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Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012.évben Nagycenk Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete megalkotta az 

önkormányzati rendeletét, mely szabályozta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését. A rendelet 

szerint szeptember 15-től április 30-áig lehet tüzet gyújtani, hétfőtől-péntekig 8-18 óráig. A 

rendelet alapján korlátok közé volt szorítva, ugyanakkor  engedve  volt ezeknek a   hulladéknak 

az  elégetése kül-és belterületen egyaránt. 

 

Az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai szerint 2015. 

március 5-től megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai. Belterületen, - ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, - a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 

összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 

égetése tilos. Az önkormányzat által 2012-ben alkotott helyi rendelet viszont lehetőséget adhat a 

szabályozott időszakokban a nyílttéri égetésre, a  belterületen való  égetés szabályozott módjára. 

(A külterületit az országos rendelet szabályozza) A helyi rendeletben elő kell írni, hogy az égetést 

végző, vagy megbízottjának kötelessége legalább az égetés napján bejelentést tenni (telefonon 

elegendő) a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, mivel ezek szabályszerűsének 

ellenőrzésére ez a  szervezet kapott felhatalmazást.  

 

A külterületi ingatlanokon történő égetés szabályozását nem  tartalmazhatja rendeletünk, mivel 

annak részletes előírásai a fent említett országos rendeletben került elfogadásra. A lakosságot 

azonban szükséges tájékoztatni a főbb kikötésekről, mint pl: az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatvány elérhetősége, a kérelem beadásának időpontja. Előírás ugyanis, hogy kültéri 

égetésnél, 10 nappal a tervezett időpont előtt bejelentést kell tenni  az égetést végzőnek 

formanyomtatványon, 3000 Ft-os okmánybélyeggel ellátva a Soproni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen.  

 

A 2012-ben elfogadott rendeletünk módosításai tehát a következők:  

 

a.) A rendelet hatálya a település belterületére terjed ki.  

b.) A belterületen való avar és kerti hulladék égetése megengedett szeptember 15-től április 

30-áig, illetve ezen időszakokon túl minden hónap utolsó péntekén, ha ünnepnapra esik 

akkor az azt megelőző munkanapon 8-18 óráig. 

c.) A belterületi égetést be kell jelenteni a katasztrófavédelmi kirendeltségnek 

 

Javasolom a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását!   

 

Nagycenk, 2015. március 17.        

 

       Csorba János 

              polgármester 
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015.(…) önkormányzati rendelete  

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló   

 25/2012. (XI. 11.) önkormányzati  rendelet módosításáról   

  

Nagycenk Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok 

nyílttéri égetéséről szóló  25/2012. (XI. 11.) önkormányzati  rendeletét     ( a továbbiakban: Rendelet ) az 

alábbiak szerint módosítja:   

 

 

1.§ 

 

A Rendelet  1.§-a az alábbiak szerint változik:  

A rendelet személyi hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli 

szervezetekre, társaságokra terjed ki, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Nagycenk település 

belterületén  működnek, tevékenykednek vagy tartózkodnak. 

 

2.§ 

 

A Rendelet 4.§ (2)-(3) bekezdése a következőre változik és a következő (9) bekezdéssel egészül ki:  

 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható meg, a száraz avar és kerti hulladék 

égetése e rendelet előírásainak, továbbá az országos tűzvédelmi szabályzatról, illetve az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló mindenkor hatályos törvények, illetve azok végrehajtásáról 

szóló rendeletek, illetve az egyéb, külön jogszabály rendelkezéseinek betartásával történhet. 

(3) A száraz avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, állami és 

nemzeti ünnepek, valamint munkaszüneti napok kivételével, szeptember 15-től, április 30-áig, hétfőtől-

péntekig , 800-1800 óra közötti időszakban végezhető. Ezen időszakokon túl,  minden hónap utolsó 

péntekén, ha ünnepnapra esik akkor az azt megelőző munkanapon 8-18 óráig végezhető a száraz avar és 

kerti hulladék égetése.  

(9) A belterületi avarégetés időpontját legalább a tervezett égetés napján az égetést végző személynek, 

vagy megbízottjának telefonon be kell jelentenie a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére. 

 

3.§ 

A Rendelet egyéb pontja nem változik 

 

4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti. 

                Csorba János       Percze Szilvia  

     polgármester                 jegyző  

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület ………………………….ülésén  fogadta el, a jegyző 

……………………    kihirdette 
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           Percze Szilvia  

                                                                     jegyző 


