
TÁJÉKOZTATÁS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSRŐL 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Engedjék meg, hogy a település belterületén, valamint a külterületi ingatlanokon való 
szabadtéri égetéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjam.  
A település tekintetében a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatban legtöbbször felmerülő 
probléma a kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozik. 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 
OTSZ) 225.§ értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő 
zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtári égetése tilos. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet 
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 

Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 
ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés jellemzően 
tarlóégetést jelent, melynek időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét, a megkezdés előtt 5 nappal korábban az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelentenie. 
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell 
oltani. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a 
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A 
tarlóégetés részletes szabályait az OTSZ 227.§-a rögzíti. 

Felhívom figyelmüket, hogy a fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az 
elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 
szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000, - forinttól 3.000.000, - forintig terjedő 
tűzvédelmi bírságot szabhat ki.  

Tájékoztatom Önöket, hogy  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
476/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerint veszélyhelyzet megszűnéséig a települési 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő megállapítása. 
Enying város közigazgatási területére vonatkozóan 2021. május 06. napjától – tekintettel 
arra, hogy Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2021. (V. 05.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte Enying Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 32/2005. (XII. 19.) önkormányzati 
rendeletét – nincs hatályos szabályozás, tehát a fentiek értelmében avart, kerti hulladékot 
égetni tilos! 
(Nem minősül azonban tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő 
eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.) 

Továbbá felhívom a figyelmüket arra, hogy a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. év áprilisától minden hónap első csütörtöki napján 
folytatja a lakossági zöldhulladékok begyűjtését, a háztartási hulladékok jelentős 



hányada olyan szerves anyag, amely különösebb nehézség nélkül komposztálható, illetve 
az enyingi hulladékudvarban – nyitvatartási időben – a zöldhulladékok havonta 2 m3 
mennyiségig térítésmentesen leadhatók. 

A hulladékudvar nyitvatartási rendje:   szerdán 14.00-18.00 

       szombaton 08.00-13.00 

A hulladékudvar címe: 8130 Enying,0115/2 hrsz. 
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