
Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete  

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

 

Foktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13.§. (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat - rendelkezéseivel összhangban a Környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§.(3) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörben eljárva az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével az avar és kerti hulladék nyílt téri 

égetésről a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya Foktő Község belterületein lévő ingatlanokon (a továbbiakban: 

ingatlanokon) folytatott avar és kerti hulladék égetésére terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kerti sütés, grillezés, bográcsos vagy egyéb módon 

történő főzés szabályaira, kivéve, ha az a fűtőanyag nyílt téri égetéssel jár és arra az országos 

tűzgyújtási vagy a közigazgatási területet érintő területi tilalom vonatkozik. 

 

2. Fogalom meghatározás 

2.§. 

 

E rendelet szempontjából kerti hulladék: lakó-és üdülőterületen lévő ingatlanok 

rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező növényi zöldhulladék. Ezek például: 

fás szárú növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti és dísznövények elszáradt szára, ága 

száraz állapotban, lenyírt fű, gaz, termelt haszonnövények maradványai, szőlővessző. 

Nem minősül kerti hulladéknak a kivágott fa törzse, ága, lombja, valamint a mezőgazdasági 

művelésből keletkező maradványok, ha azok mennyisége meghaladja az 1 m3-t. 

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes 

hulladékot (pl.: műanyag, gumi, vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékai és 

csomagoló anyagai). 

 

3. A kerti hulladék kezelése 

3.§. 

 

(1) Az ingatlanon keletkező avar vagy kerti hulladék kezelése az ingatlan tulajdonosa, 

kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) feladata. 

 

(2) A kerti hulladékot elsősorban főleg komposztálással hasznosítani szükséges. 

 

 

Az égetés szabályai 

4.§. 

 

(1) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen 

szikkasztani, szárítani kell. 



 

(2) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a 

szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell legalább az előző napon az égetés várható 

időpontjáról, amennyiben az égetés időpontja várhatóan meghaladja a 30 percet. 

 

5.§. 

 

(1) A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar- és kerti 

hulladék vízbe szórása tilos! 

(2) Belterületen a kiszárított kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, 

ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 

Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon 

belül nem szabad. Égetni csak szélcsendes időben szabad, a keletkező hő és füst a 

környezetében lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem jelenthet 

veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben tartózkodókra, de 

ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló helyiségekre sem. 

(3)   Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti! 

(4) Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek. Közterületen 

égetni tilos! 

(5) A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A 

parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 

(6) A kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től december 1-ig 

végezhető hétfőtől szombatig. Az égetést 8.00 és 18.00 óra között lehet végezni, szélcsendes 

időben. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos! 

(7) Tilos égetni továbbá 

a) a kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (pl. műanyag 

gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.) 

b) lábon álló növényzetet, vagy tarlót, 

c) közmű-vezetékek (elektromos, távközlési kábelen) alatt, 

(8) Az égetés végén a felügyeletet ellátó személynek meg kell győződnie arról, hogy a tűz 

elhamvadt és gondoskodni kell az égetés helyének beáztatásáról, homok vagy földréteggel 

történő lefedéséről. 

 

4. Záró rendelkezések 

6.§.  

 

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

 

Foktő, 2015. 04.30.  

 

Bakai Károly                 Tóth Zoltán  

polgármester        aljegyző 

 

Záradék: 

Kihirdetve: 2015. 04.30. 

         Tóth Zoltán  

            aljegyző 


