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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó I. fordulós önkormányzati rendelettervezetet 
a 260/2012. (XI. 30.) számú határozatnak megfelelően 2012. decemberében 30 napra társadalmi 
egyeztetésre bocsátottuk, valamint véleményezésre a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek ill. tájékoztatásul a megyei önkormányzatnak és a 
szomszédos települési önkormányzatoknak megküldtük. 
A Felügyelőségtől vélemény a számára jogszabályban meghatározott határidőn belül nem érkezett. 
A társadalmi egyeztetés kapcsán több észrevétel, javaslat, kérdés érkezett, az alábbi dőlt betűvel 
szedett felsorolásban foglalunk össze, az arra adott válaszokkal együtt 

 Elolvastam az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet-tervezetüket.  
Részemről támogatom az “A” alternatíva szerinti szabályozását.  

      Kérdéseim a tervezettel kapcsolatban az alábbiak: 
1. A Muzslai üdülők területére is ezek a szabályok lesznek érvényben (úgy gondolom, hogy 
igen)? 
2. Amennyiben igen, akkor a csak hétvégeken itt tartózkodó üdülőtulajdonosok (elég jelentős 
a számuk)  mikor tudnak majd avart égetni a szabályok megsértése nélkül? 
Válaszok melyet a véleményezőnek megküldtünk:  
1. A Muzslai üdülő területre is a rendelet tervezetben meghatározott szabályok lesznek 
érvényesek. Az üdülő területen is előnyben kell részesíteni a komposztálást. Szükségtelenül 
ne égessük el a talajba visszaforgatható szerves anyagokat. 

 
2. A rendelet tervezet elkészítésénél figyelemmel voltunk arra, hogy egyszerű, mindenki 
számára megjegyezhető szabályokat határozzunk meg, úgy, hogy csökkentsük a város 
lakóinak egymás szükségtelen zavarását. Általában hétvégén szokták a mosást, a takarítást 
elvégezni, és a hétvége szolgál a pihenésre, a rekreációra is. Az üdülő területre is ez 
vonatkozik, az emberek kikapcsolódni, pihenni vágynak a hétvégén, amit nem füstben 
szeretnének eltölteni. A legtöbb kerti hulladék tavasszal és ősszel keletkezik, a rendelet 
tervezetben meghatározott két nap annak elégetésére elegendő. A rendelet betarthatósága 
mindenki részéről csak szervezést igényel.  
Fentiek miatt nem célszerű hétvégén engedélyezni a kerti hulladékok égetését. 
 

 Nagyon örülök,hogy hoznak végre törvényt  az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetéséről!Mivel a hét minden napján égetik a szemetet gumit és amit bírnak mindent. Sem 
kinyitni az ablakot sem szellőztetni nem lehet. Remélem sikerül is behozni, hogy csak 
bizonyos napokon lehet majd égetni! 

 
A 6. § kapcsán  a B. alternatívát támogatom. Az adott napokon belüli további időkorlát már 
nem indokolt. A 10 óra előtti (reggeli) kezdés illetve a 18 óra utáni (esti) befejezés lakossági 
érdeket érdemben nem sért. Lehet azt feltételezni, hogy esetleg reggel és este többen 
szellőztetik a lakást nyitott ablakkal, ezért a füst ilyenkor többeket zavarhat. Ugyanakkor a 
szárítás céljából kiteregetett ruhaneműk vagy egyéb ingóságok esetében az óhatatlanul 
szálló füst szag miatt akár napközben is lehetne hasonló alapon érdeksérelmet felvetni. 
Mindenki számára nem lehet megfelelni. A rendelet ismeretében mindenki tudja majd 
mérlegelni, hogy az égetési napokra milyen háztartási tevékenységet időzítsen. Ráadásul 
hétköznapról lévén szó, nem várható el hogy az égetés elvégzése miatt külön szabadságot 
vegyenek ki az emberek, mivel délután 16-17 óra körül hazaérve egy átlagos munkahelyről a 
18 órai befejezési időpont túlzottan lerövidítené a rendelkezésre álló időt. Másrészt a nyári 
időszakban, amikor később sötétedik és este enyhül a hőség, sokkal többen végzik a kerti 
munkákat is késő délutánra és estére időzítve és a tűz esti felügyelete is akár 20-21 óráig is 
jobban megoldott. 
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A 7. § (5) bekezdésbe foglalt általános tiltás kapcsán felvetem, hogy a tűz begyújtása miatt 
minimális mennyiségű papírhulladék vagy más égésgyorsító anyag használata életszerű és 
nem jár a környezetre nézve érdemi szennyezéssel. 
 
A rendelet a kertvárosi, illetve falusias övezetben nagy érdeklődésre tarthat számot és az 
eddigi szabályozatlanságból adódó szomszédvitákat mederbe terelheti. Ezért a 
megismertetése, betartatása érdekében a szokottnál is intenzívebb tájékoztatás lenne 
indokolt. Esetleg lehetne a városi tévékkel együttműködve egy rövid figyelemfelhívó filmet is 
készíteni a helyes és a tiltott égetési tevékenység illusztrálására, amely folyamatosan 
bemutatásra kerülne egy éven keresztül. 
Továbbá a tiltott napokon, a hétvégéken elsősorban meg kellene oldani valahogy a 
szúrópróba szerű "járőrözést", a személyes felvilágosítást és figyelmeztetést az esetleges 
égetések csökkentése érdekében. Miután a füst jól látható, ezért járművel közlekedve az 
egész város területe ilyen célból rövid idő alatt és kevés költséggel is bejárható. A helyszíni 
figyelmeztetésnek sokkal nagyobb lenne a visszatartó ereje. 

 
Az avar és a kert hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet-tervezethez szeretnék néhány 
gondolatot hozzáfűzni. Mint az a tervezet címéből is világosan kitűnik, annak elsődleges 
célja a mezőgazdasági művelés során keletkező kerti hulladék nem komposztálható részének  
- az elszállítás hiányában- való megsemmisítése. Ilyen mennyiségű hulladék, illetve avar 
csak az őszi, - betakarítás utáni-, illetve a tavaszi  - földművelést megelőző-  időszakban 
keletkezik. Ezért, mivel az év közben keletkező fűnyesedék komposztálása nem okozhat 
gondot, nem tartom indokoltnak az avar és kerti hulladék égetését az év 52 hetének két-két 
napjára engedélyezni. Szerintem az égetés március-április illetve október-november 
hónapokban indokolt. A tervezet a hét két munkanapját jelöli meg, melyeken égetni lehet. 
Annak ellenére, hogy a város lakosságának jelentős része munkahellyel nem rendelkezik, a 
kevés dolgozóra tekintettel én a hét egy hétköznapján 10-18 óra között, valamint szombati 
napon 08-14 óra között határoznám meg. A meghatározott időintervallumon belül azonban 
egy égetést maximum 120 percen belül le kell bonyolítani, a folyamatos, 6-8 órás füstölés 
indokolatlan. Indokolatlan továbbá a lábon álló növényzet és a tarló égetése. 
A tervezet nem tartalmazza, hogy a rendelet betartását ki ellenőrzi, megsértése esetén kit és 
hogyan lehet  - még hét végén is- értesíteni. 

 
Az észrevételek nagyon eltérőek a 6. § kapcsán, ezért az égetés rendjét felülvizsgáltuk. Továbbra is 
törekedtünk az egyszerű, mindenki számára könnyen megjegyezhető szabályozásra.  
Véleményünk szerint elegendő az égetés rendjét heti egy alkalomra csökkentve (csütörtök) 
meghatározni, nem szabva erre a napra további időkorlátot. A tavasszal és ősszel keletkező kerti 
hulladék elégetésére is, a megjelölt heti egy nap elegendő. A téli hónapokon (december, január, 
február)- mivel sokan visszaállították a régi kályhákat, és szénnel, fával, egyéb tüzelésre 
alkalmasnak vélt anyagokkal fűtenek, növelve a szmog kialakulásának esélyét- nem célszerű 
megengedni az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését, mert az további levegőterhelést okozhat. 
Nem tartjuk indokoltnak az égetési idő 120 percen belüli lebonyolításának bevezetését, mert a 
tavaszi és őszi hónapokban keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék elégetésére vélhetően ez 
az idő nem lesz elégséges. 
 
A rendelet tervezet tartalmazza az avar és kerti hulladék égetésének főbb szabályait, nyilvánvaló, 
hogy a tűzgyújtáshoz minimális papírhulladék használható, és a száraz avar és kerti hulladék 
elégetéséhez égésgyorsító anyag nem szükséges. 
 
Nem tartjuk indokoltnak a helyes égetésről figyelemfelhívó rövidfilm készítését, mert a rendelet 
tervezet mindenki számára érthető szabályokat tartalmaz. A rendelet kihirdetésével arról mindenki 
értesül.  
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Nem az égetést, hanem a komposztálást kell előtérbe helyezni, szorgalmazni, reklámozni. Ezzel 
kapcsolatban célszerű minél több tájékoztatót készíteni és a lakosságnak eljuttatni. Például a 
közmédiában jelenleg is játszott szelektív gyűjtésre invitáló intelligens kukareklám. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 27.§ (3) bekezdése szabályozza, 
hogy lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 
téri égetése tilos. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 3. § alapján a szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény 
vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet 
ellentétes. 
 
Az önkormányzati rendelet betartását az önkormányzat hivatala ellenőrzi, megsértésével 
kapcsolatos bejelentéseket is ide lehet tenni. A Polgármesteri Hivatalt lehet értesíteni annak 
megsértése esetén. A rendeletekben sosem szabályozzuk az értesítendő személyt/személyeket és az 
elérhetőséget. 
 
Az I. fordulós rendelettervezetet az alábbi módosításokkal javasoljuk elfogadásra. 
 
A 4. § a) avar és kerti hulladék: fogalmát kiegészítettük, hogy a meghatározás még pontosabb 
legyen. (falomb helyett, lehullott falomb) 
 
6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése márciustól novemberig csütörtöki napokon 
megengedett 
 
7.§ (4) bekezdésében a „Nyers, megázott, növényi hulladék égetése tilos” szövegrész módosítottuk, 
helyébe Nyers, megázott, avar és kerti hulladék égetése tilos szövegrész került. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

../….. (……..) önkormányzati rendelete 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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 Pásztó város közigazgatási területére terjed ki. 
 
3.§ A rendelet személyi hatálya Pásztó város 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: lehullott falomb,avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék. 
 
b) közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési területe, amely belterületből és 
külterületből áll. 
 
c) 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 márciustól novemberig csütörtöki napokon 
megengedett.  
 
7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak 
szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett 
időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben. 
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(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 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 végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye 
a tűz feléledésének gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 
 
 8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények 
 

9.§ (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 

 
10.§ (1) E rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba. 
 
Pásztó, 2013. január 22. 
 
 

Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
           polgármester               címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2013. ………….… 
 
 
 
    Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
            polgármester     címzetes főjegyző 
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A helyi rendelet tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi  CXXX törvény ( a továbbiakban: Jat .) 
18.§-ában foglalnak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 
 

Általános indokolás 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
szóló ......./……./..../ önkormányzati rendeletéhez. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) 
pontja lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy helyi rendelet keretében szabályozzák 
az avar és kerti hulladékok égetését. 
 
A képviselő-testület többszöri kérésére a rendelet tervezetet elkészítettük annak érdekében, hogy a 
város közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére olyan helyi szabályt 
állapítsunk meg, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, 
ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának 
csökkentését. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1.§ - 3. §-hoz 
 

A rendelet célját, területi és személyi hatályát meghatározó rendelkezés. 
 

A 4.§-hoz 
 
A rendelet alkalmazása szempontjából releváns fogalmakat tartalmazó rendelkezés. 
 

Az 5.§ - 8.§-hoz 
 
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályait meghatározó rendelkezés. 
 

A 9.§-hoz 
 
Az eljáró hatóságot és jogkövetkezményeket tartalmazó rendelkezés. 
 

A 10. §-hoz 
 

 A rendelet hatályba lépésének napját meghatározó rendelkezés. 
 
 
Pásztó, 2013. január 22.                                                                            
 
 
 

Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
            polgármester     címzetes főjegyző 
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