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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

37/2009. (X. 20)Kt. számú rendelete 
 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) 
bek. b) pontjában, illetve a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján - a helyi 
körülmények megfelelő szabályozása érdekében - az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

A rendelet célja és hatálya 

(1) A rendelet célja az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésére 
vonatkozó szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a 
levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Budapest XXI. kerület Csepel 
közigazgatási területén bármely szerv, szervezet vagy magánszemély 
tulajdonában, kezelésében vagy bérletében lévő területen avart és kerti 
hulladékot nyílt téren égető személyre. 

2. § 

Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazása céljából: 

Avar és kerti hulladéknak minősül: falomb, kaszálék, nyesedék, elszáradt 
gyümölcs, száraz lomb és gally. 

3. § 

Az égetés szabályai 

(1) Nyílt téren csak kiskerti, növényi eredetű hulladékot lehet égetni. 
(2) 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, éghető anyagtól legalább 3,5 m 
távolságra legyen. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője, használója (továbbiakban 
tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni szükséges tűzoltási 
feltételektől eszközökről (pl. oltóvíz, homok). Az égetés befejeztével a 
tüzet parázsmentesen el kell oltani. 

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart, a kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani vagy szárítani kell és az eltüzelés csak 
folyamatosan kis adagokban történhet.  

(5) Az égetés gyorsítására légszennyező anyag vagy bűzös segédanyag nem 
alkalmazható (pl. benzin, petróleum, oldószer). 

(6) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv 
tűzgyújtási tilalmat rendel el. 

(7) Oktatási és más gyermek intézmény 100 méteres körzetében annak 
működési ideje alatt tilos az égetés. 

(8) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt, és 
gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő 
lefedéséről. 

4. § 

Időbeni korlátozások 

(1) A kerti hulladékok égetése csak október 1. és november 30., valamint 
március 14. és április 30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnap 
kivételével naponta 9-17 óra között engedélyezett.  

(2) Vegetációs időben növényvédelmi okokból indokolt esetben (pl. 
veszélyes kártevők elszaporodása esetén) az önkormányzat a tilalmat 
meghatározott időre feloldhatja. 

(3) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék 
elégetési szándéka estén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés 
várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 órán át 
tarthat. 

(4) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (1) bekezdésben engedélyezett 
időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél esetén. 

5. § 

Területi lehatárolás 

(1) Köz–és magánterületen a terület tulajdonosa csak a saját területéről 
összegyűjtött avart és kerti hulladékot égetheti nyílt téren. 



(2) A magántulajdonú telekről származó avar és kerti hulladék a saját telek 
előtti közterületi utcafront- nem burkolt felületen- igénybevételével is 
égethető. 

(3) A közterületen és a magánterületen avar és kerti hulladék égetése a 
közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti. 

(4) A kerület határain kívül keletkezett avar és kerti hulladékot Budapest 
XXI. kerület Csepel közigazgatási területére behozni, valamint Budapest 
XXI. kerület Csepel közigazgatási területén nyílt téren elégetni tilos. 

6. § 

Szabálysértés 

Szabálysértést követ el, aki az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére 
vonatkozó szabályokat megszegi, és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

7. § 

Záró rendelkezés 
 
(1) E rendelet 2009. december 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg „Az Avar és kerti hulladékok 

égetéséről” szóló (23/1995. (XI. 1.) Kt. számú rendelet, valamint az azt 
módosító 5/1997. (III. 25.) Kt. sz. és 15/1998. (VI. 23.) Kt. sz. rendelet 
hatályát veszti. A fenti rendelet hatályba lépését követő ügyekben e 
rendeletet kell alkalmazni.  

 
 
 
Tóth Mihály      Dr. Szeles Gábor 
Polgármester     jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve ................. 
 
 
       Ábrahámné Turner Rita 
       szervezési irodavezető 


