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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

9/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete 

 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási 

tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól 

 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország 

Alaptörvényének 32 cikk (1) bek. a./ pontja, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 

az országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban -, a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, 

valamint az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség előzetes véleményezése 

alapján, az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja és hatálya 

1.  §. 

  

(1)   Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan 

szabályok kerüljenek megállapításra, melyek adott körülmények között a levegő 

tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, elősegítve ezzel a 

környezet és levegő tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét. 

  

(2) A rendelet hatálya az önkormányzat belterületén bárki által végzett avar és kerti hulladék 

égetésére terjed ki. 

  

Értelmező rendelkezés 

2. §. 

 

(1)      E rendelet alkalmazásában: 

a)      Avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok 

tisztántartása ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése 

során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, 

lehullott lomb, kaszálék, nyesedék, gyökgyökér, szár, levél egyéb növényi 

maradványok) 

b)      Háztartási hulladék: a lakásban, valamint a lakás és üdülés céljára használt 

egyéb helyiségekben keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak, rongy, 

söpredék, hamu, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (pl.: 

műanyag flakon, konzervdoboz, üveg, kisebb méretű bútordarabok), kisebb 

mennyiségű vakolat. 

  

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai 
3. §. 

 

 (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 

 

(1) Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkal-

matlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség. Fák, cserjék tőelhalásos 



betegségekor (Erwinia amylovora) a Kormányhivatal Növényegészségügyi és 

Talajvédelmi Állomás szakigazgatási szerve előírásai szerint kell eljárni. 

 

(2) A kerti hulladék égetését minden év október 1. és április 30. napja közötti időszakban 

lehet elvégezni, - vasárnap kivételével – a hét minden napján, szélcsendes időben, 

kellően száraz avar esetén. Az adott év időjárásától függően a jegyző eltérő időszakot 

is meghatározhat. 

 

(3) Az égetést 18 éven felüli személy végezheti. Avart és kerti hulladékot 

magánszemélyek csak a saját telkükön égethetnek, közterületen nem.  

 

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 

gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell 

készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz 

eloltható. 

 

(5) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, 

ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen, a személyi biztonságot és az emberi egészséget ne 

veszélyeztesse, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon.  

 

(6) Az éghető hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes 

hulladékot. 

 

(7) Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az 

tüzet vagy robbanást okozhat. 

 

(8) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőterhelés) felerősítő 

időjárási körülmény alakul ki, az égetést be kell fejezni. Erősen szeles időben kerti 

hulladékot égetni tilos! 

 

(9) Az avar és kerti hulladékok égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve 

felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet 

edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb 

kézi szerszámot, stb. 

 

(10) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból 

át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat. 

 

(11) A 0,5 m3 –nél nagyobb mennyiségű avar – és kerti hulladék égetésekor a 

szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról, tartamáról. 

 

(12) A (2) bekezdésben foglalt napokon kívül, valamint ünnepnapon avar és kerti hulladék 

égetése tilos! 

 

(13) A tűzvédelmi hatóságok által kihirdetett időszakban tüzet gyújtani tilos,  

ez alól e rendelet sem adhat felmentést. Tűzgyújtási tilalom elrendelése idején TILOS 

az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a növényi hulladék égetése! 

 



(14) A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 

órával a tűzoltóságnak lehetőleg írásban be kell jelenteni. 

 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

4.§. 

 

A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű használatától, azok 

időszakosan esedékes ellenőrzési, illetve karbantartási munkáinak elvégzéséről a berendezés 

tulajdonosa köteles gondoskodni a légszennyező anyagok káros mértékű kibocsátásának 

csökkentése érdekében. 

  

5.§. 

 

(1) Az egyedi fűtéssel/ 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- 

és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezéssel rendelkező lakóházakban a 

megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre 

engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 

 

(2) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb 

veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben 

vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el. 

 

(3) Háztartásban, kismennyiségben keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem 

minősülő falhulladék háztartási tüzelőberendezésekben történő égetése engedély 

nélkül végezhető. 

 

    (4) Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők. 

  

 

Záró rendelkezés 

6. §. 
 

     (1)   A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

                                                                         

 

                Dr. Vancsura István                                               Dr. Menyhárt Anett 
                    polgármester                                                              jegyző 


