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 2/1994. (I. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról 

Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 
85. § (1) bekezdés h) pont, valamint a levegő tisztaságának védelméről szóló, többször 
módosított 21/1986. (VI. 2) MT. számú rendelet 13. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az avar és a kerti hulladék égetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a XVIII.kerületi Önkormányzat illetékességi területén 
működő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, valamint a 
magánszemélyek tulajdonában, bérletében, kezelésében lévő  területen keletkezett avarra és 
kerti hulladékra.  

2. § E rendelet alkalmazásában avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti 
hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom, gally, 
levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs). 

3. §  (1) A rendszeres szemétszállítás alá eső ingatlanokon keletkező avart és kerti 
hulladékot az ingatlanon belül kell komposztálni a nem komposztálható avart, kerti hulladékot 
a rendszeresített hulladéktárolóban kell elhelyezni, úgy, hogy azok a szokásos módon 
üríthetők legyenek.  

(2) A hulladéktárolóban  a háztartási hulladékon kívül csak avart és 3 cm átmérőnél nem 
nagyobb, 30 cm-nél nem hosszabb kerti hulladékot szabad elhelyezni.  

(3) A rendszeres szemétszállítás alá nem eső területeken (pl. zártkertek) lehetőleg a 
komposztálást kell alkalmazni.  Égetni ezeken a területeken a 4., 5. §-ban foglaltak 
figyelembevételével szabad. 
4. §  (1) A 2. §-ban meghatározott, avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú 

betartása mellett csak felügyelettel, száraz állapotban a környezet, illetve a környéken élő 
lakók zavarása nélkül égethető el.  

(2) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az égetés.  
(3) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási 

tilalmat rendelt el.  
5. §  (1) A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avart és kerti 

hulladékot égetni kizárólag október 15. és május 31. közötti időszakban szabad az ingatlanok 
területén belül hétfőn és szerdán 16.00 - 22.00 óra és szombaton 8.00- 12.00 óra között. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül avar és kerti hulladék égetése csak 
a Polgármesteri Hivatal külön engedélyével történhet.  

(3) Tilos az avar, kerti hulladék égetése közterületen, valamint egészségügyi és 
gyermekintézmények, szociális gondozók, szabadidő-központok, nyitott sportlétesítmények 
100 m-es környezetében az intézmény működésének ideje alatt.  
6. § E rendelet hatálya nem terjed ki az erdő és annak közvetlen környéke területén 

végzendő égetésre, valamint az ipari -, kommunális - és a veszélyes hulladékokra.  
7. § Aki az 5. § (1) bekezdésben rögzített időponttól eltérő időpontban vagy az 5. § (3) 

bekezdésben megtiltott helyen - engedély nélkül - avart, kerti hulladékot éget szabálysértést 
követ el és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
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8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetés napja 1994. február 10. 

 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 

j e g y z ő polgármester 

I N D O K O L Á S  

Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az avar 
és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet megalkotásának a jelenleg hatályos felsőbb szintű 
jogszabályok által nem szabályozott kérdést kívánja kötelező érvénnyel szabályozni.  

Az Önkormányzati rendelet megalkotásakor figyelembe vett fontosabb rendelkezések a 
következők: 

1. A 4/1980. (IX. 25.) BM. számú rendelettel életbe léptetett Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat 14. §-a a szabadban történő tűzgyújtásra vonatkozik amely szerint 

a) A szabadban tüzet gyújtani csak úgy lehet, hogy az a környezetre tűz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

b) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. 
Veszély esetén vagy ha a tűzre már nincs szükség, a tüzet el kell oltani.  

c) A tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, 
illetőkeg felszereléseket kell készenlétbe tartani, melyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg eloltható.  

 2. A 4/1983.(III.16.) BM-MÉM sz. együttes rendelet az Önkormányzati rendelet 
hatálya alá nem tartozó erdő és közvetlen környéke területén végzendő avarégetést 
szabályozza, mely szerint: 

 az erdőben és az erdőtől számított 200 méter távolságon belül nyílt lángot használni, 
tüzet gyújtani, égő dohányárút vagy gyufát eldobni - az erre kijelölt helyek kivételével - nem 
szabad.  

Az Önkormányzati rendelet megalkotásakor figyelembe vett szempontok az alábbiak:  
 - Tekintettel a környezetvédelemre, az avarnak és a kerti  hulladéknak elsősorban az 

újrahasznosítása a célszerű, annak szervesanyag tartalma miatt. Növényegészségügyi okok, 
illetve az elszállítás esetenkénti nehézségei miatt elégetésük lehetővé tétele is indokolt lehet.  

 - Az égetés körülményeinek meghatározásakor azt kívánjuk biztosítani, hogy az égetés 
folyamata alatt még kis térségben se lépjenek fel látási viszonyokat zavaró hatások, légzési és 
szellőztetési problémák. 

 - Az égetési időszakot a rendelet az őszi és a tavaszi kerti munkák idejének 
figyelembevételével, a lakosság általános munkaidejét és szokásait szem előtt tartva jelöli ki. 
 
 


