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Szakképesítés megnevezése:  Bio- zöldhulladék hasznosítás, 

komposztálás 

Szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény azonosítója:    SzPk-00057-15-0 06 1 

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/B002 

 

A képzés célja: A képzés célja azon kompetenciák, tevékenységek elsajátíttatása, melyek 

birtokában a résztvevő képes biomassza hasznosítást végezni a komposzt készítésével: a 

mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait (szalma, kukoricaszár/csutka stb.), az 

állati eredetű biomasszát (trágya stb.), az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, 

illetve hulladékokat (faapríték, nyesedék, háncs stb.) hasznosítja. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Képes áttekinteni bio- és zöldhulladékok, és komposzt eredetét, a hazai biológiai 

hulladékkezelés gyakorlatát 

 A komposztálás elvének ismeretével képes lesz s komposzt hasznosítására a 

gyakorlatban. A megfelelő módon, időben és adagban kijuttatni. 

 Megérti a C/N arány, a nedvességtartalom, az oxigénellátás, a hőmérséklet közötti 

összefüggéseket. Képes a nyersanyagok előkészítésére gyakorlatban 

 Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági 

termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani. 

 Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes az erdőgazdasági és 

fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosítására 

 Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes az élelmiszer-ipari 

hulladékokat hasznosítani 

 Képes megfelelő, rendeltetésszerű komposztsiló, láda készítésére fából. Helyesen 

építi fel a komposztprizmát, a jó domboságyást a gyakorlatban. 

 Megfelelően alkalmazza a kész komposztot. 

 Képes a biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismeretében 

műveletek helyes kivitelezésére, az előírások betartására. 

 Képes a kézi eszközök (metszőolló, ásó stb.) rendeltetésszerű használatára, 

karbantartására. 

 Képes a komposztkészítéshez szükséges elektromos motoros gépeket kezelni, 

működtetni elvük ismeretében azokat karbantartani 

 Képes a különböző komposztsilók elkészítésére a gyakorlatban 

 A komposztkészítés gépek tartozékainak rendeltetésszerű használatára képes 

 

 

 

 



 

 

 

Követelmény modulok: 

 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

SzPk-00057-15-0 061 1 /M-01 Bio- és 

zöldhulladék hasznosítási ismeretek, 

komposztkészítés 

24 56 80 gyakorlati 

SzPk-00057-15-0 061 1 /M-02 A 

komposztkészítés gépei és eszközei, 

karbantartásuk 

9 21 30 gyakorlati 

Összesen: 33 77 110 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola 

nyolc évfolyamánál kevesebb 

Szakmai végzettség: - 

 

Egészségügyi alkalmasság:   - 

 

Megengedett hiányzás mértéke: 20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap 8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

 

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei: 

1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának 80 százalékán való 

részvétel, és  

2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése: szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenységek külön-külön legalább 51 %-os teljesítése. A záróvizsga a 

szakmai programkövetelményekben meghatározott tananyagtartalmakat komplex 

módon tartalmazza. 

Minősítés: 0-50% között nem megfelelt, 51-100%között-megfelelt. 

 

       

 


