
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 

13/2013. (XII. 2.) számú rendelete 
az avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól 

 
 

Hejőbába Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 48 §-a (4) bekezdésének 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet célja és hatálya 
 

1. § 

 

1. A rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és 
korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének 
védelmét. 

 

2. A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén bárki által végzett avar és kerti 
hulladék égetésére terjed ki. 

 

2. § 

 
Jelen rendelet alkalmazása során avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon 

(ideértve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti 
munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és 
egyéb növénymaradvány (továbbiakban együtt: kerti hulladék). 

 
A kerti hulladék égetésének szabályai 

3. § 

 

A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére 
csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható. 

 
 
4.  § 



 

1. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar, 
kerti hulladék semmisíthető meg. 

2. A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék 
(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető. 

3. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 
5.§ 
 
Kerti hulladék égetése kizárólag szeptember 15. és november 30. napja, valamint február 1. és 

április 30. napja közötti időszakban, vasárnapok és ünnepnapok kivételével naponta 9.00-16.00 
óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető. 

 
6.§ 

 

1. Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, 
hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. 

2. A tűzrakó helyet az épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, 
hogy arra veszélyt ne jelentsen. 

3. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 

 
7. § 

1. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az 
égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. 

2. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. 
3. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell 

oltani. 
4. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
5. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a 

visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 (6)  Az Önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett és elhelyezett kerti 
hulladékot az Önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos. 

 
Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
Ez a rendelet 2013. december 3. napján lép hatályba. 
 

 
 

            Juhász Barnabás                                                       Dr. Karsza István 
                             polgármester                                                                   jegyző 
 


