
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 

levegőtisztaság-védelmére az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére, valamint a szabadtéri 
tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról 

 
Halmaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
E rendelet alkalmazásában: 
a) komposztálás: a saját tevékenységből származó biohulladék (konyhai nyers növényi hulladék) saját kertben 
történő komposztálása 
b) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok; 
(továbbiakban: kerti hulladék) 
c) szabadtéri tűzgyújtás: kizárólag olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak; 

 
Kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai 

2.§ 
 
(1) Kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet. 
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl.vírusos, 
baktériumos, gombás vagy egyébfertőzött) kerti hulladék ártalmatlanítható. 
(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a 
komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék égetése a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával végezhető.   
(4) A kerti hulladék égetése március 1-től, május 31-ig, illetve szeptember 1-től december 1-ig, enyhe légmozgás 
mellett, száraz időben, 8-18 óra közötti időszakban végezhető. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos!   
(5) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén. 
(6) Égetni csak a saját tulajdont képező ingatlanon belül megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi 
biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
(7) Közterületen történő égetés tilos. 
(8) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti. 
(9) A folyók partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint vízbe szórása tilos! 
 

3.§ 
 

(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.   
(2) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék) hulladékot nem 

tartalmazhat. 
(3) A kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag.  
(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, 

és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. 
(5) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és 
hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(6) Az égetés során keletkező hő és füst nem jelenthet veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, 
helyiségekben tartózkodókra, az állatok tartására szolgáló helyiségekre, a környezetében levő zöld növényeket, 
fákat, bokrokat nem károsíthatja. 
 

4.§ 
 

(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.  
A parázslást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.  
(2) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 
 

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 
5.§. 

 



(1)  Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása 
nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha 
arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
 

Irányított égetés 
6. § 

 
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM 
rendeletben foglalt feltételek szerint. 
 
 

7.§  
Aki e rendeletben meghatározott előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható a levegő 
védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. 
 

Záró rendelkezések 
8.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
   Tóth József s.k.    Tóth Ferencné s.k. 
   polgármester         jegyző 
 


