A komposztáló heti szintű ellenőrzését egy civil komposztmester végzi önkéntes alapon, 

díjmentesen. Ő az, aki átválogatja, a szemetet –ha van- kiszedi. A környék lakói az első 

pillanattól használják a tárolókat. Természetesen negatív megnyilvánulások is vannak, de a 

többség nagyon támogató. 

A Boráros téri komposztáló valóban egy nagy kísérlet, hiszen egyedüliként került forgalmas 

tömegközlekedési csomópontba. A parkokban elhelyezett komposztálóval szemben előnye, 

hogy útba esik, kitérő nélkül lehet elhelyezni benne a háztartási zöldhulladékot. Hátránya, hogy 

valóban járhat kellemetlen szaghatással, de ez nem törvényszerű. 

A komposztálódás kémiai folyamat, szerves anyag bomlás, biológiai oxidáció, amely ideális 

körülmények között (aerob módon, megfelelő mennyiségű oxigénnel) nem jár különösebben 

kellemetlen szaggal, ezért kell a komposztáló falának és aljának nyitottnak lennie, és ezért 

szükséges forgatni is. Ha azonban a bomlás oxigénhiányos környezetben (anaerob módon) 

történik, akkor kellmetelen szagú gázok (pl. metán) keletkezhetnek. Egyelőre a tapasztalás 

időszakát éljük, a komposztmester lassú javulásról számolt be. Elmondta például, hogy több 

halloweeni fargott tök is bekerült, ami jó, de sajnos a mécseseket volt, hogy bennehagyták. 

A rágcsálók jelenléte nem releváns. A patkány nem növényevő, a komposztáló önmagában nem 

fogja a térre csalogatni az állatokat. 

A fenntartóval a kapcsolat folyamatos, rendszeres (havi) tapasztalatcserét folytatunk. Ígérték, 

ha a komposztáló nem váltja be a hozzá fűzött reményeket: kihasználatlan, büdös, szemetes, a 

kerület kérésére másik helyet keresnek számára. 
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