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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte a háztartási tevékenységgel 

okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. 

A szabályozás során figyelembe kell venni a település jellegét, a falusias életmódot, annak 

hagyományos velejáróit. A szabályozás mellőzése épp ellenkező következményekkel jár, 

ugyanakkor a levegő tisztaságához fűződő érdek sem sérülhet.  

A kerti hulladékégetés szabályozása során az egymással ellentétes érdekek gondos 

mérlegelésével kell eljárni.  

Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi 

egészségre. Az értékes szerves-anyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak 

korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a 

talaj humuszkészletét. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és 

gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a 

tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi 

részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett mérgező szén-

monoxid keletkezik. 

2015. március 5-én lépett hatályba az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról, mely minden magyar állampolgár, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami 

vállalat és civil szereplő számára jelentős változásokat hoz. 

A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a 

belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225. §. (1) bek. szerint más jogszabály (pl. önkormányzati 

rendelet) adhat erre kivételt. Vegetációs időszakban ezért javaslom, hogy a község 

belterületén, szabályozva önkormányzati rendelettel, tegyük lehetővé az avar és kerti hulladék 

égetését.  

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény 48.  (4) bekezdés b) 

pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozik többek között az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel 

történő megállapítása. 

 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény 48.  (4) bekezdés alapján 

 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 

a) a füstködriadó terv, 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/holnaptol-elnek-az-uj-tuzvedelmi-szabalyok/


b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 

valamint 

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével 

kapcsolatos eljárásban való közreműködés. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, 

határozatainak tervezetét az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre 

meg kell küldeni.  

 

Kérem a T. Képviselő testületet, hogy véleményezze a rendelet-tervezetünket! 
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