
SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2015. (IV.29.)  

önkormányzati rendelet 

az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) és a 48.§ (4) bekezdés b.) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1.§ A rendelet célja az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabályoknak 

a megállapítása, amelyek a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, 

ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának 

csökkentését. 

2.§  (1) A rendelet hatálya Szászberek község belterületének és a lakott külterületein végzett avar és 

kerti hulladék nyílttéri égetésére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya Szászberek község belterületén a természetes és jogi személyekre, 

valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

3.§ E rendelet alkalmazásában: 

a.) avar és kerti hulladék: falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék és egyéb növényi 

maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék)  

b.) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki az ingatlant használja függetlenül attól ,hogy tulajdonosa, haszonélvezője, 

birtoka, kezelője, használója vagy bérlője az ingatlannak  

c.) lakott külterület: Alsó-tanya, Berenta- tanya. Gátőrház, Vasútállomás 

 

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai 

 

4.§ A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, 

komposztálni kell. 

5.§ (1)1 Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetése – vásár és ünnepnapok kivételével – minden nap 

9:00 órától napnyugtáig engedélyezett. A vasár- és ünnepnapi tilalom a település lakott külterületére 

nem vonatkozik. 

(2) Nem égethető avar és kerti hulladék egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási intézmények, 

sportlétesítmények 50 m-es körzetében azok működésének időtartama alatt. 

(3) Nem minősül kerti hulladék égetésének a kialakított tűzrakó helyeken folytatott sütés, főzés, 

grillezés, amely tevékenység egész évben időkorlátozás nélkül, felügyelet mellett végezhető. 

6.§ (1) A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni szélcsendes 

száraz időben szabad.  Tilos az avar és a kerti hulladék égetése az 5.§-ban meghatározott időszakon 

kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben. 

                                                             
1 Módosította a 15/2017.(XI.02.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. november 02. 



(2) Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete 

mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és 

vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.  

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz 

helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.  

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen 

szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz 

környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.  

7.§ (1) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű vagy 

veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 

(2) Az égetés folyamatának gyorsítására égést elősegítő anyag (pl.: benzin, gázolaj, stb.) nem 

alkalmazható. 

(3) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. A még izzó részek sem maradhatnak 

felügyelet nélkül. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak 

belocsolásáról vagy földréteggel történő lefedéséről. 

8.§ (1) Közterületen avart és kerti hulladékot égetni kizárólag a polgármester előzetes engedélye alapján 

lehet. A kérelmet, az égetést megelőző két munkanappal korábban írásban kell  a polgármesterhez 

benyújtani, megjelölve a égetés pontos helyét és időpontját.  

(2) A védett természeti területen avar égetése tilos! 

(3) A lábon álló növényzet, tarló égetése tilos! 

9.§ A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 

 

Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények 

 

10.§ (1) Aki az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, 

hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a 

hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 

271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet – előírásai vonatkoznak.  

 

Záró rendelkezések 

 

11.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Kelt: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésén. 

 

 

 Alapi József Munkácsi Mihály 

 polgármester           jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2015. április 29. napján kihirdetésre került. 

 

  Munkácsi György 

            jegyző 


