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Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A ház körüli, különösen a kerti munkák során felhalmozódó éghető anyagokat az emberek 
többsége egyszerűen égetéssel semmisíti meg. Ezen anyagok hulladéknak minősülnek, 
kezelésükre a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A hulladékégetés 
fokozott veszélyt rejt magában, mint az emberre, mint a környezetre, különösen a 
levegőtisztaságra nézve. A két legveszélyeztetettebb időszak a kora tavasz és a késő ősz, a 
kerti munkák kezdete és vége, amikor a kertművelők az összegyűlt gazt, szemetet stb. 
előszeretettel égetik el.  
 
A társadalomban egyre nagyobb az igény a környezetet terhelő cselekmények megelőzésére. 
Sajnos, a kerti hulladék elégetése szinte népszokás, falusias környezetben nehezen érhető el 
jelentős szemléletváltozás e téren.  
 
A megváltozott társadalomszemlélet és jogszabályi környezet nagyobb figyelmet igényel a helyi 
jogalkotásban is.  
 
A hulladékégetés általános tilalma alól a háztartásokban keletkező kismennyiségű papírt és 
falhulladék, illetve az avar és kerti hulladék tekintetében találkozhatunk kivételekkel. A helyi 
önkormányzat rendeletben szabályozhatja az avar és kerti hulladék nyíltszíni elégetésének 
feltételeit, időtartamát. Ha ez nem történik meg, az avar és kerti hulladék égetése bármely 
időben és helyen tilos. 
 
Képviselő-testületünk még nem alkotott rendeletet az avarégetésről, ezideig tehát mindenki 
jogsértést követett el, aki kertjében vagy más nyílt téren avart, más növényi hulladékot égetett. 
Ez alól az sem kivétel, aki az önkormányzat alkalmazásában végzett munkája során tette ezt. 
 
A kerti növényi hulladék égetése – bár visszaszorítandó cselekmény – jelenleg még 
szabályozást igényel. Ez nem csak azt jelenti, hogy ezután szabad égetni, hanem azt is, hogy 
az égetés szabályok közé szorítható.  
 
A mellékletben javasolt rendelet-tervezet rendelkezései mellett fontos az a kevesek által ismert – 
és még kevesebbek által betartott - rendelkezés, mely szerint a növényi hulladék szabadtéri 
égetését, mint alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 24 órával korábban az illetékes 
hivatásos tűzoltóságnak be kell jelenteni. (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról 239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai: Avar-, a 
tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés szabályai 601. § (1) és (2) bekezdés). 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet az SZMSZ 16. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján minősített többséggel elfogadni szíveskedjék. 
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