
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020. (III…) 

önkormányzati rendelete 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól 

Kéthely Község 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:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi 
szabályoknak 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 Kéthely község közigazgatási területén végzett avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetésére terjed ki. 

3. § A rendelet személyi hatálya Kéthely község közigazgatási területén 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: fű, falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék,

egyéb növényi maradványok. 

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. A
község közigazgatási területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani,
komposztálni kell.

3. A kerti hulladék égetésének szabályai

5. § A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetése belterületen csak március 15. és április 15., valamint október 15. és november 
30. közötti időszakban, külterületen szeptember 1. és május 31. közötti időszakban.
naponta 9-16 óra között engedélyezett. Ünnepnapokon és hétvégén tilos az égetés!  

6. § (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 5.§-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. 

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

4. Záró rendelkezések 
 

8. § (1) E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba. 
           (2) Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992.(IV.29.) önkormányzati rendelet       
                 7/A.§-a. 

Kéthely, 2020. március …. 
 

Molnár Balázs Nagy Gáborné 
polgármester jegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került: 
 
Kéthely, 2020. március ……. napján 

 
Nagy Gáborné 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: K/1150/1/2020.  

E l ő t e r j e s z t é s  
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 19-i ülésére 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozásához 
 

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. Kéthely községben a szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet 
korábban a köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992.(IV.29.) önkormányzati rendeletbe került 
beépítésre, az 5/2006.(III.1.) önkormányzati rendelettel, 2006. március 1-i hatályba lépéssel.  
A szabályozás a község belterületére terjedt ki. 
Az OTSZ 226. §-a szerinti, külterületi irányított égetést nem engedélyezi a rendelet. 
A rendelet tervezet a nyílttéri égetés korábbi szabályozás szerinti időkeretét szűkíti. 

    A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló        
(OTSZ) 54/2014.(XII.5.) BM rendelet az alábbiak szerint szabályozza:  

„225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti 
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

(2)  Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a 
károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. 

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen 
tartani. 

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi 
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban 
történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik. 

225/A. §  (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és 
veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - 

vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 
226. §  (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója 

legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
 
 
 
 
 



(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy 
helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni. 

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el 
kell oltani. 

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. 

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 
izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a 

tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló 
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 

b)  a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter 
szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható 
károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a 
helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással 
biztosítani, 

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz 
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

d)  a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, 
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével 
vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani. 

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) 
bekezdés szabályait kell alkalmazni. 

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét 
oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, 
a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. 

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. 
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval 

érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.” 

 

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, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. 

 
                                                                                        

 
Kéthely, 2020. március 10.      

  
        Molnár Balázs 
        polgármester                                   
                                 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 4/2020.(III…) önkormányzati rendelet megalkotásához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A rendelet-tervezet biztosítja a lakosság részére 
az ingatlanukon keletkezett nem komposztálható 
növényi hulladék elégetését, mind bel, mind 
külterületen. Gazdasági hatása nem mérhető.   

Költségvetési 
hatása a rendeletnek n
nem mérhető. 

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 engedélyezett időszakok 
körültekintő megválasztása és annak  
ismerete, amelynek révén az emberek az 
egészségüket kímélő módon tudják 
megszervezni a mindennapi életüket. 

Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A jogalkotás nem szükséges, ám annak hiányában a kerti hulladék égetése teljesen illegális lenne 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. A környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§ (4) bek. b) pontja alapján a szabályozás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


