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Budapest-Csepel Onkormhyzathak Kepvisel6-testiilete az 1990. evi LXV.tv. 8. 5. (2) 
bekezdeseben, valamint a levegb tisztasaghak vedelmer61 szolo 2 111 986. (W. 2.) Mt. sz. 
rendelet vegrehajtisha kiadott 4/1986.(W.2.) OKTH. szamu rendelet 6. 5. (6) bekezdeseben 
kapott felhatalmazh alapjh az avaregtesr61 az alabbi rendeletet alkotja; 

1. 8. 

A R. 1.8. (3) bekezdessel egesziil lu. 

(3) Az avarral egyiitt kommundis (pl. papir, haszndt butor, mfianyag) es veszelyes hulladek 
(pl. autogumi, gyogyszer, vegyszer, festek, stb.) nem egethet6. 

A R. 2.8. (1) bekezdese kiegesziil 
(1) ... 

Meg kell akaddyozni a lhgok terjedeset, a tiizet nem szabad magha hagyni, megfelel6 
oltoeszkozokr61 kell gondoskodni, meg kell gybz6dni, hogy az oltis vegeztevel ne 
maradjon parks a harnu alatt. 

A R. 2. 8. (3) bekezdessel egesziil lu: 

(3) Az egetes gyorsitkha legszennyez6 vagy bfizos segedanyag nem alkalmazhato.(pl. benzin, 
petroleum, oldoszer). 

A R. 3. 8. eredeti szovege (1) bekezdesre vdtozik es (2) bekezdessel egesziil lu: 

(1) A lakossag es a leveg6 tisztasaghak vedelme erdekeben avar es kerti hulladek egetese 
vashap es iinnepnap kivetelevel tortenhet. 



(2) Vegetacios id6ben novenyvedelmi okokbol indokolt esetben (pl. veszelyes khrtev6k 
tomeges elszaporodba eseten) az onkorrnhyzat a tilalmat meghatarozott id6re 
feloldhatja. 

A R. 4.5. (1)-(2)-(3) bekezdessel egesziil lu es az eredeti szoveg (4) bekezdesre vdtozik: 

(1) A koztenileten a teriilet kezel6je csak az adott teriilet1-61 osszegyiijtott avart es kerti 
hulladekot egetheti. 

(2) A magantulajdonu telkekr6l szamazo avar es kerti hulladek csak a sajat telek elatti 
kozteriileti utcafront igenybevetelevel egethet6. 

(3) Temeszetvedelmi teriileten avar es kerti hulladek egetese egesz evben tilos. 

(4)A kozteriileten es a maghteriileten torten6 avar 6s kerti hulladek egetese a kozlekedb 
biztonsagat nem veszelyeztetheti. 

(5) A keriilet hatiirain kiviil keletkezett avart es kerti hulladekot Budapest-Csepel kozigazgatasi 
teriiletere behomi, valamint Budapest-Csepel kozigazgathsi teriileten elegetni tilos. 

Az eredeti rendelet modositbsal nem erintett reszei vdtozatlanul maradnak. 

6. 9: 

E rendelet kihirdetese napjhn lep hatdyba. 

Zdradbk: Kihirdetve 199 7. miircius 25. 



Csepel adottsagai miatt jelent6s kertvhrosi vhrosreszekkel rendelkezik, ah01 az 6sszel lehullo 
lomb osszegyiijtese, kezelese, hulladekkent torten6 elszdlitasa komoly terheket ro a lakossagra. 
(A F6vhrosi Kozteriilet-fenntarto Rt. a szemettartokba elhelyezett avart, aprora vagott kerti 
hulladekot, gallyakat elszdlitja, a szemetdij miatt azonban ez komoly osszeget tesz lu.) 
Ugyanakkor - bhr a leveg6 szennyezettsege az ipari iizemek miikodesenek visszaesese miatt 
jelentbsen csokkent, az avar-egetes miatti leveg6szennyez6s az 6szi idbszakban komoly 
kornyezeti terhelest jelent, Monosen a kozvetlen kornyezet, a szomszedok szhhra. 

Szakmai szempontbol az egetes nem tekinthet6 jo megoldasnak, mert ugyan a kiutev6k ezzel a 
modszerrel hatkosan elpusztithatok, azonban az egetes s o r b  a talajban e16, a talajeletet 
biztosito el6lenyek tomege pusztul el, mely hosszabb tiivon sulyosabb khrokat okoz. 
Hogy megis elfogadhatonak tartjuk az egetest, annak oka az utobbi evekben rendkividi khrokat 
okozo vadgesztenyeaknhzomoly "tevekenysege". L k a j a  a lehullott avarban telel at, igy a 
leghatekonyabban a falevelek elegetesevel pusztithato el. 
Hosszii tavon megoldkt azonban a komposztdk jelenthet. 

Mindezen indokok alapjh sniksegesnek latszott rendezni, szabdyozni keriiletiinkben is ezt a 
tevekenyseget. 
Az ervenyben lev6 rendeletet az det felvetette problem& miatt id6szed modositani. 

ad. 1.8-hoz 

(3) ponttal celszed kiegesziteni, mely rogziti, hogy az avar egetesevel egyiitt, s annak "leple" 
alatt egyeb hulladekok - kommuniilis, de %leg a lakossagnd kepz6d6 veszelyesnek min6siil6 
hulladekoktol megszabadulni nem lehet. 

ad. 2.8-hoz 

(I) pontjat ssziiksegesnek latszott kiegesziteni azokkal a iiizvedelmi el6irasokkal, melyek az 
avaregetes soran betartandok. 

(3) pontban rogziteni kellett, hogy az egetes gyorsitashra legszennyeza, vagy bkos  segedanyag 
nem alkalmazhato. 



ad. 3.5-hoz 

(2) Bizonyos esetekben pl. veszelyes kartev6k tomeges elszaporodha eseten az 
Onkormanyzat a tilalom feloldashnak jogat fern kell tartsa, hogy a khrokozast gyorsan 
visszaszorithassa. 

ad. 4.5-hoz 

A 23/1995.(XI.01.) Kt s z h u  rendelet 4. 5. (1) pontja igy szolt: 
"(1) A kozteriileten avar es kerti hulladek egetese csak kiilon engedellyel folytathato." 

Ez a kerdes valtotta lu a legtobb vitat, ezert reszletesebb kimunkalht tartottunk sziiksegesnek. 
Kiilon celszerii rendelkezni a kozteriileten ke~z6d6 avar es kerti hulladek, dletve a 
ma~antulajdonu telkeken kepz6d6 kozteriileten torten6 egetes lehet6segeir61, valamint a vedett 
termeszeti teriileten torten6 tilthrol. 




