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Avar és kertihulladékok égetésének betiltása: bosszúság és lehetőség? 

A Parlament 2020-ban a környezet védelméről szóló törvény (1995. évi LIII., Kt.) 48. §-nak 

4/b. pontját (Kt.48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: b) a 

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 

hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása) törölte, és ezzel 2021. 

január 1-től1 megszüntette a települési önkormányzatok avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályozási lehetőségét. 

2021. január 1-től a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) 

bekezdése szerint: „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő 

jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben 

történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár 

kivételével – bármilyen okból kigyullad.”  

Egyszerűen fogalmazva: tilos bármilyen eredetű kerti hulladék égetése! 

Mit tehetünk? 

 

A, Bosszankodunk. 

B, Tájékozódunk. 

C, Cselekszünk. 

D, Magaságyást építünk. 

E, Dombágyást építünk. 

 

A, Bosszankodunk, hogy földet, kertet, szőlőt, gyümölcsöst stb. csak filmen látott dilettánsok 

hoznak megint betarthatatlan szabályokat, de Mi vagy betartjuk, vagy nem.  

Noha a hivatkozott kormányrendelet rendkívül durva levegőtisztaság-védelmi bírsággal 

fenyeget Bennünket, ha mégis égetnénk (bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, 

illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése: 100.000 Ft birság, vonalas létesítmény 

mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben 

keletkezett hulladék égetése; 500.000 Ft bírság), de Minket sem ejtettek a fejünkre, majd 

szalonnát sütünk az égő 3-5 m3-es venyigehalom mellett. Hát, ez necces… 

Az összegyűjtött kerti zöldhulladékokat, faleveleket, szőlővenyigét, gyümölcsfák nyesedékét 

egy „csendes helyen” (erdőszélen, kerítésen kívül, szurdik-gödörben, stb.), lehetőleg hétvégén 

és szürkületkor „véletlenül elhagyjuk”. Ez lényegében a saját hulladékunk illegális lerakását 

jelenti. Az illegálisan lerakott kerti hulladékok a „szemét a szemetet csábítja” logika mentén 

hamarosan illegális szeméttelepekké híznak, hívogatva a közterület felügyelőket, mezőőröket, 

rendőröket és az arra érzékeny civilszervezeteket ( pl. Szekszárdi Hulladékkomandó), hogy 

vegyék már észre az elvetemült szemetelőket. Az illegális hulladéklerakásnak a 

levegőtisztaság-védelmi bírsággal egyező nagyságú szabálysértési díjtételei lehetnek! (Nem 

beszélve az illegálisan megtalált szemétben véletlenül ottfelejtett, a szemetelőt egyértelműen 

azonosítható dokumentumokról, és azt követő facebookos nyilvánosságról sem, „Te 

szemeteltél, Te szemét!” Hát, ez is necces…    

1, Átmeneti rendelkezésként a koronavírus veszélyhelyzet időtartamáig a tiltás fel van függesztve, a cikk 

írásának időpontjában 2021. március 1-ig. 
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B, Tájékozódunk, hogy van-e egyáltalán értelme ennek a rendeleti tiltásnak. Van! 

A Levegő Munkacsoport (www.levego.hu) az alábbi cikkében bemutatja, hogy egy átlagos 

kertihulladék kupac (100 kg) elégetése során milyen anyagok keletkeznek és azok milyen 

hatással vannak a szervezetünkre: 

Avarégetés: Mi történik, ha valaki begyújtja a kerti „füstgyárat”? 

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. 

Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi 

egészségre. Az értékes szervesanyagból az égetés során hamu keletkezik, mely 

csak korlátozott mennyiségben alkalmas talajerő-utánpótlásra. Ezzel szemben 

komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. 

Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, óriási 

légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban a rossz légellátás, az alacsony 

égéshőmérséklet, magas nedvességtartalom okozza. Például a növényi részekben lévő szén 

ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett szén-monoxid keletkezik, amely kis 

mennyiségben is mérgező. De vegyük csak sorra, egy átlagos kupac (100 kg) elégetése során 

milyen anyagok keletkeznek és azok milyen hatással vannak a szervezetünkre: 

Szén-monoxid: 5-7 kg (= 5-7 milliárd mikrogramm - μg) 

Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenése. 

Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését csökkenti, elősegíti a koszorúér-

elmeszesedést, szűkíti a koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát. Akadályozza a vér 

oxigénszállító képességét. Egészségügyi határértéke 10000 μg/m3. 

PM10 (10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék): 1,7-4,9 kg (= 1,7-4,9 

milliárd μg) 

Azonnali hatás: asztmás roham, légúti irritáció, szív és érrendszeri zavarok. 

Tartós hatás: rákkeltő, immunrendszer károsító, szívinfarktus, agyérgörcs, tüdőgyulladás. 

Egészségügyi határértéke 50 μg/m3. 

Szénhidrogének: 1,5-2 kg 

Rákkeltők, mutagének, károsítják az immunrendszert. Ha a születés körüli időszakban jutnak 

be a szervezetbe, életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelését. 

Nitrogén-oxidok: 20 g (= 20 millió μg) 

Izgatja a szemet és a légzőszervet. Belégzése tüdővizenyőt okozhat, hatással lehet a vérre, 

okozhat methahemoglobin képződést. Egészségügyi határértéke 200 μg/m3. 

Metil-etil-keton: 3,6 g 

Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása lehet a központi idegrendszerre, toxikus 

hatása lehet az emberi reprodukcióra. 

Etil-benzol: 3,3 g 

http://doktori.nyme.hu/486/1/DOKTORI_F_I.pdf
http://doktori.nyme.hu/486/1/DOKTORI_F_I.pdf
http://doktori.nyme.hu/486/1/DOKTORI_F_I.pdf
http://doktori.nyme.hu/486/1/DOKTORI_F_I.pdf
http://doktori.nyme.hu/486/1/DOKTORI_F_I.pdf
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Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása lehet a központi idegrendszerre, hatással 

lehet a májra és vesére, rákkeltő, hatása lehet az emberi reprodukcióra. 

Sztirén: 6,8 g  

Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, belégzése tüdővizenyőt okozhat, hatása lehet a 

központi idegrendszerre, lehetséges emberi rákkeltő, halláskárosodást okozhat, hatása lehet az 

emberi reprodukcióra. 

Fenol: 3,3 

Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, szívre, a vesére, okozhat görcsöket, 

kómát, szívműködési zavarokat, légzési elégtelenséget, ájulást. 

Dibenzo-furán: 0,45 g 

A Seveso-i katasztrófát a nagyon hasonló vegyi felépítésű dibenzo-dioxin okozta. Rákkeltő 

anyag, károsíthatja a hormonrendszert. Születési és fejlődési rendellenességeket okozhat, 

immunrendszert károsíthatja, a szervezetben felhalmozódik, nem bomlik le. 

Benz-a-pirén: 0,06 g (=60 millió nanogramm) 

A BaP az egyik legveszélyesebb vegyület, a WHO szerint az I. veszélyességi kategóriába 

tartozik, egészségügyi határértéke 1 nanogramm/m3. Az anyag emberi rákkeltő. Öröklődő 

genetikus károsodást okozhat az emberi csírasejtekben. Állatkísérletek arra utalnak, hogy 

ennek az anyagnak toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra. 

 A fenti példában szereplő kupac avar elégetésével annyi PM10 részecske jut a levegőbe, 

mely kb. 90 millió köbméter levegőt szennyez el egészségügyi határérték felett. Ez ma 

egy közepes település teljes légköre egy őszi estén. 

 Mit okoz a részecskeszennyezés (PM10, PM2,5)? 

Az ultrafinom részecskék (PM2,5) hazánkban évente mintegy 11 970 ember idő előtti 

elhalálozását okozzák az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi jelentése szerint. 

Ez 129 400 életév elvesztését jelenti évente, tehát aki emiatt a szennyező miatt halálozik el 

idő előtt, átlagosan 11 évet veszít életéből az Európai Bizottság által készíttetett tanulmány 

szerint. A szennyezés okozta kár hazánkban évente eléri a nemzeti összjövedelem (GDP) 

19%-át Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. A legveszélyesebbek az un. ultrafinom 

részecskék, melyek a tüdőből 20 perc alatt közvetlen a véráramba jutnak, és okoznak súlyos 

elváltozásokat, érrögképződéshez járulnak hozzá. A Levegő Munkacsoport ezért végez ilyen 

méréseket, hiszen a legveszélyesebb szennyezőre érdemes odafigyelni. 

Azt biztosan nem mondhatjuk, hogy a környezeti levegő időszakonként és helyenként 

szennyezett állapotát csak és kizárólag a kerti hulladékok égetése okozza. Az okok között 

lehet, hogy súlyosabb a túlkoros gépjárműpark légszennyező hatása, a lakossági 

szeméttüzelés, a növényzettel nem fedett települési, vagy település környéki csupasz 

felületekről a szél hatására útrakelő szálló- és ülepedő porfelhők ( a hozzájuk tapadó 

szennyezőanyagokkal), vagy az erőművek szennyezőanyag kibocsátása, de aki már fuldokolt 

a napokig bűzölgő késő őszi, vagy kora tavaszi nedves falevéllel és kerti zöldhulladékkal 

kevert venyige szagától, az tudja, hogy nem ibolyaillatot érzett. 

 

http://videa.hu/videok/ozonenetwork/emberek-vlogok/ozonegps-seveso-i-katasztrofa-UsfpW9Xsay5kdRHb
http://videa.hu/videok/ozonenetwork/emberek-vlogok/ozonegps-seveso-i-katasztrofa-UsfpW9Xsay5kdRHb
http://videa.hu/videok/ozonenetwork/emberek-vlogok/ozonegps-seveso-i-katasztrofa-UsfpW9Xsay5kdRHb
http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF01/icsc0104_HUN.PDF
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-costs-european-economies-us$-1.6-trillion-a-year-in-diseases-and-deaths,-new-who-study-says
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-costs-european-economies-us$-1.6-trillion-a-year-in-diseases-and-deaths,-new-who-study-says
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b08551
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C, Cselekszünk, mégis mit kezdhetünk a kerti hulladékokkal? 

A szekszárdi székhelyű Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány2 (www.zoldtars.hu) 2004 

óta foglalkozik lakossági komposztálási programokkal, Tolna megye 40 településén 2 millió 

liternyi komposztládát helyezett ki, szőlővenyige aprítógépeket, komposztrostát, több mint 

2.000 fő részére tartottunk komposztálással kapcsolatos előadásokat. 

 A Zöldtárs Alapítványnál mit gondolunk az egyes kerti hulladékokról és azok lehetséges 

hasznosításáról? 

1, Vegyes zöld kerti hulladékok és falevelek 

A zöld kerti hulladékok (levágott fű, letermett zöldségnövények, maghozás előtti gyomok, 

stb.), mint magasabb nitrogén tartalmú zöldhulladékok és a lehullott, száraz falevelek, mint 

magasabb széntartalmú növényi hulladékok kiválóan alkalmasak komposztálásra, ha betartjuk 

a komposztlás fő szabályait, az alábbiak szerint: 

- Megfelelő szén-nitrogén arány, 

- Levegősség biztosítása rendszeres átkeveréssel, 

- Megfelelő nedvességtartalom (ha kell, nyári öntözéssel), 

-  Ezekről a szabályokról Ön részletesen tájékozódhat a Zöldtárs Alapítvány honlapjára 

kitett (www.zoldtars.hu) „Komposztálás a családban, gyakorlati útmutató, 18 

oldal, Kötháló által készített kiadvány alapján. 

Az előbbi kerti hulladékok komposztálása a legkönnyebb feladat, a kert árnyékos sarkában 

egy akkora méretű komposztálót alakítsunk ki, amennyi legalább 2 éves keletkező 

zöldhulladék mennyiség befogadására képes. A komposztáló lehet vásárolt komposztkeret, de 

lehet saját magunk által összeállított komposztháló is: 6-8 db 1,5-2,0 méteres akáckaró, vagy 

oszlop, legalább 50-60 cm-re leásva egy képzeletbeli kör mentén, majd 1,20-1,50 méter 

magas sűrűbb szövésű dróthálót - lehetőleg belülről- kötöződróttal rögzítsünk a leásott 

oszlopokra. Egy-két lehetséges megoldást mutatunk a csatolt képeken. 

A kerti zöldhulladékok (és minden egyéb szerves hulladék komposztálásának) óriási 

jelentősége van, és alapvetően nem azért, hogy kulturáltan „eltüntessük” a kerti hulladékokat, 

hanem azért, mert a talajaink az elmúlt 50-60 év kemizálása következtében a teljes lepusztulás 

határán vannak (a talajokból a termesztett növényekkel kivett tápanyagok utánpótlása már 

régóta nem szerves trágyával és komposzttal történik, hanem műtrágyákkal, megtűzdelve egy 

sor talajéletet gyilkoló vegyszerrel). A műtrágyákkal történő talajtápanyag utánpótlás (NPK, 

nitrogén, foszfor, kálium) évtizedei alatt a talajokból kiürültek a mezo- és mikroelemek, 

kipusztultak a talajmikrokozmosz élővilágának alkotói (milliárdnyi baktérium, sugárgomba, 

stb.) és ezeken a talajokon termesztünk tápanyaghiányos beteg növényeket vagy magunknak, 

vagy az állatoknak, hogy aztán a tápanyaghiányos húst is mi együk meg. („Azzá leszel, amit 

eszel!”. Ha beteg növényt vagy húst eszel, előbb-utóbb beteg leszel.)  

2, Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítványt 2004-ben főállásban is évtizedek óta környezetvédelemmel 

foglalkozó szakemberek alapították. Az Alapítvány koordinálja a Szekszárdi Önkormányzat által 2009-ben 

létrehozott Szekszárdi Klímakör programjait, a Tolna Megyei Klímairoda programjait. Előadásokat tart, 

bemutatókat szervez, komposztálás, dombvidéki vízmegtartó gazdálkodás, éghajlatvédelem, magaságyás 

létesítése és fenntartása, stb. témákban. Baka György, az Alapítvány elnöke (agrármérnök, környezetvédelmi 

szakmérnök) közel 50 éve foglalkozik kertészkedéssel, jelenleg egy 5.000 m2-es kertet (gyümölcsfák, szőlő, 

veteményes) művel. 

http://www.zoldtars.hu/
http://www.zoldtars.hu/
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A komposztok tápanyagtartalomban legalább olyan jók, mint a „régi idők” jól érlelt 

istállótrágyái, esetenként még jobbak is. Lásd. az alábbi táblázatokat. De a komposztok 

rendkívüli nagy előnye nem önmagában a tápanyag tartalmukat jelenti, hanem a talajok 

újjáélesztéséhez szükséges mikroszervezetek milliárdjait (ami ugye a műtrágyákban nem 

sok van, pontosabban semennyi!) és a humuszanyagokat (a műtrágyákban ebből sem sok 

van, pontosabban semennyi!), amelyek szerepe talajok szerkezetének kialakításában és a 

szerkezetesség fenntartásában, a talaj tápanyaggazdálkodásának, a hő- és 

vízgazdálkodásának szabályozásában meghatározó jelentőségű. ( Az éghajlatváltozás 

visszafogásának egyik kulcskérdése, hogy a talajok szervesanyagtartalmát tudjuk-e úgy 

növelni, hogy a légkörből a termesztett növények (főnövény, takarónövények) által 

megkötött széndioxid minél nagyobb hányada a talajok szerves anyagában kerüljön 

raktározásra.) 

Az alábbi 3 db. komposztmintát az Eurofins MINERÁG Kft. Laboratórium, a NAH által NAH-1-1207/2018 

számon akkreditált vizsgálólaboratórium, 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 9. vizsgálta be, 2020. május 25-én 

vett komposztminták alapján, Laborsorszám: 1287 / 2020. 

1, VEGYES FALEVÉL KOMPOSZT 

Vizsgálat megnevezés  Eredmény   Vizsgálati módszer  Alsó 
méréshatár  

pH  8,32   MSZ 318-4:1979 (visszavont szabvány)   

Szárazanyag  64,5  %(m/m)  MSZ 318-3:1979 4.1.  2 %(m/m)  

Összes nitrogén  7,28  g/kg sz.a.  MSZ 318-18:1981  1 g/kg sz.a.  

Összes foszfor (P2O5-ban)  3150  mg/kg 
sz.a.  

MSZ-08-1933-12:1986 3.6.2. (visszavont 
szabvány)  

250 mg/kg 
sz.a.  

Összes kálium (K2O-ban)  5640  mg/kg 
sz.a.  

MSZ-08-1933-7:1986 3.6.2. (visszavont 
szabvány)  

250 mg/kg 
sz.a.  

 

2, KONYHAI HULLADÉK KOMPOSZT 

Vizsgálat megnevezés  Eredmény   Vizsgálati módszer  Alsó 
méréshatár  

pH  8,89   MSZ 318-4:1979 (visszavont szabvány)   

Szárazanyag  35,5  %(m/m)  MSZ 318-3:1979 4.1.  2 %(m/m)  

Összes nitrogén  18,1  g/kg sz.a.  MSZ 318-18:1981  1 g/kg sz.a.  

Összes foszfor (P2O5-ban)  17600  mg/kg 
sz.a.  

MSZ-08-1933-12:1986 3.6.2. (visszavont 
szabvány)  

250 mg/kg 
sz.a.  

Összes kálium (K2O-ban)  18200  mg/kg 
sz.a.  

MSZ-08-1933-7:1986 3.6.2. (visszavont 
szabvány)  

250 mg/kg 
sz.a.  

 

3, DIÓFALEVÉL KOMPOSZT 

Vizsgálat megnevezés  Eredmény   Vizsgálati módszer  Alsó 
méréshatár  

pH  7,88   MSZ 318-4:1979 (visszavont szabvány)   

Szárazanyag  64,2  %(m/m)  MSZ 318-3:1979 4.1.  2 %(m/m)  

Összes nitrogén  17,5  g/kg sz.a.  MSZ 318-18:1981  1 g/kg sz.a.  

Összes foszfor (P2O5-ban)  24800  mg/kg 
sz.a.  

MSZ-08-1933-12:1986 3.6.2. (visszavont 
szabvány)  

250 mg/kg 
sz.a.  

Összes kálium (K2O-ban)  11200  mg/kg 
sz.a.  

MSZ-08-1933-7:1986 3.6.2. (visszavont 
szabvány)  

250 mg/kg 
sz.a.  

4, ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Vizsgálat megnevezés  
KOMPOSZT-1 
Vegyes falevél 

KOMPOSZT-2 
Konyhai hulladék 

KOMPOSZT-3 
Diófalevél 

Mérték-
egység 

pH 8,32 8,89 7,88  

Szárazanyag 64,5 35,5 64,2 %(m/m) 

Összes nitrogén 7,28 18,1 17,5 g/kg sz.a. 

Összes foszfor (P2O5-ban) 3,15 17,6 24,8 g/kg sz.a. 

Összes kálium (K2O-ban) 5,64 18,2 11,2 g/kg sz.a. 
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A jó, érett istállótrágya paraméterei: 

 
N tartalma 0,5-1,0 % (5-10 g/kg sz.a) 

Foszfor, P2O5% 0,4-0,7 % (4-7 g/kg sz.a) 

Kálium, K2O% 0,8-1,0 % (8-10 g/kg sz.a) 

 

A talajokból a terméssel (a szőlővel, a gyümölccsel, a zöldségekkel, a búzával, kukoricával, 

stb.), nem csak a műtrágyákkal utólag pótolt NPK-t (nitrogén, phoszfort, káliumot) vesszük 

ki, hanem a periódusos rendszer nagyrészének elemeit. Ezért az NPK-n kívül a többi elem             

(vas, magnézium, stb.) az elmúlt évtizedek alatt szép lassan kiürül(t) a talajokból. Ezeket a 

mezo- és mikroelemeket régebben istállótrágyával pótolták, mára azonban a lecsökkent 

állatállomány következtében már szarunk (értsd istállótrágyánk) se nagyon van. Tehát az 

egészséges élelmiszertermelés szempontjából rendkívül fontos lenne az összes felhasználható 

szervesanyag komposztálása és a kerti- mezőgazdasági talajokba történő visszajuttatása. 

2, Diófalevél (egyéb nehezen komposztálható falevelek) 

Az elmúlt 10-20 évben a diófalevél komposztálásával, pontosabban a komposztálásra való 

alkalmatlanságával kapcsolatban annyi butaság hangzott el, mint amennyit csak a képzeletbeli 

apáca mondhatna el a középiskola 4/b, osztályos lányainak a szexuális felvilágosításról szóló 

órán, ahol a 29 fős osztályból csak egy szűzlány van, mégpedig a koravén osztályfőnök néni. 

A lényeg: a természet nem hoz létre olyan rendszereket, ahol nem érvényesül az anyag 

körforgása. Tehát a diófalevél ősszel, az első novemberi-decemberi fagyokkal lehullik a fáról, 

lassan elkezd lebomlani, hogy a benne levő tápanyagok újra a diófa rendelkezésére álljanak és 

a benne levő juglon nevű csírázásgátló anyag lassan a diófa alatti talajba mosódik és azt 

„üzeni” a diófa alatti talajban tavasszal csírázni vágyó növényeknek, hogy ne csírázzanak, és 

ne egyék meg a talaj tápanyagait a diófa gyökerei elől. Ellenben, ha összegyűjtjük a diófa alól 

a leveleket és egy lombkomposztálóba tesszük, akkor kb. 1,5-2 év alatt lebomlik a diófalevél 

és a csírázás gátló anyag is, és egy jellegzetes sötétbarna vagy feketés színű diófalevél 

komposztot készíthetünk, ami minden további nélkül felhasználható a házikertben. ( Lásd. a 

diófalevél komposzt táblázatot.) Aki mégis hitetlenkedik a diófalevél komposzt 

ártalmatlanságával kapcsolatban, a következő kísérletet végezze el: egy 10 cm x 20 cm-es 5 

cm mély műanyag edényt töltsön meg diófalevél komposzttal és szórjon bele félzacskó 

mustármagot, a magokat 0,5 cm komposzttal takarja be, tenyérrel kissé tömörítse a felületet, 

öntözze meg és tegye szobahőmérsékletű helységbe. 1-2 hét múlva higgyen a szemének!                

(Közben persze 3-4 naponta öntözzük meg a kísérleti területünket, nehogy kiszáradjon.) 

A diófalevél és más hasonló, nehezen lebomló, vastag levéllemezű levelek komposztálásának 

az időtényezőn kívül (hosszabb idő kell a lebomláshoz, mint pl. egy cseresznyefalevélnek, 

vagy kislevelű hársfa levelének) van még egy kihívása: rendszeresen össze kell szedni a 

lehulló faleveleket. Erre a műveletre találták ki a lombgereblyét. (Lásd. csatolt képen.) A 

felásott talaj elgereblyézésére használt rövid fogú fémgereblye a falevelek összegyűjtésére 

korlátozottan alkalmas. 

Közvetve a diófalevél komposztáláshoz kapcsolódik a diófák elmúlt években országosan is 

elterjedt kártevője, a nyugati dióburok-fúrólégy kártétele, aminek következtében a diótermés 

elfeketedik, majd vagy lehullik a fáról, vagy a fán aszalódik tovább. Amennyiben a lehullott, 

puha bűzös diómúmiákat a falevéllel együtt összegyűjtjük komposztálásra, akkor lényegében 
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a kártevő szaporításához járulunk hozzá, ugyanis a lehullott dióból a komposztálóban a lárvák 

a talajba ásnak, majd a következő év július-október intervallumban kirajzanak, hogy a 

petelerakással újra megfertőzzék a diótermést. Tehát a lehullott fekete diókat gyűjtsük külön, 

a fán maradt fekete diókat verjük le és szintén gyűjtsük külön, majd: 

- vagy egy vastagfalú zárt műanyag zsákban tegyük el 1-2 évre,  

- Vagy – láthatatlan füsttel- égessük el.  

Ez az a kivételes eset, amikor a talaj mikrokozmosz élővilágát nem tudjuk segítségül hívni a 

kártevő elpusztítására, mert kimászik a szájuk elől a talajból. ( Minden egyéb gombás, 

baktériumos növénybetegség esetében – monília, fitoftóra, peronoszpóra, lisztharmat, stb.- 

vagy a komposztálás hője, vagy ha bizonytalanok vagyunk, akkor az elföldelés elpusztítja a 

kórokozót. 

Az összegyűjtött diófalevelet lombkomposztálóban 1,5-2,0 év alatt – a korábban jelzett 

szabályok betartásával- lehet komposztálni. Lásd. csatolt képeket. 

3, Szőlővenyige 

Szekszárdon 3.500-4.000 kiskert van, amelyek túlnyomó többségében szőlőt is termesztenek, 

tehát a metszéskor szőlővenyige keletkezik. A venyigével a korábbi évtizedekben alapvetően 

2 dolgot csináltak: 

- A 3,5 méteres sortávú kordonos szőlőkből traktorral kihúzták, vagy a kiskertekből 

kézzel kihordták és a sorok végén elégették.  

- A takarékos (és okos parasztemberek) a hagyományos, bakhátas művelésű, 90-100 

cm-es sortávú szőlőket ősszel bekapálták (szőlőtőkék földhöz közel eső részét a téli 

hideg ellen földdel takarták be), ezáltal a sorok között 10-20 cm mély barázda 

keletkezett. Metszéskor a szőlővenyigét hosszában ebbe a barázdába helyezték, amit 

tavasszal, kikapáláskor földdel takartak be. A következő őszi bekapálás időpontjára a 

venyige lebomlott, tápanyagtartalma visszakerült a talajba. 

A jelenlegi helyzet annyiban más, hogy a nagyobb területen (több hektáron) gazdálkodó 

és előrelátóbb gazdák a kordonos szőlők metszésekor a lemetszett venyigét a sorok 

közepére dobják és a metszés végeztével lezuzzák. Az igy keletkező 5-10 cm-es nyesedék 

nagyobbrészt évközben lebomlik, ha évközben talajművelés is történik, akkor gyorsabban, 

mert a művelőeszköz belekeveri a talajba, ha takarónövényes felületre aprítottuk, akkor 

lassabban. 

Mit tehetünk a kiskertekben? 

A szőlővenyige hasznosíthatóságát alapvetően befolyásolja, hogy le tudjuk-e aprítani, vagy 

fél-egyméteres venyige-szálakkal kell-e vesződni. A Zöldtárs Alapítványtól az elmúlt 10 

évben benzinmotoros venyige aprítógépeket lehetett bérelni, ezek a programok jelenleg 

kifutottak. Aprításra két lehetőség van (a 30.000-50.000 Ft-os aprítógépekkel, az 1-2 szálas 

venyigedugdosós, egy felhasználós megoldással most nem foglalkozunk): 

- egy kisebb kertközösség (tanyaszomszédok, civilszervezet) közösen vásárolnak egy 

komolyabb aprítógépet (100.000 – 200.000 Ft, vagy fölötte), ami egy kisebb 

venyigeköteg és legalább 3-5 cm vastag szőlővenyigét (és gyümölcsfaágakat is) képes 

aprítani és ezt a közösség rotációs rendszerben üzemelteti. 
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- a helyi önkormányzat vásárol egy komoly teljesítményű aprítógépet (képes legyen 

legalább 10-12 cm-es átmérőjű ágakat aprítani, 2 millió Ft fölött), és ezt önköltségi 

áron, előzetes időpont és helyszín egyeztetés alapján, üzemeltető személlyel együtt 

lehet bérelni az önkormányzattól. 

Az apríték hasznosítása többféle módon lehetséges. A leginkább javasolt hasznosítása 

tápanyagként történő visszaforgatás, egyszerűen takaróanyagként (mulcsként) szétterítjük a 

területen, vagy egyéb, magasabb nitrogén tartalmú anyagokkal együtt lekomposztáljuk, és ezt 

követően juttatjuk vissza a talajba. Akinek kazánja van, az aprítékot – szárítás után - 

energianyerésre hasznosíthatja. Ez utóbbi megoldás még mindig sokkal jobb, mint a sor végén 

a venyigét eltüzelni.  

A szálas venyige tápanyagként történő hasznosítása csak talajtakarással lehetséges, egy-két 

ásónyom mély és széles árkot ásunk, amibe a már metszéskor rövidebre-szálasabbra vágott 

venyigét belehelyezzük, majd földdel takarjuk. A venyige fajtájától függően (vastag 

kékfrankos, vagy zweigel vesszök, vagy vékonyabb olaszrizling vesszők) 1-2 éven belül 

lebomlanak. A kévébe kötött, prizmába dobált venyige a levegőn (talajtakarás nélkül) 5-10 év 

alatt porlad el. 

4, Gyümölcsfa nyesedék 

A gyümölcsfa metszés utáni nyesedéke alapvetően abban különbözik a szőlő venyigétől, hogy 

heterogénebb, a fél-egycentiméteres nyársaktól az 5-10-15 cm átmérőjű ágakig minden gally 

lehetséges. Az ökölszabály: a 3-5 cm-es ágátmérő a választóvonal, ez alatt elsősorban a 

tápanyag utánpótlási célú hasznosítás javasolható, fölötte vagy a dombágyásban történő 

hasznosítást (akár 20-30 cm-es átmérőjű fatörzseket is lehet tápanyagként hasznosítani), vagy 

ha van kazán, vagy kályha, akkor az energetikai hasznosítást lehet javasolni. 

Már a gyümölcsfák metszésekor célszerű gondolni a későbbi hasznosítási célra, a különböző 

ágvágók (mellévágós, áttételes, teleszkópos, stb.) és fűrészek (kézi, elektromos, 

benzinmotoros) segítségével lehet az ágas-boga faágat egyenes vesszőkre, husángokra, vagy 

akár fatörzsekre szétvágni. 

 Az aprítás a gyümölcsfa nyesedékek esetében is megkönnyíti a későbbi hasznosítást, 

lényegében a szőlővenyige aprítéknál leírtak követhetők.  

D, Magaságyást építünk. 

A magaságyás – a méret függvényében- több köbméter szőlővenyige, vagy gyümölcsfaágat, 

aprítékot képes befogadni. (A csatolt képen látható 10 m2-es magaságyás legalsó rétege kb. 5 

m3 szőlővenyige aprítékot tartalmaz, ami egy kb. 1000 négyszögöles kordonos szőlőültetvény 

éves termett venyigéje) 

HOGYAN CSINÁLJUNK MAGASÁGYÁST? 

1, MIÉRT CSINÁLJUNK MAGASÁGYÁST? 

A magaságyás létesítése és művelése kiváló lehetőség a természet folyamatainak 

megismerésére a saját kertünkben, udvarunkban, a gyerekek (unokák) és felnőttek folyamatos 

sikerélményének biztosítására, és nem utolsó sorban vegyszermentes, tápláló zöldségek 

termesztésére. (Egy 10 m2-es magaságyásban megtermeszthető 30-40 kg kigyóuborka, 10-20 
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kg paradicsom, 5-10 kg cékla, 100-200-300 fej zöld fokhagyma, zöldhagyma, saláta, spenót, 

és még vagy 10-20 féle zöldség (és virág is), egyidőben legalább 5-10 féle növény.) 

 

2, MEKKORA MAGASÁGYÁST ÉPÍTSÜNK? 

Kezdőként, 2-3 éves próbaidőszakra inkább kisebbet, mondjuk 1,5 m x 3,0 m-est (szélesség x 

hosszúság). A képzeletbeli téglalap sarkaira és a sarkokat összekötő vonalak közepére 

legalább 70-80 cm-re leásott, 10-15 cm-es átmérőjű és 2,0 -2,5 méter hosszú akácoszlopok 

kerüljenek. Az oszlopokra szögelhetjük a használt kerítésdrótot, kb. 1 m magasságig, erre 

pedig egy vastagabb fekete agrofóliát. Ha a kísérleti időszak alatt megtetszett a családnak a 

magaságyás, akkor már építhetünk egy nagyobbat, pl. az alábbi méretekkel: 

 

- szélesség: max.160-180 cm 

- magasság: 60-80 -100 cm 

- hosszúság: 5-10 méter 

- anyaga: kerítésdrót és fólia helyett már deszkából 

3, A MEGFELELŐ TERÜLET KIVÁLASZTÁSA 

- síkterület 

- É-D-i tájolás (a nap körbejárja) 

- víznyerési lehetőség 

- a terület ne legyen túl árnyékos 

- vakondok elleni védelem (vakond háló) 

4, RÉTEGEK A MAGASÁGYÁSBAN 

- 0-50 CM: venyige, gallyak, apríték, kukoricaszár + föld (taposva, tömörítve) 

- 50-70 CM: vegyes szerves anyagok (lehetőleg zöldebb, magasabb nitrogén tartalmú 

kerti hulladékok)  

- 70 – 100 CM: érett komposzt 

5, VIZELLÁTÁS: a talaj kedvező nedvességállapotának fenntartása a cél, nem a növényeket 

vizezzük össze, 

- felületi öntözés 

- csepegtető öntözés 

6, VETEMÉNYEK, VETÉSFORGÓ 

- a növényvédelem alapja a helyes veteménytársítás és forgó 

7, NÖVÉNYVÉDELEM 

- megfelelő fajta, hibrid 

- érett komposzt 
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- növénytársítás és vetésforgó 

- réz, kén megengedett, káliszappan 1-1,5 %-os oldat 

- gyógynövénykészítmények (csallánlé) 

- rovarriasztó növények 

- fizikai növényvédelem (pl. leszedni, erős vízsugárral lemosni a levéltetveket) 

 

8, MULCSOZÁS, TALAJTAKARÁS 

- szalma, levél apríték, falevél (nem dió!) 

 

 

9, TÁMRENDSZER 

- lehetőleg a magaságyás szélére ültessük a támrendszert igénylő növényeket                    

(uborka, paradicsom, futóbab) 

 

E, Dombágyást építünk. 

A dombágyás (német nyelvterületen hugelkultur) készülhet a magaságyáshoz hasonlóan 

támrendszer közé szorítva, de bakhátas kialakítással, támrendszer nélkül lényegében korlátlan 

mennyiségű – és méretű- szerves alapanyagot fel tudunk használni. 

Hogyan csináljunk dombágyást? 

A bakhátas dombágyás kialakítására legmegfelelőbb időpont az ősz, amikor a legtöbb a kerti 

hulladék. Az ágyás észak-déli irányú elhelyezése lehetővé teszi, hogy a növényeket a legjobb 

szögben érje a fény. 

Készítsünk kb. 25 cm mély gödröt, az ideális szélessége kb. 1,5 m, ( hogy kézzel a két 

oldalról mindent elérjünk)  hossza a 2 métertől a 15-20-30 méterig terjedhet. A legelső réteg a 

vakondháló legyen, ahol sok a szervesanyag, ott sok a giliszta, ahol sok a giliszta, ott előbb-

utóbb megjelenik a vakond is! ( Sok bosszúságot tud okozni!) 

A, Fás növényi részekből (akár 10-20 cm átmérőjű fatörzseket is felhasználva) készítsünk 80-

100 cm széles és 60 cm magas halmot az ágyás közepére. Ez adja majd az ágyás belső 

támasztékát. Ha a gödör kialakításakor gyeptéglákat is felszedtünk, akkor ezeket az ágakra 

halmozzuk két rétegben, füves felükkel lefelé. 

B, Kb. 20 cm vastagon szórjuk be a halmot növényi lágy részekkel: levelekkel, vágott fűvel és 

egyéb konyhai hulladékkal. 

C, A következő réteg lehet érett vagy félérett komposzt, ezt mintegy 25 cm vastagon 

halmozzuk a dombra. Ha az ágyás aljára vakondhálót tettünk, akkor ezt most hajlítsuk a domb 

felszínére. 
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D, A halom legfelső rétege az a föld, amit az ágyás kialakításához kiemeltünk. Ez a réteg kb. 

10 cm vastag. Tovább javíthatjuk az ágyás teljesítőképességét, ha ezt a földréteget is 

komposzttal keverjük össze. 

Az egyre szélsőségesebb csapadékviszonyok miatt már a dombágyás kialakításakor gondolni 

kell a növények vízellátására. Kényelmes megoldás lehet az ágyás tetején egy barázdát 

kialakítani, ahova majd a vizet öntjük. Ennél talán jobb megoldás, ha az ágyás tetejére 1 db és 

a két oldalára 2-2 db hosszában elvezetett csepegtetőcsöveket húzunk ki és a fölösleges 

párolgás elkerülése érdekében az ágyást mulcsanyaggal takarjuk. Míg a vízszintes 

magaságyás felületen kialakított csepegtetőrendszer kiválóan működik, egy magasabb 

térszínen elhelyezett 1000 literes IBC tartályból megtáplálva, addig a bakhátas dombágyásnál 

a különböző térszínen levezetett csepegtetőcsövek közül az alacsonyabban levők fognak 

„jobban csepegtetni”. Ha hálózati nyomással kapja a csepegtetőrendszer a vizet, akkor ezzel a 

problémával valószínűleg nem kell számolni. 

 

A termesztés tekintetében lásd. a magaságyásnál leírtakat, azzal a különbséggel, hogy a 

dombágyásnál nincs támrendszer, tehát támrendszert igénylő növények itt nem termeszthetők 

(futtatott kígyó uborka, paradicsomfa, stb.). 

Szekszárd, 2021. február 12. 

      Zöldtárs Alapítvány (Baka György) 
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KÉPEK 

 

 

5 m3-es lombkomposztáló (iskolák, óvodák udvarában keletkező falevelek komposztálására is 

használható) 

 

 

Lombgereblye 

 

Kompolit 800 literes komposztáló 

 

1000 literes komposztáló keret 

 

10 m2-es (1 m magas) magaságyás 
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Lombkomposztáló, komposztrostával 

 

10 m2-es (1 m magas) magaságyás 

 

 

 

 

 

 

 


