MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006. (VI. 26.) sz. rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

(az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § 3. bekezdésének b, pontjában kapott felhatalmazás
alapján Vác Város Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről –a helyi
körülmények megfelelő szabályozása érdekében- rendeletet alkot. Ebben az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat (továbbiakban OTSZ) rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja és hatálya
(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok
megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható
módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Vác Város közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre kiterjed.
2. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban
kerti hulladék).
b./ Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.
c./ Tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.
3. §1
(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban vagy helyben történő
komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi
elszállítással hasznosítani kell.
(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kivételesen indokolt esetben e rendeletben
foglaltak szerint égetéssel semmisíthető meg.
4. §2
5. §
(1) Nyílt téren csak kiskerti, növényi eredetű hulladékot lehet égetni.
(2)3 A kerti hulladékok égetése kizárólag október 15. és november 30., valamint március 15. és április 30.
közötti időszakokban, hetente kétszer, szerdai és szombati napokon (amennyiben nem ünnepnap)
délelőtt 9-12 óra és délután 14-17 óra között engedélyezett. Ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter
távolságra legyen.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles
gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, homok, stb.).
(5) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítni
kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(6)4 Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem szabad. Túlzott füstilletve koromképződés esetén a tüzet el kell eloltani és a levegőszennyezést meg kell szüntetni.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint
párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
(8) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
(9) A kommunális és ipari hulladékok nyílttéri égetése szigorúan tilos. A zárt térben történő
hulladékégetés csak a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
engedélyével lehetséges a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a
hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet
határértékeinek betartásával.
(10)5 A kommunális és ipari eredetű hulladékokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. előírásai
szerint kell kezelni, hasznosítani illetve ártalmatlanítani, figyelembe véve a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat.
(11) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak
belocsolásáról vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
(12)6 A meghatározott égetési időszakon kívüli kerti hulladék égetés engedélyezése tekintetében
méltányossági kérelem nyújtható be a jegyzőnek címezve. A méltányossági kérelem közérdekre,
rendezvény tartására, illetve olyan rendkívüli és előre nem látható eseményre való hivatkozással
történhet, mely indokolttá teszi a méltányossági jogkör gyakorlását.
6. §
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

7. §
A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
8. §
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Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított
100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos.
9. §
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
10. §
Védett természeti területen avar égetése szigorúan tilos, indokolt esetben csak a jegyző külön
engedélyével végezhető.
11. §7
Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
(1) E rendelet – a hulladékok nyílttéri égetésével kapcsolatos – rendelkezéseinek betartását a Műszaki
Osztály Környezet- és Természetvédelmi Iroda munkatársai és a közterület-felügyelet tagjai kötelesek
ellenőrizni és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.
(2) 8
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helyszíni bírság kiszabására a Vác Város Jegyzője vagy az általa
felhatalmazott személy jogosult, a közigazgatási bírság kiszabása Vác Város Jegyzőjének hatáskörébe
tartozik.
12. §
Záró rendelkezés
E rendelet 2006. július 1.-én lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző
gondoskodik.

Dr. Bóth János s.k.
polgármester

Dr. Kovács Tibor s.k.
c. főjegyző

A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2013.
november 22. napján) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2016. július 15.
napján) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
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INDOKOLÁS
A kerti munkák során keletkezett növényi eredetű hulladékok eddigi szabályozatlan körülmények között
történő elégetése sok konfliktushelyzetet okozott, ezért szükségessé vált egy, a levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelettel összhangban álló helyi
rendelettervezet megalkotása.
Vác Város Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.
§ 3. bekezdésének b, pontjában kapott felhatalmazása alapján a helyi körülmények megfelelő
szabályozása érdekében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről a fenti rendeletet hozta.

Jegyzetek:
1

Módosította az 57/2013.(XI.22.) sz. rendelet
Hatályon kívül helyezte az 57/2013.(XI.22.) sz. rendelet
3 Módosította 57/2013.(XI.22.) sz. rendelet
4 Módosította az 57/2013.(XI.22.) sz. rendelet
5 Módosította az 57/2013.(XI.22.) sz. rendelet
6 Kiegészítette a 37/2012.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet
7 Módosította az 57/2013.(XI.22.) sz. rendelet
8 Hatályon kívül helyezte a 31/2016. (VII. 15.) sz. rendelet
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