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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Az 

önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül, ezért törvényi felhatalmazás alapján, a 

belügyminiszteri rendelettel megállapított Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII. 5.) BM rendelettel (továbbiakban: OTSZ) összhangban az önkormányzatok rendeletben 

szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését.  

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 

hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati 

rendelet – megengedi. Békés Városában a szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet 

korábban nem került megalkotásra, így az OTSZ tiltása az irányadó. A kerti munkák során 

keletkezett növényi eredetű hulladékok szabályozatlan égetése sok konfliktushelyzetet 

teremthet, ezért szükségessé vált a fenti jogszabályokkal összhangban lévő helyi rendelet 

megalkotása. 

A külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló (OTSZ) 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése 

értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját 

követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell, mely engedély 

illetékköteles az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 226.§ (1) bekezdése alapján. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás 

várható következményeit és az alábbiakat állapítottuk meg: 



1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet a városban néha konfliktusokat eredményező avarégetést igyekszik szabályozott 

mederbe terelni, s ettől remélhetőleg csökken az ilyen konfliktusok száma. Gazdasági, 

költségvetési hatásai a rendeletnek nem mérhetőek.  

b) környezeti és egészségi következményei: Környezeti szempontból jelentős hatás, hogy a 

rendelet kivételesen engedi meg az avar és a kerti hulladék égetését, alapvető 

ártalmatlanításként a komposztálást írja elő. A kevesebb légszennyezés remélhetőleg a levegő 

tisztaságára is jótékony hatással lehet, amely egészségügyi szempontból is alapvető 

jelentőségű. Ugyanígy jelentős lehet az égetésre engedélyezet időszakok körültekintő 

megválasztása és annak ismerete, amelynek révén az emberek az egészségüket kímélő módon 

tudják megszervezni a mindennapi életüket. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek. 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A jogalkotás nem szükséges, ám annak hiányában a kerti hulladék égetése 

teljesen illegális a településen. A kerti hulladékoknak van olyan része, amely legcélszerűbben 

égetéssel ártalmatlanítható, és ennek megengedésére van jogosnak mondható társadalmi 

igény. A rendeletalkotással az illegális égetések és az ebből adódó eljárások számát is vissza 

lehet szorítani. 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket 

a Polgármesteri Hivatal biztosítja. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet 

megtárgyalását és annak elfogadását. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. március 24. 

           Izsó Gábor  

         polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

………./………. (… . … .) 

 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

a szabadtéri égetés szabályozásáról 
 

(tervezet) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

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

pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések  

1. A rendelet célja és hatálya  

 

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi 

szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható 

módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás 

szükségtelen zavarásának csökkentését.  

 

2. § A rendelet területi hatálya Békés város belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri 

      égetésére terjed ki.  

 

3. § A rendelet személyi hatálya Békés város belterületén a természetes személyekre, a jogi  

      személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.  

 

2. Értelmező rendelkezések  

4. § E rendelet alkalmazásában:  

a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb,avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, 

nyesedék.  

 

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

rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy 

tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.  

 

 

 



II. Fejezet  

Részletes rendelkezések  

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai  

5. § A város területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.  

 

6. § Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint 

február 15. és március 31. közötti időszakban, naponta 9-16 óra között engedélyezett. 

 

7. § Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 

8. § (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni 

enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett száraz időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék 

égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben. 

 

(2) Az avart és 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 a 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.  

 

(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari 

eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.  

 

(6) Az égetés folyamatának gyorsítására égést elősegítő anyag nem alkalmazható. 

 

(7) Közterületen avar és kert hulladék égetése tilos. 

 

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a 

veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel 

történő lefedéséről.  

 

9. § Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.  

 

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények  

10. § (1) Aki az avar és kerti hulladék 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 - szabályai vonatkoznak.  

 



III. Fejezet  

Záró rendelkezések  

 

11. § E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. 

 

Békés, 2015. március 30. 

   

  Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 

      polgármester                          jegyző 

   

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

2015. március ……. napján 

 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

           jegyző 

 


