
 

Forrás: Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelem helyi szabályairól 

Avar és kerti hulladék 

égetésének szabályai 
 

3.§ (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladék (a továbbiakban együtt: 

kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. 

(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is 

(zöldhulladék begyűjtése).  

(3) Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időszakában, melynek esetén 

az ártalmatlanítás kizárólag az (1) és (2) bekezdésekben megjelölt módon történhet.  

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék csak száraz állapotban égethető el. 

(5) A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete 

mellett végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával.  

(6) Tilos az égetés erősen párás, ködös időben, és erős szél esetén. 

(7) Kerti hulladékot szeptember 1. és április 30. között, szélcsendes időben hétfőtől-szombatig 

1700-2000 óra között lehet égetni. 

(8) A település teljes közigazgatási területén vasárnap és ünnepnap tilos a kerti hulladék égetése. 

(9) Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres 

körzetében azok működési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 

méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. 

4. § (1) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett, a tűzoltásra megfelelő 

eszközök biztosításával lehet. A tűzrakó helyet az épülettől vagy egyéb éghető anyagtól legalább 5 

méter távolságra kell kialakítani. 

(2) Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő hatása (füst, bűz, pernye, 

hőterhelés) ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az emberi egészséget ne 

veszélyeztesse, a környezetben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, vagyoni és környezeti 

kárt ne okozzon. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az 

égetést azonnal be kell fejezni. 

(3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, 

és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.  

(4) Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat továbbá 

kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket és ezek 

maradékait). 

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös anyagot tilos 

alkalmazni. 

(6) 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, és a tűz eloltható. 

(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és meg kell győződni róla, hogy elhamvadt, továbbá 

meg kell szüntetni a parázslást. 

(8) A szabadban tüzet vagy üzemelő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos. 


